
 

  

 

 

 
 

  

בנבחרות ישראל בענפים ו בענפי הספורט האישייםמצטיינים/ות לספורטאים/ות  קריטריונים לקבלת מלגותה

 1202עבור הישגים בשנת הפעילות  פאראולימפיקס וספיישל אולימפיקסשונים כולל 

 

 כללי :  .א

על הישגים  מונוסון-יהוד, תושבי העיר גות ופרסים לספורטאים וספורטאיותמלמתן אישרה  ועדת מלגות

וזאת מתוך הוקרה והערכה לספורטאים/ות על הישגים מרשימים בארץ ובעולם,  2021 בשנת הפעילות

ולשאוף  ות/ומתוך רצון לעודד את הספורטאים מונוסון-יהודהישגים המעלים את קרנה של העיר 

 למצוינות בספורט .

" ולספורטאים לספורטאיותמצדיעה  מונוסון-יהודיוענקו בטקס חגיגי " ות/המלגות והפרסים לספורטאים

 שיתקיים במהלך השנה במעמד ראש העיר.

 

 לת מלגה : בהקריטריונים לק .ב

 .בה לפחות שנתיים ה/שגר מונוסון-ת העיר יהוד/תושבספורטאי  מי זכאי ? 

אשר השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה, כפי שמפורט בהמשך בקריטריונים  ת/ספורטאי

 . ובטופס הבקשה

" בצירוף כל האישורים ת/מצטיין ת/בקשה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי ה/שהגיש ת/ספורטאי

 הנדרשים עד לתאריך הקובע.

 

 ענפי ספורט : 

והספורט/מינהל המלגות הם על הישגים בענפי ספורט אישיים המוכרים ומאושרים ע"י משרד התרבות 

 .אולימפיים-אפר" ספיקמלירטאי "ספיישל אוכולל ספוספורטאי/ת בנבחרות ישראל   .הספורט

 

 ההישגים המוכחים לקבלת מלגה :  .ג

באליפות ישראל  נוער/נערים/נערות/ילדים/ילדות/, שלישי בקטגוריית בוגריםזכייה במקום ראשון, שני

 .ענפים אישיים – )לא במחוזות(

 .קבוצתי ואישי – בענפים שונים ישראל שחקן פעיל בנבחרות 

 .קבוצתי ואישי -)נכים(  קסולימפיאפאררות נבחשחקן פעיל 

 .קבוצתי ואישי - מפיקס ) ליקוי שכלי(ספיישל אולישחקן בפעיל בנבחרות 

 .דרת האיגוד / ההתאחדות באותו ענףקטגוריית הגיל על פי הג

 חובה לצרף לטופס הבקשה דף תוצאות רשמי מאליפות ישראל !

  

 

 

 

  



 

  

 

 

 
 

 שיטת חלוקת המלגות :  .ד

 המלגה יקבע על פי היחסים הבאים :הסכום הבסיסי של 

 :  10-18נערות /עריםנ .1

  2  –מקום ראשון אלוף ישראלX  ₪ 

  מקומות שני ושלישי– X  ₪ . 

  פעיל בנבחרות ייצוג ישראליותX  ₪ ספורט קבוצתי 

 נכים(  -פעיל בנחרות פאראולימפיקס(X  ₪ספורט קבוצתי 

 ליקוי שכלי(-פעיל בנבחרות ספיישל אולימפיקס (X   ₪פורט קבוצתיס 

 : +18 ות/בוגרים .2

  3 –מקום ראשון אלוף ישראלX  ₪ספורט אישי. 

  2 –מקומות שני ושלישיX  ₪ ספורט אישי 

  2פעיל בנבחרות ייצוג ישראליותX  ₪ספורט קבוצתי 

 2)נכים(  -קסחרות פאראולימפיבפעיל בנX  ₪ספורט קבוצתי 

 ליקוי שכלי(-מפיקספעיל בנבחרות ספיישל אולי (X 2  ₪רט קבוצתיספו 

בענפים האישיים לזכייה באחד מהמקומות הראשונים ₪   Xבסמכות הועדה להעניק תוספת של  .3

 באליפות אירופה/עולם.

