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תבחינים לקבלת מלגות ופרסים לספורטאים מצטיינים ובעלי מוגבלויות
בענפי ספורט אישיים עבור הישגים בשנת 2018
המלגות יחולקו בתחילת שנת תקציב בגין הישגי השנה החולפת.
א.

כללי:
מועצת העירייה מאשרת מלגות ופרסים לספורטאים וספורטאיות ,תושבי העיר הוד השרון על
הישגיהם בשנת הפעילות  2018וזאת מתוך הוקרה והערכה לספורטאים על הישגים מרשימים
בארץ ובעולם ,הישגים המעלים את קרנה של העיר הוד השרון ומתוך רצון לעודד את
הספורטאים לשאוף למצוינות בספורט.

ב.

התבחינים לקבלת מלגה:
מי זכאי?


תושב העיר הוד השרון שגר בה לפחות שנה ומשלם מיסים ותשלומי חובה כדין לעירייה.



ספורטאי אשר השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה ,כפי שמפורט בהמשך
בתבחינים ובטופס הבקשה.



כל אדם נכה אשר סובל מסוג כלשהו של מוגבלות ,בין אלה מוגבלות פיזית ,מוגבלות
חושית ,מוגבלות שכלית התפתחותית ומגבלות נפשית יכול להגיש בקשה למלגה עבור
השתתפות בפעילות ספורט תחרותי בו הוא עוסק.

 ספורטאי שהגיש בקשה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי" (נספח ב' ,ג') בצירוף
כל האישורים עד לתאריך הקובע.
ענפי הספורט:
המלגות הן על הישגים בענפי הספורט אישיים וקבוצתיים המוכרים ומאושרים ע"י משרד
התרבות והספורט/מינהל הספורט לשנת  2017ספורטאי אולימפי ,תחרותי לא אולימפי (איילת)
ספישל אולימפיקס ופראלימפיים כהגדרתם באיגוד הספורט.
ג.

ההישגים המוכחים לקבלת מלגה:
בענפי הספורט האישיים:
זכייה במקום ראשון ,שני ושלישי בקטגוריית בוגרים באליפות ישראל ו/או בכל תחרות רשמית
המוכרת על ידי איגודי הספורט.
זכייה במקום ראשון ,שני ושלישי בקטגוריית נוער באליפות ישראל ו/או בכל תחרות רשמית
המוכרת על ידי איגודי הספורט.
זכייה במקום ראשון ,שני ושלישי בקטגוריית נערים באליפות ישראל (בקטגוריה זו ,תינתן מלגה
כספית לענפים האולימפיים בלבד)



קטגוריית הגיל על פי הגדרת האיגוד  /ההתאחדות באותו הענף.



חובה לצרף לטופס הבקשה דף תוצאות רשמי מאליפות ישראל.
1

רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

ד .שיטת חלוקת המלגות:
הסכום הבסיסי שעפ"י תחושב המלגה הוא.₪ 2000 :
בענפי הספורט הלא אולימפיים והפראלימפיים
בענפי הספורט האולימפיים:
נערים :מקום ראשון אלוף ישראל( ₪2000-בסיס (
מקומות שני ושלישי₪1000 -
(חלקי שתיים)
נוער :מקום ראשון אלוף ישראל₪4000-
(כפול שתיים)
מקומות שני ושלישי  ₪ 2000 -הבסיס

נוער :מקום ראשון אלוף ישראל ( ₪1500 -בסיס)
מקומות שני ושלישי₪ 750-
(חלקי שתיים)

בוגרים :מקום ראשון אלוף ישראל ₪ 6000 -
(כפול ארבע)
מקומות שני ושלישי ₪ 4000 -

בוגרים :מקום ראשון אלוף ישראל ₪3000 -
(כפול שתיים)
מקומות שני ושלישי ( ₪ 1500-בסיס)

(כפול שתיים)
תוספות כספיות להישגים אישיים
ד .1.תוספת אחוזית לזכייה באליפות ישראל בענפים האולימפיים האישיים בלבד תינתן עפ"י
הסכום שייקבע בסעיף ד' ,ובהתאם לדרגת העדיפות של הענף ,על פי טבלת דירוג ענפי
הספורט (נספח א'):
תוספת של 25%
דירוג ענף ב'
תוספת של 30%
דירוג ענף ג' ,ד' ,ה'
ד .2.תוספת אחוזית בענפים האישיים לזכייה באליפות אירופה ו/או אליפות עולם
בענפים האולימפיים בלבד בהתאם לדירוג הענף:
מקום  2עד  -3תוספת של 75%
דירוג ענף א' ב'
מקום  -1תוספת של 100%
מקום  2עד  -3תוספת של 30%
דירוג ענף ג'
מקום  -1תוספת של 50%
מקום  2עד  – 3תוספת של 30%
דירוג ענף ד' ה'
מקום  – 1תוספת של 50%
ד .3.תוספת לזכייה באליפות ישראל ו/או באליפות אירופה/עולם ,בענפים הלא אולימפיים
והפראלימפיים ,תהיה  50%מהמופיע בסעיפים ד 1ו  -ד 2על פי מיקום ודירוג הענף.
גובה המלגה לספורטאי כולל התוספות בסעיפים  3 ,2 ,1לא יעלה על סכום של .₪ 6,000
מצ"ב טבלת דירוג ענפי הספורט ב -נספח א'.
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ה.

