
 מכבי ישראל

 תמיכה בספורט עממינוהל 

 מטרות: .1

לקידום הספורט  מטרות העמותה, כגורם בלתי תלוי, לממש את ישראל לסייע למכבי 1.1

 , לטובת שיפור בריאות הציבור ועיסוק בתרבות הפנאי.העממי

על פי אמות מידה המעוגנות  קביעת אמות מידה להקצבת כספים לתמיכה בספורט העממי 1.2

 מכבי ישראל.הבסיסי ומודרכות על ידי העדיפויות והקדימויות של  השוויוןבערכי 

 

 הגדרות: .2

, בין שהוא תחרותי ובין שאינו כזה, אשר רוב ספורט אירוע – ספורט עממיאירוע  2.1

המשתתפים בו אינם נדרשים להיות רשומים באיגוד או בהתאחדות, לרבות ליגה ופעולות 

 מתמשכות.

אירוע ספורט עממי או משלחת ישראלית לתחרויות ספורט עממי  –פעילות ספורט עממית  2.2

 בחוץ לארץ.

תחרות גדולה של ספורט עממי המשתתפים בה לא פחות  –תחרות גדולה של ספורט עממי  2.3

 משתתפים.  1,500 -מ

המסונפים ומקבלים ועמותות הספורט מועדוני הספורט  ,אגודות הספורט –אגודות  2.4

 ישראל.ממכבי שירותים 

מכבי כפי שיקבעו מעת לעת על ידי  מקצועי,סדר עדיפות וקדימות  –תחומים מועדפים  2.5

  ישראל.

מכבי מנהל המחלקה הרלבנטית בו מכבי ישראלועדה המורכבת ממנכ"ל  –ועדה מקצועית  2.6

 .ישראל

 מכבי ישראל.בהתאם להחלטת  – כספיםועדת ה 2.7

מארגן המוסד מבקש התמיכה, במהלך  האות פעילות ספורט עממית –פעילות נתמכת  2.8

 השנה בה מבוקשת התמיכה.

משלחת אשר לא תפחת מעשרה  –משלחות ישראליות לתחרויות ספורט עממי בחוץ לארץ  2.9

מדינות  8-ה משתתפים ספורטאים מישתתפו בתחרויות הספורט העממי, ב משתתפים אשר

 לפחות, לרבות ישראל.

 חדרה.-לגבולות גדרהממוקם מחוץ מי שמקום הפעילות הנתמכת  –פריפריה  2.10

משתתף שהוא אדם בעל מוגבלות, לרבות מוגבלות פיזית או  –משתתף בעל מוגבלות  2.11

 נפשית.

 

 מצטברים: תנאי סף .3

 תנאים והוראות אלו:מוסד המבקש תמיכה יוכיח כי מתקיימים בו 

 .בשנת התמיכהאו תחרות גדולה עממית  מארגן פעילות ספורט עממית 3.1

ם על ההתחייבויות לפני נוהל זה ניהול תקין מן הרשם המתאים לפי העניין וחתבעל אישור  3.2

וכול התחייבות נוספת שתידרש בהתאם למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד 



התרבות והספורט במרכזי הספורט והוראות שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה בגופי 

 ספורט.ספורט ולדיון בהן לפי חוק להסדר ההימורים ב

 .מכבי ישראלמלאה, מפורטת ובמועד, בהתאם לנוהל והנחיות הוגשה בקשה  3.3

נאותה, בשים  ספורטיבית הועדה המקצועית השתכנעה כי מדובר בפעילות בעלת תרומה 3.4

 לב למטרות התמיכה וערכי המכבי.

פעילות שמספר המשתתפים הישירים בחנים אלה לפעילויות אלה: לא תינתן תמיכה לפי מ 3.5

 בבתים פרטיים.פעילות הנעשית חוגים ו, 50 -בה נמוך מ

 :והטיפול בה אופן הגשת הבקשה .4

בכל שנה קלנדרית יש להגיש עד לסיומו של חודש נובמבר בפעילות עממית ה בקשות לתמיכ 4.1

 .ישראל על גבי טופס מתאים ממזכירות מכבישל אותה השנה, 

בתחרות גדולה לספורט עממי בכל שנה יש להגיש עד לחודש אוגוסט של בקשות לתמיכה  4.2

 השנה שקדמה לשנת התחרות.

