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נהלים וההנחיות לספורטאי  /מאמן הזכאי לקבלת מלגת הישג חודשית
(המסמך רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מתייחס לשני המינים)

 .1המלגות יחולקו החל מחודש לאחר ההישג של הספורטאי ויסתיימו לאחר  12חודשים
(במידה ולא הגיע להישג נוסף המזכה במלגה) או עד מועד תאריך קיום התחרות
הבינלאומית העיקרית בשנה שאחרי ובכל מקרה ,המלגה תינתן ללא יותר מ 14-חודשים
(במידה והאירוע מתקיים בתאריך מאוחר יותר).
 .2תנאים  /הבהרות והנחיות למלגה:
ספורטאי בוגר:
 .2.1המלגה תועבר בהעברה בנקאית לחשבון הספורטאי.
מלגאי שיעביר את הדו"ח המקצועי מלא וחתום ,כנדרש עפ"י הנהלים**( ,להלן
ה"טפסים") עד ה 5-בכל חודש  -יקבל את הכסף ישירות לחשבונו בהעברה הראשונה (10
לאותו חודש).
מלגאי שיעביר ה"טפסים" בין ה 6-ועד ה 20-לחודש  -יקבל את הכסף ישירות לחשבונו
בהעברה השניה ( 25לאותו חודש).
 מלגאי שיעביר ה"טפסים" לאחר ה 20 -לחודש  -יקבל את הכסף ישירות לחשבונובהעברה הראשונה של החודש שלאחר מכן.
חשוב לציין כי כספי המלגה יועברו אך ורק לחשבון ע"ש המלגאי עצמו.
 .2.2באחריות הספורטאי להעביר אישור תיאום מס עדכני לאותה שנה קלנדרית (במידה ולא
יעביר האישור  -יקוזז לספורטאי מס מירבי כנדרש בחוק).
ספורטאי נוער:
 .2.3המלגה תינתן כהחזר הוצאות באמצעות המחאה על שם הספורטאי ובכפוף להצגת
קבלות ומיועדת לתמיכה היקפית ספורטיבית כמפורט:
 כרטיס טיסה ושהות בתחרויות שאינן אליפות אירופה/עולם או תחרותהצמודה לה (הסיוע בסעיף זה הינו עד )50%
 ציוד ספורט מקצועי הרלוונטי לענף ולפעילותו תשלום למאמן/אימון/מועדון/אגודה מחנה אימון בארץ טיפולים רפואיים ופרא רפואיים דמי השתתפות בתחרות בארץ או בחו"ל ביגוד לאימונים ותחרויות שימוש במתקן אימונים/חדר כושר אימונים אישיים .2.4כל הוצאה במסגרת מלגת הנוער עליה מבקש הספורטאי לקבל החזר במסגרת
מלגתו ,צריכה לקבל אישור מראש ע"י היחידה לספורט תחרותי ב"אילת".
 .2.5ההמחאה תינתן לאחר שהספורטאי הגיש קבלות על שמו בגין ההוצאות כמוזכר
בסעיף ( 2.3או עבור הוצאה אחרת ובלבד שאושרה מראש).
כל קבלה/חשבונית שמוגשת לקרן המלגות כחלק מתשלום מלגת נוער (ציוד) לה
זכאי הספורטאי ,צריכה להיות מאושרת וחתומה ע"י המאמן האישי ו/או יו"ר
האיגוד.
קבלות  /חשבוניות ללא חתימה כאמור ,לא יטופלו.
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 .2.6ספורטאי נוער (שההישג בגינו הוא זכאי למלגה הינו בקבוצת גיל נוער שלפני בוגרים בלבד),
שעבר את גיל  17ועומד בקריטריון של דרג ב'  -יועלה לדרג ב' ויקבל מלגה חודשית.
 .2.7על הספורטאי להעביר הצהרה חתומה אודות הכנסותיו (מצ"ב טופס דיווח).
מאמן:
 .2.8מלגות למאמנים ישולמו למאמנים אישיים בלבד של ספורטאי ההישג בדרג משחקי
העולם (או למאמני מדליסטים בדרג א'  -לענף שאינו במשחקי העולם).
 .2.9הסכומים לתשלום יכללו את כל המיסים וההוצאות ,עפ"י כל דין.
 .2.10המלגה למאמן האישי תהיה  30%ממלגת הספורטאי.
 .2.11על הישג של כל ספורטאי נוסף בדרג משחקי העולם (או למדליסטים בדרג א' לענף
שאינו במשחקי העולם) ,יקבל המאמן תוספת של  10%מסכום מלגת הספורטאי
הנוסף.
 .2.12המאמן זכאי למלגה כל עוד הספורטאי שלו זכאי למלגת דרג משחקי העולם (או
מדליסט בדרג א' לענף שאינו במשחקי העולם).
 .2.13תקופת מלגת המאמן מקבילה לתקופת מלגת הספורטאי שלו בדרג משחקי העולם
(או מדליסט בדרג א' בענף שאינו במשחקי העולם).
 .2.14חייב להשתתף באופן קבוע באירועים (ישיבות ,ימי עיון ,השתלמויות) של האיגוד,
היחידה לספורט תחרותי ו"אילת".
 .2.15הגדרת מאמן אישי לספורטאי הישג:
* מאושר ע"י האיגוד והספורטאי.
* מוסמך עפ"י חוק הספורט.