ו.

הגשת בקשה למלגה:
.1

טופס בקשת מלגה ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני ,ובמשרדי רשות הספורט
העירונית ברחוב הבנים  ,14כניסה א' ,קומה א'.
טופס בקשת מלגה לספורטאי מצטיין לשנת  2018נספח ב'.
טופס בקשת מלגה לספורטאי בעל מוגבלות לשנת  2018נספח ג'.

.2

בקשות למלגה יוגשו על גבי טופס "בקשה למלגה" במשרדי רשות הספורט העירונית
בימים א' עד ה' בין השעות  8:30עד  ,15:00עד לתאריך  30/12לאותה שנה.

.3

הוועדה " -ועדת מלגות לספורטאים מצטיינים"  -תמיין את הבקשות ,תבחן את כשירותן
בהתאם לתבחינים ותמליץ על הזכאים ועל גובה המלגות בהתאם לתבחינים.

.4

הרכב הועדה :חבר המועצה הממונה על הספורט ,מפקח מינהל הספורט במחוז המרכז,
מנהל רשות הספורט העירונית ,מזכירת רשות הספורט -מרכזת הועדה.

הערות:
א.

הועדה רשאית להמליץ על ספורטאים שאינם עומדים בתבחינים הבסיסיים אולם לדעתה
ראויים לקבלת המלגה.

ב.

הועדה תשקול הענקת "אות המופת בספורט" לספורטאי יחיד או קבוצה או איש ציבור
על פעילות /הישג ספורטיבי יוצא דופן.

3

רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

נספח א'

טבלת דירוג ענפי הספורט

דרוג הענף

ענף הספורט

א

כדורגל
כדורסל
כדורעף

ב

טריאתלון
טניס
שחייה
ג'ודו
התעמלות אומנותית

ג

טניס שולחן
אגרוף

ד

האבקות
אופניים

ה

אחר
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נספח ב'
לכבוד
רשות הספורט
עיריית הוד השרון

הנדון :בקשת מלגה לספורטאי מצטיין לשנת ________:

שם פרטי ______________:שם משפחה _________________:ת.ז________________:
כתובת מגורים ______________________________:טלפון______________________:
טל' נייד ______________________:מתגורר בהוד השרון מתאריך_________________:
שם האגודה בה אני חבר ___________________:שם המאמן_____________________:
טל' נייד של המאמן________________________:
יש לצרף צילום ת.ז .בצירוף הספח .ילדים מתחת לגיל  16יש לצרף צילום ת.ז של ההורים כולל
הספח.
בענף האישי:
.1

אני אלוף ישראל מקום ראשון לשנת ___________
בענף __________________________:קטגוריית גיל______________________:
קטגוריה אחרת (לדוגמא :משקל/סגנון) ____________________________________

.2

זכיתי מקום  :שני ,שלישי בארץ לשנת ___________ (הקף בעיגול)
בענף _________________________:קטגוריית גיל______________________:
קטגוריה אחרת (לדוגמא :משקל/סגנון)___________________________________-
מצורף בזה דף תוצאות רשמי ממוחשב מאליפות ישראל

.3

השתתפתי באליפות אירופה/אליפות עולם (מחק את המיותר)
בענף _________________________:קטגוריית גיל______________________:
קטגוריה אחרת (לדוגמא :משקל/סגנון)____________________________________-

 .4השיג ספורטיבי אחר___________________________________________________
מצורף מכתב רשמי של ההתאחדות  /האיגוד המאשר את ההישג ,חתום על ידי בעל תפקיד מוסמך
בציון שמו וחתימתו.


חובה לצרף לבקשה תמונת פספורט.

____________
תאריך

________________
חתימת הספורטאי
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נספח ג'
לכבוד
רשות הספורט
עיריית הוד השרון

הנדון :בקשת מלגה לספורטאי בעל מוגבלות לשנת ________:
שם פרטי ______________:שם משפחה _________________:ת.ז________________:
כתובת מגורים ______________________________:טלפון______________________:
טל' נייד ______________________:מתגורר בהוד השרון מתאריך_________________:
שם האגודה בה אני חבר ___________________:שם המאמן_____________________:
טל' נייד של המאמן________________________:
מטרת הבקשה________________________________________________________ :
יש לצרף צילום ת.ז .בצירוף הספח .ילדים מתחת לגיל  16יש לצרף צילום ת.ז של ההורים כולל
הספח.
קריטריונים לקבלת מלגה עבור ספורטאים נכים
כל אדם נכה אשר סובל מסוג כלשהו של מוגבלות ,בין אלה מוגבלות פיזית ,מוגבלות חושית ,מוגבלות
שכלית התפתחותית ומגבלות נפשית יכול להגיש בקשה למלגה עבור השתתפות בפעילות ספורט
תחרותי בו הוא עוסק.


על הספורטאי להציג אישור מהתאחדות הספורט לנכים שהינו ספורטאי פעיל ורשום
בהתאחדות ספורט הנכים.



יש לצרף את הישגי הספורטאי חתומים על ידי ההתאחדות ספורט לנכים.



יש לצרף לבקשה למלגה אישור ממשרד הבריאות/ביטוח לאומי המעיד על המוגבלות.



יש לצרף לבקשה תמונת פספורט.

____________
תאריך

________________
חתימת הספורטאי
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_______________
חתימה וחותמת האיגוד/ההתאחדות

