
 

 1 

בהתאחדויות ספורט, באיגודי  של משרד התרבות והספורטתמיכות מבחנים לחלוקת 

 מועדוני ספורטבספורט, באגודות ספורט ו

 1985-ה"התשמ, התקציב יסודות חוק לפי

סעיף ל בהתאםהחוק( ו –)להלן  19851-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם לסעיף 

, החוק להסדר הימורים( –)להלן  19672-התשכ"חהמועצה להסדר ההימורים, לחוק  ב)ג(9

 (3י)17בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הלאומית לספורט לפי סעיף ו

חוק הספורט( מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת  –)להלן  19883-לחוק הספורט, התשמ"ח

איגודי להתאחדויות ספורט, ל המשרד( -ד התרבות והספורט )להלן של משר תמיכות

 :, כמפורט להלןמועדוני ספורטלאגודות ספורט ולספורט, 

  19430335-ו  19430305 מספר: תקנה תקציבית

 כללי –פרק א' 

 כללי .1

 לחוק( ה)ב9 סעיף לפי משותפת תמיכותה ועדת או המשרד של התמיכות ועדת (א)

 מתקציב תמיכות במתן תדון( הוועדה – להלן, )העניין לפי ,הימורים להסדר

 ציבור במוסדות המדינה מתקציב לתמיכה בקשות להגשת לנוהל בהתאם המשרד

 של בקשות הגשת לעניין האוצר שר להוראות בהתאם, 4(הנוהל – להלן) בהן ולדיון

 – להלן) הימורים להסדר לחוק( 1()ד)ב9 סעיף לפי בהן ולדיון לתמיכה ספורט גופי

 5תמיכה בגופים אחריםתכ"ם בדבר  להוראת בהתאםו ככל שיקבע, (,האגודות נוהל

 . העניין לפיאו הוראות אחרות שייקבעו לעניין זה, 

 סבירות של עקרונות פי על, לתיתה וראוי נכון אכן אם, שתינתן צריך עצמה התמיכה (ב)

 .השונים התמיכה מקבלי בין ושוויון

 נסיבותיו כל את הוועדה תשקול, לתמיכה ובקשה בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה (ג)

 .אלה מבחנים של וענייני אחיד, שוויוני יישום תוך, העניין של

 ככל, מקצועיות מידה אמות הפעלת תוך, ענייניים יהיו הוועדה של שיקוליה (ד)

 .החלטותיה את תנמק הוועדה; העניין נסיבות לפי, שיידרש

 הגדרות .2

 -אלהבמבחנים 

                                                           
 .34עמ'  ; התשנ"ב,60ס"ח התשמ"ה, עמ'  1
 .138התשע"ט, עמ' ; 142' עמ, ז"התשכ ח"ס 2
 .520; התשע"ח, עמ' 1256ס"ח התשמ"ח,  3
; 10192; ; התשע"ו, עמ' 8220ועמ'  658; התשע"ה, עמ' 472; התשע"ד, עמ' 5152ועמ'  3172י"פ התשע"ג, עמ'  4

 .4406התשע"ח, עמ' 
 .http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.1 ,6.2הוראת תכ"ם מס'  5
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כהגדרתה בחוק הספורט, לרבות מועדון ספורט כהגדרתו בחוק  -"ספורט אגודת"

הספורט; בענפי הספורט הקבוצתי אגודת ספורט יכולה לכלול 

  מספר קבוצות ספורט;

 איגוד, לרבות התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט;  -"ספורט איגוד"

 ;אולימפי לא תחרותי לספורט ישראליתה תאחדותהה -" איילת"

 האינטרנט אתר"

 -"המשרד של

 ;.mcs.gov.ilwwwאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו 

 ; ההתמחות מגיל שנים חמש על עולה שגילו ספורטאי -" בוגר"

 לאחר הספורט בענף התמחותו את הספורטאי מתחיל שבו גיל  -" התמחות גיל"

 מינהל בידי ענף בכל נקבעה אשר, הבסיסית הכשרתו את שסיים

 היחידה עם או הישגי לספורט היחידה עם בהתייעצות הספורט

 מעת ושיפורסם, ענףה של הספורט איגוד ועם תחרותי לספורט

 ; המשרד של האינטרנט באתר לעת

 לספורט היחידה"

 -"הישגי

 

יחידה המופעלת באמצעות מנהלת היחידה לספורט הישגי 

ומשמשת  ומינהל הספורטהמשותפת לוועד האולימפי בישראל 

כגוף המקצועי לקביעה והנחיה של הספורט ההישגי במדינת 

 ישראל ולהכשרת ספורטאי ההישג המובילים של המדינה;

 לספורט היחידה"

 -" תחרותי

 

ארגון לאיגודי ספורט לא אולימפיים המשמש כגוף המקצועי 

לקביעה והנחיה של הספורט ההישגי הלא אולימפי במדינת 

י ההישג הלא אולימפיים המובילים ישראל ולהכשרת ספורטא

 ;של המדינה

 בדירוג יישוב"

 -" נמוך ס"למ

ן אפיון רשויות מקומיות וסיווגב" 4עד  1ישוב הנמצא בדירוג 

" כפי שמפרסמת כלכלית של האוכלוסייה-לפי הרמה החברתית

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 הנמצא יישוב"

 -" בפריפריה

מחוז דרום של הארץ כפי שאלה או במחוז צפון יישוב המצוי ב

נקבעו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות 

 ;6ותיאורי גבולותיהם

סדרת תחרויות שקבע איגוד ספורט, הנמשכת על פני עונת  -" ליגה"

 ספורט והקובעת את דירוג הקבוצות המתחרות במסגרתה;

                                                           
 .3308; התשס"ד, עמ' 761י"פ התשי"ז, עמ'  6

http://www.mcs.gov.il/


 

 3 

 ;הספורטהוכר בהתאם לחוק  או שהוסמך מאמן -"מאמן"

ישראל לבוגרים או לבוגרות בכל ענף  בנבחרת לספורטאים מאמן "לאומי מאמן"

 ;ספורט

 ;שבמשרדמינהל הספורט  "הספורט מינהל"

 מירבי מספר"

 -"משחק בטופס

המספר המרבי של הספורטאים שניתן לרשום בטופס המשחק 

 ;של אותו ענף

: מנהל מקצועי ספורטיבי, כגוןמקצועית לספורטאי   מעטפת -"מעטפת"

 גורם, תזונאי, מאמן כושר או פסיכולוג או פיזיותרפיסט

מקצועי אחר אשר היחידה לספורט הישגי  או היחידה לספורט 

לעניין המעטפת המקצועית הנדרשת לספורטאים  לימפיפרא

המעטפת  ןלעניי, או היחידה לספורט תחרותי לימפייםפרא

 נחוץ הוא כי אישרה, ייםהנדרשת לספורטאים שאינם אולימפ

 ; והצלחתו הספורטאי אימוני לצורך

קבוצת ספורטאים המייצגת איגוד ספורט, המתאמנת באופן  -" נבחרת"

לאומית רשמית אחת -סדיר, ואשר לקחה חלק בתחרות בין

לפחות; סיווגה של נבחרת לקבוצת גיל מסוימת תהיה לפי 

 לאומי באותו ענף ספורט;-הגדרת האיגוד הבין

 מגיל שנים חמש לבין שנים שלוש בין שגילו ספורטאי -"נוער"

 ;ההתמחות

 ;ההתמחות גיל מעל שנים משלוש פחות הוא שגילו, ספורטאי -"נערים"

 התמיכה סכום"

 -" הענפי

סכום התמיכה המיועד לכלל גופי הספורט בענף ספורט מסוים, 

והמחושב לפי פרק ד' לענפי הספורט הקבוצתי ולפי פרק ה' 

 לענפי הספורט האישי; 

 החלוקה סל"

 -" האישי

הסכום העומד לחלוקה לגופי ספורט שבענפי הספורט האישי, 

 (;א)4סעיף תחום ב' בכאמור ב

 החלוקה סל"

 -" הקבוצתי

העומד לחלוקה לגופי ספורט שבענפי הספורט הקבוצתי, הסכום 

 (;א)4סעיף תחום א' בכאמור ב

אישור על ביצוע בדיקה רפואית , והוא בעל באיגודמי שרשום  -" ספורטאי"

 ;לחוק הספורט 7-ו 5וביטוח כמחויב לפי סעיפים 
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" הישג ספורטאי"

- 

ספורטאי שהיחידה לספורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי 

הספורט וכן לוועד האולימפי, למינהל  עליובהתאמה, המליצה 

לימפי או אילת בהתאמה, כמועמדים להשתתפות הפרא

לימפיים או משחקי העולם, ארבמשחקים האולימפיים, הפ

בהתאמה, לאחר שהוכיחו הישגים שהוגדרו מראש על ידי 

 פורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי;היחידה לס

העונה הרשמית של הפעילות בענף ספורט, שקבע איגוד הספורט  -" ספורט עונת"

 באותו ענף;

 הספורט; מינהלידי  על הוכרשלו  שהאיגודספורט  ענף -"ספורט ענף"

י משתתף לאומ-ןועד האולימפי הביוהלפי החלטת ספורט ש ףענ -" אולימפי ענף"

 האולימפיים; במשחקים

 ספורט ענף"

 -" אישי

ענף ספורט שבו תחרות רשמית עשויה להתקיים בין יחידים או 

 בין זוגות; 

 ספורט ענף"

 -" קבוצתי

ענף ספורט שבו תחרות רשמית אינה יכולה להתקיים בין 

 יחידים או זוגות;

, כפי לגיל נבחרת הבוגריםדרגת הגיל שהיא שלב אחד נמוך מתחת  -" עתודה"

לאומי הנוגע לעניין, וזאת אף אם איגוד -שקבע האיגוד הבין

 הספורט מכנה אותה בשם אחר;

 הפעילות"

 -"הנתמכת

 ;3 סעיף לפיהמקדמת את מטרות התמיכה  פעילות

לשנת התמיכה שקדמה שמונת החודשים הראשונים בשנה  -" הערכה שנת"

; כך למשל שנת וארבעת החודשים האחרונים של השנה שלפני כן

בספטמבר  1יום מתחילה ב 2018ההערכה לגבי שנת התמיכה 

 ;2017באוגוסט  31 ומסתיימת ביום 2016

 ;מבוקשת התמיכה בעדההשנה הקלנדרית  -" התמיכה שנת"

חבר ספורטאים המתאמנים ומתחרים יחדיו בענף ספורט  " ספורט קבוצת"

 קבוצתי במסגרת איגוד ספורט;

 הספורט איגוד שאירגןתחרות  -ענפי ספורט אישיים  ןלעניי (1) -"תחרות"

, הרשומה פו ושיש בה שופט או משקיף מטעמואו בשיתו

 איגוד, ושתוצאותיה מצויות באיגודהבתכנית השנתית של 
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ונחשבות לניקוד ודירוג; תחרות הנמשכת יותר מיום אחד 

 תיחשב לתחרות אחת;

 הרשומה בתכנית תחרות -ענפי ספורט קבוצתיים  ןלעניי (2)

לצורך דירוג  בידו והנמנית ,הספורט של איגוד השנתית

במסגרתן הספורט בליגות או במשחקי גביע ש קבוצות

; ובלבד שהתחרות מתקיימת בחסות התחרו הספורטאים

האיגוד, שאחראי על השיפוט, הדיווח והפיקוח של 

 התחרות; 

עולם או אליפות אירופה  אליפות -בענף ספורט קבוצתי        -'"א דרג תחרות"

המאורגנת על ידי גוף הספורט הבינלאומי המרכז והמייצג 

באותו ענף ספורט שבהן משתתפות הקבוצות או הנבחרות 

תחרות  -הבכירות בעולם או באירופה; בענף ספורט אישי

או מקצה הנערכים לפי תוכנית התחרויות והמקצים 

 .במשחקים האולימפיים או משחקי העולם

 התמיכה מטרות .3

 הן: המבחנים אלהתמיכה לפי מטרות 

חלוקת התמיכה, כפועל יוצא וקביעת אופן קביעת הגופים הזכאים לקבל תמיכה  (1)

 של צרכי הספורט בישראל;

 ניהול מדיניות ספורט, תוך מתן העדפה לענפים שנבחרו; (2)

 ;גון ליגות ותחרויות בענפי הספורטסיוע באר (3)

התחרותיים והגברת העיסוק בפעילות סיוע בהגדלת מספר הספורטאים  (4)

 ספורטיבית תחרותית;

 הספורט בענפי ועתודה מורחב סגל וספורטאי לאומיות נבחרות סיוע בהכשרת (5)

