
 

 

 ת לחניכים בפעילותנוהל חלוקת מלגו

 השוניםהאישי בלתי פורמלית בענפי הספורט 
 

 כללי .א
מלגות  החליטו להקציבלתרבות, ספורט ונופש עיריית רחובות בשיתוף עם החברה העירונית  .1

יחידים להשתתף באירועי ספורט מצטיינים לספורטאים מצטיינים על מנת לסייע בידי ספורטאים 

 ת והבינלאומית.הישגי ברמה הארצי

הישגים רחובות, על בסיס מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי המלגה  .2

 של החברה העירונית רחובות. ספורטאגף הענפי ספורט בהתאם לקביעת ב

תמיין את הבקשות, אשר "ועדת מלגות לספורטאים מצטיינים" הדיון בבקשת מלגה יערך בפני  .3

 ותלמלגזכאים הותמליץ בפני מועצת העיר על ריטריונים המפורטים מטה תבחן את עמידתן בק

 ובה המלגות.וג

העירונית  מנכ"ל העירייה, מנכ"לית החברה הספורט,בר מועצת עיר ומחזיק תיק הרכב הוועדה: ח .4

 .הספורט מנהל אגףו/או 

 

 הקריטריונים לקבלת מלגה: .ב
 זכאי להגיש בקשה למלגת ספורטאי:

 .לפחות שנהרחובות  עירגר במלגה האשר במועד הגשת הבקשה לקבלת תושב העיר רחובות  .1

 .חובות ארנונה ומים לעירייה המבקשלא רשומים לחובת  .2

 ה:השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגהמבקש  .3

 במחוזות(.זכייה במקום ראשון, שני, שלישי באליפות ישראל )לא  -

 תאחדות באותו ענף.קטגוריית הגיל תיקבע על פי הגדרת האיגוד / הה -

בקשה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי ועדה, והמבקש הגיש עד למועד הקובע לדיון ב .4

 מצטיין" בצירוף כל האישורים הנדרשים.

 

 יטת חלוקת המלגות:ש .ג
 הסכום הבסיסי של המלגה יקבע על פי היחס הבא:

 

 : 15ספורטאים צעירים עד גיל  .1

 3נקודות כפול   X - מקום ראשון אלוף ישראל         

 נקודות   X -מקומות שני ושלישי              

 3נקודות כפול   X- מקום ראשון אלוף ישראל:  15מעל גיל  נוער .2

 נקודות   X- מקומות שני ושלישי                                

 4נקודות כפול   X - מקום ראשון אלוף ישראל בוגרים: .3

 3נקודות כפול    X-שני ושלישימקומות                    

X   =100 5=  נקודה 1|  נקודות ₪ 

 



 

 

בענפים אישיים תינתן בהתאם  )מקום ראשון( תוספת אחוזית לזכייה באליפות ישראל .4

 לדרגת העדיפות של הענף, בהתאם לדירוג הענף בעיר:

 'ללא שינוי - דירוג ענף ד 

  25%תוספת של  - ג'ב', דירוג ענף 

 '50%ספת של תו - דירוג ענף א 

 

אחוזית בענפים האישיים לזכייה באליפות אירופה ו/או בסמכות הועדה להעניק תוספת  .5

 אליפות עולם בהתאם לדירוג הענף:

  25%תוספת של  - ג'ב', דירוג ענף 

 '50%תוספת של  - דירוג ענף א 

 

של בסך שקלי  ,נסיעות לתחרויות בחו"לשנתית, לפות בסמכות הועדה להעניק מלגת השתת .6

אליפויות אירופה / עולם כנהוג בהוצאת כלכליות להשתתפות בהוצאות  בעבור ₪ 1,000ד ע

 משלחות לחו"ל.