 .בהתאם להוראות נוהל זה יםהמבוקשוהמסמכים לבקשה יצורף כל המידע  4.3

 .עמידתה בתנאי הסףבדיקת ו לבחינה ראשונית הועדה המקצועיתהבקשה תועבר לידי  4.4

במטרה  הראשונית, רשאית הוועדה המקצועית לערוך פגישה מקדימה חינהבמסגרת הב

לגבי הפעילות הנתמכת, קהל היעד, רצינות והיתכנות הפעילות כללית  לקבל תמונה

בשלב זה תיבחן גם עמידתה של הבקשה . והתרשמות כללית מהגורמים המובילים אותה

 בתנאי הסף.

תחליט הוועדה המקצועית האם להמשיך לשלבים הבאים או  ,ום הבחינה הראשוניתבת

 .(early no) האם מתקיימות נסיבות לדחיית הפניה על הסף

לצורך בחינה וקבלת  כספיםלוועדת התועבר  פניה אשר אושרה על ידי הועדה המקצועית 4.5

 .והיקפה מתן תמיכההחלטה בדבר 

לא ₪  10,000-בסכומים נמוכים מתמיכה פניה אשר אושרה על ידי הועדה המקצועית, ל 4.6

בעלי  התפקידים )מנהל אגף, שלושה מאושר ע"י תבתנאי שועדת הכספים תצריך אישור 

 (.גזברו מנכ"ל

 

 :אמות המידה .5

עיף תקציבי בתקציב סכיקבע  נוהל זהשיוקצה לפעילות הנתמכת לפי השנתי שיעור התקציב  .6

 לנוהל אישור תקציב התאם, במכבי ישראלהשנתי של 

לחלק את תקציב התמיכה בכל שנת תקציב למספר רבדי חלוקת מכבי ישראל רשאית  .7
 תמיכות שיקבעו מעת לעת.

במקרים בהם בשנה הקלנדרית לא יהיה ניצול מלא של התקציב, היתרה לא תיצבר לשנת  .8
 הכספים הבאה.

 קבע בהתאם לתבחינים הבאים:תהתמיכה במוסד שבקשתו עומדת בתנאי הסף הכלליים  .9

 :(30%) בסיסיניקוד  9.1

סדר העדיפויות והקדימויות ניקוד בסיסי, על פי מדרג יקבע  ךנתמ אירוע /פעילותסוג לכל 

 , מעת לעת.מכבי ישראלשיקבע כזה על ידי ככול  ,של מכבי ישראל

 מהניקוד.  100%-לא נקבע מדרג כאמור, "הניקוד המשלים" שלעיל יחושב כ

 :(70%) ניקוד משלים 9.2

 על פי הקריטריונים הבאים:בין השאר לכל פעילות נתמכת יקבע ניקוד משלים, 



 

 (15%) מספר המשתתפים הפעילים .א

 ניקוד מספר משתתפים

 2% 500עד 

5,00-1,000 4% 

1,000-2,500 6% 

2,500-15,000 10% 

 15% 15,000מעל 

 

ככול  תוני אירועים קודמים,בהתאם להערכות הגוף המבקש או נהמידע יתקבל 

 .שישנם

 (:10%הימשכות הפעילות ) .ב

 ניקוד משך הפעילות

 2% יום אחד

 4% עד ארבעה מפגשים

 6% עד שישה מפגשים

 10% שישה מפגשים או יותר

 

 (10%פריסת האירוע ) .ג

 ניקוד פריסת האירוע

 2% מקומית

 4% אזורית 

 6% מחוזית

 10% או בינלאומית ארצית

 

 (15%) עם הגוף המבקש של מכבי ישראל שיתוף הפעולההיקף  .ד

 מספר אירועים משותפים

 בשנת התמיכה

 ניקוד

1 3% 

2 6% 



3 - 4 10% 

 15% מעלה 5

 

 (10%) מקצועית של הפעילותאיכות  .ה

 ניקוד איכות הפעילות

 2% מספקת

 6% סבירה

 10% טובה

 

 הניקוד במשתנה זה יקבע על פי המלצת הועדה המקצועית.

