
 

 

  2016מתן תמיכות כספיות לעמותות ספורט הפועלות בתחום העיר אור יהודה לשנת 

 אמות מידה למתן תמיכות לעמותות ספורט

שוויונית ומתבססים בעיקרם על תמיכה , תבחינים אלה עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין .1
והשני , תהנתמכ י יחס תקציב העמותה"האחד תמיכה בסיסית שוויונית עפ: ומעודדת הישגים

מורכב מקריטריונים הנוגעים לליגה בה משחקת הקבוצה ומספר השחקנים בקבוצות הספורט אותן 
 .מפעילה העמותה

פורט יוקצה לעמותות הס, 2016מתקציב העירייה למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת  98% .2
המידה  בתיקון אמות"כהגדרתו , וכדורעף, כדורסל, כדורגל: התחרותי בענפי הכדור הבאים

 ).5/1/2006 - מ 5477ילקוט הפרסומים (לחלוקת הקצבות המועצה להסדר הימורים בספורט 

 ".ענפי כדור"מסכום התמיכה הכוללת לספורט יוקצו לענפי הספורט שאינם מוגדרי  2%

תיבדק כל בקשה על פי , במידה ויותר מעמותה אחת תגשנה בקשות לקבלת תמיכה למטרה דומה .3
 :התבחינים הבאים

יהווה כתמיכה , כום שיאושר על ידי המועצה מתן תמיכות לכלל עמותות הספורטמהס 70% 3.1
י יחס תקציב העמותה הנתמכת ביחס לכלל "בסיסית שוויונית בין העמותות הנתמכות עפ

   ).2015כ הכנסות העמותות בשנת "מבוסס כל סה(התקציב של העמותות הנתמכות

י "יהיה עפ, כלל עמותות הספורטמהסכום שיאושר על ידי המועצה מתן תמיכות ל 30% 3.2
 : הקריטריונים הבאים

נקודות לליגה הנמוכה ביותר באותו ענף  2יינתנו  -הליגה בה משחקת העמותה  3.2.1
 .נקודות נוספות לכל ליגה בכירה יותר 15ותוספת של 

 0.2 -כל שחקן בוגר יזכה את העמותה ב -) כולל שחקני נוער(מספר השחקנים  3.2.2
 .נקודות 0.1 -זכה את העמותה בר ינקודות וכל שחקן נוע

תקבלנה מכפיל , עמותות כדורגל שמפעילות קבוצות בוגרים בליגות של ההתאחדות לכדורגל 3.3
 .על הסכום הסופי של העמותה 2.5של 

לא יחרגו מסך התמיכות המאושרות בתקציב , הסכומים של כל התמיכות המאושרות לכל העמותות
  .בסעיף תמיכות לעמותות ספורט 2016העירייה לשנת 

  ספורטחלוקת תמיכות לעמותות בענפי המלצת ועדת תמיכות ל

שלוש מהן עמותות , 2016העירייה לשנת ארבע עמותות ספורט הגישו בקשות לקבלת תמיכות כספיות מ
ה בענפי "עמותת על, המצטיינים בספורט ומכבי עירוני אור יהודה בענף הכדורגל: ספורט בענפי הכדור

  .העמותה לאגרוף קלאסי, העמותה הרביעית. הכדורגל הכדורסל והכדורעף

וא סכום במל 2016לעמותות ספורט לשנת כספיות מליצה למועצה לאשר מתן תמיכות הועדת התמיכות 
  .בחלוקה בהתאם לתבחינים שנקבעו, לכל העמותות₪  250,00 - התקציב 

  .לכל אחת מהעמותות, 2016להלן סכומי התמיכות הכספיות לשנת 

 .נפי הכדורשאינה בע, לאגרוף קלאסילעמותה מכלל סכום התמיכות יהיו ₪  5,000 - 2% .1

  .כמפורט בטבלה להלן, מכלל סכום התמיכות יהיו לעמותות בענפי הכדור₪  245,000 - 98% .2

  מכבי אור יהודה  המצטיינים בספורט  .ה.ל.ע  

  18,832  161,718  64,451  לפי התבחינים בעמותות יכהסכום התמ

  - 3,266 - 4,909  - 9,818  דמי שימוש במגרש הכדורגל העירוני

 סכום התמיכה להעברה לחשבונות העמותות
  בענפי הכדור

54,633  156,809  15,566  

 


