האגף לספורט ולחינוך גופני

עיריית נתניה
האגף לספורט ולחינוך גופני
הקריטריונים לקבלת מלגות ופרסים לספורטאים מצטיינים
בענפי ספורט אישיים לשנת 2018
א .כללי:
מועצת העירייה אישרה מלגות ופרסים לספורטאים וספורטאיות ,תושבי העיר נתניה על הישגים
בשנת הפעילות  2018וזאת מתוך הוקרה והערכה לספורטאים על הישגים מרשימים בארץ
ובעולם ,הישגים המעלים את קרנה של העיר נתניה ומתוך רצון לעודד את הספורטאים לשאוף
למצוינות בספורט.
המלגות והפרסים לספורטאים יוענקו בטקס חגיגי "נתניה מוקירה את הספורטאים המצטיינים"
שיתקיים בתחילת שנת  ,2019במעמד ראש העיר נתניה הגב' מרים פיירברג – איכר.
תישלח הודעה אישית לספורטאים על מועד ומקום הטקס.
ב .הקריטריונים לקבלת מלגה:
מי זכאי? תושב העיר נתניה שגר בה לפחות שנה ומשלם מיסים לעירייה.
ספורטאי אשר השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה ,כפי שמפורט בהמשך
בקריטריונים ובטופס הבקשה.
ספורטאי שהגיש בקשה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי מצטיין" בצירוף כל האישורים
הנדרשים עד לתאריך הקובע.
 ספורטאי שכתובת מגוריו הינו מכון וינגייט חייב להמציא אישור ממשרד הפנים ובו יצוין
שכתובת מגוריו הקודמת למכון וינגייט הייתה בעיר נתניה .
ענפי ספורט:
המלגות הם על הישגים בענפי ספורט אישיים המוכרים ומאושרים ע"י משרד התרבות
והספורט/מנהל הספורט לשנת  2018כולל ספורטאי "ספישל אולימפיק" ופראלימפיים.
ג .ההישגים המוכחים לקבלת מלגה:
מלגה כספית בענפי הספורט האישיים:
 זכייה במקום ראשון ,שני ,שלישי בקטגוריית בוגרים באליפות ישראל (לא במחוזות!)
 זכייה במקום ראשון ,שני שלישי בקטגוריית נוער באליפות ישראל בענפים אולימפיים
בלבד (לא במחוזות!)
מגן הוקרה בלבד :
 זכייה במקום הראשון באליפות ישראל בקטגוריית נוער בענפים הלא אולימפיים ,וזכייה
במקום הראשון באליפות ישראל בקטגוריית נערים/קדטים בענפים אולימפיים = מגן הוקרה
בלבד (לא תינתן מלגה כספית).
 ספורט אולימפי בלבד – ספורטאי/ת חבר/ה בסגל נבחרת ישראל = מגן הוקרה (ספורטאי
שלא מקבל מלגה כספית) מיועד לקטגוריית גיל קדטים ונוער בלבד.
הסברים נוספים:
 חובה לצרף לטופס הבקשה דף תוצאות רשמי מאליפות ישראל!
 בקטגוריית ג'וניור  ,אליפות ישראל עד גיל  , 21עד גיל  , 23וכדומה ..יחושבו לצורך
מתן המלגה ע"פ קטגוריית נוער.
 ספורטאי שהשתתף באליפות אירופה  /אליפות עולם מבלי שזכה באחד משלושת
המקומות הראשונים באליפות ישראל באותה השנה יהיה זכאי לקבל מלגה .
חישוב תוספת האחוזים למלגה יהיה ע"פ זכייה במקום השני באליפות ישראל
באותו ענף.
 זכייה במקום ראשון ,שני ,שלישי בקטגוריית סניור באליפות ישראל אינו מזכה בקבלת
מלגה כספית.
 קטגוריית הגיל על פי הגדרת האיגוד/ההתאחדות באותו הענף
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ד .שיטת חלוקת המלגות:
הסכום הבסיסי של המלגה יקבע על פי

הסכום הבסיסי של המלגה
יקבע ע"פ
היחסים הבאים:
בענפי הספורט הלא אולימפיים:

היחסים הבאים:
בענפי הספורט האולימפיים:
נוער  :מקום ראשון אלוף ישראל ₪ X-כפול שתיים.
מקומות שני ושלישי.₪ X-