 אולימפיים לאומיות הרשמיות, במשחקים–הבין במסגרות ישראל מדינת לייצוג

 עולם; ומשחקי לימפייםאפר

ובכלל זה מקצועיות סיוע לפיתוח ועידוד המקצועיות של הספורט התחרותי,  (6)

 המאמנים והמנהלים בתחום ותשתית מקצועית;

 סיוע לעידוד הישגיות בספורט התחרותי; (7)

בפריפריה וביישובים עם סיוע פיתוח ותימרוץ פעילות ספורט של נשים, בני נוער,  (8)

 .דירוג למ"ס נמוך
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 מסגרות תקציביות -' בפרק 

 חלוקת סכום התמיכה .4

 : אלהלתחומים הבתקנה יחולק  תקציבה כל סך (א)

י מסך חלקם היחס

 כל התקציב
 תחום הפעילות

53.33% 

תמיכה בהתאחדויות ספורט, איגודי ספורט, 

קבוצות ספורט ומועדוני ספורט בספורט קבוצתי 

 ;לפי פרק ד'

 א'

25.30% 

תמיכה בהתאחדויות ספורט, איגודי ספורט, 

לפי אישי קבוצות ספורט ומועדוני ספורט בספורט 

 ;ה' פרק

 ב'

 ג' ;העסקת מאמנים לפי פרק ח' 0.83%

1.91% 

אגודות בהתאחדות ספורט הנכים ותמיכה ב

הספורט המתחרות במסגרתה; מחצית הסכום 

ומחצית לאגודות ספורט הנכים  מיועד להתאחדות

 ;המתחרות במסגרתה הספורט

 ד' 

9.50% 
תמיכה בענפי ספורט מועדפים בדרג א' לפי סעיף 

32; 
 ה'

2.68% 
סעיף ' לפי בדרג בתמיכה בענפי ספורט מועדפים 

33; 
 ו' 

 ז' ;הישגיות לפי פרק ז'תגמול  4.67%

0.84% 

 צרכים בעלי של ובהתאחדויות באיגודים תמיכה

בפרק זה תחולק  בין  תחולק התמיכה; מיוחדים

הענפים לפי מספר הספורטאים המשחקים 

במסגרתם, ובלבד שלא תפחת מהאחוזים 

  המפורטים להלן:

 ח'

  עיוורים ;דשא התאחדות לכדורת ב( 1) 0.17%

0.38% 

ארגון ספורט החרשים ולאגודות תמיכה ב( 2)

לארגון הסכום מיועד  70%ו; המשחקות במסגרת

לאגודות הספורט  30%-ו ספורט החירשים

 ;והמתחרות במסגרת
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י מסך חלקם היחס

 כל התקציב
 תחום הפעילות

0.29% 

ספיישל אולימפיק, העוסקת בקידום תמיכה ב( 3)

ספורט אצל בעלי מוגבלות שכלית, ולאגודות 

הסכום מיועד  60%; המשחקות במסגרתה

לאגודות הספורט  40%-ולספיישל אולימפיק, 

 ;ההמתחרות במסגרת

 

0.93% 

, 30.9%-ברידג'בענפי החשיבה:  תמיכה

וכל ענף ספורט אחר , דמקה 66.2%-שחמט

הסכום  60% ;2.9%שאינו כרוך במאמץ גופני 

לאגודות הספורט המתחרות  40%-ולגופים מיועד 

 ;םבמסגרת

 ט'

 סך הכל 100%

 שני כאל אליו יתייחסו אישי ספורט מאגד ענפי ספורט קבוצתי וגם ענפיש איגוד (ב)

 הספורט ענפי לכלל והאחר הקבוצתי הספורט ענפי לכלל האחד, נפרדים איגודים

 אישי ספורט ענפי מספר או קבוצתי ספורט ענפי מספר, המאגד באיגוד; האישי

 ניקוד לצורך ייספר ספורטאי שכל באופן ענף בכל הספורטאים מספר יקבע

 . בלבד אחת פעם והישגיות

 שבקשת או מסוים בתחום לתמיכה הראויות בקשות הוגשו לא מסוימת בשנה אם (ג)

 יתרה ונותרה במלואן אושרו מסוים בתחום שהוגשו המוסדות של התמיכה

 אחרים בתחומים תמיכות לחלוקת יועבר התקציב של הנותר חלקו אזי, תקציבית

 התחומים לאחד התקציב של הנותר חלקו את להעביר רשאית עדהוהו; יחסי באופן

 10% מאשר ביותר יגדל לא תחום אותו של שתקציבו ובלבד, דעתה שיקול לפי

 . ההעברה לאחר

 תתווסף, נתונה בשנה לחלוקה העומד לסכום תקציבית תוספת תינתן שבו במקרה  (ד)

 '.ב-ו' א לתחומים הסכום יתרת

 תנאי סף -' גפרק 

 תנאי סף משותפים .5

או אגודת ספורט א לחוק, 3לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף  (א)

 כל תנאי הסף המפורטים להלן:  הםובלבד שמתקיימים בשאינה מוסד ציבור כאמור, 

בין מטרות המוסד, כמפורט במסמכי ההתאגדות שלו, קידום שלוש או יותר מהמטרות  (1)

 ; 3המפורטות בסעיף 

המוסד מקיים פעילות בתחום שבעדו מבוקשת התמיכה באופן ממשי במשך שנתיים  (2)

 הגשת הבקשה; לפחות לפני
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 ;הספורט בתחום ורק אך פועל המוסד (3)

  ;הנדרשים לצורך קביעת התמיכהמסמכים כל ההמוסד צרף לבקשה לתמיכה את  (4)

, ובכלל זה יעמיד עצמו או נוהל האגודות, לפי העניין המוסד עומד בדרישות הנוהל (5)

לביקורת המשרד, לפי דרישת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות הנוהל 

 .והחלטות הממשלה והכול לשם הבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה

לחוק  5נמצא כשיר לפי סעיף שספורטאי  עדבלפי אמות מידה אלה תינתן רק תמיכה  (ב)

אינו פחות מהגיל  ושגילולחוק הספורט,  7ושבוטח בהתאם להוראות סעיף הספורט, 

 אלה:כל בו ובלבד שנתקיימו  מגיל ההתמחותהנמוך ביותר 

בשנת תחרויות לפחות במהלך  4-בחלק לקח הספורטאי  -לעניין ענף ספורט אישי (1)

 תיחשב לתחרות אחת בלבד; -; תחרות שיש בה מקצים שונים ההערכה

-בטופס המשחק של הקבוצה ב היה רשוםהספורטאי  -לעניין ענף ספורט קבוצתי  (2)

ידאו תחרויות לפחות; טופס המשחק האמור עבר בקרה של שופטי המשחק שוו 6

בקבוצה אשר לקחה חלק  רשוםהספורטאי במשחק; כי הרשומים בטופס נמצאים 

 . ההערכה בשנתתחרויות לפחות במהלך עונת הספורט שהסתיימה  18-ב

 תנאי סף לתמיכה באיגוד ספורט  .6

 :5, בנוסף לתנאים שבסעיף האיגוד ספורט זכאי לתמיכה רק אם עומד בתנאים אל

)ב( לחוק הספורט, 10קבע בתקנון כללי אתיקה מקצועית, בהתאם לסעיף האיגוד  (1)

וכללי האתיקה תואמים את ערכי הליבה של הקוד האתי הגנרי ואת הוראותיו; 

לא יוכל להקל על דרישות הקוד האתי הגנרי, אלא רק  האיגודלמען הסר ספק, 

 להחמירן; 

פועל בהתאם לערכי הליבה של הספורט בישראל, לרבות הגינות בספורט,  האיגוד (2)

יוני, באחריות ויושר וטוהר המידות, שקיפות, העדר ניגוד עניינים, באופן שו

 ;ומקצועיות ובהתאם לכללים להתנהגות ספורטיבית

  :אלה  את לתמיכה לבקשה רףיצ האיגוד (3)

לצד כל  ;)ב(5בתמיכה לפי סעיף מזכים ש שרשומים באיגוד רשימת כלל הספורטאים (א)

לחוק  7-ו 5רשומה יצוין אישור על ביצוע בדיקה רפואית וביטוח כמחויב לפי סעיפים 

  ;לאומיים, אם היו כאלה-ופירוט הישגים בין הספורט

 רשומה כל )ב(; לצד5אנשים הרשומים באיגוד ושאינם מזכים בתמיכה לפי סעיף  (ב)

 לחוק 7-ו 5 סעיפים לפי כמחויב וביטוח רפואית בדיקה ביצוע על אישור יצוין

 הספורט; 

 ;כל מסמך אחר הנדרש לצורך קביעת עמידה בתנאי הסף ואמות לפי מבחנים אלה (ג)

בכל הנושאים הנדרשים  הערכההדיווח ביצוע בפועל של תכנית עבודה לשנת  (ד)

 לצורך קביעת התמיכה לפי מבחנים אלה;
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 ןילעני; ספורט ענף אותו את המשרת, לפחות אחד ספורט מיתקן בישראל קיים (4)

 לקיים ניתן, בו הכלול המכשור ובאמצעות שבו מיתקן -"ספורט מיתקן, "זה

 ;בענף התקניות הדרישות לפי, לאומיות תחרויות

 ייצוג מהווה ההנהלה חברי כלל לעומת האיגוד בהנהלת החברות הנשים מספר (5)

 של היחסי חלקן משיעור יפחת לא והוא, הספורט לחוק א9 לסעיף בהתאם הולם

-מ יפחת שלא או, ספורט איגוד באותו הספורטאים מכלל הפעילות הספורטאיות

 חברה בהנהלה תהיה, מקרה ובכל השניים מבין הנמוך, ההנהלה חברי מכלל 30%

 ; לפחות אחת

נותן מענה לספורטאים שומרי שבת המבקשים להשתתף בתחרויות ספורט האיגוד  (6)

האמור בסעיף זה, תנאי הסף האמור לא יחול מקום בו אף על  ;המאורגנות על ידו

עשה כל שלאל ידו  האיגודבטענות ברורות ומשכנעות כי  העדווהיוכח להנחת דעת 

על מנת לאפשר את השתתפותם של ספורטאים שומרי שבת בתחרות, אולם לא 

 האיגוד;ניתן לאלו מענה בשל אילוצים חיצוניים שאינם בשליטתו של 

, ואיגודים בהתאחדויות הכרה לנוהל בהתאם הספורט מינהל ידי על מוכר האיגוד (7)

 המשרד. של האינטרנט באתר מופיע אשר

 תנאי סף לתמיכה באיגוד ספורט בענפי ספורט קבוצתי  .7

איגוד ספורט בענף ספורט קבוצתי זכאי לקבל תמיכה רק אם התקיימו בו תנאים 

 : 6-ו 5בסעיפים שאלה, בנוסף לתנאים 

 ;לפחות ספורטאים 200רשומים באיגוד הספורט  (1)

 ;לפחות ליגה אחת מקייםהספורט  איגוד (2)

 ;לפחות איגוד הספורט מחזיק ומפעיל נבחרת בוגרים אחת  (3)

לקבל תמיכה בגין  רשאית יהתהמספר קבוצות ספורט,  המאגדת ספורט אגודת (4)

 תהיה ובה, אחת מקומית רשות בשטח פועלות הקבוצות אם רקקבוצות,  אותן

 יהיה פעילותה ממיקום 75%-ש ובלבדכתובת משרדה הרשום של האגודה, 

 .רשות אותה בתחומי

 תנאי סף לתמיכה באיגוד ספורט בענפי ספורט אישי .8

איגוד ספורט שמאגד ענף ספורט אישי זכאי לקבל תמיכה רק אם התקיימו בו תנאים 

 : 6-ו 5 בסעיפים שאלה, בנוסף לתנאים 

 ; לפחות ספורטאים 120באיגוד הספורט רשומים  (1)

 האיגוד מקיים תחרות אליפות ישראל אחת לשנה. (2)

 תנאי סף לקבוצות ספורט .9

קבוצת ספורט זכאית לקבל תמיכה רק אם התקיימו בה התנאים האלה בנוסף 

 :5לתנאים לפי סעיף 
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של המספר המרבי בטופס  80%מספר הספורטאים הרשומים בקבוצה עולה על  (1)

 המשחק;

תחרויות רשמיות לפחות שארגן איגוד הספורט באותו  18-הקבוצה לקחה חלק ב (2)

 ענף, במסגרת עונת ספורט אחת, שהסתיימה בשנת ההערכה;

, ענף באותו הספורט באיגודלפני שנת התמיכה  שנתייםופעילה רשומה  הקבוצה (3)

 ;8 או 7 סעיפיםלפי ו 6 עמד בתנאי הסף לפי סעיף  שהאיגוד ובלבד

בשטחה של רשות מקומית אחת, והקבוצה כתובתה הרשומה של הקבוצה היא  (4)

 פועלת בשטחה של אותה רשות, ורוב שחקניה מתגוררים בתחומי אותה רשות.

