
 

 תבחינים למתן תמיכות כספיות מעיריית אור יהודה
 2019לעמותות ספורט הפועלות בתחומה לשנת 

תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של עיריית  להלן, 4/2006בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 
 .2019לשנת אור יהודה לעמותות ספורט הפועלות בתחומה 

 הגדרות .1

 עיריית אור יהודה. - "העירייה"

עמותת ו/או אגודת ספורט, שאינה גוף מעמותות המדינה או  - "עמותה / עמותת ספורט"
 עמותות העירייה, הפועלת שלא למטרה של עשיית רווחים. 

מתן טובת הנאה, בין ישירה ובין עקיפה, לרבות: מענק, הלוואה,  - כה""תמי
ערבות, או סיוע כספי אחר למעט קניית שירותים או הקצאת 

 מקרקעין בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין.

תמיכה כספית, לרבות: תמיכה לפעילות, לבניה ולפיתוח, למימוש  - "תמיכה ישירה"
 ערבות או למתן הלוואה.

לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף, מתן ערבות, מימוש  - עקיפה""תמיכה  
ערבות, שימוש במתקני העירייה, השתתפות בעלויות דיוור, 
פרסומים בתקשורת במימון העירייה, הקצאת כח אדם מטעם 
העירייה או במימונה, מתן זכות שימוש במבנה או במקרקעין, 

 ת.שאינו הקצאה כמשמעותה בנוהל הקצאת קרקעו

 תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט .2

אישור ומתן תמיכות לעמותות ספורט, יעשו בהתאם לנוהל תמיכות לעמותות על ידי רשויות  2.1
ובמסגרת  2006ספטמבר  - 4/2006מקומיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 רט, כאמור.סמכויותיה של העירייה בהתאם לדיני השלטון המקומי ורק בגין פעילויות ספו

התמיכות תינתנה אך ורק לעמותות הפועלות בתחום הספורט ללא כוונות רווח )מלכ"ר(  2.2
והעומדות בתנאי סף לשם קבלת התמיכה בהתאם ובכפוף לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

4/2006. 

התמיכות תינתנה, במישרין או בעקיפין, אך ורק לעמותות ספורט הקיימות בפועל ופועלות  2.3
לפחות, בתחומה המוניציפאלי של העירייה בתחום הספורט, שלא במסגרת שנה אחת, 

 פעילות ספורט שבתכנית לימודים פורמאלית של בתי ספר ועמותות חינוך.

התמיכות תינתנה לעמותות ספורט אך ורק בגין פעילויות ספורט, המתבצעות בתחום  2.4
 העירייה על ידי העמותות הנתמכות עצמן.

 .2019ותות ספורט כפוף לאישור תקציב לשנת לעמ אישור ומתן תמיכות 2.5

 , בלבד.2019התמיכות תינתנה לעמותות ספורט לשנת הכספים  2.6

התמיכות תינתנה רק לעמותות, שקיימו בשנה הקודמת לשנה שקדמה לבקשת התמיכה  2.7
 שאינו נופל ממחצית הפעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה.פעילות ספורט בהיקף, 

מעלות  90%רשאית ליתן לעמותה, הנתמכת על ידה, לא יעלה על שיעורי התמיכה, שהעירייה  2.8
 הפעילות הנתמכת לאותה עמותה.

, בצירוף מתן תמיכות לעמותות ספורט כפוף לכך שסך התמיכה, שתיתן לה העירייה 2.9
הכנסותיה של העמותה, לא יעלה על כלל הוצאותיה בגינה. כלומר, עמותה הנמצאת בעודף 

 אינה זכאית לתמיכה.

 מור בתבחינים אלה משום התחייבות מצד העירייה לתת תמיכה לעמותה כלשהי.אין בא 2.10
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 אמות מידה למתן תמיכות לעמותות ספורט .3

שוויונית תבחינים אלה עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין, ומתבססים בעיקרם על תמיכה  3.1
 הנתמכת, ומעודדת הישגים: האחד תמיכה בסיסית שוויונית עפ"י יחס תקציב העמותה

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

, יוקצה לעמותות 2019מתקציב העירייה למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת  98% 3.2
בתיקון "כהגדרתו פורט התחרותי בענפי הכדור הבאים: כדורגל, כדורסל, וכדורעף, הס

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

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

במידה ויותר מעמותה אחת תגשנה בקשות לקבלת תמיכה למטרה דומה, תיבדק כל  3.1
 בקשה על פי התבחינים הבאים:

 יהיהמהסכום שיאושר על ידי המועצה מתן תמיכות לכלל עמותות הספורט,  40% 3.3.1
 ביחס(, 2018בשנה שקדמה לשנת התמיכה )העמותה הנתמכת  הכנסותעפ"י יחס 

  לכלל התקציב של העמותות הנתמכות.

מהסכום שיאושר על ידי המועצה מתן תמיכות לכלל עמותות הספורט, יהיה  60% 3.3.2
 : עפ"י הקריטריונים הבאים

נקודות לליגה הנמוכה ביותר באותו  2יינתנו  -הליגה בה משחקת העמותה  3.3.2.1
 נקודות נוספות לכל ליגה בכירה יותר. 15ענף ותוספת של 

 -כל שחקן בוגר יזכה את העמותה ב -מספר השחקנים )כולל שחקני נוער(  3.3.2.2
 25%לפחות נקודות.  .050 -נקודות וכל שחקן נוער יזכה את העמותה ב .30

 .יהודה-ים הם תושבי אורמהשחקנ

עמותות כדורגל שמפעילות קבוצות בוגרים בליגות של ההתאחדות לכדורגל,  3.3.3
 על הסכום הסופי של העמותה. 3.5תקבלנה מכפיל של 

הסכומים של כל התמיכות המאושרות לכל העמותות לא יחרגו מסך התמיכות  3.3.4
 ספורט.בסעיף תמיכות לעמותות  2019המאושרות בתקציב העירייה לשנת 

 הגשת בקשה לקבלת תמיכה .4

עמותה העומדת בתבחינים אלה והמבקשת לקבל תמיכה מהעירייה, תגיש לה בקשה בכתב  4.1
על גבי טופס בקשה, שנקבע לעניין זה, חתום על ידי מורשי החתימה ובידי רואה חשבון של 
 העמותה ותצרף את כל המסמכים, הנדרשים להגשת בקשה לתמיכה בהתאם לכל דין ונוהל,

 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. 10כפי שנקבעו בסעיף 

 , בלבד.2019בקשת התמיכה תוגש לשנת הכספים  4.2

בקשת העמותה לקבלת תמיכה, תכלול פירוט כל בקשות התמיכה הנוספות, שהוגשו או  4.3
יות אחרות או מיוגשו על ידה באותה שנת תקציב לעירייה, משרדי ממשלה, לרשויות מקו

לול פירוט התמיכות שהוחלט לתת לעמותה על כיים אחרים וכן תלגופים ציבוריים או פרט
 ידי גופים, כאמור, או שנתקבלו מהם.

בקשה לקבלת תמיכה, שתוגש לאחר המועד הקובע להגשת בקשות, שיפורסם על ידי  4.4
 העירייה, תדחה ללא דיון.

 עיריית אור יהודה

 


