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 מטרה: .1

מטרת הðוהל היðה לסייע למכבי ישראל, כגורם בלתי תלוי, לממש את מטרות העמותה  1.1

 לקידום, טיפוח וסיוע לספורט במסגרת אגודות המכבי בישראל.

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

מקבלות הפעילות בתחם הכדורגל העמותות למתן מעðק לוהקדימויות של מכבי ישראל, 

 .2021בשðת שירותים ממכבי ישראל 

 הגדרות: .2

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

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

אגודת / קבוצת ספורט כהגדרתם בחוק הספורט,  –אגודת ספורט / קבוצת ספורט זכאית  2.2

להסדר  , אשר משויכת במועצהעðפים האולימפיים הקבועים בלבד, ב1988-התשמ"ח

ההימורים למכבי ישראל כמקבלת שירותים מהמרכז, אשר הייתה רשומה באיגוד הרלבðטי 

בפועל את העמותה אשר במסגרתה היא פועלת  זיכתה 18-19ואשר בעוðת  19-20בעוðת 

 בתמיכה מהמועצה להסדר ההימורים בספורט או ממשרד התרבות והספורט.

הראשוðות לפעילותה, בעלת אישור הגשת עמותת ספורט בשðתיים  -עמותה חדשה זכאית  2.3

 ואשר במסגרתה פועלת אגודת ספורט/קבוצת ספורט זכאית חדשה. מסמכים מרשם העמותות

אגודת / קבוצת ספורט כהגדרתם בחוק הספורט,  -אגודת ספורט/קבוצת ספורט זכאית חדשה  2.4

 , בעðפים האולימפיים הקבועים בלבד, אשר משויכת במועצה להסדר1988-התשמ"ח

ההימורים למכבי ישראל כמקבלת שירותים מהמרכז, אשר הייתה רשומה באיגוד הרלבðטי 

 .19-20בעוðת 

 בהתאם להחלטת הðהלת מכבי ישראל. -ועדת הכספים  2.5

 תðאי סף מצטברים: .3

 עמותה העומדת בהגדרת "עמותה חדשה זכאית" או בהגדרתה של "עמותה זכאית". 3.1

3.2 ðי י העמותה חתמה על הסכם מתן שירותים עדכðמול מכבי ישראל ועל כל ההתחייבויות לפ

ðוהל התמיכה באגודות במצוקה של מכבי ישראל וכל התחייבות ðוספת שתידרש בהתאם 

למבחðים 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.

 סכום המעðק .4

יקבע כסעיף תקציבי בתקציב השðתי של המרכז,    תקציב המעðקים הכולל שיוקצה לעðיין זה 4.1

 בהתאם לðוהל אישור תקציב המרכז. 

 התמיכה תחלוק לרצועות הבאות: 4.2

 

 כדורגל  (עמותות זכאיות ועמותות חדשות זכאיות)



 עמותההיקף תמיכה ל           רמה       

  ליגת על גברים

 לאומית גברים

 על ðשיםליגת 

  לא ðתמכים

 לאומית ðשים

 ליגה א גברים

10,000  ₪ 

 ליגה ב' גברים

 ארצית ðשים

7,500  ₪ 

 ₪  5,000  ליגה ג' גברים

 

 חישוב  המעðק: .5

בשלב הראשון יקבע הסכום הכולל לכל עמותה העומדת בתðאי הסף, בגין האגודה/קבוצה הפעילה  5.1

 לעיל. 4ובהתאם לתחשיב בסעיף  ביותר בשורותיההבכירה  חדשה זכאית/הזכאית

העברת המעðק תיעשה לשיעורין בהתאם לפריסה שתקבע על ידי מכבי ישראל ובכפוף לתקציבה  5.2

, המעðק ישמש תחילה ðפרע במועדולמכבי ישראל אשר לא  ולעמותה חוב כספי ככלולצרכיה. 

  לכיסוי החוב ויתרתו תועבר לעמותה הזכאית.

  

 


