
 

 

 

 

 

 נוהל מלגות לעידוד מצוינות בקרב בני נוער
 

 רקע .1

זום ולקדם מצוינות בקרב יל מעוניינת של המועצה ספורט והחוגים באגף החינוךהמחלקת  1.1

 .אזורית תמר בני נוער המתגוררים במועצה

 חטיבות הביניים והתיכונים  משפחות של תלמידילסייע ל המועצה מעוניינתלצורך כך,  1.2

 –)הלוך  שבועיות נסיעותשתי עד מון ימל מלגהאמצעות בהמצטיינים בתחומים שונים, 

מחוץ לתחומי  מקצועיותקבוצות למוסדות לימוד מקצועיים או לאימונים של חזור( 

, במקרים שבהם המסגרות הקיימות במועצה אינן (בבאר שבע או בירושליםהמועצה )

מקצועיים ברמה להישגים  להגיע והפוטנציאל שלהם יכולותהאת  משלמ להםמאפשרות 

  .הגבוהה ביותר

 

 מטרה .2

 בקשהההגשת קבוע קריטריונים שוויוניים ופרוצדורה מובנית להיא לזה מטרת נוהל  2.1

או למסגרות לימודים )הלוך חזור( עות יסנשל עד שתי למימון מהמועצה  מלגה תולקבל

תלמידי המועצה, שהנם עבור  ,מקצועיות מחוץ לתחומי המועצה נים של קבוצותאימול

 לימודים או אימונים סגרתמאין עבורם אשר  מצטיינים, רקדנים /מוסיקאים/ ספורטאים

  . בתחומי המועצה תמספק

 

 ועדת מלגות .3

לבחון ולהכריע בפניות לקבלת סיוע כספי ועדת המלגות הינה הגורם האחראי לקבל,  3.1

 בהתאם להוראות נוהל זה.

הענקת הסיוע תיעשה בהתאם לקריטריונים קבועים, כמפורט להלן, אשר יפורסמו באתר  3.2

 .האינטרנט של המועצה ובכל דרך אחרת אשר תיקבע על ידי ועדת המלגות

 .לעניין זהמועצה על ידי ההענקת הסיוע תיעשה בהתאם לתקציב שיאושר מראש מדי שנה  3.3

 

 מלגהל זכאותל םקריטריוני .4

 ,מוסיקאים/ ספורטאים/ רקדנים מצטיינים: מלגהזכאים להגיש מועמדות לקבלת ה 4.1

 הבאים:קריטריונים ה כלבהעומדים 

 כספי משום סוג שהוא לא קיים חוב וקרובי משפחתו מדרגה ראשונה  מלגהמבקש הל

 מועצה.כלפי ה



 

 

 

 

 

 שנים  3הוא תושב המועצה האזורית תמר מזה , 12-18 הנו בין הגילאים מלגהמבקש ה

לעניין זה, יובהר, כי תלמידים המתגוררים ) בתחום המועצהלפחות ולומד בבית ספר 

ביישוב הר עמשא או במושב עין חצבה, לא יזדקקו לעמוד בתנאי "לומד בבית ספר 

 בתחום המועצה"(.   

 התקבל למסגרת מקצועית, כמפורט להלן: מלגהמבקש ה  

 וצת נוער השייכת לאגודת באשר התקבל לאימונים בק ,ספורטאיתינתן ל מלגהה

 ספורט ומשתתפת בתחרויות ברמה הארצית.הספורט, הרשומה באיגוד 

 או  לנגן בהרכב מוסיקלי בקונסרבטוריון תקבל, אשר המוסיקאיתינתן ל מלגהה

 .בתזמורת ברמה ארצית

 אשר התקבל ללמוד באחד מהמוסדות הבאים: ןרקדתינתן ל מלגהה ,

קונסרבטוריון ירושלים, תאטרון מחול ירושלים, קונסרבטוריון באר שבע, המרכז 

עמותת ורטיגו למחול בירושלים. בת דור באר שבע,  -העירוני לאמנות המחול

 מובהר, כי ועדת המלגות רשאית להוסיף על רשימה זו או לגרוע ממנה מוסדות. 