 תנאי סף לאגודת ספורט בענף ספורט אישי .10

קבוצת ספורט זכאית לקבל תמיכה רק אם התקיימו בה התנאים האלה בנוסף 

 :5לתנאים לפי סעיף 

 העוסקים ספורטאים חבר מהווה, אשר כדין המאוגדעצמאי  תאגיד אהי האגודה (1)

 ; מסוימים ספורט בענפי או בענף

בסעיף שספורטאים לפחות, אשר עמדו בתנאי  15רשומים באגודת הספורט  (2)

 ;(1)ב()5

האגודה רשומה ופעילה שנתיים לפני שנת התמיכה באיגוד הספורט באותו ענף,  (3)

 .8וסעיף  6 סעיףעמד בתנאי הסף שלפי   ובלבד שהאיגוד

 סף לקבוצת ספורט המשחקת בליגה לבוגרים תנאי .11

, קבוצת ספורט המשחקת בליגה לבוגרים בענף ספורט 9-ו 5בנוסף לאמור בסעיפים 

פועלת גם קבוצת נוער או קבוצת  חסותה תחתקבוצתי, זכאית לקבל תמיכה רק אם 

, ובלבד לתמיכהקבוצת נוער(; גם אם קבוצת הנוער אינה זכאית  -נערים )להלן

שקבוצת נוער לא תהיה תחת חסות יותר מקבוצת בוגרים אחת; לעניין זה "תחת 

קבוצת הנוער שייכת לאותה אגודת ספורט אליה משתייכת קבוצת  –חסות" 

  הבוגרים.

 סיוג תנאי הסף .12

לא יחולו על אגודת ספורט או קבוצת ספורט שלא עמדו בתנאי הסף  11 עד 9 סעיפים

לאומית של ענף הספורט -הדין בישראל או של החוקה הביןבשל הוראה מחייבת של 

ועדה שוכנעה, כי האגודה או הקבוצה התקרבה ככול ושבו הן מתחרות; ובלבד שה

 האפשר לדרישות תנאי הסף, לפי המותר לה.

 חלוקת רובד הספורט הקבוצתי -' דפרק 

 כללי -סימן א' 

 שיטת חלוקת הרובד  .13

 הקבוצתי היא כדלקמן:שיטת החלוקה של רובד הספורט 
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בשלב ראשון, יקבע סכום התמיכה הענפי של כל אחד מענפי הספורט הקבוצתי,  (1)

 ';ב בסימןלפי אמות המידה המפורטות 

בשלב שני, תקבע החלוקה בתוך כל אחד מענפי הספורט הקבוצתי, בין איגוד  (2)

הספורט שבענף כאמור ובין כלל קבוצות הספורט שבענף כאמור, לפי אמות 

 ;'ג בסימןהמפורטות  המידה

בשלב השלישי תקבע החלוקה של כלל קבוצות הספורט שבענף הספורט  (3)

 '.ד בסימןהקבוצתי, לפי אמות המידה המפורטות 

 הענפי  סכום התמיכהקביעת  – סימן ב'

 שיטת קביעת סכום התמיכה הענפי .14

 שיעור התמיכה של כל ענף ספורט יקבע לפי היחס שבין הניקוד שיקבל לבין ניקוד

שיקבלו כלל ענפי הספורט הקבוצתי כאמור בסימן זה; סכום התמיכה הענפי יקבע 

 לפי חלקו היחסי של כל ענף ביחס לסכום העומד לחלוקה לפי פרק זה.

 חישוב ניקוד בעד מספר הספורטאים   .15

 יצבור ענף כל', ה פרק ולפי זה פרק לפי הכמותית המידה באמת הניקוד חישוב לצורך (א)

 :להלן כמפורט ,ההערכה בשנת ספורטאיות או ספורטאים בעד נקודות

 :ספורטאים (1)

 נקודה 1יקבל  - ; 35כל ספורטאי מהגיל הנמוך ביותר עד גיל 

 נקודה 0.5יקבל  - ; 45עד גיל  36כל ספורטאי מגיל 

 נקודה 0.25יקבל  - ; 55עד גיל  46כל ספורטאי מגיל 

 נקודה 0.1יקבל  - ומעלה;  56כל ספורטאי מגיל 

 ( ספורטאיות: 2) 

 נקודות 1.1תקבל  - 35כל ספורטאית מהגיל הנמוך ביותר עד גיל 

 נקודות 0.55תקבל  - 45עד גיל  36כל ספורטאית מגיל 

 נקודות 0.275תקבל  - 55עד גיל  46כל ספורטאית מגיל 

 נקודה 0.11תקבל  - ומעלה 56כל ספורטאית מגיל 

 ספורט קבוצת קיימת אם, קבוצתי ספורט בענף( א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)

 –המשחק בטופס המרבי מהמספר 150% על עולה בה הרשומים הספורטאים שמספר

 .קבוצה מאותה כאמור הספורטאים 150% עד הניקוד לצורך יספרו
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 הישגיותחישוב ניקוד בעד  .16

 ניקוד באמת מידה זו יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה אלה:

בוגרים או בוגרות בשנת ההערכה  תחושב כמפורט להלן; אולם,  תנבחר הישגיות (1)

אם התחרות האחרונה מהסוגים המפורטים להלן התקיימה לפני שנת ההערכה, 

אזי לצורך חישוב אמות מידה זו תחושב התחרות האחרונה שהתקיימה, גם אם 

 התקיימה לפני שנת ההערכה: 

 לםהעו במשחקי, האולימפיים במשחקים השתתפות (א)

 בשלב שהשתתפו ובלבד, עולם באליפות או

 לאומיות נבחרות 40 העולם לאליפות המוקדמות

 לפחות

 נקודות 3 -

 במשחקים יותר מתקדם לשלב העפלה כל (ב)

 עולם באליפות או העולם במשחקי, האולימפיים

 בטבלה (א) משנה בפסקת כאמור

 נקודות לכל שלב 3 -

 שהשתתפו ובלבד, אירופה באליפות השתתפות (ג)

 לאומיות נבחרות 25 לאליפות המוקדמות בשלב

 לפחות

 נקודות 2 -

 דרגי בשלושת אירופה באליפות 8 עד 1 לבית העפלה (ד)

 באירופה ביותר הגבוהים התחרות

 נקודות נוספות 2 -

 בשלושת אירופה באליפות נוספים לשלבים העפלה (ה)

 באירופה ביותר הגבוהים התחרות דרגי

נקודות  2תוספת של  -

 לכל שלב

 המוקדמות שבשלב עולם באליפות השתתפות (ו)

 נבחרות 40-מ פחות שהשתתפו ובלבד, לאליפות

 לאומיות

 נקודות 1.5 -

 המוקדמות שבשלב אירופה באליפות השתתפות (ז)

 נבחרות 25-מ פחות שהשתתפו ובלבד, לאליפות

 לאומיות

 נקודה -

 נכללות שאינן ואירופה באליפויות שלב העפלת (ח)

  בטבלה אחר בסעיף

 נקודה  -

 הישגיות נבחרות עתודה תהיה שווה למחצית ניקוד נבחרת הבוגרים;  (2)

 הישגיות נבחרות נוער שאינן עתודה תהיה שווה לשליש ניקוד נבחרת הבוגרים;  (3)
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 הישגיות נבחרות נערים תהיה שווה לשישית ניקוד נבחרת הבוגרים; (4)

 עבור הישגים כאמור בתחרות דרג א';בהניקוד לנבחרת יינתן רק  (5)

 הישגיות קבוצות בוגרים או בוגרות תחושב כמפורט להלן:  (6)

 בענף הכדורגל: (א)

 נקודה - העפלה לשלב הבתים בצ'מפיונס ליג

 נקודה - ניצחון בשלב הבתים בצ'מפיונס ליג

 נקודות נוספות 2 - כל עליית שלב בצ'מפיונס ליג מעבר לשלב הבתים

הניתן בעד הישגיות  הישגיות במסגרת הליגה האירופית תקנה מחצית הניקוד

 ;בצ'מפיונס ליג

 כמפורט להלן:עבור השתתפות ביורוליג בנתן ניקוד מצטבר יבענף הכדורסל י (ב)

 נקודות נוספות 2 -  16עד  1העפלה לשלב 

 נקודות נוספות 2 - 8עד  1העפלה לשלב 

 נקודות נוספות 2 - העפלה לחצי הגמר

 נקודות נוספות 2 - העפלה לגמר

 נקודות נוספות 2 - זכייה בגביע

הישגים במסגרת הליגה האירופית השנייה בחשיבותה יקנו מחצית הניקוד 

 הניתן בעד הישגים ביורוליג;

 שאר הענפים הקבוצתיים: (ג)

 נקודות 2 - לכל העפלת שלב בדרג התחרות הגבוה ביותר באירופה  

 נקודה - לכל העפלת שלב בדרג התחרות השני בחשיבותו באירופה

 נקודה 0.5 - שלב בדרג התחרות השלישי בחשיבותו באירופהלכל העפלת 

 .נקודות בעד הישגי קבוצות באותו ענף 10-נף ספורט יוכל לזכות בלא יותר מע (7)

 מקצועיותחישוב ניקוד בגין  .17

 ניקוד באמת מידה זו יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה אלה:
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ניהול: כל ענף ספורט קבוצתי המעסיק מנהל כללי בשכר שאינו פחות מהשכר  (1)

 ;נקודות 2 יקבל אקדמי תואר בעל הוא ואשר, במשק הממוצע

 לאומיים:  מאמנים (2)

ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד לפי מספר מאמני הנבחרות הקיימות  כל (א)

ובלבד שאינו מקבל תמיכה בעד באיגוד הספורט המרכז את פעילות הענף, 

  כדלקמן: או מימון אחר של המשרד, ח' אותו מאמן לפי פרק 

 הממוצע מהשכר יפחת שלא בשכר לאומי מאמן כל עבורב

  במשק

 נקודה

 השכר ממחצית יפחת שלא בשכר מאמן עוזר כל עבורב

 במשק  הממוצע

0.5 

 נקודות

 הבוגרים לנבחרת במעטפת שמועסק מקצוע איש כל עבורב

  בשכר

0.25 

 נקודות

 לנבחרת מאמן מעסיק אינו אם, נקודות 4-מ ליותר ענף יזכה לא ולםא (ב)

נשים או -בוגרות, עתודהנבחרת  -"נבחרת נשים"  -לעניין סעיף זה  ;נשים

 נערות;

 עוזרי, מאמנים העסקת בעד נקודות 10-מ ביותר ענף יזכה לא, מקרה ובכל (ג)

 ;ומעטפת מאמן

 ממאמן אחד ועוזר מאמן אחד לנבחרת אחת;לא יוכר יותר  (ד)

 לא יוכר יותר ממנהל מקצועי ספורטיבי אחד לאיגוד; (ה)

הכשרות: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד שיחושב על סמך קיומם של קורסי  (3)

 הכשרת מדריכים ומאמנים חדשים, לפי אחת מהאפשרויות האלה:

 מאמנים קורס או מדריכים קורס הערכה בשנת התקיים

 אקדמי או מקצועי גוף עם האיגוד שקיים

 נקודות 2 -

 עם האיגוד שקיים מדריכים קורס ההערכה בשנת התקיים

 ההערכה בשנת התקיים, ובנוסף, אקדמי או מקצועי גוף

 מקצועי גוף עם שקיים מאמנים קורס לה שקדמה בשנה או

 אקדמי או

 נקודות 3 -

שיחושב על סמך קיומם של השתלמויות: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד  (4)

 השתלמויות למאמנים לפי אחת מהאפשרויות האלה:

 לאומי כנס לה שקדמה בשנה או ההערכה בשנת מתקיים

 הענף לטיפוח המוקדש למאמנים לאומי-בין או

 נקודות 2 -
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 המוקדש למאמנים לאומי-בין כנס, בארץ, מתקיים

 לאומי כנס מתקיים בשנתיים פעם ובנוסף הענף לטיפוח

 האמורה למטרה

 נקודות 3 -

 הענףהפעלה של  עלותניקוד בעד  .18

 הניקוד בעד עלות הענף יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה אלה:

עלות ציוד: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד לפי עלות הציוד הנדרשת  (1)

 לפעילות הענף, כדלקמן: 

 נקודה - ציוד בענף אחר

 נקודות 2  - עבור משחקי כדורבציוד 

 נקודות 3 - ציוד הוקי הקרח

עלות השימוש במיתקנים: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד לפי עלות השימוש  (2)

 במיתקנים הנדרשים לפעילות הענף, כדלקמן: 

