
 

 

 

 

 תבחינים למתן מלגות לספורטאים מצטיינים 

 תושבי כרמיאל 

 

 כללי:  .1

התבחינים נועדו ליצור כללים שיאפשרו לעירייה לבחון בקשות של ספורטאים מצטיינים, לסיוע   .א

 במימון השתתפות בתחרויות מחוץ לישראל, על בסיס קריטריונים אחידים ושוויוניים.

 המלגה לספורטאים תינתן באמצעות העמותות הנתמכות ע"י העירייה.   .ב

 הגשת הבקשה והדיון בה: 

 התבחינים למתן מלגות יפורסמו באתר האינטרנט העירוני ובעיתונות המקומית.  .ג

 יוכן טופס בקשה למלגה למילוי ע"י מבקש המלגה.  .ד

. לועדה יזומנו אנשי מקצוע רלוונטיים  על פי צורך  פעמים בשנה  3עד  הועדה תתכנס לדיון בבקשות   .ה

 הספורט.  ומנהל אגף

 לטופס הבקשה תצורף המלצת יו"ר / מנכ"ל של האגודה שבה פעיל הספורטאי מבקש המלגה.  .ו

לבקשת המלגה תצורף הזמנה רשמית של הספורטאי לאירוע מאת הגורם המקיים את האירוע   .ז

 ומפרטת את מהותו.  

מנהל מחלקת הספורט העירונית שידרג אותן על פי התבחינים שלהלן    הבקשות יועברו לבדיקת .ח

 ניקוד לקראת הדיון בועדה.    ויעביר בכתב את המלצתו הכוללת

 הבקשות ידונו בועדה שתיקבע למלגות לספורטאים.  .ט

 הבקשה תוגש לא יאוחר מחודש לפני מועד האירוע בו אמור להשתתף הספורטאי.  .י

 כל המפורט לעיל. לא תידון בקשה שלא תכלול את  .יא

 

 . 35עד גיל  התבחינים יהיו ברורים ומוגדרים ע"י אמות מידה של ענפים, מגדר, גילאים, דירוג וכו'  .2

 ניקוד למתן תמיכה בספורטאי/ת יהיה פרוגרסיבי ויחסי: דירוג גבוה של ספורטאי יגדיל את  .3

 התמיכה בו לעומת דירוג וניקוד נמוך יותר שיפחית את ערך התמיכה בספורטאי/ת.  

 התמיכה תהיה מותנית בהגדרת תקציב ייעודי שנתי לכך.  .4

ובל מקרה לא תהיה גבוהה מסך    ₪  2,000  -מ  התמיכה שנתית מקסימלית לספורטאי/ת לא תהיה גבוה .5

 על ידו בפועל.  וההוצאות ששולמ 

  -מהסכום המקסימלי, קרי  4%נקודות, כל נקודה שווה    25סך הנקודות שיכול ספורטאי/ת לצבור יהיה   .6

₪ או הסכום המקסימלי ששולם בפועל ע"י הספורטאי/ת. בכל מקרה לא תאשר הועדה סכום    2,000

העולה על מקסימום ההוצאה בפועל של הספורטאי גם אם סכום המקסימלי של הניקוד לספורטאי  

 את סכום ההוצאה הכספית בפועל. עובר 

 ספורטאי/ת יכולים להגיש בקשות תמיכה מדי שנה ושנה. .7

 ספורטאי/ת יוכל להגיש רק בקשת תמיכה אחת בכל שנת כספים.  .8
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 התבחינים:  פ"ילהלן חישוב נקודות ע .9

 סוג ענף הספורט:  - 1תבחין מס' 

 נק'  2ענף אישי  =  •

 נק'  1ענף קבוצתי  =  •

 הגדרת ענף הספורט:  - 2תבחין מס' 

 נק'  4ענף אולימפי  =   •

 נק'  3ענף פאראלימפי  =   •

 נק'    2ענף לא אולימפי  =   •

 מגדר:  - 3תבחין מס' 

 נק'   1נשים/ נערות  =  •

 נק'  0גברים/נוער  =   •

 דרוג הספורטאי: - 4תבחין מס' 

לצורך דירוג הספורטאי/ת ידרשו לצרף למסמכי הבקשה מסמך רשמי וחתום ע"י יו"ר האיגוד הרלוונטי  

את   קבוצתי,  ענף  של  ובמקרה  בארץ  הספורטאי/ת  של  דירוגו  את  המציין  הספורטאים  שייכים  אליו 

 השתייכותו לסגל נבחרת ישראל. 

 תבחין ענף אישי: 

 נק'    4=   1-4דירוג ארצי  •

 נק'    2=   5-8דירוג ארצי  •

 נק'   1=    9-16דירוג ארצי  •

 אינו מקנה ניקוד   16 -נמוך מ דירוג   •

 

 תבחין ענף קבוצתי: 

 נק'   1ספורטאי סגל נבחרת ישראל בוגרים/ות  =   •

 נק'   1ספורטאי סגל נבחרת נוער/ נערות קדטים/יות =  •
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 איכות תחרות, מחנה אימון:  - 5תבחין מס' 

 מיוחדת במועצת עיר אולימפיאדה = תמיכה  •

 נק'   6=   אליפות עולם )איגוד רשמי מוכר( •

 נק'  4אליפות אירופה  )איגוד רשמי מוכר(  =   •

 נק'  3אליפות אירופה לקבוצות )חשיבות עירונית(  =   •

 נק'   2תחרות בינלאומית  =  •

 נק'   2מחנה אימונים רשמי של איגוד המתקיים בחו"ל  =   •

 נק'   1ם בארץ  =  מחנה אימונים רשמי של איגוד המתקיי •

 מרחק גיאוגרפי מישראל:  - 6תבחין מס' 

 נק'   0ישראל =  •

 נק'   1אגן הים התיכון =  •

 נק'  2מערב אירופה =   •

 נק'  3מזרח אירופה =   •

 נק'   5ארה"ב, אסיה, דרום אמריקה ואוסטרליה  =  •

 קיום מקור מימון רשמי נוסף: - 7תבחין מס' 

 נקודות.   6יגרור הפחתה של  •

 תרומה לקהילה בכרמיאל: - 8תבחין מס' 

 נק'   1ספורטאי/ת אשר תרמו לקהילה בכרמיאל )לדוגמא: הרצאות, אימון ספורטאים צעירים(  =   •

 ספורטאי המייצג אגודה כרמיאלית:  - 9תבחין מס' 

 נק'  1יצוג אגודה כרמיאלית  =  י •

 נק'  0ייצוג אגודה שאינה כרמיאלית  =  •

 ה עם  מחלקת הספורט העירונית:שיתוף פעול   - 10תבחין מס' 

 נק'  1שיתוף פעולה  =   •

 נק'   0אי שיתוף פעולה  =  •
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