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ר ק ע  .1
  

  פירוט הרקע 1.1
  

לספורטאים עולים ומאמנים מקצועיים עולים , הנוהל דן בהענקת מענק אישי חד פעמי
  .שיסייע להם בהצטיידות מקצועית
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מטרות הנוהל  .2
  

  פרוט מטרות הנוהל  2.1  
  

  .להגדיר את הזכאים לקבל מענק  2.1.1    
  

  להגדיר את יעוד המענק  2.1.2    
  

  .להגדיר את הגורמים המוסמכים לאשר את המענק  2.1.3    
  

  .לפרט את התהליך לאישור וביצוע המענק  2.1.4    
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אחראי לביצוע הנוהל  .3
  

  פרוט אחראים לביצוע הנוהל 3.1
  

הגדרת תחומי האחריותגורם ארגוניסעיף
אחראי במסגרת תפקידו לביצוע נוהל זהמנהל אגף כלכלי תעסוקתי3.1.1
מנהל גף לקליטה 3.1.2

בתעסוקה
 אחראי להנחייה המקצועית של כל עובדי המשרד . א

  . זה    בנושאים הכלולים בנוהל 
  
  אחראי לתפעול השוטף ולמעקב ולבקרה  . ב

.    אחר ביצועו
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                                                   הסיוע לעוליםהמשרד לקליטת העלייה   כללי 
  

מ ו ש ג י ם  .4
  

הגדרות  4.1  
  

הגדרהמושגסעיף
/ ספורטאי עולה 4.1.1

מאמן מקצועי 
עולה

עולה או בן עולה בוגר שהוכר כספורטאי עולה או מאמן 
מקצועי עולה על ידי רשות הספרוט והחינוך הגופני של 

)ללא אבחנה של גיל(משרד החינוך והספורט 
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זכאות  .5
  

  פירוט הזכאות 5.1
  

עולה או בן עולה העומד ביום הגשת , זכאי לקבלת סיוע על פי נוהל זה  5.1.1  
  :הבקשה לסיוע בכל התנאים הבאים

  
  .4.1.1העולה שייך לקבוצת הזכאים כמפורט בסעיף   5.1.1.1    

  
  .5.1.1.4עומד בכל דרישות הזכאות כמפורט בסעיף   5.1.1.2    

  
  .5.2 את כל האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף המציא  5.1.1.3    

  
  דרישות הזכאות  5.1.1.4    

  
לא/זכאי כןדרישותסעיף

י "ע, הוכר כספורטאי עולה או מאמן מקצועי עולה.א
כמוגדר בסעיף , רשות הספורט והחינוך הגופני

4.1.1

כן

  תקופת הזכאות.ב
  

  זכאות  שנים מיום תאריך קבלת מעמד10עד תום 
  .על פי כללי הסיוע היסודייםעולה כ

 מיום קבלת מעמד שנתיים תושב חוזר עד תום 
תושב חוזר במשרד הקליטה

  
  
כן
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  כללי מתן סיוע  5.1.1.5    
  

פירוטנושאסעיף
גורמים מוסמכים .א

לאשר
  רכז מחוזי לטיפול באמנים וספורטאים עולים. 1
  
מנהל המחלקה לקליטה בתעסוקה במחוז. 2

מאמנים עלים של רשות הספורט / אישור לספורטאים רשיםמסמכים נד.ב
+  חתימה –והחינוך הגופני שבמשרד החינוך והספורט 

  ).1' כמופיע בנספח מס(חותמת 
סגנו או מנהל , י מנהל רשות הספורט"האישור יחתם ע

  .המחלקה לספורט תחרותי שברשות הספורט
י המלצה של התאחדות או איגוד "האישור יחתם עפ

רשימת התאחדויות ואיגודי ספורט בישראל (ספורט 
)2מופיעה בנספח 

או דמי /או רכישת ביגוד מקצועי ו/רכישת ציוד ספורט ויעוד המענק.ג
או בדיקות או טיפולים /השתתפות במחנות אימונים ו

רפואיים הקשורים לתפקודם בספורט
כמוגדר בקובץ לוחות הסיוע המתפרסמים מעת לעת . 1ענקגובה המ.ד

  י תקציבן המשרד"ע
  
פ הצהרת הזכאי"המענק יינתן בתשלום אחד ע. 2
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תהליך מתן סיוע  .6
  

  פרוט תהליך מתן סיוע  6.1  
  

העולה ימלא טופס בקשה כספית לסיוע ויגישה לרכז האחראי  6.1.1
  .במחוז על טיפול באמנים וספורטאים עולים

  
לטופס הבקשה יצורף אישור של רשות הספורט והחינוך הגופני  6.1.2

  ).1' נספח מס(
  

ים י הקריטריונ"הבקשה בצירוף האישור ייבדקו ויאושרו עפ 6.1.3
י הרכז המחוזי לטיפול באמנים וספורטאים עולים "שבנוהל זה ע

  .או מנהל המחלקה לקליטה בתעסוקה במחוז
  

  .הבקשה מאושרת תועבר לביצוע לגזברות 6.1.4
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נספחים  .7
  

   רשימת התאחדויות ואיגודי ספורט בישראל– 2נספח  7.1
  
איגוד ספורט/ התאחדות ד"מסאיגוד ספורט/ התאחדות ד"מס
איגוד שחמט24התאחדות כדורגל1
איגוד הטריאתלון25איגוד כדורסל2
התאחדות הלאומית לספורט 26איגוד הטניס3

הרכיבה
ת לכדורת דשאהתאחדו27איגוד הקליעה4
התאחדות הכדורת28התאחדות לספורט5
איגוד הגולף29איגוד הכדור עף6
התאחדות לסווש30איגוד כדור יד7
האגודה לבייסבול31איגוד האתלטיקה8
התאחדות לקריקט32איגוד השחיה9

איגוד הרגבי33איגוד טניס שולחן10
איגוד ההוקי34איגוד הסיוף11
התאחדות הסקי35איגוד ההתעמלות12
התאחדות להחלקה על קרח36איגוד כדור מים13
התאחדות הטקוודו37איגוד השייט14
התאחדות הקראטה38ודו'איגוד הג15
איגוד החובבים לפיתוח הגוף39איגוד האבקות16
קלוב התעופה בישראל40איגוד האגרוף17
ון גולשי הגליםאירג41איגוד הקיאקים18
התאחדות הסופטבול42איגוד החתירה19
התאחדות לספורט נכים43איגוד האופניים20
התאחדות ספורט לבתי ספר44ארגון הספורט של חרשים21
ארגון מורי היוגה בישראל45איגוד הבדימנטון22
התאחדות ישראלית לספורט 46איגוד הרמת משקולות23

הריקוד
  

  אמנים/  הצהרה לצורך קבלת מענק ספורטאים –ספח נ 7.2
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  מדינת ישראל
  המשרד לקליטת העליה

  
  

אמנים/ הצהרה לצורך קבלת מענק ספורטאים 
  
  

  _______________________ז"ת' מס________________________: שם, אני
  

   לא מצהיר בזאת שכספי המענק מיועדים לצורך הצטיידות מקצועית ולכן, החתום מטה
  .אבוא יותר בבקשות סיוע למטרה זו מהמשרד לקליטת העליה

  
  

  ______________:חתימה
  