 נקודה - ללא מיתקן

 נקודות 2 - מגרשי חוץ 

 נקודות 3 - אולמות ספורט

ברכות שחיה או מגרשים המשמשים לענפים אלה:, קריקט, 

 גלגיליותסופטבול, בייסבול, פוטבול אמריקאי, רוגבי והוקי 

 נקודות 4 -

 נקודות 5 - אצטדיוני כדורגל  ומגרשי הוקי קרח

לאומית: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד לפי מספר -היקף הפעילות הבין (3)

לאומיים של כלל הנבחרות של אותו ענף, לרבות משחקי ידידות  -המשחקים הבין

ומשחקים המתקיימים בארץ, שהאיגוד נשא במלוא הוצאות הנבחרת לשם 

 קיומם, כדלקמן: 

 נקודה - משחקים 3עד 

 נקודות 2 - משחקים 9עד  3

 נקודות 3 - משחקים 14עד  10

 נקודות 4 - משחקים 30עד  15
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 נקודות 5 - משחקים 50עד  31

 נקודות 6 - משחקים 70עד  51

 נקודות 7 - משחקים 90עד  71

 נקודות 8 - משחקים 90מעל 

 הענפי סכום התמיכה לחישוב השלבים .19

 שלבים אלה: לפי קבעישל כל אחד מענפי הספורט הקבוצתי  הענפי סכום התמיכה

 ניקודיקבע חלקו היחסי באחוזים של כל ענף קבוצתי לפי ה – בשלב הראשון (1)

לפי  הקבוצתיים ענפיםמסך כל הניקוד שניתן לכלל ה 15שקיבל כאמור בסעיף 

 אותו סעיף; האחוזים שהתקבלו יהיו מספר הנקודות בשלב הראשון;

תקבל בשלב הראשון ניקוד לפי מספר לניקוד אשר ה ףייווס – שניה בשלב (2)

 :קבוצות לפחות 8בת  -הליגות כדלקמן; לעניין זה "ליגה" 

 נקודות 10 - לפחות ליגות 10שיש בו  ענף

אחת לפחות  ליגהבהן שליגות  10 עד 5שיש בו  ענף

 , לבוגרות, לנערים ולנערותלבוגרים

 נקודות 2 -

 נקודה - ליגות 10 עד 5אחר שיש בו  ענף

יקבע הניקוד של כל ענף לפי חלקו היחסי בשלב השני מכלל  – השלישי בשלב (3)

 הניקוד של כל ענפי הספורט הקבוצתי;

 מידה אמות לפיניקוד מחצית מהענף ספורט יקבל  כל - בשלב הרביעי (4)

 ;18 עד 16המפורטות בסעיפים 

יוכפל המספר שהתקבל בשלב הרביעי במספר שהתקבל בשלב  - בשלב החמישי (5)

 השלישי;

השלישי לכל ענף ניקוד שהוא חיבור הניקוד של השלב  נתןיי– בשלב השישי (6)

 והשלב החמישי;

יקבע חלקו היחסי באחוזים של כל ענף קבוצתי לפי הניקוד  – השביעיבשלב  (7)

הניקוד שניתן לכלל הענפים הקבוצתיים  כל מסךהשישי קיבל בשלב שהוא 

 בשלב השביעי; בשלב זה; האחוזים שהתקבלו כאמור יהיה מספר הנקודות

 ולאהניקוד של הענפים שהם ענפי ספורט אולימפי,  2פי יוכפל  - השמיני בשלב (8)

 ;אולימפיים-הלא הענפים של בניקוד שינוי יהיה

יהיה חלקו היחסי של כל ענף  האחרון בשלבהניקוד הענפי  - בשלב התשיעי (9)

 כל הניקוד שניתן לכלל מסךהשמיני בשלב  קבוצתי לפי הניקוד שהוא קיבל

 הענפים הקבוצתיים ולפיו יקבע סכום התמיכה הענפי.
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סכום התמיכה הענפי בענפים הקבוצתיים לאיגוד ספורט ולקבוצות  חלוקת -סימן ג' 

 ספורט

 אופן חלוקת סכום התמיכה הענפי .20

סכום התמיכה הענפי שהתקבל לפי סימן ב' יחולק, בין איגוד הספורט שבענף 

 הספורט שבענף האמור, כדלקמן:הספורט הקבוצתי לבין כלל קבוצות 

סכום שובלבד  ;הענפי התמיכה מסכום 35% לקבל זכאי יהיה הספורט איגוד (1)

שקלים  150,000-התמיכה שיוקצה לכל איגוד ספורט בכל שנה, לא יפתח מ

 ;תקציב מזערי( –חדשים )להלן 

  –בעניין התקציב המזערי ייושמו הכללים שלהלן  (2)

לו זכאי כל איגוד ספורט בהתאם  בשלב הראשון יחושב סכום התמיכה (1)

 ; 44 לסעיף ובהתאם (1) לפסקה

בשלב השני, כל איגוד שזכאי לסכום תמיכה שהוא פחות מהתקציב המזערי,  (2)

תקציב  –יקבל תקציב משלים עד לגובה התקציב המזערי )בסעיף זה 

משלים(; התקציב המשלים יופחת מסכומי התמיכה להם זכאים איגודים 

מידה אלה באופן יחסי לסכום התמיכה לו זכאי כל איגוד, אחרים לפי אמות 

 ד שכל איגוד לא יקבל פחות מהתקציב המשלים;בובל

סך כל ההוצאות של האיגוד באותה שנת מ 90%התקציב המזערי לא יעלה על  (3)

 ;תקציב

מסכום התמיכה הענפי, אשר  65%כלל קבוצות הספורט יהיו זכאיות לקבל  (4)

 '.ד לבין עצמן, לפי סימןיחולק בין הקבוצות בינן 

 קבוצתי ספורט שבענף הספורט קבוצות כלל בין התמיכה חלוקת – 'ד סימן

 שיטת ניקוד קבוצות ספורט .21

לקבוצות ספורט בענף ספורט קבוצתי יחולק לפי הניקוד  לחלוקה המיועד הסכום

הניקוד שתקבל כל קבוצה שתקבל כל קבוצה בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן; 

 ענף באותוביחס לניקוד שיקבלו כלל הקבוצות  מסוים בענףלפי אמות המידה השונות 

 :בסכום המחולק לפי סימן זה חלקה יהיה

 -גברים -קבוצות ספורט בוגרים  (1)

 נקודות; 10תקבל  -קבוצה המשחקת בליגה הבכירה (א)

השווה למחצית קבוצה המשחקת בליגה שאינה הליגה הבכירה תקבל ניקוד  (ב)

 הניקוד של קבוצה בוגרת שבליגה שמעליה;

על אף האמור בפסקאות משנה )א( או )ב(, לפי העניין, סך כל הנקודות שלפי  (ג)

, וסך כל 160משנה זו של כלל הקבוצות בליגה בכירה לא יעלה על  פסקת

משנה זו של כלל הקבוצות בליגה שאינה ליגה בכירה  הנקודות שלפי פסקת
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תבוצע הפחתה  -הנקודות על הרף האמור כל ; עלה סך 120לא יעלה על 

 אחידה של הניקוד לכל קבוצות אותה הליגה;

 -נשים -קבוצות ספורט בוגרות  (2)

 (;1ניקוד הקבוצות יהיה כמפורט בפסקה ) -רמות ליגה  3בענפים שבהם יש  (א)

קבוצות הליגה הבכירה לנשים יקבלו ניקוד  -רמות ליגה  2בענפים שבהם יש  (ב)

גברים, וקבוצות הליגה השנייה  -כמו קבוצות הליגה השנייה לבוגרים 

 גברים; -לנשים יקבלו ניקוד כמו קבוצות הליגה השלישית לבוגרים

הניקוד יהיה כמו קבוצות הליגה  –בענפים שבהם יש רק ליגה אחת  (ג)

 גברים; –השלישית לבוגרים 

 בוצות ספורט נוער:ק (3)

קבוצת נוער תקבל ניקוד  - לבוגרים ליגות 3-בענפים שבהם יש יותר מ (א)

 השווה לקבוצת בוגרים בליגה לפני אחרונה;

קבוצת נוער תקבל ניקוד השווה  - בוגרים ליגות 3או  2בענפים שבהם יש  (ב)

 לקבוצות בוגרים בליגה האחרונה של אותו ענף;

קבוצת נוער תקבל ניקוד השווה  - בענפים שבהם יש ליגת בוגרים אחת (ג)

 למחצית הניקוד של קבוצות בוגרים באותו הענף;

 הניקוד של קבוצת הנוער; 75%-תקבלנה ניקוד השווה ל -ט נערים קבוצות ספור (4)

קבוצות ספורט בוגרים או בוגרות יזכו לתוספת ניקוד,  –תוספת הישגיות  (5)

 כדלקמן: 

קבוצת ספורט שסיימה את עונת הספורט במקום הראשון ברמת הליגה שבה  (א)

הניקוד שהיא קיבלה לפי  30%-תקבל ניקוד נוסף, השווה ל -היא משחקת 

 (; 2( או )1פסקה )

קבוצת ספורט שסיימה את עונת הספורט במקום השני ברמת הליגה שבה  (ב)

קיבלה לפי הניקוד שהיא  20%-ד נוסף, השווה לתקבל ניקו -היא משחקת 

 (;2( או )1פסקה )

קבוצת ספורט שסיימה את עונת הספורט במקום השלישי ברמת הליגה שבה  (ג)

הניקוד שהיא קיבלה לפי  10%-תקבל ניקוד נוסף, השווה ל -חקת היא מש

 (;2( או )1פסקה )

ובלבד שמקום בו קיימות מספר ליגות באותה רמת ליגה, לבוגרים ולבוגרות 

עבור אותו המיקום, בין כלל הקבוצות שהגיעו ביקוד בנפרד, תחולק תוספת הנ

 ;לאותו המיקום בליגות השונות שהן באותה הרמה

יזכו לתוספת  קבוצות ספורט בוגרים  – לאומי-תוספת השתתפות במפעל בין (6)

 ניקוד, כדלקמן:
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קבוצת ספורט בוגרים, המשתתפת באחד משני המפעלים האירופים הבכירים 

לאומי בענף, תקבל ניקוד נוסף, השווה -האיגוד הביןלענף שלה בהתאם להחלטת 

( בעד ההשתתפות במפעל, 2( או )1הניקוד שהיא קיבלה לפי פסקה ) 20% -ל

ותוספת ניקוד בסכום נקודות זהה לניקוד האמור בעד עליה של כל שלב במפעל 

( 1הניקוד שקיבלה לפי פסקה ) 100%האירופי; ובלבד שהתוספת לא תעלה על 

ספת ניקוד לפי פסקה זו, לא תינתן לקבוצות גברים בוגרים, בענפי תו (;2או )

 הכדורגל והכדורסל;  

על  20%קבוצת ספורט נשים זכאית לתוספת של  – תוספת עידוד ספורט נשים (7)

 ;(6( עד )1הניקוד שצברה לפי אמות המידה שבפסקאות )

יה קבוצת ספורט הרשומה ופעילה ביישוב בפריפר – תוספת חיזוק הפריפריה (8)

( עד 1על הניקוד שצברה לפי אמות המידה שבפסקאות ) 30%זכאית לתוספת של 

(6); 

קבוצת ספורט הרשומה ופעילה ביישוב בדירוג  – תוספת חיזוק דירוג למ"ס נמוך (9)

על הניקוד שצברה לפי אמות המידה  15%למ"ס נמוך זכאית לתוספת של 

 (.6( עד )1שבפסקאות )

 חישוב התמיכה לקבוצות .22

יחולק לכל קבוצת ספורט שבענף ספורט , (4)20לפי סעיף לקבוצות סכום התמיכה  (א)

 קבוצתי לפי הנוסחה להלן:

 ;21יחושב הניקוד המגיע לכל קבוצת ספורט לפי סעיף  -בשלב הראשון  (1)

 ;21יחושב הניקוד המגיע לכלל קבוצות הספורט לפי סעיף  – בשלב השני (2)

יחושב סכום התמיכה המגיע לכל קבוצת ספורט בחלק היחסי  – בשלב השלישי (3)

לכלל הניקוד שקיבלו כל קבוצות הספורט  21של הניקוד שקיבלה לפי סעיף 

 . 21לפי סעיף 

מסכום  20%-על אף האמור בסעיף קטן )א(, קבוצת ספורט לא תקבל יותר מ (ב)

ולק התמיכה לקבוצות הענף לפי סעיף זה; סכום עודף בהתאם להוראה זו יח

 לקבוצות הענף האחרות, באופן יחסי לניקוד שלהן.

