קריטריונים למלגות לספורטאים מצטיינים המיצגים את הרצליה
עיריית הרצליה מבקשת לסייע לספורטאים ונבחרות בתי הספר במימון הוצאות בתחומים
הבאים :נסיעות לתחרויות ,זכיות במדליות ,לימודים וסיוע מיוחד לספורטאי הצעיר.
העקרונות הכלליים:
• תקציב המלגות לספורטאים מצטיינים יתעדכן מדי שנה עם אישור תקציב
העירייה ,והן תחולקנה בהתאם לנושאים והתנאים המפורטים להלן.
•  25%מתקציב המלגות הכולל ישמר כרזרבה לרבעון האחרון של השנה למניעת מצב
בו לא יוותר תקציב למימון בקשות ברבעון האחרון של השנה.
• המלגות מיועדות לספורטאים המייצגים את הרצליה.
• סכומי המלגות יתעדכנו כל שנה בהתאם לתקציב העירייה ,התייקרויות ו/או
המדד.
• תוקם ועדה אשר תדון בבקשות למלגות .הוועדה תורכב מחשבת תנו"ס ורווחה ,גב'
עדי חדד -מנכ"ל החברה לאמנות ולתרבות ,מר אהרון סלצברג -מנהל אגף הרווחה,
ומר מיקי גורנשטיין -מנהל המחלקה לספורט )להלן":הוועדה"(.
• סכומי המלגות לפי הקריטריונים עלולים לקטון כאשר מספר הפניות למלגות גדול
ביחס לתקציב המוגבל ,בכפוף להחלטת הוועדה.
• תדונה בקשות למלגות בנסיעות לתחרויות עתידיות )לפחות שבועיים מראש(.
• פניות למלגות בדיעבד על תחרויות והישגים שהיו בעבר לא תתקבלנה.
• תוכנית המלגות תפורסם באתר האינטרנט העירוני ותעודכן מידי ראשון
בספטמבר ,במידת הצורך.
• בראשון בינואר ,מידי שנה ,תונח על שולחן המועצה רשימת מקבלי המלגות
במסגרת תוכנית זאת בשנה החולפת.

 .1קריטריונים להשתתפות במימון נסיעות של ספורטאים בוגרים ( 19ומעלה)
ונוער מצטיינים ,במפעלי ספורט בינלאומיים ,בחו״ל ,המיצגים את הרצליה.
סוג מפעל הספורט

אליפות עולם

*נבחרות רשמיות של בתי הספר
מהרצליה למסגרות .ISF
**ספורטאים בודדים :ספורטאים
בודדים ו/או חברי מועדון ספורט
מהרצליה ,בענפים אישיים המיצגים את
הרצלייה.

30%מעלות הנסיעה כפי שנקבעת
ע״י משרד החינוך
אל' עולם
אולימפיאדה

אליפות אירופה
אליפות בינלאומית
רשמית ,מוכרת על ידי
איגוד או התאחדות הענף

₪ 4000

₪ 1200

₪800

 400ש"ח

אוניברסיאדה

₪ 2000

נבחרות רשמיות
• נבחרת רשמית של בית ספר מהרצליה אשר זכה באליפות  ISFהרשמית של ישראל ויוצאת
לחו"ל לייצג את התיכון וישראל במסגרת אליפות העולם לבתי ספר  .ISFאת האישורים
ליציאה למסגרת זו מספק משרד החינוך  -הפיקוח על החינוך הגופני .בעלות הנסיעה
משתתפים :משרד החינוך  ,40%בית הספר  30%ועיריית הרצליה .30%
ספורטאים בודדים
• ההשתתפות בנסיעות מותנית בכך שהספורטאים מייצגים את הרצליה ,והם נקבעו על ידי
האיגוד או ההתאחדות הארצית של הענף ,לייצג את המדינה במפעל הספורט .יש לצרף פניה
בכתב של הספורטאים ואישור האיגוד הרלוונטי על השתתפותם
• ההשתתפות בנסיעות לחו"ל תינתן לאותו ספורטאי עבור בקשה אחת בלבד בכל שנה.
• ההשתתפות של העירייה לא תינתן כאשר ניתנת תמיכה מלאה של האיגוד הרלוונטי ו/או גורם
מממן אחר בנסיעת הספורטאי.
• במידה וניתנת תמיכה חלקית של האיגוד הרלוונטי ו/או גורם מממן אחר תהא ההשתתפות של
העירייה חלקית ביחס המתאים.
• סיוע העירייה לספורטאים המשתתפים באולימפיאדה היא מלאה ואינה מותנית במימון נוסף.