 (10%) ניסיון עבר .ו

 ניקוד ניסון העבר

 0% טובלא  קיים / לא

 3% סביר

 6% טוב

 10% טוב מאוד

 

 הבהתאם לשיקול דעתמלבד דירוג הוועדה האמור, רשאית הוועדה מובהר בזאת כי, 

ניסיון בלתי ניסיון בלתי מוצלח ו/או בעל  למכבי ישראלעמו היה  גוףלפסול הבלעדי, 

 הועדה המקצועית.ווחים של בהתבסס על די, עבור גורם אחרמוצלח בביצוע 

הועדה המקצועית שקיימים, או שיושגו ממקורות  השוכנערק אם  ,תמיכה יכול שתאושר 9.3

אחרים, האמצעים הכספיים הדרושים, יחד עם התמיכה שתוענק, ככל שתוענק, למימוש 

 .הפעילות שלשמה ניתנה

יובהר כי לוועדה קיים שיקול דעת שלא לאשר בקשה שהוגשה אף אם הינה עומדת בכל  9.4

 מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתה.במקרים חריגים ותנאי הזכאות, וזאת 

 :מיכההיקף הת .10

 התמיכות יקבע לכול מוסד זכאי תחום סביר לחלקו ב"עוגה" הכללית. מודל

 .לא זכאי לתמיכה- 40 מתחת לציון 10.1

תמיכה חריגה לבקשה שאינה עומדת  סמכות לאשר מכבי ישראלנכ"ל למחרף האמור לעיל, 

בשנת  ₪ 10,000על  לא יעלה   , בעיקר על מנת לעודד פעילות חדשה, בסך שלאברף זה

 .תמיכה

 

 בשנת התמיכה. ₪ 1-10,000של  זכאי לתמיכה בגובה - 40מעל לציון  10.2

 בשנת התמיכה. ₪ 10,000-30,000זכאי לתמיכה בגובה של  - 50מעל לציון  10.3



מנויה לעיל, האפשרות למתן תמיכה בשיעור העולה על התמיכה ה תיבחן 65מעל לציון  10.4

הוועדה המקצועית ובכפוף לסדרי העדיפויות בהמלצת ת התמיכות, ועדבהתאם לשיקולי 

 של המרכז.

 במסגרת מתחם התמיכה: 10.5

 מכבי ישראלעל ידי שנת תמיכה קודמת תינתן עדיפות לגופים קיימים אשר נתמכו ב .א

 גופים חדשים העוסקים באותו תחום.על פני 

באזור בו קיימות פעילויות תינתן עדיפות לפעילויות ספורט עממיות המבוצעות  .ב

 .מבוצעות/נתמכות על ידי מכבי ישראלעממיות נוספות ה

 . הבפריפריתינתן עדיפות לפעילות המתקיימת  .ג

 לגודל הרשות המקומית בה מתבצעת הפעילות העממית.תינתן עדיפות בהתאם  .ד

 .ומשתתפים בעלי מוגבלויות אוכלוסיות חלשותנשים, ל פעילותתינתן עדיפות ל .ה

 מבין מרכזי הספורט.ע"י מכבי ישראל  תינתן עדיפות לפעילות הנתמכת בלעדית .ו

 בחלק מהפעילות המבוקשת על פי שיקול דעתה.רק הועדה רשאית לאשר תמיכה  10.6

וכול הינם חד פעמיים, קבועים בערכים נומינליים, כוללים מע"מ  תמיכההסכומי  10.7

 חול, ולא יהיו צמודים למדד כלשהו.ות במידההוצאה נוספת 

 פיקוח ובקרה: .11

, ושניתנ ותבתמיכועל השימוש  ותהתמיכפקח על מילוי התנאים למתן מכבי ישראל ת

 ..והמידתייםבאמצעים הראויים , בתכיפות הראויה בנסיבות העניין

 

 תנאים לתשלום: .12

אשר  ליטה הוועדה לאשר בקשה שהוגשה, תשלחנה למגיש הבקשה הודעה על אישור זכאותחה

 כלול את סכום התמיכה.ת

. על מגיש הבקשה לסיים את כל הפעולות נשוא י ההודעהתוקף אישור הזכאות יצויין על גב

 התמיכה עד למועד האמור, בהתאם לתנאים שנקבעו.

