מכבי ישראל
נוהל קבלה ומתן שירותים לאגודות ספורט
 .1כללי
נוהל זה נועד לפרט את אופן קבלת אגודות ספורט חדשות לתנועת "מכבי ישראל" לרבות
המסמכים והאישורים השונים שיש להמציא לצורך כך.
האחריות על ניהול תהליך הצטרפות מוטלת על מנהלי האגפים ו/או הנה"ח.
 .2הגדרות
א .אגודת ספורט כהגדרתה בחוק הספורט ,התשמ"ח1988-
 .3הליך הקבלה
הליך הקבלה נועד לאפשר למכבי ישראל לדאוג לבחינת התאמתן של עמותות ו/או אגודות
המבקשות להצטרף לשורותיה וביצוע אבחון של הצרכים האינדיבידואלים שלהם.
א.
ב.

ג.

ד.

על אגודה/עמותה המעוניינת להשתייך למכבי ישראל לפנות למרכז בעל פה או בכתב.
פגישה מקדימה – האגודה/עמותה תוזמן לפגישה מקדימה במסגרת המחלקה
הרלבנטית לענף הפעילות שלה .במהלך השיחה יינתן מידע ברור ומקיף אודות
השירותים הניתנים במכבי ישראל במטרה ליצור בסיס לשיח משתף ולמרחב פעולה
מתוך הסכמה על אופי הקשר וחשוב מכך – על השגת היעדים.
חתימה על הסכם מתן שירותים ,איסוף אינפורמציה ותיעוד המידע.
( )1אגודה אשר טרם פתחה עמותה תחתום על הסכם שירותים למייסדי עמותה.
( )2עמותה קיימת תחתום על הסכם שירותים לעמותות.
בקרה – מכבי ישראל תפקח באופן סביר על מילוי התנאים למתן התמיכות ועל
השימוש בתמיכות שניתנו ,בתכיפות הראויה ובאמצעים הראויים והמידתיים בנסיבות
העניין.

 .4אגודה/עמותה המבקשת להצטרף ל"מכבי ישראל" תגיש את הטפסים הבאים:
הצהרה על קבלת שירותים בתחום הספורט ממרכז "מכבי ישראל"  -מצ"ב
א.
כנספח א'.
טופס התחייבות בהתאם לנוהל שר האוצר – מצ"ב כנספח א'.1
טופס עדכון פרטי עמותה  -מצ"ב כנספח ב'.
ב.
הסכם שירותים -
ג.
הסכם מתן שירותים לעמותה בהקמה מצ"ב כנספח ג'.
הסכם מתן שירותים לעמותות מצ"ב כנספח ד'.
אישור על הקבוצות הפעילות במועדונכם מהאיגוד/ים הרלוונטיים.
ד.
תעודת רישום עמותה.
ה.
אישור ניהול תקין/אישור הגשת מסמכים.
ו.

ז.
ח.

אגודה המעוניינת להעזר בשירותי מכבי ישראל כגוף מייצג – מצ"ב כנספח ה'.
אגודה המעוניינת להתקבל כחברה בעמותת מכבי ישראל ,תגיש בקשה בהתאם
להוראות התקנון אשר תובא לאישור הנהלת העמותה – מצ"ב כנספח ו'.

 .5לאחר בדיקת כל הטפסים יובא ההסכם לבחינה ואישור מנכ"ל מכבי ישראל וראש
המחלקה הרלבנטי.
 .6אגודת ספורט שאינה מקבלת שירותים ממרכז מקבלי ישראל או מכל מרכז ספורט אחר,
רשאיות לפנות למכבי ישראל בבקשה לשמש כגוף מייצג – בכפוף לחתימה על טופס מינוי
בכתב ,המצ"ב כנספח ה'.

נספח א'
לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
הצהרה על קבלת שירותים בתחום הספורט

העמותה/חל"צ/חברה __________ ע"ר/חל"צ/ח"פ _____________________
בזאת ,כי היא מקבלת סיוע ושירותים שונים בתחום הספורט ממרכז "מכבי ישראל".

