
קול קורא
 להגשת בקשות לקבלת מלגה לבעלי הישגים 

ראויים לציון בתחומים שונים 



כללי:
מועצה אזורית שדות נגב החליטה להעניק מלגות תמיכה לתושבי המועצה להם הישגים ראויים לציון בתחומים שונים

מטרות:
• לעודד ולחזק מצוינות בתחומי ענין שונים, בקרב תושבי המועצה.	

• לסייע לספורטאים העוסקים בספורט הישגי להתמיד, לשאוף להישגים ולמצוינות.	

תנאי הסף לזכאות למלגה:

• תושב/ת שדות נגב לפחות בשנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.	

• בני/בנות נוער מכיתות ז- יב רשאים/ות להגיש בקשה לקבלת מלגת תמיכה	

• לגבי ענפי ספורט מדובר בענפים הפועלים במסגרת התאחדות או איגוד לפי חוק הספורט או מתחרה בענף האמור ברמה 	

הארצית/הבינלאומית וכן, מתחרה בענף האמור, ומוכיח/ה התמדה ורצינות.

• לגבי ענפים אחרים יש לפרט מהו תחום העניין תוך ציון כלים/מדדים לבחינת הישגיות הראויה לציון.	

סכום המלגה:

• מלגה חד שנתית בסכום של עד 4,000 ₪.	

הגשת הבקשות:

 בעלי הישגים ראויים לציון העומדים בתנאים שפורטו לעיל, יכולים להגיש בקשות למלגה. 
את הבקשה יש להגיש על גבי טופס הבקשה המצורף.

• יש לצרף צילום תעודת זהות וספח של המבקש/ת או של מי מהוריו/ה.	

• יש לפרט בבקשה מלגות/תמיכות שמקבל/ת המבקש/ת ממקורות נוספים, ככל שיש.	

• יש לפרט בבקשה הוצאות שוטפות בגין השתתפות בתחרויות/ביגוד/ציוד וכיו”ב, ולצרף אסמכתאות.	

• יש לצרף המלצת גורם מקצועי בכיר בתחום, שיוכל לחוות דעתו באופן מפורט ומנומק באשר לרמתו המקצועית של מבקש 	

הבקשה.

את בקשת המלגה יש לשלוח בדוא”ל לכתובת: lishka@sdotnegev.org.il, עד ולא יאוחר מיום 1.1.2023 בשעה 16:00.
בקשות שיוגשו לאחר המועד האמור -לא יובאו במניין.

מקרים חריגים ידונו בנפרד ע”י ועדת מלגות שהוקמה בהתאם להחלטת מליאת המועצה.

החלטה על חלוקת המלגות:

• החלטה על זהות המבקשים שיזכו במלגות, תתקבל ע”י ועדה ציבורית שחברים בה גזבר הרשות, מזכירת הרשות, יועצת 	
משפטית של הרשות וחבר מליאה שנבחר לצורך כך על ידי המליאה.

• הועדה תהיה רשאית לדרוש מהמבקשים, או מי מהם, נתונים או מסמכים נוספים שיידרשו לה לצורך בחינת הבקשות למלגות, 	
לפי שיקול דעתה. 

• במקרה ומדובר בקטין )מתחת לגיל 18( ניתן לבחון את מצבם הסוציואקונומי של הוריו של מגיש הבקשה למלגה	
• לפחות 2 מתוך 10 המועמדים שבקשתם לתמיכה תאושר, מידי שנה,  יהיו עם צרכים מיוחדים.	
• בעת בחינת הבקשה למלגה ניתן יהיה להתחשב בהישגיו של המועמד בתחום המבוקש במהלך השנתיים שקדמו להגשת 	

הבקשה.
• לוועדה שיקול דעת ליתן מלגת תמיכה למועמד, אף אם זה אינו מקיים אחר תנאי הסף ו/או חלקם, זאת מנימוקים מיוחדים 	

שיפורטו בכתב.
• קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס חלוקת המלגות.	



טופס הצהרה 
טלפון ניידמספר זהותשם פרטי ומשפחהפרטי ההורה מגיש הבקשה

שם פרטי ומשפחה

מספר זהות

תאריך לידה

כיתה

מין

כתובת

טלפון נייד

מייל

מספר ילדים במשפחה

ענף ספורט

ותק בענף הספורט

התאחדות/איגוד

הישגים בולטים

הערכה בדבר הוצאות על הפעילות 

נשוא הבקשה 

מלגות/תמיכות ממקורות נוספים

תיאור קצר של המבקש/ת

מצב כלכלי )לא חובה למלא(

הערות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

• צילום תעודת זהות בצירוף ספח של ההורה המבקש או של הספורטאי/ת.	

• המלצה מגורם מקצועי 	

• טופס הצהרה 	

• אישורים על הישגים מקצועיים.	

• אסמכתאות על הוצאות.	

• תצהיר תושבות	

בקשה שלא תוגש באופן מלא לפי הדרישות, לא תיבחן על ידי ועדת המלגות.

הצהרה

חתימהתאריךמס’ ת”זשם ההורה המבקש

חתימהתאריךמס’ ת”זשם הספורטאי/ת