 לא הוגשו המסמכים כנדרש, יראו את מגיש הבקשה כמי שויתר על התמיכה והתמיכה תבוטל.

 

 לי:לכ .13

לתת תמיכה  מכבי ישראלאין באמור בתבחינים אלה משום התחייבות מצד  13.1

להעמיד את התמיכות מוגבלת ומותאמת  הכי יכולת המדגיש מכבי ישראל .כלשהי

על מגישי הבקשה  השנה ולפיכך, התקציביות המשתנות מדי שנה ובמהלך הליכולות

לתכנן את פעילותם, מבלי להסתמך על התמיכות ואין באי נתינתן כדי להוביל לדרישה 

 .מכבי ישראל או טענה, כנגד

להקפיא או לבטל או לצמצם כל הקצבה/תמיכה או כל  תהיה רשאית מכבי ישראל 13.2

בשל ו מכבי ישראלבשל שיקולים תקציביים של חלק ממנה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,

 .הנתמך מוסדהתנהלות ה

העברת התמיכה תיעשה לשיעורין במהלך שנת הכספים, בהתאם לפריסה שתקבע  13.3

 ה.ולצרכי הלתקציבובכפוף  מכבי ישראלעל ידי 



 מתן התמיכה מותנה בביצוע המלא של הפעילות הנתמכת שלשמה ניתנה התמיכה 13.4

תמיכה במרכזי הספורט ונוהל שר מבחנים לחלוקת כספים לצורך וראות הלה בהתאםו

 .האוצר

מובהר כי כספי התמיכה לא יהיו ניתנים לעיקול או לשעבוד והמוסד הנתמך לא  13.5

יהיה רשאי להמחותם לאחר. הוטל עיקול על נכסי המוסד הנתמך לאחר אישור 

, הלבטל את התמיכה ואם הועבר תרשאי מכבי ישראלהיה תהתמיכה, כולה או חלקה, 

 לדרוש השבת התמיכה.כולה או חלקה, 

הוא יציין בפרסומיו כי הפעילות הנתמכת  -קיבל המוסד תמיכה לפי מבחנים אלה  13.6

פעילות הנתמכת הומכבי ישראל  )לוגו( סמלילבצירוף  מכבי ישראלמבוצעת בתמיכת 

, על חשבון מכבי ישראל, בהתאם לדרישות בהתאם במקום בולט ובעל נראותתג ומת

 ;המוסד הנתמך

וועדת התמיכות לאשר את אולם רשאית  תאושר רק לשנת כספים אחת, התמיכה  13.7

התמיכה למשך כמה שנים ולא יותר מארבע שנים, ובלבד שייחתם הסכם מתאים בין 

לגוף הנתמך, הוועדה תאשר מידי שנה את סכום התמיכה בעד אותה  מכבי ישראל

מכבי ישראל תקבל נה, והוא ישולם לפי הביצוע בפועל ובכפוף לכך שבאותה שנה הש

 בפועל כספי תמיכה מספקים מהמדינה למטרה זו.

 , המסדיר את התנאים לקבלת התמיכה.מכבי ישראלהמוסד יחתום על הסכם עם  13.8

החלטות הוועדות הן סופיות. לא יתקיים דיון חוזר בבקשות, אלא אם כן הוועדה  13.9

אותו במועד החליטה לעשות כן על סמך מידע חדש שהתקבל ואשר לא ניתן היה לדעת 

 הגשת הבקשה.

 

 

 

 


