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 מלגות לספורטאים/ות מצטיינים/ות  נוהל מתן
 
 

 כללי :  .א

, מצטיינים/יות יות/מתן מלגות לספורטאים על החליטה מונד-מקומית תלהמועצה ה

וזאת מתוך הוקרה והערכה  2022על הישגים בשנת הפעילות  ,מונד-תלות /תושבי

מתוך רצון לעודד את ו על הישגים מרשימים בארץ ובעולםמצטיינים/יות הלספורטאים/ות 

 מצוינות בספורט.ה

מונד מצדיעה לספורטאיות ולספורטאים" -בטקס חגיגי "תל מלגות  יוענקו יות/לספורטאים

 שיתקיים במהלך השנה במעמד ראש המועצה.

 

 מלגה :  תהקריטריונים לקבל .ב

במועד הגשת הבקשה לקבלת  בה לפחות שנה ה/מונד שגר-תל ת/תושב ת/ספורטאי -

המלגה ואשר לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירת משמעת באיגוד או 

 .בהתאחדות במסגרתה הספורטאי/ת פעילים

את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה, כפי שמפורט  ה/אשר השיג ת/ספורטאי -

 ובטופס הבקשה. המפורטים להלן בקריטריונים

שה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי/ת מצטיין/ת" ספורטאי/ת שהגיש/ה בק -

 בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך הקובע.

 

 ענפי הספורט : .ג

המוכרים ומאושרים ע"י  וקבוצתיים בענפי ספורט אישייםאישיים  הישגיםעל  ןהמלגות ה

רות ישראל כולל חספורטאי/ת בנבו 2022לשנת  משרד התרבות והספורט/מינהל הספורט

 ., כהגדרתם באיגוד הספורטאולימפיים-פרא-ו"ספיישל אולימפיקס"  יות/ספורטאי

 

 :הישגים מוכחים לקבלת מלגה .ד

 ות הבאות:בקטגורי שלישיו זכייה במקום ראשון, שני

 ענפים אישיים. - בוגרים/נוער/נערים/נערות/ילדים/ילדות באליפות ישראל )לא במחוזות(

 קבוצתי ואישי. -בנבחרות ישראל בענפים שונים  ה/פעיל ית/חקןש 

 קבוצתי ואישי - )נכים( אולימפיים-פראנבחרות  ה/פעיל ית/שחקן. 

 קבוצתי ואישי - )ליקוי שכלי( "אולימפקיס יישלספ"בנבחרות  ה/פעיל ית/שחקן. 

 קטגוריית הגיל על פי הגדרת האיגוד/התאחדות באותו ענף.

 

 רשמי מאליפות ישראל!חובה לצרף לבקשה דף תוצאות 

 

 

 

 

 

מקום של 

http://www.tel-mond.muni.il/


 מונד-המועצה המקומית תל
 24/7מוקד הודעות  –"קשובים לתושב" 

  moked@tel-mond.muni.ilכתובת מייל : /    52רחוב הדקל   /  09-7774100טל': 

 

 

 24/7מוקד עירוני 
 "קשובים לתושב"

109 

תוכלו למצוא אותנו באתר 
 המועצה

 mond.muni.il-www.tel  
 

 

ניתן למצוא 
אותנו גם 

 באפליקציה

 מונד"-"תל

 ובדף הפייסבוק
 של המועצה

 מונד-המקומית תל

 שיטת חלקות המלגות:

 סכום הבסיסי של המלגה יקבע על פי היחסים הבאים :ה

 : 10-18נערים/ נערות  .1

  מקום ראשון אלוף ישראל–X3  ₪ 

 מקום שני- X2  ושלישי– X1  ₪ 

 ספורט קבוצתיבנבחרות ייצוג ישראליות ה/פעיל , – X 1  ₪ 

 ספורט קבוצתי) נכים ( בנבחרת פאראולימפיקס ה/פעיל , – X1  ₪ 

 ספורט קבוצתיבנבחרת ספשייל אולימפיקס ) ליקוי שכלי ( ה/פעיל , -X 1  ₪ 

  

