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 קריטריונים לקבלת מלגות ופרסים לספורטאיות וספורטאים מצטיינים

 17-2016בענפי הספורט האישיים לעונת 

 *מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד , אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 כללי .א

-רסים לספורטאיות וספורטאים, תושבי עמקחפר אישרה מלגות ופ-המועצה האזורית עמק

.  זאת מתוך הוקרה והערכה לספורטאים על 2016-17חפר  על הישגיהם בעונת הפעילות

חפר ומתוך רצון לעודד -הישגים מרשימים בארץ ובעולם, הישגים המעלים את קרנה של עמק

 את הספורטאים לשאוף למצוינות בספורט.  

"ערב הוקרה לספורטאיות וספורטאים מצטיינים, מ.א.  .יגיהמלגות והפרסים יוענקו בטקס חג

 חפר".-עמק

באודיטוריום בבית ספר  18:00בשעה  25/10/2017האירוע יתקיים ביום רביעי  בתאריך 

 "רמות ים" ,במעמד ראש המועצה רני אידן.  תישלח הודעה אישית על מועד ומקום הטקס. 

 

 קריטריונים לקבלת מלגה .ב

 מי זכאי? 

 חפר, שגר בה לפחות שנה ומשלם מיסים למועצה. -תושב מועצה אזורית עמק •

ספורטאי אשר השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה, כפי שמפורט  •

 בהמשך בקריטריונים ובטופס הבקשה. 

ספורטאי שהגיש בקשה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי מצטיין" בצירוף  •

בשעה  14/09/2017לתאריך הנקוב יום חמישי  כל האישורים הנדרשים עד

14:00. 

 ענפי ספורט:

המלגות הם על הישגים בענפי ספורט  המוכרים ומאושרים ע"י משרד התרבות והספורט, 

אולימפיים ופראלימפיים, ספורט מוטורי, ענפי "התאחדות  2017מנהל הספורט לשנת 

 איל"ת",  ספורטאי "ספיישל אולימפיקס".

 

 וכרים לקבלת מלגה: ההישגים המ
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 זכייה במקום ראשון, שני, שלישי   - !(קטגוריית בוגרים באליפות ישראל )לא במחוזות 

זכייה במקום  - !(לא במחוזות )קטגוריית נוער באליפות ישראל בענפים אולימפיים בלבד 

 ראשון, שני שלישי 

רף לטופס הבקשה ההתאחדות באותו הענף. חובה לצ\קטגוריית הגיל על פי הגדרת האיגוד

 דף תוצאות רשמי מאליפות ישראל! 

וכדומה יחושבו לצורך מתן המלגה ע"פ  21, אליפות ישראל עד גיל קטגוריית ג'וניור 

 קטגוריית נוער.

קדטים באליפות ישראל = שובר לרכישת ציוד  \בקטגוריית נערים זכייה במקום הראשון

 לא תינתן מלגה כספית(.)ספורט בלבד 

אליפות עולם מבלי שזכה באחד משלושת המקומות \שתתף באליפות אירופהספורטאי שה

הראשונים באליפות ישראל באותה העונה יהיה זכאי לקבל מלגה. חישוב התוספת האחוזית 

 למלגה יהיה ע"פ זכייה במקום השני באליפות ישראל באותו ענף.

 

 תי(ענפים קבוצתיים )אין להגיש בקשה למלגה עבור ספורטאי מענף קבוצ

כל שחקן בגילאי נערים, נוער, בוגרים שקבוצתו זכתה במקום ראשון באליפות הארץ או גביע 

 ציוד ספורט.\המדינה או עלתה לליגה גבוהה יותר מקבל שובר מתנה לרכישת ביגוד

 

 שיטת חלוקת המלגות: .ג

 

 הסכום הבסיסי של המלגה יקבע על פי
 הבאים:היחסים 

 הסכום הבסיסי של המלגה יקבע על פי
 היחסים הבאים:

 בענפי הספורט הלא אולימפיים: בענפי הספורט האולימפיים:
: מקום ראשון אלוף ישראל מקבל קדטים

 שובר 
 מתנה לרכישת בידוד/ציוד ספורט.

 

כפול ₪  X : מקום ראשון אלוף ישראלבוגרים
 ₪. X -שתיים. מקומות שני ושלישי

 

כפול ₪  X-: מקום ראשון אלוף ישראל נוער
 ₪ X-שתיים.  מקומות שני ושלישי

 

כפול ₪  X-: מקום ראשון אלוף ישראלבוגרים
 כפול שתיים.₪  X-ארבע. מקומות שני ושלישי

 

 

 ₪. X -כפול שתיים. מקומות שני ושלישי₪  Xבוגרים: מקום ראשון אלוף ישראל 

  ₪ X-כפול שתיים.  מקומות שני ושלישי₪  X-נוער : מקום ראשון אלוף ישראל

 כפול שתיים.₪  X-כפול ארבע. מקומות שני ושלישי₪  X-בוגרים: מקום ראשון אלוף ישראל
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תוספת אחוזית לזכייה באליפות ישראל בענפים האולימפיים האישיים בלבד  1

 עמק חפר:תינתן על פי דירוג הענף במועצה האזורית 

 דירוג ענף ג' ללא שינוי

 .%25דירוג ענף ב' תוספת של 

 .%50דירוג ענף א'  תוספת של 

 

או אליפות עולם \תוספת אחוזית בענפים האישיים לזכייה באליפות אירופה ו 2

 בענפים האולימפיים בלבד.