* מאמן ישירות את ספורטאי ההישג לפחות  3פעמים בשבוע ולפחות  24שעות
בחודש.
* ספורטאי אישי 70% -מסך יחידות האימון והתחרות.
* המאמן מתכנן ,מבצע ועורך מעקב ובקרה שוטפים אחר ספורטאי ההישג.
* מדווח ומתואם עם היחידה לספורט תחרותי ועם בעלי התפקידים הרלוונטיים
באיגוד.
כללי:
 .2.16מתן הסיוע מותנה בהמשך פעילות הספורטאי/המאמן במסגרת האיגוד.
במידה והספורטאי/המאמן פרש ,עזב או הפסיק מכל סיבה את פעילותו באיגוד -
תופסק לאלתר מילגתו ללא התראה מראש.
על הספורטאי/מאמן להעביר את דו"ח האימונים והתחרויות (בהתאם לסעיף 2.1
למעלה).
המלגות יינתנו רק לאחר קבלת הדיווחים שיינתנו עד למועדים הנקובים ובכל מקרה
לא יאוחר מחודשיים אחורה (קרי ,מלגות לא ישמרו ולא יועברו והספורטאי/מאמן
יאבד את הזכאות למלגה החודשית עבור חודשים בגינם לא הועברו הטפסים
הנדרשים במועד).
 .2.17כל ספורטאי/מאמן השייך לדרג משחקי העולם או מדליסט בדרג א' ,מחוייב ליידע
ולקבל אישור מראש מהיחידה לספורט תחרותי ב"אילת" על יציאתו לתחרות או
למחנה בחו"ל.
כמו כן ,עליו לדווח על כל יציאה משגרת האימונים בגלל לימודים ,עבודה ,חופשה,
פציעה או סיבות אישיות אחרות.
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---------------------------- .2.18ספורטאי/מאמן שאושרה יציאתו לתחרות או למחנה בחו"ל ,וביטל את השתתפותו
Hakfar Hayarok
מכל סיבה ,חייב ליידע מראש את היחידה לספורט תחרותי ב"אילת".
Ramat Hasharon 47800
 .2.19במידה וספורטאי/מאמן הפסיק זמנית פעילותו בשל פציעה או מחלה (מאושר ע"י
מנהל היחידה לספורט תחרותי) ,ימשיך לקבל המלגה בהתאם לזכאותו ,בהפחתת
www.Ayelet-sport.org.il
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סכומים לפעילויות שאינן מתקיימות בתקופת הפציעה ,כגון חדר כושר ובהפחתת
סכומים עבור ציוד שאין צורך לרכוש אותו עקב הפציעה .במידה והפסיק פעילותו
באופן קבוע ,תופסק מלגתו בחודש שלאחר סיום הפעילות.
 .2.20ספורטאי/מאמן שיוצא מסגל היחידה (מכל סיבה ,אשר תואמת את נהלי היחידה),
תופסק מלגתו בחודש שלאחר עזיבתו את הסגל (ועדת ההיגוי תשקול שילובו בדרג
נמוך יותר) ,גם אם טרם סיים את  12החודשים של מלגתו.
 .2.21ספורטאי/מאמן הנמצא בסגל ואיגודו החליט כי לא ייצא כמתחרה/מאמן לאחד
האירועים המרכזיים הקובעים לסגלי ההישג ,תופסק מלגתו לאחר  12חודשים.
המלגה תינתן מחודש שלאחר מועד התחרות ועד לתחרות הבאה (המזכה באפשרות
לקבלת מלגה) ובכל מקרה לא יותר מ 14-חודשים.
 .2.22על המלגאי חלה חובת:
* השתתפות באירועים/כנסים של "אילת" ,ככל שיידרש.
* השתתפות בעד  5הופעות/הרצאות בשנה לקידום ענף הספורט ו"אילת".
* השתתפות בלפחות  4תחרויות רשמיות המאורגנות על ידי האיגוד ובאליפות
ישראל.
* השתתפות באירועים ותחרויות בינלאומיות וייצוג מדינת ישראל.
 .2.23הספורטאי מתחייב כי הינו מבוטח בביטוח כמתחייב עפ"י חוק הספורט ,עבר בדיקות
רפואיות ,כנדרש עפ"י חוק הספורט ורשום כספורטאי פעיל ברישומי מינהל הספורט
ומועצת ההימורים.
 .2.24המלגאי מאשר ל"אילת" לעשות שימוש בתמונות שלו ו/או בכל חומר אחר הקשור
אליו וזאת לפרסום ויח"צ של "אילת" וקרן המלגות ל"אילת".
 .2.25המלגאי יציין בכל ראיון או פרסום את סיוע "אילת" ועובדת היותו מלגאי
מטעמה.

קראתי את הנהלים והתנאים לקבלת המלגה והנני מסכים להם:

לספורטאי בלבד:
אני מאשר בחתימתי שיש לי בדיקות רפואיות בתוקף (פחות משנה) שנעשו במכון מוכר
עפ"י חוק הספורט (עליך לצרף האישור על הבדיקות).
אני מאשר בחתימתי שיש לי ביטוח בהתאם לחוק הספורט (עליך לצרף העתק הפוליסה).
אני תלמיד בבית ספר _______________________ ואני מבוטח בביטוח תלמידים.
שם ביה"ס

_____________
שם מלא

____________
ענף

____________
חתימה

____________
תאריך