 

 מלגהקבלת ה להגשת בקש .5

   :מצטיין דות עבור ספורטאימלהגשת מוע מסמכים נדרשים 5.1

 בנוסח המצ"ב יו החוקייםטופס בקשה של התלמיד, חתום על ידו ועל ידי אפוטרופוס ,

 . לנוהל זה נספח א'כ

 של ו (או, לחילופין, צילום ספח תעודת זהות בו שמו מופיע) צילום ת.ז. של התלמיד

 אפוטרופסיו החוקיים. 

  ספורט ומשתתפת בתחרויות ברמה הארצית, ההרשומה באיגוד  ,אגודת ספורטממכתב

 ה זו. שייכת לאגודהספורטאי בקבוצת נוער, ההמאשר את רישום 

  המתאר את היכולות והפוטנציאל של האישי של התלמיד המאמןמאת מכתב ,

 התלמיד, וחוות דעתו ביחס לתרומת האימונים במסגרת המבוקשת להישגיו. 

 

 :מצטייניםעבור הגשת מועמדות עבור מוסיקאים  מסמכים נדרשים 5.2

  טופס בקשה של התלמיד, חתום על ידו ועל ידי אפוטרופוסיו החוקיים, בנוסח המצ"ב

 .לנוהל זה נספח א'כ

 ( ואו, לחילופין, צילום ספח תעודת זהות בו שמו מופיעצילום ת.ז. של התלמיד ) של

 אפוטרופסיו החוקיים. 

  קבלת את  יםהמאשרתזמורת ברמה ארצית את או ממכתב רשמי של קונסרבטוריון

  הרכב.להמוסיקאי 



 

 

 

 

 

  ,מכתב מהמורה לנגינה של התלמיד, המתאר את היכולות והפוטנציאל של התלמיד

 וחוות דעת ביחס לתרומת הלימודים / האימונים במסגרת המבוקשת להישגיו.  

 

 :מצטייניםמסמכים נדרשים עבור הגשת מועמדות עבור רקדנים  5.3

  טופס בקשה של התלמיד, חתום על ידו ועל ידי אפוטרופוסיו החוקיים, בנוסח המצ"ב

 . לנוהל זה נספח א'כ

 ( ואו, לחילופין, צילום ספח תעודת זהות בו שמו מופיעצילום ת.ז. של התלמיד ) של

 אפוטרופסיו החוקיים. 

  התלמיד, המאשר את קבלת המצוינים בתנאי הסףמכתב רשמי מאחד המוסדות .  

 לריקוד של התלמיד, המתאר את היכולות והפוטנציאל של  המאמן /מכתב מהמורה

 התלמיד וחוות דעת ביחס לתרומת האימונים במסגרת המבוקשת להישגיו. 

 

 מתן המלגהאופן  .6

לפי שיקול דעתה , הבאות הדרכיםשתי מ אחתבתינתן לתלמיד שיימצא זכאי לה  מלגהה 6.1

 ועדת המלגות ובהתחשב, בין היתר, בתכנית הפעילות של מקבל התמיכה: של

צורך השתתפות חזור( ל –עד שתי נסיעות שבועיות )הלוך בגין  החזר הוצאות דלק 6.1.1

. במידה ומדובר בהחזר עבור הוצאה שכבר הוצאה על ידי שיעורים או אימוניםב

רופסיו, תדרוש המועצה כתנאי להעברת המלגה אסמכתא מגיש הבקשה או אפוט

 בדבר ביצוע התשלום על ידי מגיש הבקשה או אפוטרופסיו;

צורך ל חזור( –)הלוך  , עד פעמיים בשבועהמועצה סעת התלמיד על ידיה 6.1.2

לכל  ,רשאי לצרף להסעה מלווה אחד התלמיד. שיעורים או אימוניםהשתתפות ב

ויוחזר אליה )ביחד עם  מכתובת התלמיד באותו מועדאשר ייאסף  ,מטעמו ,היותר

אחריותם בהנו הצטרפות המלווה להסעה כל הכרוך במובהר, כי . התלמיד(

הבלעדית ועל חשבונם של ההורים )למעט איסופו, הסעתו והחזרתו של המלווה 

המועצה שומרת לעצמה (. עוד יובהר, כי , כאמורלמקום המגורים של התלמיד

, ובלבד שהפרש תלמידים, על פי שיקול דעתהשל מספר הסעות זכות לאחד בין 

 .בהגעה ושעה אחת בחזרה הזמנים בין פעילויותיהם לא יעלה על שעה אחת

 

