
 מכבי ישראל

 2020לאגודת נוכח השלכות נגיף הקורונה לשנת  מענק סיוע

 

 

 מטרה: .1

מטרת הנוהל הינה לסייע למכבי ישראל, כגורם בלתי תלוי, לממש את מטרות העמותה  1.1

 לקידום, טיפוח וסיוע לספורט במסגרת אגודות המכבי בישראל.

לסייע בקביעת אמות מידה המעוגנות בערכי השוויון הבסיסי ומודרכות על ידי העדיפויות  1.2

לעמותות מקבלות שירותים ממכבי ישראל כספי  למתן מענקוהקדימויות של מכבי ישראל, 

 .2020השפעת משבר נגיף הקורונה על פעילותם בשנת נוכח 

 הגדרות: .2

עמותה בעלת ניהול תקין, אשר מקבלת שירותים ממכבי ישראל, ואשר  -עמותה זכאית  2.1

 במסגרתה פועלת אגודת ספורט זכאית ו/או קבוצת ספורט זכאית.

הגדרתם בחוק הספורט, אגודת / קבוצת ספורט כ –אגודת ספורט / קבוצת ספורט זכאית  2.2

למכבי ישראל אשר משויכת במועצה להסדר ההימורים , בענף אולימפי בלבד, 1988-התשמ"ח

בספורט או  כמקבלת שירותים מהמרכז, מקבלת בפועל תמיכה מהמועצה להסדר ההימורים

 .ממשרד התרבות והספורט

עמותת ספורט בשנתיים הראשונות לפעילותה, בעלת אישור הגשת  -עמותה חדשה זכאית  2.3

 אגודתבמסגרתה פועלת מסמכים מרשם העמותות, אשר מקבלת שירותים מכבי ישראל ואשר 

 ספורטאים, 15, ובענפים האישיים אשר התחרו במסגרתה לפחות ספורט ו/או קבוצת ספורט

משרד התרבות /המשויכת במועצה להסדר ההימורים למכבי ישראלבענף אולימפי בלבד, 

 ., כמקבלת שירותים מהמרכזוהספורט

 בהתאם להחלטת הנהלת מכבי ישראל. -ועדת הכספים  2.4

 תנאי סף מצטברים: .3

 עומדת בהגדרת "עמותה חדשה זכאית" או בהגדרתה של "עמותה זכאית".עמותה ה 3.1

 ההתחייבויות לפני נוהלהסכם מתן שירותים מול מכבי ישראל ועל כל חתמה על העמותה  3.2

וכל התחייבות נוספת שתידרש בהתאם למבחנים  התמיכה באגודות במצוקה של מכבי ישראל

לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התרבות והספורט במרכזי הספורט והוראות שר 

 האוצר להגשת בקשות לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהן לפי חוק להסדר ההימורים בספורט.

 מענקסכום ה .4

תקציבי בתקציב השנתי של המרכז, יקבע כסעיף   לעניין זה שיוקצההכולל  מענקיםה תקציב 4.1

  בהתאם לנוהל אישור תקציב המרכז.

דיפויות סדרי העגודל הענף ובהתאם ל מענקיםרבדי חלוקת  דרגלמחולק מ מענקים הכוללתקציב ה 4.2

 של מכבי ישראל: והקדימויות

 ;כדורגל .א

 ;כדורסל .ב

 ;כדורעף וכדוריד .ג

 ;מיוחדותהוצאות תפעול בפעילות מכבי ישראל וענפים בעלי  וביליםמענפים  .ד

 .כל שאר הענפים .ה



 

 תחלוק לרצועות הבאות:רובד התמיכה בכל  .5

 

 (זכאיות )עמותות זכאיות ועמותות חדשות  כדורגל .א

 לקבוצה היקף תמיכה           רמה       

 --------                   ליגת על גברים

 לאומית גברים

 על נשים

 לאומית נשים

 ליגה א גברים

10,000  ₪ 

 ₪  5,000 ליגה ב' גברים

 ליגה ג' גברים

 אגודות עם חלקת נוער בלבד

3,000  ₪ 

 

 (זכאיות )עמותות זכאיות ועמותות חדשות כדורסל .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמה

 

 היקף התמיכה לקבוצה

 ליגת על גברים

 

                     ---------- 

 ליגת על נשים

 לאומית גברים

 לאומית נשים

 

 ש"ח 8,000

 ארצית גברים

 ארצית נשים

 

 ש"ח 4,000

 ליגה א' גברים

 ליגה א' נשים

 אגודות עם מחלקות נוער בלבד

 

 ש"ח 3,000

 ליגה ב' גברים

 

 ש"ח 2,500



 (זכאיות כדורעף וכדוריד )עמותות זכאיות ועמותות חדשות .ג

 

 רמה

 

 היקף התמיכה

 ש"ח 8,000 עלליגת 

 

 לאומיתליגה 

 

 ש"ח 4,000

 ליגה שלישית

 

 ש"ח 2,500

 

 מיוחדות הוצאות תפעולבפעילות מכבי ישראל וענפים בעלי  וביליםענפים מ .ד

 

 ענף

 

 היקף התמיכה

 עמותה זכאית בענפים הבאים:

 התעמלות

 אתלטיקה

 שחיה

 שחיה צורנית

 כדורמים

 

 ש"ח 4,000

 

 עמותה חדשה זכאית

 בענפים הנ"ל

 ש"ח 2,000

 

 (זכאיות )עמותות זכאיות ועמותות חדשות כל שאר הענפים .ה

 ענף

 

 היקף התמיכה

 ענפי הקרב:

 אגרוף

 האבקות

 גודו

 טאקוונדו

 קראטה

 

 ש"ח 1,500

 ש"ח 2,000 כל שאר הענפים האולימפיים 

 



 :מענקה חישוב   

הזכאית הבכירה בגין האגודה עמותה העומדת בתנאי הסף,  קבע הסכום הכולל לכלבשלב הראשון י 6.1

 5בסעיף בהתאם לתחשיב וזאת  שני המגדרים בנפרד(אגודה אחת בכל ענף ל) ענף בלבד בכלשלה 

 .לעיל

ותה עמותה ממכבי ישראל הכולל שקיבלה א התמיכות והמענקיםבשלב השני יופחת מסכום זה סך  6.2

 )לא כולל תמיכות קרן המתקנים(. 2020בשנת 

 ₪. 30,000על  לעמותה לפי נוהל זה לא יעלהמענק היקף הבכל מקרה,  6.3

תיעשה לשיעורין בהתאם לפריסה שתקבע על ידי מכבי ישראל ובכפוף לתקציבה המענק העברת  6.4

ככול ולעמותה חוב כספי למכבי ישראל, המענק ישמש תחילה לכיסוי החוב ויתרתו  ולצרכיה.

 תועבר לעמותה הזכאית.

 

 