 חלוקת רובד ענפי הספורט האישיים -' הפרק 

 כללי –סימן א' 

 שיטת חלוקת הרובד  .23

 שיטת החלוקה של רובד הענפים האישיים היא כדלקמן:

( בשלב ראשון, יקבע סכום התמיכה הענפי של כל אחד מענפי הספורט האישי, לפי 1)

 המפורטות בסימן ב';אמות המידה 
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( בשלב שני, תקבע החלוקה בתוך כל אחד מענפי הספורט האישי, בין איגודי 2)

הספורט שבענף כאמור ובין כלל אגודות הספורט שבענף כאמור, לפי אמות 

 המידה המפורטות בסימן ג';

( בשלב השלישי תקבע החלוקה של כלל אגודות הספורט שבענף הספורט האישי, 3)

 מידה המפורטות בסימן ד'.לפי אמות ה

 קביעת סכום התמיכה הענפי -סימן ב' 

 שיטת קביעת סכום התמיכה הענפי  .24

שיעור התמיכה של כל ענף ספורט אישי יקבע לפי היחס בין הניקוד שיקבל לבין 

סכום התמיכה הענפי הניקוד שיקבלו כלל ענפי הספורט האישי כאמור בסימן זה; 

  ף ביחס לסכום העומד לחלוקה לפי פרק זה.יקבע לפי חלקו היחסי של כל ענ

 השלבים לחישוב חלוקת הסל בין הענפים .25

 סכום התמיכה הענפי של כל אחד מענפי הספורט האישי יקבע לפי שלבים אלה:

של כל ענף אישי לפי הניקוד  ,יקבע חלקו היחסים באחוזים - בשלב הראשון (1)

האישיים לפי אותו סעיף; מסך כל הניקוד שניתן לכלל הענפים  ,15שקיבל בסעיף 

 ;האחוזים שהתקבלו יהיו מספר הנקודות בשלב הראשון

יוכפל הניקוד בשלב הראשון במספר שהוא פועל יוצא של מספר  - בשלב השני (2)

 האגודות באותו ענף, כדלקמן:

 0.25פי  - בענף שאין בו אגודות

 0.26פי  - בענף שיש בו אגודה אחת בלבד

 0.27פי  - אגודות 2בענף שיש בו 

 0.28פי  - אגודות 3בענף שיש בו 

 0.29פי  - אגודות 4בענף שיש בו 

 0.30פי  - אגודות 5בענף שיש בו 

 0.31פי  - אגודות6בענף שיש בו 

 0.32פי  - אגודות 7בענף שיש בו 

 0.33פי  - אגודות או יותר 8בענף שיש בו 

הניקוד של כלל כל ויחולק בסך  33.3ניקוד השלב השני יוכפל פי  - בשלב השלישי (3)

  ;והתוצאה תהיה הניקוד בשלב השלישי -האגודות בשלב השני 
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המפורטות  מידה אמות תשלוש לפייקבל ניקוד  אישיענף  כל - ירביעה בשלב (4)

 ;28 עד 26בסעיפים 

, 66.7-יחולק ב הרביעי שלבההנקודות שיתקבל מחישוב כל סך  - בשלב החמישי (5)

 ;חמישיה שלבבניקוד ה היויה

ישוקלל הניקוד של שלבים השלב השלישי והחמישי כך שהניקוד  - בשלב השישי (6)

 של שלב זה יהיה מכפלת שני השלבים האמורים; 

 ;2פי יוכפל ניקוד השלב השישי  - בשלב השביעי (7)

 ;יחובר הניקוד בשלבים השביעי והשלישי - בשלב השמיני  (8)

יומר הניקוד שקיבל כל ענף בשלב השמיני לניקוד שהוא אחוז  - בשלב התשיעי (9)

 ;נקודות של כל הענפים בשלב זהה כל הניקוד של הענף מסך

; 2פי ניקוד אשר קיבל מקצוע אולימפי בשלב התשיעי יוכפל  - בשלב העשירי (10)

 אולימפיים;-ובלא שינוי לניקוד הניתן לענפים הלא

שני אחד מבמשחקים האולימפיים בענפים שהשתתפו  - בשלב האחת העשרה (11)

 מאתיים, שפעילים בהם יותר מלפחות המחזורים האולימפיים הקודמים

נקודות לפחות יוכפל  4הוא  (1)א()28ושהניקוד הניתן להם לפי סעיף ספורטאים 

 ;2פי ניקודם בשלב העשירי 

הניקוד הענפי בשלב האחרון יהיה חלקו היחסי של כל ענף  - בשלב השנים עשר (12)

כל הניקוד שניתן לכלל  מסךהאחת עשרה בשלב  אישי לפי הניקוד שהוא קיבל

 הענפים האישיים בשלב זה, ולפיו יקבע סכום התמיכה הענפי.

 חישוב ניקוד בעד הישגיות .26

 :אלה משנה שבמדדי הניקוד חיבור סמך על יחושב זו מידה באמת ניקוד (א)

השתתפות ספורטאי במשחקים האולימפיים או במשחקי העולם בשנת ההערכה,  (1)

אולם, אם התחרות האחרונה מהסוגים המפורטים להלן  ;יחושבו כמפורט להלן

התקיימה לפני שנת ההערכה, אזי לצורך חישוב אמת מידה זו תחושב התחרות 

 האחרונה שהתקיימה, גם אם התקיימה לפני שנת ההערכה: 

ות ספורטאי שהוא מתחרה יחידי במשחקים השתתפ

 אולימפיים או במשחקי עולם

 נקודות 2 -

השתתפות הרכב ספורטאים שמתחרה במשחקים 

אולימפיים או במשחקי עולם, ובלבד שההרכב כולל שני 

 ספורטאים לפחות שלא נוקדו כמתחרה יחידי

 נקודות 4 -
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העולם, יחושבו כמפורט הישגי ספורטאי במשחקים האולימפיים או במשחקי  (2)

אולם, אם התחרות האחרונה מהסוגים המפורטים להלן התקיימה לפני  ;להלן

לצורך חישוב אמת מידה זו תחושב התחרות האחרונה אז שנת ההערכה, 

 :שהתקיימה, גם אם התקיימה לפני שנת ההערכה

 :בענפי האתלטיקה הקלה והשחייה  (א)

 נקודות 2 - ולא העפיל לגמרלכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לחצי הגמר 

 נקודות 5 - לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר

 בענף ההתעמלות: (ב)

 נקודות; 3-לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר

 בענפי הקרב ומשחקי המחבט:  (ג)

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לרבע גמר ולא העפיל לחצי 

 הגמר

 נקודות 2 -

 נקודות 2.5 - הגמר ולא העפיל לגמרלכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לחצי 

 נקודות 3 - לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר

 בענף השייט:  (ד)

 נקודות; 3 -לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לשיוט המדליות 

 בשאר ענפי הספורט האישי: (ה)

 נקודות; 2-לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר

 לניקוד שבפסקה זו: בנוסףניקוד נוסף, יינתן בעד זכיה במדליות,  (ו)

 נקודות 6 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב

 נקודות 5 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית כסף

 נקודות 4 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד

 נקודות 1.5 - לכל ספורטאי בגיל הנוער שזכה במדליית זהב

 נקודות 1.25 - לכל ספורטאי בגיל הנוער שזכה במדליית כסף

 נקודה - לכל ספורטאי בגיל הנוער שזכה במדליית ארד
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הישגי ספורטאי בענף הספורט האישי בתחרויות של אליפות העולם, ובלבד  (3)

 מדינות לפחות, יחושבו כמפורט להלן: 40שהשתתפו בתחרות 

 בענפי האתלטיקה הקלה והשחייה: (א)

 נקודות 1.5 - לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לחצי הגמר ולא העפיל לגמר

 נקודות 2 - לכל ספורטאי בוגר אשר הגיע לגמר ולא זכה במדליה

 נקודות 3 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד

 נקודות 4 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית כסף

 נקודות 5 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב

 בענף ההתעמלות: (ב)

 נקודות 2 - ולא זכה במדליהלכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר 

 נקודות 3 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד

 נקודות 4 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית כסף

 נקודות 5 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב

 למעט טניס: , ענפי הקרב ומשחקי מחבט (ג)

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לרבע גמר ולא העפיל לחצי 

 הגמר

 נקודה -

 נקודות 2 - לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לחצי גמר ולא זכה במדליה

 נקודות3 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד

 נקודות 4 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית כסף

 נקודות 5 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב

 בענף שייט:  (ד)

המדליות ואשר לא לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לשיוט 

 זכה במדליה

 נקודות 2 -

 נקודות 3 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד
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 נקודות 4 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית כסף

 נקודות 5 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב

 בענף הטניס: (ה)

בגביע דייויס  16עד  1העפלה של נבחרת ישראל לבית העליון 

 הפדרציהאו גביע 

 נקודה -

 נקודות 2 - בעד כל העפלה לשלב נוסף

 נקודות 0.5 - בטורניר גראנד סלאם 16עד  1העפלת ספורטאי לשלב 

 נקודות 0.5 - בעד כל העפלה לשלב נוסף

 בשאר ענפי הספורט האישי: (ו)

 נקודה - לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר ולא זכה במדליה

 נקודות 3 - במדליית ארדלכל ספורטאי בוגר שזכה 

 נקודות 3.5 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית כסף

 נקודות 4 - לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב

 :לכל ספורטאי בגיל הנוער שזכה במדליה (ז)

 נקודה - לכל ספורטאי שזכה במדליית ארד

 נקודות 1.25 - לכל ספורטאי שזכה במדליית כסף

 נקודות 1.5 - במדליית זהבלכל ספורטאי שזכה 

ספורטאי בגיל הנערים יזכה במחצית הניקוד של ספורטאי בגיל נוער בעד  (ח)

 זכיה במדליות לפי פסקת משנה )ז(;

ות העולם שהשתתפו הישגי ספורטאי בענף הספורט האישי בתחרויות של אליפ (4)

מדינות, יזכו בניקוד שהוא שליש הניקוד המפורט בפסקה  40-בתחרות פחות מ

(3;) 

הישגי ספורטאי בענף הספורט האישי בתחרויות של אליפות אירופה, ובלבד  (5)

מדינות לפחות, יזכו במחצית הניקוד בעד הישגים  25שהשתתפו בתחרות 

 (;3באליפות העולם כמפורט בפסקה )
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ת אירופה שהשתתפו הישגי ספורטאי בענף הספורט האישי בתחרויות של אליפו (6)

זכו בניקוד שהוא שליש הניקוד המפורט בפסקה מדינות, י 25-בתחרות פחות מ

(5.) 

 -(א) קטן בסעיף האמור לעניין (ב)

לא יינתן ניקוד, אם המיקום של הספורטאי הוא בחצי התחתון של מספר  (1)

 הספורטאים שהשתתפו בתחרות;

 עבור הישגים כאמור בתחרות דרג א'; בהניקוד יינתן רק  (2)

יחשב להישג של  - שהשיגו הרכב ספורטאים שהתחרו כיחידה אחת הישג (3)

 .בודדספורטאי 

 חישוב ניקוד בגין מקצועיות  .27

 :אלה משנה שבמדדי הניקוד חיבור סמך על יחושב זו מידה באמת ניקוד  (א)

 ניהול:  (1)

בשכר שאינו פחות מהשכר הממוצע  ,כל ענף ספורט אישי המעסיק מנהל כללי

 ;נקודות 2הוא בעל תואר אקדמי יקבל שבמשק, 

 מאמנים לאומיים:  (2)

ענף ספורט אישי יקבל ניקוד לפי מספר המאמנים הלאומיים באיגוד המרכז כל 

את הפעילות בענף, ובלבד שאינו מקבל תמיכה בעד אותו מאמן לפי פרק ח' או 

 מימון אחר ממינהל הספורט, כדלקמן:

 הממוצע מהשכר יפחת שלא בשכר לאומי מאמן כל עבורב

 במשק 

  נקודה

 השכר ממחצית פחתי שלא בשכר מאמן עוזר כל עבורב

 במשק  הממוצע

0.5 

 נקודות

 הבוגרים לנבחרת במעטפת שמועסק מקצוע איש כל עבורב

  בשכר

0.25 

 נקודות

, נקודות 4-מ ליותר ענף יזכה לא ולםא נוסף לאומי מאמן לכלנקודה אחת נוספת 

נבחרת  -"נבחרת נשים"  -לעניין סעיף זה  ;נשים לנבחרת מאמן מעסיק אינו אם

 נשים או נערות;-עתודה בוגרות,

 מאמן עוזרי, מאמנים העסקת בעד נקודות 10-מ ביותר ענף יזכה לא, מקרה בכל

 ;ומעטפת

 הכשרות:  (3)
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כל ענף אישי יקבל ניקוד שיחושב על סמך קיומם של קורסי הכשרת מדריכים 

