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 מטרות הקרן .1
סיוע ותמיכה לכדורגלנים/יות בישראל כמצאי למימוש הנושאים והיעדים 

 האישיים והלאומיים כמפורט להלן:

 בישראל. קידום ופיתוח הכדורגל 1.1
 צמצום הפערים בחברה הישראלית. 1.1
 קליטת עולים חדשים. 1.1

 "דו קיום" בין המגזרים השונים בחברה הישראלית. 1.1

 מניעת אלימות והגברת הסובלנות בחברה. 1.1

 רכישת מקצוע והשכלה. 1.1

 מעורבות חברתית ופיתוח מנהיגות. 1.1

 שיפור היכולות המקצועיות. 1.1

ומוסרית בין שחקני מיסוד עקרונות להתנהגות הולמת מבחינה ערכית  1.1
 הכדורגל במסגרת הקבוצתית ובמסגרת סגלי נבחרת ישראל.

 

 מקורות המימון .2

"ההתאחדות"( תפעל לגיוס תרומות,  -ההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן 1.1
מענקים ומתנות ממוסדות ציבוריים ו/או ממשלתיים ומגורמים פרטיים, אשר 

 יועמדו לרשותה של הקרן.

לעיל, תעביר ההתאחדות לקרן, סכומים כפי  1.1במסגרת האמור בס"ק  1.1
 שיקבעו, מעת לעת, ע"י ההתאחדות.

 

 הקרן פעילות .3

להקציב כספים למלגות לשחקני/ות כדורגל הזכאים לקבלתם בהתאם  1.1
לקריטריונים הקבועים בתקנון זה ועל פי החלטת ועדת המלגות אשר תוקם 

 עפ"י תקנון זה.

 הדרכה וחינוך בקרב שחקני/ות, להקציב כספים לשם קידום פעילות הסברה 1.1
הכדורגל למען הגינות והתנהגות ספורטיבית, מניעת אלימות והגברת 

 הסובלנות בחברה.
לקבל הקצבות ו/או תרומות ו/או מענקים ו/או מתנות ממוסדות ציבוריים  1.1

 ו/או ממשלתיים ו/או גורמים פרטיים ו/או מקרנות פרטיות.

 הקרן וקידומן. לעשות כל פעולה הנחוצה לשם השגת מטרות 1.1
 
 
 
 
 



 

 

 

 מעמדה המשפטי של הקרן .4

 הקרן מסונפת להתאחדות לכדורגל בישראל. 1.1

 הקרן תפעל כגוף עצמאי אשר ינוהל על ידי הנהלת הקרן. 1.1
מתוכם מנכ"ל ההתאחדות, סמנכ"ל  חברים  1עד  1 -הנהלת הקרן תורכב מ 1.1

הנהלת הקרן יהיו נציגי ציבור אשר  שאר חבריהכספים ויו"ר ועדת הנוער. 
אינם ממלאים תפקידים כלשהם בהתאחדות לכדורגל ו/או ועדותיה )להלן 

 נציגי הציבור ייבחרו על ידי הנהלת ההתאחדות. "נציגי הציבור"(.

 יו"ר הנהלת הקרן ייבחר על ידי הנהלת ההתאחדות, מקרב נציגי הציבור. 1.1

עלולים  או יוצרים עיסוקיו האחרים,, אם כחבר הנהלת קרןלא יכהן אדם  1.1
 חבר הנהלת קרן.ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כ

 מנהל אגף הנוער בהתאחדות ישמש כמזכיר הנהלת הקרן. 1.1
הנהלת הקרן תפעל מיום בחירתה ועד בחירת הנהלה חדשה על ידי הנהלת  1.1

 הקרן הנוכחים בישיבה.
 "ר הנהלת הקרן.במקרה של שוויון קולות בהצבעה, יכריע קולו של יו 1.1

הקרן הוקמה במטרה להנציח את שמו, אישיותו ודמותו של נחום סטלמך,  1.1
מגדולי שחקני הכדורגל בישראל, והתרומות הכספיות לקרן ניתנו ע"י 

 התורמים השונים מתוך הערכה לאיש ולפועלו.
אשר על כן, שמה של הקרן ישאר תמיד "קרן מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל" 

, אשר גויסו בעת הקמת הקן ויגויסו במהלך פעילותה, יעמדו וסכומי התרומות
 תמיד לרשות הקרן ובמסגרת מטרותיה.