מצהירה

תחילת קבלת שירותים_____________ :
העמותה/חל"צ/חברה [יש למחוק את המיותר] מצהירה כי יש לראות בהודעה זו הודעה על קבלת
שירותים מארגון ספורט נתמך הנ"ל לצורך הוראות סעיף ( 9ב()5()1ד) לחוק להסדר ההימורים
בספורט ,תשכ"ז 1967-ובהתאם לאמור בסעיף (5ג) ( )2למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של
משרד התרבות והספורט במרכזי הספורט.
העמותה/חל"צ/חברה [יש למחוק את המיותר] מתחייבת להודיע למועצה בהקדם האפשרי על כל
שינוי שיחול (ככל שיחול) בקבלת סיוע ושירותים שונים בתחום הספורט באמצעות הצהרה עדכנית.
תאריך.____________ :

חתימות ושמות שני מורשי החתימה של העמותה/חל"צ/חברה:

_ֹֹֹֹ_______________

חותמת העמותה/חל"צ/חברה:

_______________

_____________________________

נספח א'1
תאריך_________________ :
לכבוד
תנועת מכבי ישראל ע"ר 580052793
ברנשטיין  ,7כפר המכביה
רמת גן 52105
א.ג.נ,.
כתב התחייבות לקבלת תמיכה מתנועת מכבי ישראל (ע"ר)
(בהתאם ל"הוראות שר האוצר לעניין הגשת בקשות לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהן")
הח"מ ,עמותת ____________ ,ע"ר מספר __________ (להלן" :העמותה" ) ,באמצעות
מורשי החתימה ה"ה _____________ ,ת.ז _______________ .ו,_____________ -
ת.ז ,_______________ .מתחייבת כי היא קראתי את הוראות שר האוצר לעניין הגשת בקשות
לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהן לפי חוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז 1967-ואמות המידה
לתמיכה במרכזי הספורט כפי שפורסמו על ידי מנהל הספורט ומסכימה לכל הוראות האמורות לעיל
ומתחייבת לעמוד בכל התנאים והדרישות המפורטים בהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העמותה מצהירה ומתחייבת לקיים את כל התנאים להלן:
א .אם וככל שיועברו כספי תמיכה ממכבי ישראל לעמותה ,אזי התמיכה תשמש אך ורק למטרה
אשר לשמה ניתנה ,כפי שהוגדרה בין מכבי ישראל לבין העמותה והכל בכפוף לנוהל והחוק.
ב .העמותה לא תעביר מכספי התמיכה שיתקבלו (אם וככל שיתקבלו) ממכבי ישראל למפלגה
או לסיעה ,לא תעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר לתעמולת בחירות ולא תכלול את שמה
של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלה.
ג .לפי דרישת ועדת התמיכות המשותפת (כהגדרתה בחוק) ,כפי שנקבעו במבחני התמיכה,
העמותה תציין באופן סביר את עובדת תמיכת משרד התרבות והספורט בפעילות הנתמכת.
ד .העמותה מתחייבת לקיים בקרה ופיקוח נאותים להבטחת קיום חובות העמותה ,בהתאם
להוראות נוהל שר האוצר ובהתאם למבחני התמיכה ,ובכלל זה לקיום ההתחייבויות של
העמותה בהתאם לאלה ,וכן להבטחת אמיתות הדיווחים הניתנים במסגרתם.
ה .העמותה נותנת בזאת הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת כל חשבונות הבנק של העמותה בידי
נציגי המשרד הממשלתי או נציג החשב הכללי או נציג מכבי ישראל ,בכפוף להצגת אישור
מאת מנכ"ל המשרד הממשלתי או אישור מאת החשב הכללי או אישור מאת מכבי ישראל,
לפי העניין .ההסכמה היא לעיין בכל חשבונות הבנק ולקבל מן הבנק כל מסמך הקשור
לחשבו נות אלה וניהולם .העמותה פוטרת את הבנק מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי
משרדי הממשלה ,החשב הכללי ומרכז עצמה בקשר לחשבונות הבנק של העמותה .ידועה

