
 

 

  011.610.62 
 ו'/שבט/תשע"ה  לכבוד

  הקבוצות המסונפות
       פקסבאמצעות :  

_____________ 
       

 שלום רב,

 
 קרן מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"להנדון:         

 
"הקרן"( שליד ההתאחדות לכדורגל  –הנהלת קרן המלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל )להלן 

"ההתאחדות"( מזמינה שחקנים/יות הנוטלים חלק בליגות הסדירות  –בישראל )להלן 
 0.64/621לעונת במסגרת ההתאחדות, להגיש בקשה לקבלת מלגה 

 
בצרוף המלצות כמצוין בתקנון  את הבקשה יש להגיש על גבי "טופס בקשה רשמי" המצ"ב

 הקרן אשר תמציתו מצורפת לטופס1
 

 01. - 1656242לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף הנוער בטל' 
 

 למשרדי אגף הנוער בהתאחדות לכדורגל. 01/20/62את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
 בברכה,         

 
 מנכ"ל ,רתם קמר                                      

                                               בישראל  ההתאחדות לכדורגל                                                                         
  

                                                  
 
 

  

 



 

 

 
 קרן מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל

 דף מידע למגיש בקשה

 

 הגשת מועמדות לקבלת המלגה .6

 הגשת הבקשה ע"י השחקן/ית תוגש על טופס הבקשה הרשמי1 1א

 האישורים הבאים:לטופס הבקשה יצורפו  1ב

 המלצת קבוצתו של השחקן/ית1 (6)

 המלצת המאמן הישיר1 (0)

 המלצת מאמן הנבחרת )במקרה בו נמנה השחקן על סגל הנבחרת(1 (0)

 אישור המוסד בו לומד השחקן/ית1 (4)

אישורים על הכנסת ההורים למקרה שהבקשה מתבססת על מצב כלכלי  (2)

 קשה1

 הקריטריונים לקבלת מלגה .0

 למצוינות, כשרון והתמדה1המלגה תהא ביטוי והכרה  1א

 הגינות, משמעת ומנהיגות הינם תנאי הכרחי לזכאות1 1ב

 התאמת המועמדים מתייחסת להופעתם והתנהגותם בשדה המשחק ומחוצה לו1 1ג

 
 הזכאים לקבלת מלגה .3

 זכאים לקבלת מלגות מהקרן יהיו: 1א

 שחקנים/יות הנוטלים חלק בליגות הסדירות בישראל במסגרת ההתאחדות1 (6)
 1רים/נוער/ נערים בלבד()בגילאי בוג

המועמדים לקבלת המלגות יתנו ביטוי לקשת הגוונים בחברה הישראלית,  (0)
 בפריסה רחבה של יישובים וקהילות מכל רחבי הארץ1



 

 

 

 

 

 שחקנים/יות אשר אינם זכאים לקבלת מלגה .4

 שחקנים/יות שלא שרתו בצה"ל )למעט בני מיעוטים(1 1א

שקיבלו מהקרן במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה  שחקנים/יות 1ב
 למלגה1

שחקנים/יות אשר הפסיקו לימודיהם, או לימודיהם הופסקו ע"י המוסד בו הם  1ג
 לומדים, יחויבו בהחזר המלגה בתוספת ריבית והצמדה1

שחקנים/יות אשר הורחקו משדה המשחק ע"י בית הדין המשמעתי, בגין עבירות  1ד
 השנה שלפני הגשת הבקשה למלגה1 חמורות שעברו במהלך

שחקנים/יות אשר נענשו ע"י קבוצתם בגין עבירת משמעת, במהלך השנה שלפני  1ה
 הגשת הבקשה למלגה1

 שחקנים/יות אשר בעת הגשת הבקשה מצויים בהסגר ו/או במעבר בין קבוצות1 1ו

 חלוקת המלגות .2

פי המלגות תחולקנה בטקס רשמי ביום השנה לפטירתו של נחום סטלמך ז"ל ל

 (1מאיו/או  אפרילהתאריך  העברי )בחודשים 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 קרן מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל

 טופס בקשה לקבלת מלגה          

 פרטים אישיים

 מספר ת1ז1: שם משפחה: שם פרטי:

 ארץ לידה: שנת לידה: מצב משפחתי: ר/נ/ג/א

 כתובת: תאריך עליה:

 

 

 טלפון / נייד:

   מס' ילדים:

 

 צבאישרות 

 חיל: דרגה: מ1א1:

 סיבת שחרור: תקופת השרות: תפקיד:

   פרופיל:

 

 במידה ולא שרתת בצה"ל, ציין את הסיבה:

______________________________________________________________ 

 

 השכלה

 תאור התואר/תעודה עד שנה משנה המוסד בו למדת/לומד

    



 

 

    

 כללי

 השחקן: ________________________ם האגודה בה רשו

 הקף בעיגול את קבוצת הגיל המתאימה: בוגרים / נוער / נערים1

 

בישראל: ציין את מספר השנים בהם הנך משחק במסגרת ההתאחדות לכדורגל 

_____________ 

 
 ת ישראל: ___________________   ו נמנית בעבר על סגל אחת מנבחרוהאם הנך נמנה א

 

בעבר ע"י בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, אם כן פרט את  האם הורשעת

 הנסיבות:

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 פרט:האם פנית בעבר לקבלת מלגה, 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
 
 המלצת הקבוצה בה רשום השחקן1 61

 המלצת המאמן הישיר1 01

 1המלצת מאמן הנבחרת )במקרה בו נמנה השחקן על סגל הנבחרת( 01

 אישור המוסד בו לומד השחקן1 41

אישור על הכנסת השחקן ו/או הכנסת ההורים, למקרה שהבקשה מתבססת על מצב  21
 כלכלי קשה1

כל אישור העשוי לתמוך בבקשת המלגה, כגון: הישגים בספורט, בשירות בצה"ל,  11
 בפעילות למען החברה וכדומה1



 

 

 

 

 

 עליך למלא בקצרה את תולדות החיים

הסיבות לבקשת המלגה, להדגיש את המעורבות בספורט ובעיות מיוחדות רצוי לפרט את 
 העשויות לתמוך בבקשתך:

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 ___חתימה:___________   שם השחקן:______________      תאריך:___________

 

 טופס הבקשה בצירוף האישורים יוגש במשרדי ההתאחדות לכדורגל.

 אי הגשת אישורים ו/או מילוי חלקי של הטופס, יעכבו את הליך הטיפול בבקשה.