 .2קריטריונים למלגה לזוכים במדליות זהב ,כסף וארד באולימפיאדה ,אליפות
עולם ואליפות אירופה.

סוג מפעל
הספורט
קטגוריה
לתמיכה

אולימפיאדה

₪7000
זכייה
במדליה
)זהב ,כסף,
ארד ,מקום
רביעי ,מקום
חמישי(
ספורטאים
המיצגים את
הרצליה

אליפות עולם

זהב
2000
₪

כסף
1700
₪

זהב
1000
ראשון
1000

אליפות אירופה

ארד
1400
₪

מקום
רביעי
1100
₪

זהב
מקום
חמישי 1700
₪ ₪ 800

אליפות בינלאומית מוכרת
ד'
ארד
כסף
400
600
800

כסף
1400
₪

ארד
1100
₪

מקום מקום
רביעי חמישי
₪ 500 ₪ 800

ה'
200

אליפות ישראל
שלישי
שני
600
800

• המלגה מיועדת לספורטאים (נוער ובוגרים) המגיעים להישגים )מקומות (1,2,3,4,5
באולימפיאדה ,אליפות עולם ואליפות אירופה ,וזאת לפי סוג מפעל הספורט וסוג המדליה בה
זוכה הספורטאי.
• המלגה מיועדת לספורטאים בוגרים גילאי 19ומעלה המגיעים להישגים )מקומות (1,2,3
באליפויות ישראל.
• המלגה תינתן בתנאי שיסופק אישור רשמי של הזכייה על ידי הוועדה הבינלאומית המארגנת
את המפעל והאיגוד הרלוונטי .ובמקרה של אליפות ישראל דרוש אישור האיגוד הרלוונטי.

 2.1קריטריונים למלגה למאמני הספורטאים הזוכים במדליות זהב ,כסף וארד באולימפיאדה ,אליפות עולם ,אליפות
אירופה.
אליפות אירופה
אליפות עולם
אולימפיאדה
סוג מפעל ספורט
קטגוריה לתמיכה
ה'
ד'
זהב כסף ארד
ה'
ד'
כסף ארד
זהב
 7000שח
זכייה במדליה (זהב,
500
800 1100 1400 1700 800 1100 1400 1700 2000
כסף ,ארד ,מקום רביעי,
מקום חמישי)

• המלגה מיועדת למאמן של הספורטאים )נוער ובוגרים( המגיעים להישגים )מקומות
 (1,2,3,4,5באולימפיאדה ,מקומות  1-5באליפות עולם ובאליפות אירופה ,וזאת לפי סוג
מפעל הספורט וסוג המדליה בה זוכה הספורטאי ,בענפים אולימפיים בלבד.
• המלגה תינתן בתנאי שיסופק אישור רשמי של הזכייה על ידי הוועדה הבינלאומית
המארגנת את המפעל והאיגוד הרלוונטי .ובמקרה של אליפות ישראל דרוש אישור האיגוד
הרלוונטי.
• המלגה תינתן למאמנים של ספורטאים המיצגים את הרצליה ואשר מאמנים באגודות
הספורט של העיר הרצליה.
• מנהל האגודה הוא זה שיקבע מי המאמן הישיר של הספורטאי ,השותף להישג.

 .3מלגה לסיוע בלימודים לספורטאים צעירים (עד גיל  )18מצטיינים
סיוע בלימודים

*סיוע במימון שיעורי תגבור/עזר עבור
ימי היעדרות מלימודים בשנת לימודים
אחת של ספורטאים צעירים ,מצטיינים,
בחט"ב ובתיכון ,בשל היעדרות
מלימודים לצורך אימונים ותחרויות.
**סיוע במימון שכר לימוד שנת לימודים,
חט"ב ותיכון של ספורטאים צעירים,
מצטיינים ,בפנימייה למחונני ספורט.

