
 

 

 

 
 "א שבט תש"פכ

 2020פברואר  16
 

 
 מועצה אזורית עמק יזרעאל - לספורטאים מצטיינים מלגות

 

רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות  מועצת עמק יזרעאל ▪
המלגה מיועדת . הקימה קרן מלגות לספורטאים מצטיינים המועצהספורטיבית הישגית. יחד עם זאת, 

, על ידי קידום הכשרתם ו/או הישגיהם של המועצהספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי ללעודד ולסייע 
 מלגה בענף הספורט בו הם מצטייניםמקבלי ה

 ש"ח לשנה 2500עד : סכום המלגה ▪

 זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים ▪

  15.03.20מועד האחרון להגשת מועמדות למלגה :  ▪
 

 עקרונות כלליים:

 עמק יזרעאל. אזוריתהמועצה ה ייישוב תושביהמלגות מיועדות לספורטאים  •

 גזבר /מנכ"ל סגן ראש המועצה וחברי הועדה יהיו : הוועדה יו"ר קם ועדה אשר תדון בבקשות למלגות, תו •
 .ספורט, מנהלת מחלקת צעירים ,מנהל מחלקת

 , בכפוף להחלטת הוועדה.כוללתקציב ייקבעו בהתאם לקריטריונים וסכומי המלגות  •

 פעמים. 3ניתן להגיש בקשה למלגה לא יותר מ  •

 המלגות ימסרו במהלך טקס הוקרה לספורטאים מצטיינים. •

 של מגיש הבקשה. לרמתו המקצועית תתייחסמיש לצרף המלצה של המאמן האישי של מגיש הבקשה ה •
 

 
 קריטריונים למתן תמיכה:

מגילאי וגברים כאחד,  התמיכות יינתנו רק לתושבים רשומים במועצה אזורית עמק יזרעאל בלבד, נשים •
 .עפ"י הכתובת המופיעה בתעודת הזהות( -  1.1.19מ  לפחות) ומעלה 12

ומשתתף ספורט משתייך לאיגוד או  מועצהחבר באחת מאגודות הספורט הפעילות במגיש המלגה  •
 ., מוכר ע"י מנהל הספורטארצית/בפעילותה במסגרת התאחדות ספורט מקומית

 .ולא לבעלי תפקידים מלווים אחרים התמיכה תינתן לספורטאים בלבד •

 , כאלהם מצטייניםספורטאיכ של המועצה מלגותאשר יוגדרו ע"י וועדת האים לספורטהתמיכה תינתן  •
אולימפיאדה, או כל סבב תחרויות  המשתתפים באליפויות ישראל, אליפות אירופה, אליפות עולם,

 י .בינלאומולאומי מזכות בניקוד ה

 במגוון ענפים.התמיכה תינתן  •

 .2019/2020בשנת בעל הישג אישי מוכר ברמה ארצית ו/או בינלאומית בספורט  –מצטיין בספורט  •
 השתתפות בנבחרת ישראל, ובליגה המוכרת על ידי משרד התרבות והספורט.

ספורטאי בעל גיליון התנהגות ללא הרשעות משמעת במשך שלוש השנים שקדמו לבקשה באיגוד או 
 .בהתאחדות במסגרתו הוא פעיל

 ..עדיפות במתן מלגה תינתן: לעוסקים בענפי ספורט אישיים •



 

 

 

השתתפות  :בין היתר הםש ,2019 בהחלטה על מתן ההגדרה יילקחו בחשבון הישגיו של המבקש בשנת •
 וכו'.  באירועי ספורט יוקרתיים, השתתפות בתחרויות, זכיות

בהחלטה על מתן המלגה יינתן משקל להישגיו של המבקש )מדליה באליפות אירופה/עולם, אלוף ישראל,  •
( וכן לרבות אירוע הספורט בו מבקשים להשתתף )אליפות וכיו"בחבר בסגל נבחרת ישראל 

 אירופה/עולם(.הארץ/

 אקונומי של המבקש.-במסגרת השיקולים יינתן משקל גם למצבו הסוציו •

 המבקש עוסק בענף ספורט יחידני -עיסוק בענף ספורט יחידני  •

 .כל הקריטריונים הנ"ל הינם מצטברים •

 .הזכאות למלגהאי עמידה באחד הקריטריונים הנ"ל תשלול  •

 המצ"ב.על מגיש/ת הבקשה למלא את טפסי הגשת הבקשה  •
 

 : את הטפסים יש לשלוח לכתובת המייל
 

nirs@eyz.org.il 
 

 טופס בקשת מלגה 
 מכתב המלצה של המאמן 

 של הספורטאי.  ונייר רשמי המפרט את הישגי 

 

 6520079 - 04לפרטים נוספים אגף הספורט: 

 

 
 

 מנהל מחלקת ספורט
 ניר שנער 

04-65200079 
 
 
 

  
  

.   
 
 
 

 
 
 
 

mailto:nirs@eyz.org.il


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 פ"תש הלימודים לשנת מצטיינים ספורטאים מלגת בקשת טופס
 

 פרטים אישיים :
 
 

 __________________________________________ :שם ושם משפחה
 __________________________________________ ת.ז.:

 __________________________________________ ישוב:
 __________________________________________ כתובת:

 __________________________________________ נייד:
 __________________________________________ טלפון בבית:

 __________________________________________ דוא"ל:
 __________________________________________ ביה"ס:
 __________________________________________ כיתה:

 __________________________________________ מקום האימון:
 __________________________________________ כמות אימונים בשבוע:

 כן/לא חייל :
 
 

 ענף ספורט : ________________________
 

 :גההמל בקבלת לסייע העשויוכו'  ,התנדבותית פעילותנימוקים לקבלת מלגה,  -פירוט הבקשה 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 :הבאים המסמכים את לצרף יש הבקשה לטופס

 .ההורים שני של הספח כולל זהות תעודת צילום •

 .מהאגודה הספורט בענף עיסוק אישור •

 אישור על הישגים בשנתיים האחרונות. •

 של מגיש הבקשה. לרמתו המקצועית תתייחסמהמלצה של המאמן האישי של מגיש הבקשה ה •



 

 

 

 

 

 .כאחד ונקבה לזכר הינה ההתייחסות אולם ,זכר בלשון כתוב הטופס •