 
 זכויות חתימה בשם הקרן .5

 זכויות החתימה בקרן תהיינה כדלקמן:
חתימתו של אחד מהמנויים בקבוצה א' להלן בצירוף חתימתו של אחד מהמנויים 

 הקרן בכל ענייניה הכספיים. בקבוצה ב' להלן, ובצירוף חותמת הקרן, תחייב את
 ההתאחדות. סמנכ"ל כספיםמנכ"ל ההתאחדות,  -קבוצה א'
 לעיל. 1.1נציג הציבור, כהגדרתו בסעיף  -קבוצה ב'

 
 בסמכויות הנהלת הקרן .6

 הנהלת הקרן תהא רשאית להשקיע את כספי הקרן כדי לשמור על ערכם. 1.1

הנהלת הקרן תהא רשאית, מדי שנת כספים, להקציב כספים לצורך מטרות  1.1
 הקרן, הכל בהתאם להוראות תקנון זה.

  הנהלת הקרן תקבע את חלוקת המלגות בהתאם לאמור בתקנון זה. 1.1
 

 הזכאים לקבלת המלגות .7
 זכאים לקבל מלגות מהקרן יהיו:

 תאחדות.שחקנים/יות הנוטלים חלק בליגות הסדירות בישראל במסגרת הה 1.1
המועמדים לקבלת המלגות יתנו ביטוי לקשת הגוונים בחברה הישראלית,  1.1

 בפריסה רחבה של יישובים וקהילות מכל רחבי הארץ.
 



 

 

 הקריטריונים לקבלת מלגות .8

 המלגה תהא ביטוי והכרה למצוינות, כשרון והתמדה. 1.1

 הגינות, משמעת ומנהיגות הינם תנאי הכרחי לזכאות. 1.1
להופעתם והתנהגותם בשדה המשחק ומחוצה  התאמת המועמדים מתייחסת 1.1

 לו.
 
 

 עדיפות בקבלת מלגות .9
 עדיפות לקבלת מלגות תינתן למנויים להלן:            

 שחקנים/יות שהינם עולים חדשים עד שלוש שנות שהות בישראל. 1.1
 שחקנים/יות שהינם תלמידי תיכון. 1.1
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או  שחקנים/יות שהינם סטודנטים/יות 1.1

 השכלה  המקנה מקצוע ותואר. מוסד  

שחקנים/יות מעיירות פיתוח וישובי מצוקה כהגדרתם ע"י המוסדות  1.1
 המוכרים. הממשלתיים   

 שחקנים/יות ממגזר בני המיעוטים. 1.1

 שחקנים/יות הנמנים עם הנבחרות הלאומיות של ישראל. 1.1

 הגינות ויושר בשדה המשחק ומחוצה לו. שחקנים/יות המגלים רמה גבוהה של 1.1

 שחקנים/יות אשר מצבם הכלכלי קשה )מבחן ההכנסה שלהם ושל הוריהם(. 1.1

 שחקנים/יות מצטיינים בשדה המשחק המגלים יכולות גבוהות בלימודיהם. 1.1

 שחקנים/יות שהינם בשירות סדיר בצה"ל. 1.19
 

 שחקנים/יות אשר אינם זכאים לקבלת המלגה .11
 .בצה"ל )למעט בני מיעוטים(שחקנים/יות שלא שרתו  19.1

 שחקנים שלא רשומים במשך עונת משחקים מלאה טרם קבלת המלגה. 19.1

שחקנים/יות שקיבלו מלגות מהקרן במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת  19.1
 למלגה. הבקשה 