לעמותה שהסכמה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולכן בלתי חוזרת ,וכל הודעה סותרת
שתינתן לאחר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

ולראייה באנו על החתום ,היום____________________ :

בכבוד רב,
-----------------------מורשה חתימה 1

-------------------------מורשה חתימה 2

שם___________:

שם___________:

ת.ז___________:

ת.ז___________:

-------------------------חותמת העמותה

נספח ב'

הנדון :טופס עדכון פרטים לעונת _________________
שם המועדון  /האגודה.__________________________________________ :
שם העמותה _____________________ :מס' עמותה.____________________ :
פרטי חשבון בנק :בנק ____________ מס' סניף _______ מס' ח"ן____________
יו"ר העמותה וחברי ההנהלה:
שם ומשפחה

תפקיד

כתובת

טלפון

סלולרי

פקס

איש הקשר:
____________________
תפקיד:
______________________
ומשפחה:
שם
טל' _____________ :סלולרי ______________ :פקס________________ :
כתובת למשלוח מכתבים________________________________________ :
כתובת דוא"ל  ___________ :אתר האינטרנט של המועדון_______________ :
הערות/בקשות_________________________________________________ :
____________________________________________________________
חתימה  +חותמת המועדון _________________________________________

נספח ג'

נספח ד'

נספח ה'
לכבוד
תנועת מכבי ישראל (ע"ר)

הנדון :מינוי כגוף מייצג לצורך הגשת בקשת תמיכה
בהתאם להוראות המבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התרבות והספורט
במרכזי הספורט

הח"מ ,עמותת ____________ ,ע"ר מספר __________ (להלן" :העמותה" ) ,באמצעות
מורשי החתימה ה"ה _____________ ,ת.ז _______________ .ו,_____________ -
ת.ז ,_______________ .ממנה בזאת את תנועת מכבי ישראל (ע"ר) ,או מי מטעמה ,לשמש כגוף
מייצג מטעמה לצורך סיוע בהגשת כל מסמך הנדרש לצורך קבלת תמיכה באמצעות מערכת מרכב"ה
או כל מערכת אחרת אליה יידרשו להגיש מסמכים לצורך אישור תמיכה לעמותה לפי כל דין ,לרבות
הגשת בקשות כאמור לועדת התמיכות המשותפת כהגדרתה בחוק להסדר ההימורים בספורט,
תשכ"ז.1967-

העמותה מצהירה כי ,מכבי ישראל איננה אחראית לתוכן המידע ו/או נכונותו של המידע אותו היא
מסייעת להגיש כגוף מייצג.

ולראייה באנו על החתום ,היום____________________ :

בכבוד רב,
-----------------------מורשה חתימה 1

-------------------------מורשה חתימה 2

שם___________:

שם___________:

ת.ז___________:

ת.ז___________:

-------------------------חותמת העמותה

נספח ו'
תאריך _____________:
לכבוד,
הנהלת תנועת מכבי ישראל (ע"ר)

הנדון :בקשה להצטרפות כחברת עמותה
אני הח"מ ,עמותת/אגודת "מכבי" __________________ מבקשת להתקבל כחברה בעמותה.
החלטה על בקשה זו נתקבלה כדין במוסדות העמותה/האגודה (מצ"ב פרוטוקול ההחלטה).
אני מתחייבת לקיים את תקנון העמותה והחלטות מוסדותיה.
שמות החותמים________________ .1 :

_______________ .2

שם העמותה/האגודה________________ :
כתובת העמותה/האגודה_______________ :
טלפון_______________ :
דוא"ל________________ :

_______________
מורשה חתימה 1

_______________
מורשה חתימה 2

_______________
חותמת העמותה/אגודה

