
 
 

 תיירות חדרה בע"מפיתוח חברה להנחלים 

 ת/מצטיין ת/להגשת בקשות לקבלת מלגה לספורטאי קול קורא

 בקשות למלגה להגשת ותוהנחי הסבר דברי

הינה חברה עירונית המצויה  (״החברה״: להלן) מ"בע חדרה תיירותפיתוח ל חברהה נחלים .1
 בבעלות מלאה של עיריית חדרה.

 

לעודד מצוינות והישגיות בתחום הספורט בקרב תושבי העיר במסגרת פעילותה, שואפת החברה  .2
חדרה כחלק ממיתוג ומינוף העיר חדרה כעיר הדוגלת בספורט תחרותי אולימפי והערכים 

 שספורטאים מסוג זה מייצגים.
 

)להלן:  החליטה להעניק מלגה לספורטאי מצטיין תושב עיר חדרה לאור האמור, החברה .3
ככלל, ייבחר ספורטאי אחד לקבל המלגה אולם  ורטים להלן.בהתאם לתנאים המפ "("המועמד

החברה רשאית להחליט לחלק את המלגה בין מספר ספורטאים בהתאם לשיקול דעתה 
 הבלעדי.

 

 .ש"ח  160,000 ובסך הכל,  שנים 4לתקופה בת  ,שנהל ₪ 40,000מלגה בסך  :שתחולקהמלגה  .4
 

 מכרז ועל ההליך לא יחולו דיני המכרזים.מובהר בזאת כי הליך קול קורא זה אינו מהווה  .5

 
 :בקשהתנאים להגשת ה .6

 בכל התנאים שלהלן: העומד בקשה למלגה מועמדלהגיש  שאיר

 ;תושב העיר חדרה .6.1

 ;18-25אים בטווח גיל .6.2

 הבינלאומי כענף אולימפי; המוכר על ידי הועד האולימפיורט ספענף עוסק ב .6.3

  והבינלאומית;אי דופן ברמה הארצית בעל הישגים יוצ .6.4

להשתתפות במשחקים האולימפיים שייערכו בטוקיו בשנת  לדעת החברה בעל סיכוי ריאלי .6.5
 כמועמד והמליצה עלי בוועד האולימפי בישראל ה לספורט הישגיהיחידאו ש 2020

 ;להשתתפות במשחקים האולימפיים הקרובים

הכולל פירוט של  למלגה מכתב בקשה -ו את המסמכים הבאיםלצרף לבקשתהמועמד על  .6.6
, המלצות הבקשה כתובת המועמד למלגה והמחויבות והזיקה של המועמד לעיר חדרה

הישגים ברמה הארצית והבינלאומית, פירוט  ,אליך הוא משתייך מהאיגוד המקצועי
לנכון  בקשוכל אסמכתא נוספת רלוונטית אותה מוצא המ נסיבות אישיות מיוחדותפירוט 
 לצרף.

 קוראקול מסמכי  .7

 שעליה מצויןבמעטפה סגורה,  הםעל כל נספחי המועמדותלהגיש את מסמכי בקש מה על .7.1
המצויים  ברההחלמשרדי  "מצטיין לספורטאי מלגה לקבלת בקשות להגשת קורא קול"

 .077-5408022פרטים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטל' .5חדרה קומה  21הנשיא ברחוב 
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 ילמשרד 12:00 עד השעה  15.2.17 -ה רביעי יום  הינו בקשותהמועד האחרון להגשת  .7.2
יבה סובשעה האמורים, מ ביום ברהשלא תמצא במשרדי הח לקבלת מלגה בקשה. חברהה

 .כלשהי, לא תידון

 הבקשה הזוכהאופן קביעת  .8

ם על ידי החברה ת היגוי אשר תוקועדתיעשה באמצעות מלגה הבקשה הזוכה בת בחיר .8.1
ובהתאם  המוחלט הדעתיקול לש בהתאםהבקשה  את תבחן הוועדה. ("הוועדה")להלן: 

 :חשב בקריטריונים המפורטים להלןתות לקריטריונים המפורטים להלן

הישגיו המקצועיים של המועמד. הישגים בתחרויות  בחינת  – קריטריון מקצועי  .8.1.1
ייבחנו בהתאם לחשיבות התחרות )עירונית, ארצית בינלאומית( ויינתן דגש לסיכויי 

 המועמד בתחרויות עתידיות ובאולימפיאדה הקרובה.ההצלחה של 

אין אשר  מועמדבחינת הצורך של המועמד בקבלת המלגה.   -קריטריון כלכלי  .8.1.2
ו/או לא קיבל מלגה מגורם אחר ו/או מגיע מרקע  ברשותו ספונסר קבוע

 סוציואקונומי נמוך יותר יזכה לעדיפות בקריטריון זה.

זוכה ה מועמדותודיע ל בקשה הזוכהתקבע את ה הוועדהלאחר קיום דיון בוועדת ההיגוי,  .8.2
 .בקשתועל קבלת 

 תשלום המלגה כפוף לחתימת הסכם בין החברה לבין מקבל המלגה.  .9

המלגה יכולה להיות משולמת ישירות למועמד ו/או לצדדים שלישיים )כגון ספקי ציוד,  .10
 בשווה כסף.מאמנים, מחנות אימונים וכיו"ב(. המלגה יכולה להיות משולמת גם 

או חלקן  בקשותשהיא או לדחות את כל ה בקשהשומרת לעצמה את הזכות לקבל כל  החברה .11
ו/או להחליט שלא לחלק את המלגה ו/או להחליט לחלק את המלגה באופן  ה שהיאבמכל סי
 חלקי. 

כלשהו  מועמדועל פי שקול דעתה המוחלט, לבוא בדברים עם  תתהא רשאית, בכל ע החברה .12
ות השלמת ב, לרקול הקורא ממסמכיו/או  בקשתםאודות תנאים ו/או פרטים מ ועמדיםו/או מ

 לצורך קבלת החלטתה. חברההדרוש ל ןו/או לגבי כל עניי בקשתםם בפרטים קיימים ו/או נוספי

 אות שונותרהו .13

 קול הקוראינו מודע ומסכים לתנאי המצהיר ומתחייב בזאת, כי המבקש  .13.1
המפורטים לעיל ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא בנוגע 

 .קבל את בקשתושלא ל ברההח תחליטלתנאים אלו בכל מקרה בו 

החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לבטל הליך חלוקת מלגות זה בכל שלב שהוא  .13.2
 ת כלפיה בעניין זה.בהתאם לשיקול דעתה המלא ולמגישי הבקשות לא תהיינה כל טענו

 .מטעמי נוחות בלבד בלשון זכר לשני המינים ונכתב מיועד הקול קורא .14
 

 

 מ"בע תיירות חדרהפיתוח ל חברהה נחלים

 