 + :18בוגרים/ ות    .2

 ישראל  ת/מקום ראשון אלוף– X3  ₪ 

 מקום שני- X2  ושלישי– X1  ₪ 

 ספורט קבוצתיבנבחרות ייצוג ישראליות ה/פעיל , – X2    ₪ 

 2 - , ספורט קבוצתיאולימפי )נכים( –בנבחרת פארא  ה/פעילX  ₪ 

 2- , ספורט קבוצתיבנבחרת ספשייל אולימפיקס ) ליקוי שכלי ( ה/פעילX    ₪ 

 

לזכייה באחד  האישייםבענפים ₪  X1בסמכות הוועדה להעניק תוספת של  .3

 מהמקומות הראשונים באליפות אירופה / עולם.

 

 1000לנסיעות ותחרויות בחו"ל עד בסמכות הועדה להעניק מלגת השתתפות שנתית  .4

 בעבור הוצאות כלכליות להשתתפות באליפויות אירופה/עולם.₪ 

 

 הגשת בקשה למלגה : .ה

למלגה " למייל:  בקשות למלגות יוגשו על גבי טופס "בקשה .1

 sportaf@telmond.matansim.co.il  במקרה של . 29.12.22עד לתאריך

יהיה ניתן  31.12.22ועד לתאריך  10.12.22תחרויות שיתקיימו בין התאריכים 

 .1.1.23להגיש את הבקשות עד לתאריך 

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

ות בהתאם את כשירותן בהתאם לקריטריונים ותמליץ על הזכאים/ות ועל גובה המלג

 לקריטריונים.

מנהלת מחלקת החינוך,  המועצה, יו"ר צוות ספורט במועצה,ראש  :הרכב הוועדה .3

 ספורט.  המתנ"ס, מנהלת מחלקת הגזבר המועצה, מנכ"לית 
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 לכבוד: 

 מח' הספורט תל מונד

  sportaf@telmond.matnasim.co.ilבדוא"ל:  

 

 2022הנדון: בקשת מלגה לספורטאי/ת מצטיין/נת לשנת 

 

 ת.ז.: _________________ שם משפחה: ____________  שם פרטי: ____________

 כתובת מגורים: _________________________________ טלפון: _____________________

 _____________________________________________________________כתובת מייל: 

 טל' נייד: ________________________ מתגורר/ת בתל מונד  מיום:___________________

 שם האגודה בה אני חבר/ה: ______________________ שם המאמן/נת:___________________

 ____________טל' נייד של המאמן/נת: ______________

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

 לצרף לטופס הבקשה תמונת פספורט.

 : ________________ 2: _____________ טל' נייד הורה 1טל' נייד הורה 

 

 ( אני אלוף ישראל וזכיתי במקום ראשון / שני/ שלישי ) קטגוריית ___בענף _________ -להקיף בעיגול _

 גיל __________

  ______________ : השתתפתי באליפות אירופה / עולם בענף : ______________ זכיתי במקום

 קטגוריית גיל : ______________ קטגוריה אחרת לדוגמא משקל, סגנון : _____________

  גיל : ____________פעיל בנבחרת ישראל בענף _______________ 

 _____________ : פעיל בנבחרת פאראולימפקיס המייצגת את ישראל בענף 

 _____________  : פעיל בנבחרת ספיישל אולימפיקס המייצגת את ישראל בענף 

 תפקידו.יש לצרף מכתב רשמי של ההתאחדות / האיגוד המאשר את ההישג חתום ע"י בעל תפקיד מסומך בציון שמו ו

 יש לצרף מסמך  בו הספורטאי מספר על עצמו ועל ההישגים שלו.

הם נכונים  2022הריני הח"מ , מאשר/ת , מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן " שכל הפרטים שציינתי בבקשה למלגה לשנת 

רור שלילת זכאותי ומדויקים . ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים , העלמת פרטים או אי עדכון פרטים בזמן , עלולים לג

 למלגה , והשבת המלגה ששולמה .

 

 

_______________ ________________ ________________ _______________ 

 חתימה וחותמת שם יו"ר האיגוד      חתימת הספורטאי     תאריך        

 יו"ר האיגוד/ההתאחדות                   
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