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קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגה עבור מצטיינים/ות בספורט 
2023. 

 
 

ות /ספורטאים ביןשיחולק על פי הקריטריונים מלגות  מעניקים ,והחברה לפיתוח גני תקווה המועצה
 .מהיישוב ות/מצטיינים

 
 

להשתתפות במיזם אחד בתחום הספורט והקהילה, ובכלל זה, קיום  בתמורה המלגה ניתנת
 .השנה שעות 4-הרצאה / סדנא / פעילות וכיו"ב, בהיקף של כ

 
 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 *
 
 מאמן וכיוצא בזה. כגוןהמלגות הן אישיות ולא לבעלי תפקידים אחרים *

 ת/הסוציו אקונומי של המועמדה /ות רשאית לקחת בחשבון גם את מצבוועדת המלג* 

 

 

 הבהרות: 

 לגורם  ואינה ניתנת להעברה המלגה היא אישית עבור הספורטאי/ת שהגיש/ה מועמדות בלבד
 אחר.

  בענף ספורט אישי למעט שחקן בסגל נבחרת ישראל בענף קבוצתי המלגה מיועדת לספורטאי.ת
 18-17בגילאי נוער _

  יכול להגיש מועמדות שוב אך הניקוד שלו 2022ספורטאי שקיבל מלגה בשנת 
 . 33%יופחת ב 

  בלבד )לא קדטים ולא גיל צעיר מנוער(.המלגה מיועדת לספורטאים בקטגוריות נוער ובוגרים 

 תינתן עדיפות לתחומי הספורט האישיים המוכרים כענף אולימפי.  

 אולימפיים. -, ספורטאי ספישל אולימפיק, ופרהות/מצטיינים ות/המלגות מיועדות לספורטאים 

 הוועדה מסתמכת על הגדרות האיגוד בכל הנוגע לקטגוריות נוער, בוגרים.ות 

 ת./הסוציו אקונומי של המועמד ה/שאית לקחת בחשבון גם את מצבוועדת המלגות ר 

 

 31.3.2עד תאריך  לצרף להגשת המועמדות באתר המועצהמסמכים אותם יש 

 ת/ירוף צילום ת.ז. וכתובת של המבקש. טופס הבקשה, עם צ1

 2022המועמד/ת בשנת על ההישג של התאחדות  /מי מהאיגוד . אישור רש2

 .2022לשנת  לסגל אולימפי השתייכות המועמד/תאישור היחידה לספורט הישגי על ככל ויש,  .4



 

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 1-8זכייה במקומות 

 8 באליפות אירופה 1-8זכייה במקומות 

 7 1זכייה באליפות ישראל מקום 

 6 סגן אלוף ישראל

 5 מקום שלישי אליפות ישראל 

 
 הדירוג יהיה פחות נקודה בשורה הרלוונטית. –ענפים לא אולימפיים 

 נקודות בכל שורה רלוונטית. 2הניקוד יהיה פחות  –בקטגוריות נוער )על פי הגדרת האיגוד( 
 

יהיה שווה לערך נקודה בשים לב לכמות הבקשות העונות על תנאי הסף ולתקציב  * היקף המלגה
 הקיים למתן המלגות.

 

על כל ערך נקודה. 20% –* תוספת לקידום נשים בספורט   

 על כל ערך נקודה. 30% אולימפיים -ספישל אולימפיק, ופרהספורטאי * תוספת 

 
יכנסו לשקלול המרוכז, ותינתן בגינן מלגה פרטנית בקשות שיוגדו כ"דור העתיד", לא  5* בנוסף, עד 

 ₪. 500 בסך
 

 תבחינים לקבלת מלגה:

 אזרח/ית ישראלי/ת 
  הרשומים בתעודת הזהות כתושבי גני תקווה -תושב/ת גני תקווה 
 על פי דירוג הקול קורא  ספורטאי/ת מצטיין/נת 
 בשנה. שעות 4השתתפות במיזם קהילתי בהיקף של התחייבות ל 
  לראיון אישיהסכמה 

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

 אופן הגשת בקשה למלגה:

 באתר המועצה יפתח טופס מכוון מיועד למלגות מצטיינים בספורט עם הפרטים הבאים:

 )להלן פירוט הטופס ( לחצו כאן בצירוף מסמכים רלוונטיים. להגשת בקשהיש למלא טופס מקוון 

 

 

https://www.ganeytikva.org.il/smartforms/603/
https://www.ganeytikva.org.il/smartforms/603/


 סעיפי חובה:

  ,שם, שם משפחה 

  ,מספר תעודת זהות 

  ,גיל 

  ,מייל 

  ,מגדר 

  ,כתובת מגורים מלאה 

  ,טלפון נייד 

  ,תחום הספורט 

  ,שם האגודה 

  , מספר שנים בפועל 

  הצהרת הספורטאי על הסכמה להגיע לטקס חלוקת המלגות ובנוסף להשקיע שני מפגשי
  התנדבות / מיזם / פרויקטים בקהילה.

 צירופי קבצים:

 ת./ירוף צילום ת.ז. וכתובת של המבקש. טופס הבקשה, עם צ1

 .2022המועמד/ת בשנת מי מהאיגוד על ההישג של .אישור רש3

 .2022לשנת  לסגל אולימפי השתייכות המועמד/תאישור היחידה לספורט הישגי על ככל ויש, .4

 

  -שימו לב
 בקשות שתגענה ללא מסמכים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשה, לא תובאנה בחשבון.

  .הזוכים במלגה יתבקשו להעביר פרטי חשבון בנק לצורך העברת התשלום

 

 


