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המטרה

2

הענקת תמיכה למועדונים שתאפשר המשך  ✓
.פיתוחם וקידומם של שחקנים בעלי פוטנציאל

מדידת ביצועי המועדונים באמצעות כלי מדידה  ✓
.אובייקטיבי ושקוף

הכוונת המועדונים לדרך מקצועית תוך מתן  ✓
הארות מתודיות כפי שישתקפו משקלול תוצאות  

.הפרמטרים



יעוד כספי התמיכה
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או , מאמן טניס/של מדריךשכר אימון ✓
מאמנים מוסמכים בלבד עם )מאמן כושר /מדריך

(.י משרד הספורט"תעודה המוכרת ע
:ל"הוצאות נסיעה לתחרויות רשמיות בחו▪
.הוצאות עבור כרטיסי טיסה בלבד▪

ציוד מקצועי/טניסציוד✓
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:נוהל הענקת התמיכהעקרונות  

:תקציב התמיכה למועדונים יחולק על פי שיטת החישוב הבאה

כאשר , לכל מועדון יינתן ניקוד לפי אמות המידה בהם עמד✓

אמות מידה  ועבור אמות מידה הישגיים חישוב הניקוד בגין 

.יבוצע בנפרד,שורשים

הניקוד לכל מועדון יחולק בסך הניקוד שצברו כלל המועדונים  ✓

.עבור אמות מידה הישגים ועבור אמות מידה שורשים

מועדון אשר יקבל תמיכה עבור אמות מידה של מועדונים  ✓

לא יקבל תמיכה עבור אמות מידה של מועדונים  , הישגים

.שורשים
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אמות מידה מועדונים הישגיים

דירוג לאומי 1.

השתתפות בתחרויות ארציות    2.

מאמן כושר  /מדריך/מאמן–הסמכת מאמנים 3.

(  ליגות ילדים ונוער)קבוצות ליגה 4.

תכנית פיתוח אתלטי וכושר גופני5.

.מגרשים ומתקנים6.
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אמות מידה מועדונים שורשיים

חברי איגוד הטניס   -מספר שחקנים 1.

ותחרויות אזוריות  " תחרויות סבב"השתתפות ב2.

(  ליגות ילדים ונוער)קבוצות ליגה 3.

תכנית פיתוח אתלטי וכושר גופני4.

מאמן כושר/מאמן/מדריך–הסמכת מאמנים 5.

תוכנית איתור6.

מגרשים ומתקנים7.
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טבלת ניקוד לקריטריונים



מועד חישוב ניקוד וחלוקת התקציב
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לאחר סיום )בחודש ינואר חישוב הנקודות יתבצע ✓
( לוח התחרויות המיועדות לשנה הקלנדרית הקודמת

. ויתייחס לנתונים לשנה הקלנדרית הקודמת
חצי מהסכום לו זכאי  : התמיכה תינתן בשני מועדים✓

,  שבוע השלישי של פברואריינתן ב, המועדון
.יוניהחצי השני יינתן בשבוע השלישי של 

מועדון אשר יידרש לתיקונים בנתונים יוכל לבצעם ✓
של שנת חישוב לדצמבר 31לכל המאוחר עד ל

.התמיכה
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מתוכם  מועדונים 152המערכת בדקה וניתחה נתונים עבור ✓

.  מועדונים חברים באיגוד הטניס85

כלל  , תחרויות23-כ , שחקנים5,000נותחו נתונים של מעל ✓

קבוצות הליגות הצעירות ונתונים על ההון האנושי והתשתיות  

.  המשרתות את הענף

אשר צברו את  המועדונים 24להלן סיכום התוצאות עבור ✓

מירב הנקודות בקטגוריה ההישגית וקטגורית השורשים אשר  

סכום  )₪ 300,000יקבלו תקציב תמיכה כולל בסך של 

(.ראשוני

סיכום תוצאות נתוני הזכאות לתמיכה
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תוצאות מועדונים הישגיים
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תוצאות מועדונים שורשיים



!בהצלחה לכולנו