 

 סייגים ומגבלות .ד

 ורטאי. לאותו ספשנה אחר שנה ברציפות לא תוענק מלגה  .1

 .לספורטאי₪  3,000לא תעלה על התוספת האחוזית  .2

 10,000( לא תעלה על סכום של 5(, )4(, )3גובה המלגה לספורטאי כולל התוספות בסעיפים ג ) .3

 .₪ 

 .עליהם תמליץ הועדהבין מספר הזכאים  יחולקבאותה שנה סה"כ תקציב מלגות ספורטאים  .4

 .תתקבלנה לא בעבר שהיו והישגים תחרויות על בדיעבד למלגות פניות .5

 

 הגשת בקשה למלגה:אופן  .ה
הספורט של  שה למלגה" נמצא בהמשך מסמך זה, וכמו כן ניתן לקבלו במשרדי אגףטופס "בק .1

ה', בין -, רחובות בימים: א'8החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש, רחוב הנביאים 

 .00:00-10:00השעות: 

יש למסור את טופס הבקשה למלגה לרבות כל האישורים הנדרשים באופן אישי למחלקת  .2

 החברה.  הספורט של

 

 הערות: .ו
על ₪  10,000לאשר מלגות בגובה של עד , רשאיתתהא הוועדה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .1

ספורטיבי יוצא דופן ו/או להעניק "אות מופת בספורט" לספורטאי יחיד ו/או קבוצה על  בסיס הישג

 הישג ספורטיבי יוצא דופן. 

 אישור תקציב העירייה. תקציב המלגות לספורטאים מצטיינים יתעדכן מדי שנה עם .2

 

 

 

 

 



 

 

 :כבודל

 הועדה למלגות ספורטאים

 ספורטאגף ה

 לתרבות, ספורט ונופש החברה העירונית רחובות

 6663666-06פקס: 

 

 

 6201  הנדון: בקשת מלגה לספורטאי מצטיין לשנת

 

 ____שם משפחה: ___________  ___שם פרטי:___________

 _ _____________________גורים: ___________כתובת מ _________ת.ז. ____________

 _תגורר ברחובות מתאריך: _________מ  __________טל' נייד: _____ _________טל': _____

 _____________________שם המאמן: __ ______שם האגודה בה אני חבר: _____________

 _______________________טל' נייד של המאמן: 

 ת.ז. בצירוף ספחיש לצרף צילום 

 יש לצרף צילום ת.ז. של ההורים כולל ספח. - 16ילדים מתחת לגיל 

 

 בענף אישי:

 אני אלוף ישראל מקום ראשון לשנת: ________ בענף: _________ .1

 קטגוריית גיל: ____________ קטגוריה אחרת: _____________

 

 זכיתי במקום שני / שלישי )מחק את המיותר( .2

 ______ בענף: ____________בארץ לשנת: ____

 קטגוריית גיל: ____________ קטגוריה אחרת: _____________

 דף תוצאות רשמי ממוחשב מאליפות ישראל יש לצרף

   השתתפתי באליפות אירופה / אליפות עולם )מחק את המיותר( בענף: _________ .3

 קטגוריית גיל: __________ קטגוריה אחרת: ____________

 מקום: ________וזכיתי ב

 

מכתב רשמי של ההתאחדות / האיגוד המאשר את ההישג, חתום ע"י בעל תפקיד מוסמך בציון יש לצרף 

 שמו וחתימתו.

 

_____________                  _____________                       ____________ 

 חתימה וחותמת האיגוד                 חתימת הספורטאי                                תאריך         

 
 



 

 

 
 

 טבלת דירוג ענפי הספורט 

 
 
 
 

 ענף הספורט דירוג הענף

 טניס א

 ג'ודו

 האבקות

 טאקוונדו

 שחמט ב

 התעמלות

 אוכלוסיות מיוחדות

 אופניים ג

 אחר ד

 
 

   6663666-86או לפקס  co.ilkobyg@ironitr.את הבקשות יש לשלוח למייל 
 ולבקש אישור מסירה במייל חוזר

mailto:kobyg@ironitr.co.il

