
 

 

 "א לשנת תשפ –קול קורא למלגת " ספורטאים מצטיינים" 

 

 קדימה צורןתושבי  לספורטאים וספורטאיות עם מוגבלויות תאשר מלגות מועצה מקומית קדימה צורן 

וזאת מתוך הוקרה והערכה לספורטאים על הישגים מרשימים  .תש"פעל הישגים בשנת הפעילות 

 .בארץ ובעולם

 

 הקריטריונים לקבלת מלגה: 

 

 הספורטאי עומד בכל התנאים הבאים:  .1

 שגר בה לפחות שנה ומשלם מיסים ותשלומי חובה כדין למועצה.  קדימה צורןתושב  •

שמפורט בהמשך ספורטאי אשר השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה, כפי  •

 בקריטריונים ובטופס הבקשה. 

 המלגות הן על הישגים בענפי הספורט אישיים המוכרים ומאושרים ע"י משרד    •

פראלימפיים כהגדרתם באיגוד   , ספורטאים2020נהל הספורט לשנת יהתרבות והספורט/מ

 הספורט.

בקשה, ספורטאי בעל גיליון התנהגות ללא הרשעות משמעת במשך שלוש השנים שקדמו ל •

 באיגוד או בהתאחדות במסגרתו הוא פעיל.

ספורטאי שהגיש בקשה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי מצטיין" בצירוף כל  •

 האישורים הנדרשים עד לתאריך הקובע.

 20/12/2020התאריך הקובע  •

 

 ההישגים המוכחים לקבלת מלגה:  .2

ת רשמית לפחות  ספורטאי במקצוע פאראולימפי מוכר אשר זכה באליפות הארץ בתחרו •

 . 2019-2020במהלך השנים  פעם אחת 

  

 שיטת חלוקת המלגות:  .3

 ש"ח 10,000נוער: 

 ש"ח  10,000בוגר: 

 הגשת בקשה למלגה:  .4

 .טופס בקשת מלגה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה  .1

)מצורף כנספח גם למסמך  "  לספוראי מצטיין למלגה ה בקשות למלגה יוגשו על גבי טופס "בקש .2

 .זה(באתר המועצה או באתר המתנ"ס

תמיין את הבקשות, תבחן את כשירותן בהתאם   – "ועדת מלגות לספורטאים מצטיינים"  – הועדה  .3

 לקריטריונים ותמליץ על הזכאים ועל גובה המלגות בהתאם לקריטריונים. 

ועדת  ר "חבר המועצה יוסי אדירי, יו"ר ועדת ספורט, חבר המועצה אמיר זהבי יו .הרכב הועדה:  .4

ס, יעל בן מרדכי, מנהל מחלקת  "ר הנהלת המתנ"חינוך, רכזת הספורט הישובית, אידיל גולדה, יו

 חינוך אדר ארד

 

 הערות:  .5

הועדה רשאית להמליץ על ספורטאים שאינם עומדים בקריטריונים הבסיסיים אולם לדעתה  

 ראויים לקבלת המלגה. 

 ניתן לקבל מלגה פעם אחת בשנה בלבד. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 לכבוד: 

 קדימה צורן מתנ"ס

 

 תשפ"א לשנת  נת/מצטיין ת/ הנדון: בקשת מלגה לספורטאי

 

 

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

 כתובת מגורים: _________________________________ טלפון: _____________________

 _________________________________________כתובת מייל: ____________________ 

 מיום:___________________  קדימה צורןטל' נייד: ________________________ מתגורר/ת 

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

 טל' נייד של המאמן/נת: __________________________ 

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

 הספח. חובה לצרף לטופס הבקשה תמונת פספורט. 

 יש לצרף תצלום ת. נכה/אישור ביטוח לאומי המעיד על המוגבלות. 

 

 בענף האישי: 

 2020-2019זכיתי באליפות ישראל לשנת  .1

 שלישי  )הקף בעיגול( במקום ראשון / שני / 

 בענף: ______________________________ קטגוריית גיל: ____________________

 _____________________________________ -קטגוריה אחרת )לדוגמא: משקל/סגנון(  

 

 . מצורף בזה דף תוצאות רשמי ממוחשב מאליפות ישראל

 

 

 

 

_______________ ________________ ________________ _______________ 

 חתימה וחותמת  שם יו"ר האיגוד       חתימת הספורטאי     תאריך         

 יו"ר האיגוד/ההתאחדות                   

 


