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  האישיים בענפי הספורטמלגות לספורטאים מצטיינים 
 2020שנת על הישגים ב

 
 

 השונים: האישיים להלן טבלת סכומי  מלגה/תמיכה בספורטאים מצטיינים בענפי הספורט
 
    

 3קטגוריה  2קטגוריה  1קטגוריה  הישג

 

 סספיישל אולימפיק
בתחרויות המפורטות )

 (3ו/או  2בקטגוריה 
 

 ץ/ אליפות האר
משחקי המכביה/ 

אוניברסיאדה/חברות 
 בנבחרת

 אולימפיאדה/
 אליפות אירופה/ 

 אליפות עולם

השתתפות 
 ₪ 5,000 ----------- ₪ 1,000 ללא זכייה

 3+  2זהה לקטגוריה  מדלית ארד
 ₪ 2,000 ₪ 1,000 בהתאמה

 3+  2זהה לקטגוריה  מדלית כסף
 ₪ 3,000 ₪ 2,000 בהתאמה

 3+  2ריה זהה לקטגו מדלית זהב
 ₪ 4,000 ₪ 3,000 בהתאמה

 
 

 : ותהבהר

  המלגה עבור מדליה הינה בנוסף למלגה עבור עצם ההשתתפות. .א

בענפי הספורט האישיים  תאושר מלגה אחת בלבד בכל שנה קלנדרית לכל ספורטאי .ב
תאושר מלגה אחת בלבד בסכום הגבוה )במקרה של זכיה ביותר ממדליה אחת 

 .( מביניהן

ציב לאחר חלוקת מלגות עבור זכיה במדליה אחת והשתתפות כאמור שיוותר תקכל כ .ג
בין הזוכים ביותר ממדליה אחת באופן עבור זכיה/יות נוספות תחולק מלגה לעיל, 

 יחסי בהלימה לתבחינים.
ככל שיתברר כי התקציב המאושר של העירייה אינו נותן מענה למתן המלגה לכל  .ד

 גה באופן יחסי שווה מכל זכאי.המבקשים הזכאים למלגה, יופחת סכום המל
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 תנאים/תבחינים לקבלת מלגה/תמיכה:
 
בענפי ספורט אישיים )ולא המלגה מיועדת לספורטאים המגיעים להישגים   .א

באליפות הארץ/ אליפות אירופה/ אליפות עולם/ משחקי המכביה או קבוצתיים( 
 ספיישל אולימפיקס. -חברות בנבחרת ישראל נכים

הזכאות מאושרת לתושבי ראש העין בלבד המתגוררים בראש העין לפחות שנה, יש   .ב
 להציג אישור ממרשם התושבים במשרד הפנים. 

זכאות למלגה תאושר רק לאחר הצגת אישור רשמי מהוועדה הלאומית או   .ג
 הבינלאומית המארגנת את המפעל והאיגוד הרלוונטי המוכר ע"י מינהל הספורט.

 דלעיל יוגשו עם אסמכתאות לוועדה לגה לעומדים בתבחיניםד. בקשות לקבלת מ
 שהרכבה כמפורט  להלן:  

 יו"ר   -רו"ח רחבעם חיים גזבר העירייה         
 מנהל מחלקת הספורט                                                     -מר שריה אריה          
 חבר. -רטס. מנהל מחלקת הספו -מר גיא עגיב          

 
 

 כל האמור לעיל מתייחס לספורטאי או לספורטאית.
 

 תבחינים אלה יהיו בתוקף כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת במועצת העירייה.
 

בכל שנה קלנדרית  העומדים בתבחינים יוכלו להגיש בקשות לקבלת מלגה בחודש ינואר
 שנה שהסתיימה.בבהתייחס להישגים 

או  9389502, טל'  91שבזי  –ם למחלקת הספורט יש להגיש את הטפסים והאישורי
     d@rosh.org.il-moshe –למייל 
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