 ומאמנים חדשים, כדלקמן:

 מאמנים קורס או מדריכים קורס הערכה בשנת התקיים

 אקדמי או מקצועי גוף עם האיגוד שקיים

 נקודות 3 -

 עם האיגוד שקיים מדריכים קורס ההערכה בשנת התקיים

 ההערכה בשנת התקיים, ובנוסף, אקדמי או מקצועי גוף

 מקצועי גוף עם שקיים מאמנים קורס לה שקדמה בשנה או

 אקדמי או

 נקודות 4 -

 השתלמויות:  (4)

סמך קיומם של השתלמויות כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד שיחושב על 

 למאמנים לפי אחת מהאפשרויות האלה:

 לאומי כנס לה שקדמה בשנה או ההערכה בשנת התקיים

 הענף לטיפוח המוקדש למאמנים לאומי-בין או

 נקודות 2 -

, לה שקדמו השנים בשלוש או ההערכה בשנת התקיים

, הענף לטיפוח המוקדש למאמנים לאומי-בין כנס, בארץ

 לה שקדמה בשנה או ההערכה בשנת קיים האיגוד ובנוסף

 האמורה למטרה לאומי כנס

 נקודות 3 -

 ניקוד בעד עלות ההפעלה של הענף: .28

 :אלה משנה שבמדדי הניקוד חיבור סמך על יחושב הענף של ההפעלה עלות בעד הניקוד (א)

 עלות ציוד:  (1)

הענף, כל ענף ספורט אישי יקבל ניקוד לפי עלות הציוד הנדרשת בפעילות 

 כדלקמן:

 נקודה 1 - זו בפסקה נזכר שאינו אחר ציוד

 טיפוס, קרב ענפי, שחיה: אלה ספורט לענפי הנדרש הציוד

 הכדורת ענפי, ספורטיבי

 נקודות 2 -

 משחקי, אתלטיקה: אלה ספורט לענפי הנדרש הציוד

 ריקודים, התעמלות, ביליארד, טיסנאות, גולף, מחבט

 סלוניים

 נקודות 3 -

, גלים גלישת, אופניים: אלה ספורט לענפי הנדרש הציוד

 מים וסקי סקי

 נקודות 4 -
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 נשק בכלי שימוש נדרש שבהם הספורט לענפי הנדרש הציוד

 כלי, סוסים על רכיבה, שייט לכלי וכן סייף זה ובכלל

 טיסנים למעט -תעופה

 נקודות 6 -

 עלות שימוש במיתקנים:  (2)

עלות השימוש במיתקנים הנדרשים לפעילות כל ענף ספורט אישי יקבל ניקוד לפי 

 הענף, כדלקמן:

 נקודה - ללא מיתקן )כביש, ים ואוויר(

 מגרשי דשא, מגרשי טניס, מאגרי מים

   

 נקודות 2 -

 נקודות 3 - אולמות ספורט

 נקודות 4 - ברכות שחיה, אצטדיוני אתלטיקה

מיתקנים מיוחדים למקצועות החורף, לגולף, לקליעה, 

 שיט כלי לאחסון מעגןלסקי מים, לטיפוס ספורטיבי, 

 ולרכיבה על סוסים

 נקודות 5 -

 לאומית:-היקף הפעילות הבין (3)

כל ענף ספורט אישי יקבל ניקוד לפי מספר ההשתתפויות של ספורטאים  

לאומיות רשמיות -לאומיות הנערכות בחוץ לארץ ובתחרויות בין-בתחרויות בין

הנערכות בארץ כמפורט להלן; ובלבד שאיגוד הספורט לא דרש מהספורטאי 

 השתתפות במימון הנסיעה לתחרות:

מספר 

 ההשתתפויות

 ענפים

שייט,  

 בהרכי

חתירה, קיאקים, 

 אופניים

ענפים 

 אחרים

 1 2 3 10עד  5 

 2 3 4 20עד  11

 3 4 5 40ועד  20-יותר מ

 5 6 7 40-יותר מ

 ספורט לאיגודי האישיים הספורט בענפי הענפי התמיכה סכום חלוקת -' ג סימן

 ספורט ולאגודות
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 השלבים לחישוב סכום התמיכה הענפי .29

סכום התמיכה הענפי יחולק, בין איגוד הספורט שבענף הספורט האישי לבין כלל 

 אגודות הספורט שבענף האמור, כדלקמן:

 שסכום ובלבד; הענפי התמיכה מסכום 60% לקבל זכאי יהיה הספורט איגוד (1)

 שקלים 150,000-מ יפחת לא, שנה בכל ספורט איגוד לכל שיוקצה התמיכה

 ;(מזערי תקציב – להלן) חדשים

  – שלהלן הכללים ייושמו המזערי התקציב בעניין (2)

 (1) לפסקה בהתאם ספורט איגוד כל זכאי לו התמיכה סכום יחושב הראשון בשלב (א)

  ;44ובהתאם לסעיף 

 יקבל, המזערי מהתקציב פחות שהוא תמיכה לסכום שזכאי איגוד כל, השני בשלב (ב)

 התקציב(; משלים תקציב – זה בסעיף) המזערי התקציב לגובה עד משלים תקציב

 מידה אמות לפי אחרים איגודים זכאים להם התמיכה מסכומי יופחת המשלים

 יקבל לא איגוד שכל ובלד, איגוד כל זכאי לו התמיכה לסכום יחסי באופן אלה

 ;המשלים מהתקציב פחות

 שנת באותה האיגוד של ההוצאות כל מסך 90% על יעלה לא המזערי התקציב (3)

 ;תקציב

 יחולק אשר, הענפי התמיכה מסכום 40% לקבל זכאיות יהיו הספורט אגודות כלל (4)

 '.ד סימן הוראות לפי, האגודות בין

 חלוקת התמיכה בין כלל אגודות הספורט שבענף ספורט אישי –סימן ד' 

 ניקוד האגודות .30

 שתקבל הניקוד לפי יחולק אישי ספורט בענף ספורט לאגודות לחלוקה המיועד הסכום (א)

 אגודה כל שתקבל הכולל הניקוד; להלן המפורטות המידה לאמות בהתאם אגודה כל

 לפי המחולק בסכום האגודה של היחסי לחלקה המדד הוא, השונות המידה אמות לפי

 .זה סימן

 לסעיף בהתאם שונות לרמות, בנפרד אישי ספורט ענף בכל, יחולקו הספורט אגודות (ב)

 :להלן כמפורט, רמתן לפי יקבע לאגודות שיינתן הניקוד(; ג) קטן

 נקודות 10 - אגודת ספורט ברמה א'

 נקודות 7.5 - אגודת ספורט ברמה ב'

 נקודות 5 - אגודת ספורט ברמה ג'

 נקודות 3.5 - אגודת ספורט ברמה ד'

 :כדלקמן  האגודות ניקוד את יבצע יןילענ הנוגע האיגוד (ג)

 אגודות ספורט, כולן יחשבו ברמה א'; 4אם בענף ישנן עד  (1)
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אגודות הספורט שמדורגות  4אגודות ספורט,  8לבין  5אם בענף ישנן בין  (2)

 ראשונות בענף, יחשבו ברמה א' והיתר ברמה ב';

אגודות הספורט שמדורגות  4אגודות ספורט,  12לבין  9אם בענף ישנן בין  (3)

אגודות המדורגות ממקום חמישי עד מקום  4ראשונות בענף, יחשבו ברמה א', 

 השמיני יחשבו ברמה ב', והיתר ברמה ג'; 

ספורט שברבעון העליון, האגודות ספורט, אגודות  32לבין  13אם בענף ישנן בין  (4)

ספורט שברבעון השני, יחשבו ברמה ב', אגודות היחשבו ברמה א', אגודות 

דות הספורט יחשבו ברמה ספורט שברבעון השלישי יחשבו ברמה ג', ויתר אגוה

כל הערך של השלם של המספר המתקבל מחלוקת סך  -ין זה "רבעון" יד'; לענ

 ;4-האגודות שבענף ל

אגודות הספורט המדורגות  8אגודות ספורט,  32-אם בענף ישנן יותר מ (5)

אגודות הספורט המדורגות לפי הסדר לאחר מכן  8הראשונות יחשבו ברמה א', 

ספורט המדורגות לפי הסדר לאחר מכן יחשבו ברמה הדות אגו 8יחשבו ברמה ב', 

 ג', ויתר אגודות הספורט יחשבו ברמה ד'. 

 הספורטאים במספר יוכפל(, ג) עד( א) קטנים סעיפים לפי אגודה כל שקיבלה הניקוד (ד)

 .15-ב ויחולק באגודה הרשומים

 כמפורט ניקוד לתוספת זכאית אגודה כל(, ד) עד( א) קטנים בסעיפים האמור על בנוסף  (ה)

 לפי קיבלה אותו הניקוד כפל עד זה קטן סעיף לפי לצבור, תוכל אגודה כל ואולם, להלן

 (:ד) עד( א) קטנים סעיפים

בעד כל ספורטאי של האגודה שהשתתף תחרות דרג א', ואשר גם דורג בשליש  (1)

 2 -ומעלה העליון של דירוג המתחרים באותה תחרות, וגם דורג במקום השמיני 

 נקודות לפי פסקה זו; 10-נקודות; אך לא יותר מ

 5 -עבור כל ספורטאי של האגודה שהשתתף תחרות דרג א', ואשר זכה למדליה ב (2)

 (.1נקודות; ספורטאי כאמור, לא ייספר לצורך פסקה )

 : נשים ספורט עידוד תוספת  (ו)

 זכאית יהתהמהספורטאים הרשומים בה הן ספורטאיות  ששליש ספורט אגודת (1)

 שקיבלה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ה(; הניקוד על 20% של לתוספת

( אך יש בה עשר ספורטאיות 1) הבפסק ם לגביה האמוראגודת ספורט שלא מתקיי (2)

עיפים קטנים ומעלה, תקבל תוספת ניקוד על הניקוד שצברה לפי אמות המידה שבס

גודה כפול היחס שבין מספר הספורטאיות הרשומות בא 20%-)א( עד )ה( השווה ל

 לשליש מספר הספורטאים הכולל הרשומים באגודה.

 : נוער ספורט עידוד תוספת (ז)
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זכאית  יהתהאגודת ספורט ששליש מהספורטאים הרשומים בה הם בני נוער  (1)

  ;על הניקוד שקיבלה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ו( 5%לתוספת של 

( אך יש בה עשר ספורטאי 1) מתקיים לגביה האמור בפסקהאגודת ספורט שלא  (2)

עיפים נוער ומעלה, תקבל תוספת ניקוד על הניקוד שצברה לפי אמות המידה שבס

כפול היחס שבין מספר ספורטאי הנוער הרשומים  5%-קטנים )א( עד )ו( השווה ל

 באגודה לשליש מספר הספורטאים הכולל הרשומים באגודה.