 שיטת העבודה .7

את האפשרות להגיש מדי שנה  מרץחודש מהלך בהמועצה תפרסם באתר האינטרנט שלה  7.1

תוכן ואת  הקריטריונים לזכאותשת הבקשה, גבקשה על פי נוהל זה וכן את דרכי הלה 

  . המלגה



 

 

 

 

 

בגין  עד סוף חודש אפריללמלא ולהגיש  לקבלת מלגה, על תושב המעוניין להגיש בקשה 7.2

בקשה בנוסח המצ"ב הטופס את במועצה  חוגיםהספורט והרכז לשנת הלימודים הבאה 

 .רלוונטיים לכל תחום, כמפורט לעיללנוהל זה, בצירוף המסמכים ה נספח א'כ

, וניתן יהיה להגישן מחדש הסף על תדחנה, אפריל בחודש 30-ה לאחר שיוגשו בקשות 7.3

 .בגין שנת הלימודים העוקבת

 עם קבלת הפנייה, תישלח לפונה הודעה על קליטת פנייתו במועצה. 7.4

ועדת  בכל שנה ותדון בבקשות שהונחו בפניה. מאיבמהלך חודש תתכנס  מלגותועדת ה 7.5

 המלגות תהא רשאית לקבוע מועדי התכנסות נוספים, על פי שיקול דעתה. 

מידע או /מסמכים ו ,הבהרות מנוולבקש מלמגיש הבקשה הוועדה תהיה רשאית לפנות  7.6

 ., הדרושים לה לצורך הדיון בבקשתורלוונטיים נוספים

 .במידת הצורך, למתן הבהרות בעל פהמגיש הבקשה והוריו הוועדה תהיה רשאית לזמן את  7.7

. מלגהו קריטריונים לזכאות, ותחליט האם להעניק לב את עמידת הפונההוועדה תבחן  7.8

תכולתה ואת האופן שבו תינתן  , תקבע הוועדה אתמלגהמצאה הוועדה שהפונה זכאי ל

  לפונה.

 תשובת הוועדה תישלח לפונה בכתב. 7.9

 פונה שפנייתו נדחתה יהיה רשאי לפנות מחדש בשנה שלאחר מכן. 7.10

וועדה תערוך עד לא יאוחר מתום הרבעון הראשון בכל שנה קלנדרית דו"ח ביצוע של ה 7.11

על ידה במהלך השנה החולפת, ותגישו למליאת המועצה לצורך  ולזכאים אשר אושרהמלגות 

 יידוע.

 

 אחריות .8

 מנהלת אגף חינוך ורווחה תהיה אחראית על ביצוע נוהל זה.  8.1

 

  



 

 

 

 

 

 נספח א'

 

 לכבוד

 אזורית תמר המועצה ה

 

 לשנה"ל ____________ מלגהטופס בקשה לקבלת 

 

 המבקשהתלמיד  פרטי

 

 _____________________ שם משפחה ______________ שם פרטי ______________ ת"ז

 ______________________כיתה ________ בי"ס ___תאריך לידה _____ / _____ / _____ 

 ______________דוא"ל ______ ______________  מס' טלפון _____________ ההורהשם 

 שם ההורה ______________  מס' טלפון _____________ דוא"ל ____________________

 

 התלמיד המבקש כתובת

 

 ____, רחוב: _______________, מס' בניין: ____ מס' דירה: _______________ישוב: ____

 התושבות במועצה: _______________מס' שנות 

 