 בהתאם לדירוג הענף:

 %15תוספת של  –ואילך  4מקום   -דירוג ענף ג' 

 %25תוספת של  – 3עד  2מקום 

 %50תוספת של  - 1מקום 

 

 %30תוספת של  –ואילך  4מקום   -דירוג ענף ב' 

 %50תוספת של  – 3עד  2מקום 

 %50תוספת של  - 1מקום 

 

 %50תוספת של  –ואילך  4מקום   -דירוג ענף א' 

 %75תוספת של  – 3עד  2מקום 

 %100תוספת של  - 1מקום 

 

 100%תוספת של  - תוספת לזכייה במדליה אולימפית

 

עולם בענפים הלא \או באליפות אירופה\תוספת לזכייה באליפות ישראל ו 3

 על פי מיקום ודירוג הענף. 2-ו 1מהמופיע בסעיפים  50%אולימפיים תהיה 

 הגשת בקשה למלגה:

 



 
ר  פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה ה  צ ע ו מ  ה

 09- 8989292 פקס. 09- 8981666טל.  40250ליד מדרשת רופיו מיקוד 

http://www.hefer.org.il הבית שלך בעמק:    

‹ טופס בקשת מלגה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה תחת  מחלקת הספורט  .1

ו במשרדי מחלקת הספורט בגח"א אולם הספורט הצמוד לבית הספר משגב \טפסים  או

 9:00-15:00ה' בין השעות: -בימים א'

בקשות למלגה יוגשו על גבי טופס "בקשה למלגה" במשרדי מחלקת הספורט בתיאום   .2

 bettymerkazsport@gmail.comאו באימייל  04-6251050מול בטי  מראש

תמיין את הבקשות, תבחן את כשירותן  –"ועדת מלגות לספורטאים מצטיינים"  –הוועדה  .3

 בהתאם לקריטריונים ותמליץ על הזכאים ועל גובה המלגות בהתאם לקריטריונים.

יו"ר ועדה מקצועית, חבר עמותת הרכב הועדה: חבר ועד מנהל עמותה לקידום הספורט ו .4

 .הספורט, מפקח משרד הספורט ומנהל מחלקת הספורט

 

 הערות: 

הועדה רשאית להמליץ על ספורטאים, שאינם עומדים בקריטריונים הבסיסיים אולם לדעתה 

 ראויים לקבלת המלגה.

 

מ.א עמק חפר מתאריך  פברואר  –סדר העדיפויות מתוך תכנית האב יישובית לספורט 

2016  

שייט,  -כדורעף וכדורסל;  בספורט האישי  -עדיפות א' )הגבוהה ביותר(: קבוצתי  •

 שחייה, א"ק.

טריאתלון,  -כדורגל מחלקת נוער, כדור מים; בספורט האישי  -עדיפות ב': קבוצתי  •

 ג'ודו, ניווט, קליעה.

 התעמלות, טנ"ש, טניס שדה. -עדיפות ג': ספורט אישי  •
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 לכבוד

 ספורטמחלקת ה

 חפר-מ.א. עמק

 2016-17ת לעונת \ת מצטיינ\הנדון: בקשת מלגה לספורטאי

 

 ת.ז.:   :שם משפחה שם פרטי: 

 כתובת מגורים:  

 טל' נייד:    טלפון: 

 ת בעמק חפר מתאריך:  \מתגורר

 ה:  \שם האגודה בה אני חבר

  :ת\טל' נייד של המאמנ  ת: \שם המאמנ

יש לצרף צילום ת.ז. של אחד ההורים  16: צילום ת.ז. בצירוף הספח. ילדים מתחת לגיל יש לצרף

 .כולל הספח

 בענף האישי:

 2017ת ישראל מקום ראשון לשנת \אני אלופ.1

 קטגוריית גיל   בענף:  

 –קטגוריה אחרת )לדוגמא: משקל/סגנון( 

 

 בריבוע( Xסמן ) 2017זכיתי במקום  שני / שלישי בארץ לשנת .2

 קטגוריית גיל:   בענף: 

   –קטגוריה אחרת )לדוגמא: משקל/סגנון( 

 מצורף בזה דף תוצאות רשמי ממוחשב מאליפות ישראל

 משחקים האולימפיים )מחק את המיותר(\אליפות עולם\השתתפתי באליפות אירופה.3

 קטגוריית גיל:     בענף:

  קטגוריה אחרת )לדוגמא: משקל/סגנון(

 האיגוד המאשר את ההישג, חתום על ידי\רף מכתב רשמי של ההתאחדותמצו

  ה.\ה וחתימתו\ת בציון שמו\ת תפקיד מוסמכ\בעל

 

 תאריך  

  ת\חתימת הספורטאי

  שם יו"ר האיגוד

  חתימה וחותמת