שחקנים/יות אשר הפסיקו לימודיהם, או לימודיהם הופסקו ע"י המוסד בו  19.1
 ריבית והצמדה. לומדים, יחויבו בהחזר המלגה בתוספתהם 

שחקנים/יות אשר הורחקו משדה המשחק ע"י בית הדין המשמעתי, בגין  19.1
 חמורות שעברו במהלך השנה שלפני הגשת הבקשה למלגה. עבירות 

שחקנים/יות אשר נענשו ע"י קבוצתם בגין עבירת משמעת, במהלך השנה  19.1
 הגשת הבקשה למלגה. שלפני 

 

 תהליך הגשת מועמדות ואישור המלגות .11

 הבקשה ע"י השחקן/ית תוגש על טופס הבקשה הרשמי.הגשת  11.1

 לטופס הבקשה יצורפו האישורים הבאים: 11.1
 המלצת קבוצתו של השחקן/ית. 11.1.1

 המלצת המאמן הישיר. 11.1.1
 המלצת מאמן הנבחרת )במקרה בו נמנה השחקן על סגל נבחרתו(. 11.1.1



 

 

 אישור המוסד בו לומד השחקן/ית. 11.1.1

מצב  אישורים על הכנסת ההורים למקרה שהבקשה מתבססת על 11.1.1
 כלכלי קשה.

 הרשעות בבית הדין המשמעתי )ככל וקיימות(. 11.1.1

 אישור המעיד על שירות בצה"ל. 11.1.1

 התחייבות להחזר סכום המלגה במידה ויופסקו הלימודים. 11.1.1

הבקשות יוגשו למשרדי ההתאחדות וימוינו ע"י נציגי וועדת המלגות של  11.1
 הקרן.

לקבלת  ועדת המלגות של הקרן תמליץ בפני מליאת הקרן על המועמדים 11.1
 המלגות.

 
 

 תהליכי הפרסום, המיון וחלוקת המלגות .12

באתר הודעה על הכוונה לחלק מלגות תפורסם ע"י הקרן או ההתאחדות  11.1
 האינטרנט של ההתאחדות.

 בהודעה יפורסמו עקרי התבחינים להגשת מועמדות וזכאות לקבלה. 11.1

 .באתר ההתאחדות אחת לשנהההודעות יפורסמו  11.1

יסתיימו לא יאוחר מחודש פברואר של כל  הליכי המיון והדיון בועדות 11.1
 שנה.

המלגות תחולקנה בטקס רשמי ביום השנה לפטירתו של נחום סטלמך ז"ל  11.1
 התאריך העברי )בחודשים מרץ ו/או אפריל(. לפי 

 הודעה על הזכייה במלגה ו/או דחיית הבקשה תישלחנה בכתב למבקשים. 11.1

א תחולק מלגה מקבל המלגה חייב להופיע אישית לקבלת המלגה בטקס. ל 11.1
 שלא התייצב לקבלתה אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב. לזוכה 

מקבלי המלגה יתחייבו כתנאי לקבלת המלגה להיענות לבקשת הקרן ו/או 11.1
ההתאחדות, לתרום מזמנם לקהילה ולחברה ולהופיע לצילומים ובפני  

 התקשורת בנושאי כדורגל, לימודיהם וקרן המלגות. אמצעי 
 
 

  

 של הקרןשנת הכספים  .13

 11 -לינואר של כל שנה ותסתיים ב 1 -שנת הכספים של הקרן תתחיל ב 11.1
 לדצמבר.

 אחת לשנה להנהלת הקרן.מאזן הקרן יוגש  11.1
 

 תוקף, תחולה ושינויים .14

 .11.91.1911תקנון זה אושר בישיבת הנהלת ההתאחדות מיום  11.1

באתר האינטרנט של תחילת תוקפו של תקנון זה ביום פרסומו  11.1
 .ההתאחדות



 

 

ת ההתאחדות רשאית להחליט, ברוב רגיל, על שינויים בתקנון זה, הנהל 11.1
 לעיל. 1.1למעט הוראות סעיף 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