 בפריפריה הנמצא ביישוב ופועלת הרשומה ספורט אגודת – הפריפריה חיזוק תוספת (ח)

 (.ז) עד( א) קטנים סעיפים לפי שקיבלה הניקוד על 30% של לתוספת זכאית תהיה

 בדירוג ביישוב קבע דרך המתאמנת ספורט אגודת – נמוך ס"למ דירוג חיזוק תוספת (ט)

( א) קטנים סעיפים לפי שקיבלה הניקוד על 15% של לתוספת זכאית תהיה נמוך ס"למ

 (.ח) עד

 חישוב התמיכה לאגודות .31

 יחושב אישי ספורט שבענף האגודות לכל שיחולק (4)29 סעיף שלפי התמיכה סכום  (א)

 :להלן הנוסחה לפי

 ;30יחושב הניקוד המגיע לכל אגודה לפי סעיף  -( בשלב הראשון 1)

 ;30( בשלב השני, יחושב הניקוד המגיע לכלל האגודות לפי סעיף 2)

( בשלב השלישי, יחושב סכום התמיכה המגיע לכל אגודה בחלק היחסי של 3)

 . 30לכלל הניקוד שקיבלו כל האגודות לפי סעיף  30הניקוד שקיבלה לפי סעיף 

 סכום כל מסך 20%-מ יותר תקבל לא ספורט אגודת (,א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)

 יחולק זו להוראה בהתאם עודף סכום ;זה סעיף לפי הענף לאגודות התמיכה

, זו חלוקה לאחר שיישאר עודף ;שלהן לניקוד יחסי באופן, האחרות הענף לאגודות

 '.ב-ו' א לתחומים יתווסף

 תיעדוף ענפי ספורט מסוימים לצורך אימון וקידום ספורטאי ההישג –פרק ו' 

 הגופים הזכאים –ענפים מועדפים דרג א'  .32

האיגודים של ענפי הספורט, אשר עמדו בכל תנאי הגופים הזכאים לתמיכה לפי פרק זה הם 

 הסף לפי פרק ג' והכלולים באחת משש הקבוצות שלהלן:

 המדליות מספר מחולקים שבהם הענפים הם, בספורט היסוד ענפי 3  – קבוצה ראשונה (1)

 ;האולימפיים במשחקים ביותר הגדול הכולל

 ביותר הגדול המדליות במספר ישראל זכתה בהם האולימפי הספורט ענפי 2 – שניה קבוצה (2)

 נכללים שאינם ובלבד אירופה ובאליפויות עולם באליפויות, האולימפיים במשחקים

 ;הראשונה בקבוצה

הספורט האולימפי הקבוצתי, פרט לכדורגל וכדורסל, שלהם  ענפי 2 – שלישית קבוצה (3)

 מספר הספורטאים הגדול ביותר; 
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 ברובד ביותר הגדול המשתתפים מספר בעלי, אישי אולימפי ספורט ענפי 2 – רביעית קבוצה (4)

 ;אחרת בקבוצה מועדף ספורט שאינו ובלבד ענף אותו של העממי

במדליה  שזכואולימפי המאוגד תחת אילת -ענפי ספורט לא 4 עד – קבוצה חמישית (5)

במשחקי העולם באחת משני המחזורים האחרונים, ולהם מספר המדליות הרב ביותר 

 ;במשחקי העולם ובאליפויות עולם ואירופה במצטבר, ואינם מועדפים  בקבוצה אחרת

ענפי ספורט אישיים פראלימפיים, שבהם זכתה ישראל במספר המדליות  2 – ששיתקבוצה  (6)

, באליפויות העולם ובאליפויות אירופה במצטבר וענף פראלימפייםהגדול ביותר במשחקים 

שבהם זכתה ישראל במספר המדליות  פראלימפייםאחד נוסף מענפי הכדור הקבוצתיים 

 הגדול ביותר באליפויות העולם ובאליפויות אירופה במצטבר.

 הגופים הזכאים –ענפים מועדפים דרג ב'  .33

ענפי הספורט הכלולים כל הגופים הזכאים לתמיכה לפי פרק זה הם האיגודים של 

 ג': פרקאשר עמדו בכל תנאי הסף לפי , משתי הקבוצות שלהלן תבאח

 קבוצה ראשונה:  (1)

ענפי ספורט אישיים פראלימפיים, בעלי מספר הספורטאים הגדול ביותר ובלבד  2

אחד נוסף מענפי הכדור  שאינם ענפי ספורט מועדפים בקבוצה אחרת, וענף

ובלבד שאינו ענף  הקבוצתיים פראלימפיים בעל מספר הספורטאים הגדול ביותר

    ;ספורט מועדף בקבוצה אחרת

 קבוצה שנייה: (2)

הרשומים  ענף ספורט אישי אולימפי בעל מספר הספורטאים הגדול ביותר (א)

  ;ובלבד שאינו ענף ספורט מועדף בקבוצה אחרת  באיגוד

סבב אולימפי בו זכתה ישראל במספר המדליות הגדול ביותר בענף ספורט  (ב)

משחקים האולימפיים, באליפויות עולם ובאליפויות אירופה, האחרון של ה

 ובלבד שאינו ענף ספורט מועדף בקבוצה אחרת;

ענפי הספורט אולימפיים בהם זכתה ישראל במספר המדליות הגדול ביותר  2  (ג)

ר וקדטים )אליפות עולם, אליפות במצטבר, בתחרויות מטרה בגילאי נוע

, המשחקים EYOF –אירופה, משחקי הנוער האולימפיים האירופאיים 

ובלבד  בסבב האחרון של משחקים אלו( YOG –האולימפיים העולמיים לנוער 

 שאינו ענף ספורט מועדף בקבוצה אחרת;

ענף ספורט חורף אולימפי בו זכתה ישראל במספר המדליות הגדול ביותר  (ד)

משחקי החורף האולימפיים, באליפויות עולם ובאליפויות האחרון של סבב ב

 ;אירופה במצטבר ובלבד שאינו ענף ספורט מועדף בקבוצה אחרת

 קבוצה שלישית:  (3)

ול דענפי הספורט הקבוצתי המאוגדים תחת אילת, בעלי מספר הספורטאים הג 2

 .ביותר ובלבד שאינם ענפי ספורט מועדף בקבוצה אחרת

 החלוקת התמיכ .34

על  2021רשימת הענפים הנכללים בפרק זה תיקבע אחת לארבע שנים, החל משנת  (א)

סמך ההישגים בשני מחזורים אולימפיים, פראלימפיים ומשחקי העולם האחרונים, 
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הנכללים בפרק זה, יפרסם  נהל הספורט יקבע את רשימת הענפיםלפי העניין; מי

לאיגודים הנוגעים בדבר; בפרק משרד ויודיע על כך האותה באתר האינטרנט של 

כלל ההישגים  -"מחזור אולימפי, פראלימפי או משחקי העולם"  – זה ובפרק ז'

בענפים אולימפיים, פראלימפיים או משחקי העולם, לפי העניין,  בתחרויות דרג א'

בתקופה של ארבע שנים המתחילה בתום המשחקים אולימפיים, פראלימפיים או 

יין,  והמסתיימת בתחילתם של המשחקים האולימפיים, משחקי העולם, לפי הענ

 .פראלימפיים ומשחקי העולם, לפי העניין,  שלאחר מכן

אשר הציגו  של ענפי הספורט הנכללים בפרק זה,לאיגודים  ןסכום התמיכה יינת (ב)

בפני מינהל הספורט תכניות עבודה למחזור הקרוב של המשחקים האולימפיים, 

פראלימפיים או משחקי העולם, בהתאמה, ולא יאוחר משישים יום מתום 

פראלימפיים או משחקי העולם האחרונים, ומינהל האולימפיים או  םהמשחקי

ט הישגי או היחידה הספורט אישר את התכנית, לאחר היוועצות עם היחידה לספור

לספורט תחרותי בהתאמה; לא אושרה לאיגוד תכנית כאמור, יחולק  סכום 

 פרק לפי לתמיכה הזכאים אחרים לאיגודים התמיכה לו האיגוד היה זכאי לולא כן

 .יחסי באופן זה

זכאי יקבע  ום התמיכה לו יהיה זכאי כל איגוד זכאי בענפים המועדפים דרג א'סכ (ג)

בקבוצות שיש בהן יותר מאשר ענף אחד, תחולק התמיכה ; ןשלהלכמפורט בטבלה 

 :באופן שווה בין הענפים באותה קבוצה

הקבוצה אליה  

 משתייך האיגוד

שיעור התמיכה מתוך 

הסכום המחולק לפי פרק 

 זה; 

 10.26% ראשונה )א(

 10.26% שניה )ב(

 8.55% שלישית )ג(

 6.84% רביעית )ד(

 7.69% חמישית )ה(

 10.26% ששית )ו(

 יקבע' ב בדרג המועדפים מהענפים זכאי גוף כל זכאי יהיה שלו התמיכה סכום (ד)

 התמיכה תחולק, אחד ענף מאשר יותר בהן שיש בקבוצות; דלקמן בטבלה כמפורט

 : קבוצה באותה הענפים בין שווה באופן

 הקבוצה 

 אליה

 משתייך

 האיגוד

 שיעור

 התמיכה

 הסכום מתוך
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 לפי המחולק

 זה פרק

 22.73% ראשונה )א(

 68.18% שניה )ב(

 9.09% שלישית )ג(
 

 הגשת תכנית עבודה .35

ט תכנית מקצועית האיגוד הגיש למינהל הספור כיפרק זה הוא  לפי תמיכה לקבלת תנאי (א)

 ההישג ספורטאיהמפרטת את תכניות האיגוד לאימון וקידום  ותקציבית מפורטת

 המשחקים של הבאים במחזורים גם להישגים שיגיעו מנת על וספורטאים צעירים

 על שיתבקש נוסף מידע וכל  העניין לפי העולם משחקי או פראלימפיים, האולימפיים

, חלקה או העבודה תכנית כי הוועדה קבעה (;העבודה תכנית -להלן) הספורט מינהל ידי

 ופיקוח בדיקה או אלה במבחנים האמור יישום מתאפשר שלא כך דיה מפורטת אינה

 דעת להנחת התכנית תיקון עד לתמיכה זכאי המוסד יהיה לא, התמיכה מתן על

 מספקת אינה לה שהוגשה עבודה תכנית של הפירוט רמת כי הוועדה סברה; הוועדה

 .קביעתה את תנמק, כאמור

 :אלההאת המרכיבים  כלולתתכנית העבודה  (ב)

 ועד האיתור משלב, מוכשרים צעירים ספורטאים לפיתוח בענף המקצועי המודל (1)

 ;בענף הגיל קבוצות לפי, הישג ספורטאי

 הגיל קבוצות לפי, המטרה בתחרויות שנתיים ורב שנתיים ויעדים מטרות הצגת (2)

 ;בענף

 ידי על אותרו אשר, השונות הגיל קבוצות לפי, הצעירים הספורטאים רשימת (3)

 ;להישגים פוטנציאל כבעלי האיגוד

 השתתפות: הכוללת, השונות הגיל לקבוצות בחלוקה, שנתית מקצועית תכנית (4)

 ;האימונים ותכניתובחוץ לארץ  בארץ אימונים מחנות, לאומיות בין בתחרויות

 עם בעבודה חלק הלוקחים והמדעי הרפואי, המקצועי והצוות המעטפת  רשימת (5)

 .בענף הצעירים הספורטאים

 ובלבד, האלה הפעולות עבורב תינתן זה פרק במסגרת הספורט לאיגודי התמיכה  (ג)

 :הענף לקידום כחיוניות הספורט מינהל ידי על שהוכרו

בחוץ  אימון ימי לרבות, צעירים לספורטאים לאומי-בין ניסיון לרכישת פעולות  (1)

 ;בחוץ לארץ ושהייה טיסה לארץ,

 ;המעטפת שכר  (2)

 יכולת מאמני, כושר מאמני, לספורטאים  אישיים מאמנים, נבחרות מאמני שכר (3)

 ;באלה וכיוצא גופנית

 ספורטאים של והטיפוח האיתור את לרכז תפקידו אשר, תשתיות לרכז שכר עלויות (4)

 ;  צעירים
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 בדיקות וביצוע, פיזיולוג, מעסה ,מומחה רופא, רופא לרבות רפואית מעטפת  (5)

 ;ייחודיות

 ;בענף הספורטאים או הנבחרת פעילות לטובת מתקן השכרת  (6)

 ; ימי לספורט סירות השכרת או ציוד הובלת  (7)

 ;(באקדמיה לספורטאים מלגות, ארוחות, לינה) בארץ אימונים במסגרת פעילות  (8)

 .לארץ מחוץ צעירים וספורטאים נבחרות אירוח  (9)
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 תגמול הישגיות –פרק ז' 

 טרהמ .36

זכו במדליה במשחקים  הםמועדפים אשר ספורטאי היא לתמרץ ענפים ,מטרת פרק זה

שהתקיימו או העפילו או משחקי העולם האחרונים האולימפיים או פראלימפיים 

 .הלגמר במשחקים אל

 הגופים הזכאים: .37

הם האיגודים של ענפי הספורט הכלולים  ,הגופים הזכאים לתמיכה לפי פרק זה

או ענפים לא בקבוצה הראשונה, השנייה או השישית של הענפים המועדפים בדרג א' 

 ומתקיים בהם אחד מאלה:אולימפיים המאוגדים תחת אילת 

או זכייה במדליה אחת או יותר במשחקים האולימפיים או פראלימפיים  (1)

 האחרונים שהתקיימו;במשחקי העולם 

או במשחקים האולימפיים או פראלימפיים  מהספורטאים שהשתתפושליש  (2)

 העפילו לגמר;לפחות  האחרוניםבמשחקי העולם 

ת נתנה לגביו חוות דעאו היחידה לספורט תחרותי היחידה לספורט הישגי  (3)

מקצועית לפיה הוכנה תכנית ארוכת טווח עם סבירות גבוהה להצלחה במשחקים 

 .הקרוביםאו משחקי העולם האולימפיים או פראלימפיים 

 סכום התמיכה .38

 איגוד יקבע לפי כל ענף בנפרד, כדלקמן:  כל זכאי יהיה שלו התמיכה סכום

או משחקי העולם האחרונים  ( כל זכייה במדליה במשחקים האולימפיים או פראלימפיים1)

 ; נקודות 10-ב הענףתזכה את 

או  במשחקים אולימפיים או פראלימפייםשהשתתפו ששליש מספורטאיו  ענף( כל 2)

