הקריטריונים לקבלת מלגות לחניכים בפעילות
בלתי פורמלית בענפי הספורט השונים
א .הקריטריונים לקבלת מלגה:
מי זכאי? תושב העיר רחובות שגר בה לפחות שנה ומשפחתנו משלמים מיסים
לעירייה .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 כל האישורים הנדרשים עד לתאריך
הקובע.
ענפי הספורט:
המלגות הם על הישגים בתחומי פעילות החינוך הבלתי פורמלי והמחלקה לספורט.

ב .הפרמטריים המוכחים לקבלת מלגה:
בענפי הספורט האישיים:
זכייה במקום ראשון ,שני ,שלישי באליפות ישראל (לא במחוזות) מזכה בקבלת מלגה
כספית.
קטגוריית הגיל על פי הגדרת האיגוד  /ההתאחדות באותו ענף.

הערה :לא תינתן מלגה שנתית ברציפות
שיטת החלוקה
סה"כ תקציב לחלוקת מלגות ותתחלק באופן שווה בין מספר הזכאים.

ג .שיטת חלוקת המלגות:
הסכום הבסיסי של המלגה יקבע על פי היחסים הבאים:
 .1נוער :מקום ראשון אלוף ישראל X -נקודות כפול 3
מקומות שני ושלישי X -נקודות
 .2בוגרים :מקום ראשון אלוף ישראל X -נקודות כפול 6
מקומות שני ושלישי X -נקודות כפול 3
 011 = Xנקודות
 011נקודות = ₪ 01
 .3תוספת אחוזית לזכייה באליפות ישראל בענפים אישיים תינתן בהתאם
לדרגת העדיפות של הענף ,בהתאם לדירוג הענף בעיר:
 דירוג ענף ד' -ללא שינוי
 דירוג ענף ג' -תוספת של 52%
 דירוג ענף א' ,ב' -תוספת של 21%

 .4תוספת אחוזית בענפים האישיים לזכייה באליפות אירופה ו/או אליפות עולם
בהתאם לדירוג הענף:
 דירוג ענף ד' -מקום  4ואילך -תוספת של 02%
מקום  5עד  -3תוספת של 52%
מקום  -0תוספת של 21%


דירוג ענף ג' -מקום  4ואילך -תוספת של 31%
מקום  5עד  -3תוספת של 21%
מקום  -0תוספת של 52%

 דירוג ענף א' ,ב' -מקום  4ואילך -תוספת של 21%
מקום  5עד  -3תוספת של 52%
מקום  -0תוספת של 011%
 .5השתתפות בנסיעות לתחרויות בחו"ל עד  $ 222לשנה תינתן לספורטאים,
הוצאות לאליפויות אירופה  /עולם כנהוג בהוצאת משלחות לחו"ל.
התוספת הענפית (האחוזית) לא תעלה על  ₪ 3,222לספורטאי,
גובה המלגה לספורטאי כולל התוספות בסעיפים  5 ,4 ,3לא תעלה על סכום של 12,222
* .₪מצורפת דרגת דירוג ענפים.

ד .הגשת בקשה למלגה:
.0
.5
.3

.4

טופס בקשת מלגה ניתן למצוא במחלקת הספורט שבחברה העירונית רחובות.
בקשות למלגות יוגשו על גבי טופס "בקשה למלגה" במשרדי מחלקת ספורט-
ברחוב הנביאים  ,8רחובות בימים :א'-ה' ,בין השעות.10:11-08:11 :
הוועדה" -וועדת מלגות לספורטאים מצטיינים" -תמיין את הבקשות ,תבחן את
כשירותן
בהתאם לקריטריונים ותמליץ על הזכאים ועל גובה המלגות בהתאם
לקריטריונים.
הרכב הוועדה :חבר המועצה מחזיק תיק התרבות והספורט ,מנהל מחלקת
הספורט ,מנכ"ל העירייה  /מנכ"לית החברה העירונית.

ה .הערות:
 .0הוועדה רשאית להמליץ על ספורטאים שאינם עומדים בקריטריונים הבסיסיים,
אולם לדעתה ראויים לקבל מלגה.
 .5הוועדה תשקול הענקת "אות מופת בספורט" לספורטאי יחיד או קבוצה על הישג
ספורטיבי יוצא דופן.

לכבוד
מחלקת ספורט
החברה העירונית רחובות
פקס26-6663666 :

הנדון :בקשת מלגה לספורטאי מצטיין לשנת
שם פרטי ___________:שם משפחה____________ :
ת.ז ______________ .כתובת מגורים ___________________ :טל'__________ :
טל' נייד ___________ :מתגורר ברחובות מתאריך___________ :
שם האגודה בה אני חבר _____________ :שם המאמן_____________ :
טל' נייד של המאמן_____________ :
יש לצרף צילום ת.ז .בצירוף ספח
ילדים מתחת לגיל  -16יש לצרף צילום ת.ז .של ההורים כולל ספח.

בענף אישי:
 .0אני אלוף ישראל מקום ראשון לשנת ________ :בענף_________ :
קטגוריית גיל ____________ :קטגוריה אחרת_____________ :
 .5זכיתי במקום שני  /שלישי (מחק את המיותר)
בארץ לשנת __________ :בענף____________ :
קטגוריית גיל ____________ :קטגוריה אחרת_____________ :

מצורף בזאת דף תוצאות רשמי ממוחשב מאליפות ישראל

 .3השתתפתי באליפות אירופה  /אליפות עולם (מחק את המיותר) בענף_________ :
קטגוריית גיל __________ :קטגוריה אחרת____________ :
וזכיתי במקום________ :
מצורף מכתב רשמי של ההתאחדות  /האיגוד המאשר את ההישג ,חתום ע"י בעל תפקיד
מוסמך בציון שמו וחתימתו.

____________

_____________

_____________

תאריך

חתימת הספורטאי

חתימה וחותמת האיגוד

טבלת דירוג ענפי הספורט
ענף הספורט

דירוג הענף
א

טניס

ב

ג'ודו
היאבקות
שחמט

ג

טקוואנדו
אופניים
טניס שולחן

ד

אחר

