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 קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגה עבור מצטיינים/ות בספורט.
 

ספורטאים/ות  6שיחולק באופן שווה בין  30,000לראשונה, מלגות על סך  מועצת גני תקווה מעניקה
 .מצטיינים/ות מהיישוב

 
 

להשתתפות במיזם אחד בתחום הספורט והקהילה, ובכלל  ש"ח וניתנת בתמורה 5,000המלגה בסך 
 שעות. 10-זה, קיום הרצאה / סדנא / פעילות וכיו"ב, בהיקף של כ

 
 שעות ההשתתפות במיזם קהילתי כאמור. 10*המלגה תועבר בחודש יוני ולאחר השלמת 

 1.3.22למלגה תתאפשר עד לתאריך  *הגשת בקשה
 מוגבל בהתאם לתקציב המועצה הקיים למלגות. מס' המלגות הינו*

 היא בהתאם לתקנון ולתנאי הסף שקבעה המועצה.  *הזכאות למלגה
 *המלגות הן אישיות ולא לבעלי תפקידים אחרים כגון מאמן וכיוצא בזה.

ים/ות בליגה *תינתן עדיפות לתחומי הספורט האישיים המוכרים כענף אולימפי וכן לספורטאים/ות המתחר
 הבכירה במשחקי הכדור.

 אולימפיים. -*המלגות מיועדות לספורטאים מצטיינים, ספורטאי ספישל אולימפיק, ופרה
 *ועדת המלגות רשאית לקחת בחשבון גם את מצבו/ה הסוציו אקונומי של המועמד/ת

 

 תבחינים לקבלת מלגה:

 אזרח/ית ישראלי/ת 
  הזהות כתושבי גני תקווההרשומים בתעודת  -תושב/ת גני תקווה 
 ספורטאי/ת מצטיין/נת 
 ספורטאי המשתייך למועדות ספורט/ אגודה 
  שעות 10התחייבות להשתתפות במיזם קהילתי בהיקף של 
 .עדיפות למי שלא קיבל/ה מלגת לימודים מהמועצה בשנים קודמות ובשנה הנוכחית 
 הסכמה לראיון אישי 

בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאות ובמועד שייקבע  מי שאושרה בקשתו/ה למלגה, מתבקש/ת להשתתף
 על ידי המועצה.

 1.3.22עד תאריך  לצרף להגשת המועמדות באתר המועצהמסמכים אותם יש 

 ת/. טופס הבקשה, עם צירוף צילום ת.ז. וכתובת של המבקש1

 . אישור שייכות למועדון הספורט, אגודה.2

 ת/המועמד.אישור רשמי מהאיגוד על ההישג של 3

 לסגל אולימפי. השתייכות המועמד/ת.אישור היחידה לספורט הישגי על 4

 המועמד/תהמעידה על הישגי ת /. הצהרת המאמן5

 



 

 

 

והחלטה על המועמדים/ות בתום סיום מועד ההגשה, הועדה תתכנס שוב לצורך חישוב ניקוד הישגי 
 ות./הזוכים

 להלן טבלת ניקוד: 

 מספר נקודות קטגוריה

 10 באליפות עולם 1-8 זכייה במקומות

 8 באליפות אירופה 1-8זכייה במקומות 

 7 1-3זכייה באליפות ישראל מקום 

 9 השתתפות באולימפיאדה

 7 שחשחקנית ליגה בכירה בענפי הכדור

 8 שחקן שחקנית נבחרת ישראל  בענפי הכדור

 

 הינה באתר המועצה  אופן הגשת בקשה למלגה

 