בוגרים :מקום ראשון אלוף ישראל
  Xכפול ₪ 2מקומות שני ושלישי.₪ X -

בוגרים :מקום ראשון אלוף ישראל ₪ X-כפול ארבע.
מקומות שני ושלישי ₪ X-כפול שתיים.
 .1תוספת אחוזית לזכייה באליפות ישראל בענפים האולימפיים האישיים בלבד תינתן בהתאם לדרגת
העדיפות של הענף ,בהתאם לדירוג הענף בעיר:
ללא שינוי
דירוג ענף ד'
תוספת של 25%
דירוג ענף ג'
תוספת של 50%
דירוג ענף א' ב'
 .2תוספת אחוזית בענפים האישיים לזכייה באליפות אירופה ו/או אליפות עולם בענפים
האולימפיים בלבד בהתאם לדירוג הענף:
מקום  4ואילך – תוספת של 15%
דירוג ענף ד'
מקום  2עד  – 3תוספת של 25%
 תוספת של 50%מקום 1
מקום  4ואילך – תוספת של 30%
דירוג ענף ג'
מקום  2עד  – 3תוספת של 50%
 תוספת של 50%מקום 1
מקום  4ואילך – תוספת של 50%
דירוג ענף א' ב'
מקום  2עד  – 3תוספת של 75%
 תוספת של 100%מקום 1
תוספת לזכייה במדליה אולימפית  -תוספת של 100%
תוספת לזכייה באליפות ישראל ו/או באליפות אירופה/עולם בענפים הלא אולימפיים תהיה 50%
מהמופיע בסעיפים  1ו 2-על פי מיקום ודירוג הענף.
ד .גובה המלגה לספורטאי כולל התוספות בסעיפים  – 2 ,1לא תעלה על סכום
של ₪ 10,000
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ה.

הגשת בקשה למלגה:
טופס בקשת מלגה ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני www.netanya.muni.il
.1
ובמשרדי אגף הספורט ברחוב אחימאיר  9בימים א'-ה' בין השעות.8:30-15:00 :
.2

בקשות למלגה יוגשו על גבי טופס "בקשה למלגה" במשרדי המחלקה לספורט
ברח' אחימאיר  9בימים א'-ה' בין השעות , 8:30:15:00
עד ליום רביעי  23.01.19בשעה 12:00

.3

הוועדה – "ועדת מלגות לספורטאים מצטיינים" – תמיין את הבקשות ,תבחן את
כשירותן בהתאם לקריטריונים ותמליץ על הזכאים ועל גובה המלגות בהתאם
לקריטריונים.
הרכב הועדה :חבר המועצה הממונה על הספורט ,מפקח משרד הספורט,
מנהל אגף הספורט (מרכז הועדה).

.4
ו.

הערות:
הועדה רשאית להמליץ על ספורטאים שאינם עומדים בקריטריונים הבסיסיים אולם
לדעתה ראויים לקבלת המלגה.

* מצורפת דרגת דירוג הענפים.
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לכבוד
אגף הספורט
עיריית נתניה

הנדון :בקשת מלגה לספורטאי מצטיין לשנת 2018
שם פרטי_____________ :

שם משפחה ____________ :ת.ז_________________ :.

כתובת מגורים________________________________ :טלפון______________________ :
מתגורר בנתניה מתאריך_____________________ :

טל' נייד_____________________ :

שם האגודה בה אני חבר___________________ :שם המאמן________________________ :
טל' נייד של המאמן_______________________ :
יש לצרף  :צילום ת.ז .בצירוף הספח .ילדים מתחת לגיל  16יש לצרף צילום ת.ז .של ההורים
כולל הספח .
בענף האישי:
 .1אני אלוף ישראל מקום ראשון לשנת 2018
בענף_______________________________ :

קטגוריית גיל ____________

קטגוריה אחרת (לדוגמא :משקל/סגנון) -
____________________________________________
 .2זכיתי במקום  שני  שלישי בארץ לשנת ( 2018סמן  Xבריבוע)
בענף_______________________________ :קטגוריית גיל_______________________ :
קטגוריה אחרת (לדוגמא :משקל/סגנון) ___________________ -


.3

מצורף בזה דף תוצאות רשמי ממוחשב מאליפות ישראל

השתתפתי באליפות אירופה/אליפות עולם/

אולימפיאדה (מחק את המיותר)

בענף_______________________________ :קטגוריית גיל_______________________ :
קטגוריה אחרת (לדוגמא :משקל/סגנון) ____________________________

 .4ענף אולימפי בלבד  -מיועד לקטגוריית גיל קדטים ונוער בלבד-
הנני חבר/ה בסגל נבחרת ישראל בענף _____________________

מצורף מכתב רשמי של ההתאחדות/האיגוד המאשר את ההישג ,חתום על ידי בעל
תפקיד מוסמך בציון שמו וחתימתו.
--------------------תאריך

------------------------------ ------------------------חתימת הספורטאי

שם יו"ר האיגוד

-----------------חתימה וחותמת
יו"ר האיגוד/ההתאחדות
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טבלת דירוג ענפי הספורט
דרוג הענף

ענף הספורט

א

ג'ודו
שחייה
התעמלות אומנותית
אתלטיקה
התעמלות מכשירים

טניס
אגרוף

ב

טניס שולחן

כדורת דשא

ג

קראטה מסורתי
פטנק
התעמלות פס אקרובטי

כל ענף ספורט אחר

ד

5

רח' אחימאיר  ,9נתניה

טל09-8609777 :

פקס09-8821251 :