  ;נקודות 5-תזכה את האיגוד ב העפילו לגמרמשחקי העולם האחרונים  ו

ית היחידה לספורט הישגי נתנה לגביו חוות דעת מקצועית לפיה הוכנה תכנ( ענף ש3)

ארוכת טווח עם סבירות גבוהה להצלחה במשחקים האולימפיים או פראלימפיים או 

 ;נקודות 4-תזכה את הענף ב משחקי העולם הקרובים

הנקודות  כל בסך זה, בתחום ( ערך הנקודה יחושב על ידי חלוקת סכום התמיכה המחולק4)

 ;שצברו כל הענפים

הנקודות שהוא צבר לפי דיווחיו, כל זכאי תחושב על ידי מכפלת סך  איגוד( התמיכה לכל 5) 

 26%-תמיכה בשיעור הגבוה מלאיגוד אחד ובלבד שלא תינתן קודה המחושב; בערך נ

לענפים אולימפיים ופראלימפיים או שיעור הגבוה  עבור פרק זהב התקציב ברצועהמסכום 

 .  לענפים לא אולימפיים המאוגדים תחת אילת 13%-ב
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 תכנית עבודה לצורך פרק זה .39

ט תכנית האיגוד הגיש למינהל הספור כיפרק זה הוא  לפי תמיכה לקבלת תנאי (א)

המפרטת את תכניות האיגוד לאימון וקידום  מקצועית ותקציבית מפורטת

 במחזורים גם להישגים שיגיעו מנת על וספורטאים צעירים ההישג ספורטאי

 וכל  העניין לפי העולם משחקי או פראלימפיים, האולימפיים המשחקים של הבאים

 הוועדה קבעה(; העבודה תכנית – להלן) הספורט מינהל ידי על שיתבקש נוסף מידע

 האמור יישום מתאפשר שלא כך דיה מפורטת אינה, חלקה או העבודה תכנית כי

 לתמיכה זכאי המוסד יהיה לא, התמיכה מתן על ופיקוח בדיקה או אלה במבחנים

 תכנית של הפירוט רמת כי הוועדה סברה; הוועדה דעת להנחת התכנית תיקון עד

 .קביעתה את תנמק, כאמור מספקת אינה לה שהוגשה עבודה

 .)ב(35תכלול את המרכיבים המפורטים בסעיף תכנית העבודה  (ב)

המפורטות עבור הפעולות בהתמיכה לאיגודי הספורט במסגרת פרק זה תינתן  (ג)

 ידי מינהל הספורט כחיוניות לקידום הענף. שהוכרו על(, ובלבד ג)35בסעיף 

 ל אולימפי, פראלימפי ומשחקי עולםהעסקת מאמנים לסג -פרק ח' 

 העסקת מאמנים .40

אם עמד בכל התנאים האלה, בנוסף לתנאי  בתמיכהיגוד העסקת מאמנים תזכה א

 : 8עד  5הסף לפי סעיפים 

המלצה מנומקת בכתב מאת היחידה לספורט הישגי או מינהל הספורט קיבל  (1)

היחידה לספורט תחרותי, בהתחשב בהישגיו של הספורטאי, על העסקת המאמן 

ובלבד שהאיגוד אינו לרבות ציון שם הספורטאי או הנבחרת שאותו הוא מאמן; 

 ;מקבל תמיכה או מימון אחר מהמשרד בעד העסקת אותו מאמן

יידרש להציג את הפרטים והמסמכים האיגוד לצורך קבלת ניקוד בסעיף זה  (2)

 :אלהה

 שם מלא של המאמן ומספר תעודת זהות; (א)

 בחוק הספורט; 1צילום של תעודת הסמכת המאמן שניתנה בהתאם לסעיף  (ב)

 ;חוזה העסקה לשנת הפעילות (ג)

השתלמויות למאמנים בהיקף שנתי שלא יפחת  תכנית שנתית של האיגוד לקיום (3)

 עבור כל משרת מאמן שתאושר. בשעות  10-מ

 טבלת הניקוד .41

 :כל איגוד העומד בתנאי הסף יזכה לניקוד כדלקמן

 ניקוד  היקף המשרה

   10  משרה 100%

 7.5 לפחות משרה 75%

 5 לפחות משרה 50%
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יחושב ביחס לשכר המשולם למאמן באופן בו מאמן של המאמן אחוז המשרה 

-ייחשב כמי שמועסק בהמקבל שכר ברוטו בגובה השכר הממוצע במשק או יותר, 

משרה לצורך זכאות לניקוד, וחלקי המשרה האמורים לעיל יחושבו  100%

ישוב בסעיף זה ייערך בנפרד למאמנים ומאמנות; בכל מקרה, לא חהבהתאמה; 

משרה; הניקוד למאמנים אולימפיים  100%-אחד בעד יותר מנתן ניקוד למאמן יי

 .ופראלימפיים יוכפל

 אופן חישוב הניקוד בעד העסקת מאמן .42

 : זההחישוב הניקוד בעד העסקת מאמן, ייעשה באופן 

 ;זה בפרק הספורט איגודי זכו להן הנקודות כל יסכמו - הראשון בשלב (1)

במספר הנקודות לקביעת ערך עבור פרק זה ביחולק כלל התקציב  -בשלב השני  (2)

 נקודה;

יוכפל מספר הנקודות של כל איגוד בערך הנקודה לקביעת הסכום  -בשלב השלישי  (3)

 המגיע לאותו איגוד מכוח הוראות פרק זה. 

 נהלי תשלום –פרק ט' 

 לגופי הספורט הנתמכים הניקוד מתןשיטת  .43

 הנתונים את הספורט למינהל הספורט איגודי ימסרו, תמיכה שנת כל לקראת  (א)

 .ההערכה לשנת נכונים כשהם אלה מבחנים לפי הניקוד למתן הנצרכים

 הניקוד קביעת לצורך הוועדה את ישמשו( א) קטן בסעיף כאמור שיימסרו הנתונים (ב)

 .התמיכה בשנת הספורט לגופי

(, א) קטן סעיף לפי הנתונים העברת אופן את בנהליו יקבע הספורט מינהל   (ג)

 .התמיכה לחלוקת הקשור וכל שמירתם

  כרטסת תנהל, ספורט קבוצות מספר עבורב תמיכה המקבלת ספורט אגודת  (ד)

 ;הוועדה שתקבע לכללים בהתאם, קבוצה כל עבורב נפרדת חשבונות הנהלת

, אלה מבחנים לפי הניקוד ייקבע לפיהם הנתונים את שנה מדי תפרסם הוועדה (ה)

 גוף; הניקוד גובה על הסופית החלטתה את תקבל בטרם, עבודה ימי 14 במשך

 על עדהוהו בפני להשיג מעוניין אשר, האל מבחנים לפי תמיכה לקבל המבקש

 .  האמור המועד בתוך כן יעשה, הנתונים נכונות

 התמיכה ומנגנון הגנה חישוב .44

 שבה קודמת שנה לעומת 20%-מ ביותר ספורט בענף היחסי התמיכה שיעור פחת  (א)

 שלו היחסי התמיכה שיעור 80%-מ בענף התמיכה שיעור יפחת לא, תמיכה קיבל

 יותר לפי סעיף קטן זה להגנה זכאי יהיה לא הענף; ההערכה בשנת הענף זכאי היה

 בהחלטה, אחרת הוועדה החליטה אם זולת, רצופות שנים ארבע במשך אחת מפעם

 .שנה באותה שהופעלה ככל, בכתב מנומקת
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 שהוציא ההוצאות מן 90% על יעלה לא המשרד של התמיכה שיעור, מקרה בכל (ב)

   .הנתמכת פעילות ביצוע לשם הגוף

 אגודת רשאית, העצמי המימון ושיעור הנתמכת הפעילות עלות קביעת לעניין (ג)

 הפועל מקצועי וצוות מינהלי צוות של העבודה שווי את בדיווחיה לכלול ספורט

 :להלן המפורטים בתנאים, בהתנדבות

 בהתאם, לפחות במשק המינימלי השכראת  שמקבל כמי ייחשב צוות איש כל (1)

 ; (2) בפסקה הקבוע מההיקף יותר לא אך באגודה פעילותו להיקף

 על יעלה לא ומספרם בהתנדבות הפועלים הצוות אנשי של הפעילות היקף (2)

 :להלן כמפורט, מהם אחד לכל הקבועים המשרה היקפי

 יעלה שלא כולל ובהיקף, באגודה קבוצה לכל משרה רבע של בהיקף – מאמן (א)

 ;משרה חצי על

 ;משרה רבע על יעלה שלא כולל בהיקף – אחרים מקצועי צוות אנשי (ב)

 ;משרה חצי על יעלה שלא בהיקף – אגודה בכל אחד מנהל (ג)

 ;משרה רבע על יעלה של כולל בהיקף – באגודה אחרים מינהלי צוות אנשי (ד)

 ;המבוקר הכספי בדוח המתנדבים עבודת שווי את כלולת אגודה (3)

 בדוחות האגודה ידי על יתועד כאמור בהתנדבות פועליםש מי של העבודה שעות (4)

 לידי החודשיים ההתנדבות מדוחות העתק תמסור אגודה; חודשיים התנדבות

 .דרישתה לפי הוועדה

 ,(2020 בדצמבר 31) א"התשפ בטבת ז"ט יום עד(, ג) קטן בסעיף האמור אף על (ד)

 אגודת רשאית, העצמי המימון ושיעור הנתמכת הפעילות עלות קביעת לעניין

 הספורטאים פעולת של העבודה שווי את גם בדיווחיה לכלול לבוגרים ספורט

 אותם השתתפו שבהן השעות מספר על יעלה שלא בסכום, במסגרתה הפועלים

 המינימום בשכר מוכפל כשהוא ההערכה בשנת רשמיות בתחרויות ספורטאים

 .במשק השעתי

 התמיכה את המוסד יחזיר, התמיכה את המוסד קיבל בעדה אשר פעילות בוצעה לא (ה)

 .בעדה שקיבל

 ביטול .45

 אמות – להלן) 7בספורט ההימורים להסדר המועצהתמיכות  לחלוקת המידה אמות (א)

 . בטלות -(המידה

 תמיכה לצורך והספורט התרבות משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחניםה (ב)

 . בטלים -( איגודים מבחן – להלן) 8ספורט ובאיגודי ספורט בהתאחדויות

 תחילה  .46

                                                           
 .306; התשע"ט, עמ' 5532; התשע"ח, עמ' 5928; התשע"ה, עמ' 5840י"פ התשע"ד, עמ'  7
 . 10187; התשע"ח, עמ' 1683י"פ התשע"ג, עמ'  8
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כ"ד בטבת ביום  )ג(,-אמור בסעיפים קטנים )ב( ו, למעט התחילתם של מבחנים אלה (א)

 (.2019בינואר  1) התשע"ט

, 2018 בשנת האיגודים מבחן מכוח נתמך לא אשר איגוד לעניין(, 5)6 סעיף של תחילתו (ב)

 (.2020 בינואר 1) פ"התש בטבת' ד ביום

 בינואר 1) פ"התש בטבת' ד ביום, ספורט אגודות לעניין, (1)(א)5 סעיף של תחילתו (ג)

2020.) 

 הוראות מעבר .47

 בעד תגמול קיבל או' ה פרק לפי מועדף כענף שהוכר פראלימפי או אולימפי ענףלעניין   (א)

 גמול יקבל או מועדף כענף מוכר להיות ימשיך המידה לאמות' ו פרק לפי הישגיות

ולעניין ענף לא  ,(2021 בדצמבר 31)  ב"התשפ בטבת ז"כ יום עד, העניין לפי, הישגיות

 .(2022 בדצמבר 31) ג"התשפ בטבת' ז יום עדיחול האמור אולימפי, 

 בדצמבר 31) "אהתשפ בטבת ט"ז יום עד תינתן( א)4 סעיףבש' ט בתחום התמיכה  (ב)

 בתחום התקציב של הנותר חלקו( 2021 בינואר 1) י"ז בטבת התשפ"א מיום החל(; 2020

 (.א)4 בסעיף 'ד לתחום יועבר זה

 לעומת 2019 התמיכה בשנת 10%-מ ביותר ספורט בענף היחסי התמיכה שיעור פחת  (ג)

 שיעור יפחת לא, 2018 בשנת המידה אמות מכוח הענף שקיבל היחסי התמיכה שיעור

 סעיף לפי הגנה; 2018 בשנת קיבל אותו היחסי התמיכה משיעור 90%-מ בענף התמיכה

 (. א)44 סעיף לפי להגנה השנים במניין תבוא לא זה קטן

 ט"תשע שבט' ד

 (2019 רבינוא 10) 

(803-35-2019-000009) 

 __________________ 

 מירי רגב 

 שרת התרבות והספורט

 