בעבור ₪  1,000בסמכות הועדה להעניק מלגת השתתפות שנתית לנסיעות לתחרויות בחו"ל עד  .4

 הוצאות כלכליות להשתתפות באליפויות אירופה/עולם.

 הגשת בקשה למלגה :  .ה

מרבד רחוב  –קשות למלגות יוגשו על גבי טופס "בקשה למלגה" במשרדי מחלקת ספורט ב .1

. במקרה של 15.12.21תאריך לעד  08:30-15:00 ה' בין השעות -בימים א' מונוסון-יהוד 6הקסמים 

תאריך יהיה ניתן להגיש את הבקשות עד ל 10-31.12.21תחרויות שיתקיימו בין התאריכים 

1.1.22 . 

, תבחן את כשירותן תמיין את הבקשות –" ות/מצטיינים ות/"ועדת מלגות לספורטאים –הוועדה  .2

 ועל גובה המלגות בהתאם לקריטריונים. ות/בהתאם לקריטריונים ותמליץ על הזכאים

תיק הספורט, מנכ"ל העירייה, מנהלת אגף  תמחזיקחבר המועצה ראש העיר, הרכב הוועדה :  .3

 .מחלקת ספורט תמנהלו יהיועץ משפטי, גזבר העיריהחינוך, 

 הערות :  .ו

שאינם עומדים בקריטריונים הבסיסיים אולם לדעתה  ות/הוועדה רשאית להמליץ על ספורטאים .1

 ראויים לקבלת המלגה.

או קבוצה על הישג  ת ספורט אישי/הוועדה תשקול הענקת "אות מופת בספורט" לספורטאי .2

 ספורטיבי יוצא דופן.

 ם של רוב חברי הועדה.לא לבחור כלל, והכל לפי שיקול דעתאת הזכות ש הלעצמ תשומרועדה ה .3



 

  

 

 

 
 

 לכבוד

 מחלקת ספורט 

 מונוסון-עיריית יהוד

  03-5391257:  טל

 mo.org.il-sport@yeכתובת דואר אלקטרוני: 

 

 1202ת לשנת /מצטיין ת/הנדון : בקשת מלגה לספורטאי

 

   ___________ת.ז.  ___________שם משפחה :   ___________שם פרטי : 

  ___________: האגודה  _______________ טל' נייד:   ___________תאריך לידה: 

  ___________מתאריך :  מונוסון-יהוד______________________  תושב כתובת מגורים : 

 ___________לימודים: שם מוסד ___________ טל' נייד של המאמן : ___________ שם המאמן : 

 .לום ת.ז. בצירוף ספחיש לצרף צי
 .יש לצרף צילום ת.ז. של ההורים כולל ספח 16ילדים מתחת לגיל 

 ___________: 2טל נייד של הורה    ___________: 1טל' נייד של הורה 

 

 בענף _________ שני/שלישי לשנת _________/ראשוןוזכיתי במקום ה ישראל ת/אני אלוף   

  _________ אחר ____ קטגוריית גיל___________ 

 /זכיתי במקום : __________  _______ לשנת _________עולם בענף: __השתתפתי באליפות אירופה 

 ______: קטגוריה אחרת לדוגמא משקל סגנון ________קטגוריות גיל _ 

  בענף פעיל בנבחרת ישראל___________ 

  בענף המייצגת את ישראל פעיל בנבחרת פאראולימפיקס___________ 

 בענף המייצגת את ישראל ל בנבחרת ספיישל אולימפיקס פעי___________ 

 

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

הם נכונים  2021 שכל הפרטים שציינתי בבקשה למלגה לשנת :ת כדלקמן/ה ומתחייב/ת, מצהיר/הריני, הח"מ, מאשר

עלולים לגרור שלילת זכאותי , ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, העלמת פרטים או אי עדכון פרטים בזמןם. ומדויקי

 .למלגה, והשבת המלגה אשר שולמה

 

         __________                                   ______      __________                 ________________ 

 חתימה וחותמת האיגוד                         ת/חתימת הספורטאי                                           תאריך    