היעדרות  2ימי
היעדרות  3ימי לימודים בשבוע
לימודים בשבוע
בקביעות בשנת לימודים
בקביעות בשנת
לימודים
₪2000
₪2700

היעדרות יום לימודים
בשבוע בקביעות בשנת
לימודים
₪1400

₪6000

סיוע בלימודים
• סיוע במימון שיעורי תגבור/עזר עבור ימי היעדרות של תלמידים/ספורטאים צעירים
מצטיינים הוא לספורטאים עד גיל כיתה י"ב אשר נאלצים להיעדר מימי לימודים שלמים
בשל אימונים ותחרויות.
• הסיוע לתלמיד/ספורטאי הוא עבור שנת לימודים בחט"ב ובתיכון.
• הסיוע הוא אך ורק בענפים האישיים הבאים ובגילאים הרלוונטיים :שחיה ,שייט ,טניס,
ג'ודו והתעמלות בלבד .הוועדה רשאית להוסיף/לגרוע ענף ספורט אישי בתחילת כל עונת
פעילות בחודש ספטמבר של אותה שנה.
• הסיוע יינתן על סמך בקשה ואישור בכתב של הגורמים המקצועיים של האגודה
שהספורטאי/תלמיד אכן נעדר בקביעות בימי לימודים בשל אימונים ותחרויות ובקשת
ההורים.
הפנימייה למחונני ספורט
• מלגה למימון שכר לימוד לכל שנת לימודים ,חט"ב ותיכון ,של ספורטאים מצטיינים,
המיצגים את הרצליה ,בפנימייה למחונני ספורט .המלגה תינתן בכפוף להצגת אישורים על
לימודים בפנימייה וגובה שכר הלימוד.

 .4סיוע מיוחד לספורטאים מצטיינים מגיל .15
אימונים אישיים

סיוע בהוצאות מיוחדות לספורטאים מצטיינים מגיל  ,15עד  ₪ 400לחודש ,עד  6חודשים או עד
המיצגים את הרצליה ,בענפים אישיים המפורטים מטה אליפות ישראל הבאה
במקום  1-3באליפות ישראל ,וטניס מדורג  1-10בארץ.

•
•

•
•
•

•

סיוע בהוצאות מיוחדות של ספורטאים מצטיינים ופעילים מגיל .15
הסיוע הוא אך ורק בענפים האישיים הבאים ובגלאים הרלוונטיים :שחיה ,שייט ,טניס,
ג'ודו ,התעמלות ,טריאתלון ,גלישת גלים ,שחמט ,טניס שולחן ,קליעה ,אתלטיקה קלה
וטיסנאות בלבד .הוועדה רשאית להוסיף/לגרוע ענף ספורט אישי בתחילת כל עונת פעילות
בחודש ספטמבר של אותה שנה.
הסיוע מיועד אך ורק לזוכים במקומות  1-3באליפויות ישראל ,ובענף הטניס למדורג/ת
.1-10
הסיוע יינתן על סמך קביעה בכתב של הגורמים המקצועיים של האגודה ושל האיגוד
הרלוונטי ,ובקשת ההורים או הספורטאי.
משך מתן הסיוע המיוחד תלוי בהישגי הספורטאי .כלומר ,על הספורטאי לזכות באחד
משלושת המקומות הראשונים או במקרה של הטניס להמשיך ולהיות מדורג בעשרה
הראשונים גם אחרי אליפות ישראל הבאה.
הסיוע הינו מלגה חודשית ,לסיוע בהוצאות של עד  8אימונים אישיים בחודש.

 .5סיוע מיוחד לחיילים ספורטאים מצטיינים המתאמנים במסגרת הפנימייה
במכון וינגיט

₪6000
סיוע במימון מסגרת אימונים שנתית של
ספורטאים צעירים ,מצטיינים ,המיצגים
את הרצליה ,בפנימייה למחונני ספורט.

• מלגה למימון מסגרת האימונים בפנימיית מכון וינגיט במקביל לשירות הצבאי עבור
ספורטאים ,מצטיינים ,המיצגים את הרצליה ,בפנימייה למחונני ספורט .המלגה תינתן
בכפוף להצגת אישורים על ההשתייכות לפנימייה והעלויות.
• הסיוע הוא אך ורק בענפים האישיים הבאים ובגלאים הרלוונטיים :שחיה ,שייט ,טניס,
ג'ודו והתעמלות בלבד .הוועדה רשאית להוסיף/לגרוע ענף ספורט אישי בתחילת כל עונת
פעילות בחודש ספטמבר של אותה שנה.