 מהות הבקשה 

  : [את התשובה המתאימה השלםתחום ההצטיינות של התלמיד ] (1

 _____ ספורטאי בתחום________________________ 

 ________ מוזיקאי בתחום______________________ 

 _____ רקדן בתחום___________________________ 

  המבוקש:מוסד הלימודים / האימון  (2

 ______________________________  כתובתו: ________שם המוסד: ___________

 ______________________: _____בכל שבוע תדירות ההגעה למוסד הלימודים / האימון (3

 _______________________________אופן ההגעה למוסד הלימודים / האימון: ______ (4

 __________________________________________פירוט ימים ושעות מבוקשים: __ (5



 

 

 

 

 

 

 אישורים נדרשים

 להלן:  ,האישורים הנדרשים כליש לצרף את 

 טופס זה, חתום על ידו ועל ידי אפוטרופוסיו החוקיים;           

של ( ואו, לחילופין, צילום ספח תעודת זהות בו שמו מופיעצילום ת.ז. של התלמיד )

 אפוטרופסיו החוקיים. 
 

ספורט ומשתתפת המכתב מאגודת ספורט, הרשומה באיגוד  –לספורטאי 

בתחרויות ברמה הארצית, המאשר את רישום הספורטאי בקבוצת נוער, השייכת 

, המתאר את היכולות האישי של התלמיד ; ומכתב מהמאמןלאגודה זו

והפוטנציאל של התלמיד, וחוות דעתו ביחס לתרומת האימונים במסגרת 

 להישגיו.המבוקשת 

תזמורת ברמה ארצית את מכתב רשמי של קונסרבטוריון או מ –למוסיקאי 

המוסיקאי בהרכב ומכתב מהמורה לנגינה של התלמיד, המתאר  קבלתהמאשר את 

את היכולות והפוטנציאל של התלמיד, וחוות דעת ביחס לתרומת הלימודים / 

 האימונים במסגרת המבוקשת להישגיו. 

רשמי מאחד מהמוסדות הבאים: קונסרבטוריון ירושלים,  מכתב קבלה –לרקדן 

 -תאטרון מחול ירושלים, קונסרבטוריון באר שבע, המרכז העירוני לאמנות המחול

ומכתב מהמורה לריקוד של  בת דור באר שבע, עמותת ורטיגו למחול בירושלים

התלמיד, המתאר את היכולות והפוטנציאל של התלמיד וחוות דעת ביחס לתרומת 

 אימונים במסגרת המבוקשת להישגיו.ה

 

 האישורים הנדרשים לא ניתן יהיה לדון בבקשה!צירוף ללא  -שימו לב 

 

 גורמים מסייעים נוספים

את שם הגורם המסייע  לפרטההסעות, יש המסייעים במימון נוספים גורמים יש לתלמיד במידה ו

 _____________________________________________________: _____והיקף הסיוע

 

 נימוקי הבקשה –מכתב בקשה אישי 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 הצהרה

הנם כי כל הפרטים שציינתי בטופס הבקשה וכל האישורים שצירפתי  אתה בז\אני מצהיר .1

 נכונים, מלאים ומדויקים.

פרטים לא מעודכנים או אי עדכון פרטים  העלמת פרטים, ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, .2

 .מלגהו/או לדרישה להחזרת ה מלגהזכאותי ל לגרום לשלילתעלול 

, אמת את הצהרתי ואת האישורים שמסרתיתבדוק והמועצה תשואני מסכים לכך ידוע לי  .3

 .לרבות מול מוסד הלימודים/ האימונים

 על כל שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס. למועצהת להודיע /אני מתחייב .4

ידוע לי, כי המועצה אינה מתחייבת להיעתר לבקשתי זו ו/או רשאית להיעתר לה באופן מלא  .5

או חלקי, ואני מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה או מי מטעמה בעניין 

 זה. 

   במלואם.  אני מסכים לכך שיחולו לגביה תנאי נוהל זהבמידה ובקשתי תאושר,  .6

בחתימתו את המועצה וכל הבאים מטעמה מכל אחריות בקשר למתן המלגה, החותם פוטר  .7

והוא מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה  ,השימוש בה ותוכנה

 .הפסקתה ו/או תהליך הטיפול בבקשתובקשר לקבלת המלגה ו/או 

 

 ____________________ת התלמיד  חתימ     ________________  תאריך

 ________________________          ___________________   ת ההורים חתימו

 


