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01 הרפורמה בתקציב הספורט

בהימוריםהתלותניתוקבאמצעותהספורטלתקציבודאותמתן"בנושא11/1/2018מיום3389'מסממשלההחלטת•

:"החוקייםההימוריםשוקשלוייעולהסדרהוהמשך

כיוםכנהוגמקורותמשניולאהמדינהתקציבבמסגרתייקבעכולוהספורטתקציב•

ועדת)הספורטלחוקיא17בסעיףהקבועההציבוריתהוועדהתבוטל,מייעץגוףתשמשלספורטהלאומיתהמועצה•

מנהללהיותיוכלהמקומיותהרשויותנציג,בנוסף.איגודיםנציגישנייתווספולמועצה.(ובורוביץלובצקילשעבר,הנדלר

המקומילשלטוןהמרכזבהמלצתשימונהלספורטמשמעותיתזיקהבעלציבורנבחרלחילופיןאוספורטמחלקת

נציגבהשתתפות,הספורטמינהל'רבראשותצוות(וספורטותרבותאוצר)המשרדיםלי"מנכהקימו16/1/2018ביום•

–משקיפים2.המשפטיםמשרדונציג,האוצרבמשרדהראשיוהחשבונאית"אגנציג,והספורטהתרבותבמשרדת"אג

האולימפיוהוועדהמרכזיםנציגי
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01 הרפורמה בתקציב הספורט

:למהלךכללייםנימוקים•

בישראלהספורטלביןהימוריםכספיביןהקשרניתוק•

והספורטהתרבותמשרדתקציבבבסיסלספורטקבועתקציבהבטחת•

(מבוזרתקציבימבנהמניעת)אחדבגוףלספורטהכוללהציבוריהתקציבריכוז•

הרפורמותבוועדתהספורטוחוקהימוריםלהסדרהמועצהחוקלתיקוןההצעהאישור•

ההסדריםמחוקכחלקושלישיתשניהקריאהלקראתהכנסתשלהרפורמותבוועדתהחוקאושר4/3/2018ביום•

וחוקהספורטלחוקהתיקוןועימוההסדריםחוקהצעתושלישיתשניהבקריאההכנסתבמליאתאושרה14/3/2018ביום•

בספורטהימוריםלהסדרהמועצה
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01 הרפורמה בתקציב הספורט

"כספים חונים"

תלות ברווחים 

מהימורים

מגמת ירידה 

בתקציבים

כפל מנגנוני הקצאה  

ובירוקרטיה

האצת ביצוע בבינוי מתקני  

י תקציב הרשאה "ספורט ע

להתחייב

תקצוב בבסיס תקציב  

המדינה

גידול משמעותי  

בתקציב

מנגנון אחד המותאם  

לצרכי הספורט

מצב עתידימצב קיים

הבטחת אי פגיעה לא תקציב ממשלתי

בתקציב גופי הספורט  

בתזריםושיפור 
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02 תכנית עבודה–2019מתקני ספורט 

ספורטמתקניאגףהוקםוהספורטהתרבותבמשרד•

בטוטוהמתקניםקרןמולהיאקיימותלבקשותבנוגעההתנהלותכלל,31/12/2018עד•

:הקשראנשי,חדשותלבקשותהנוגעבכל•

danielek@most.gov.il08-6264351;6282773-050קדושהארץדניאלמר•

nitzan@most.gov.il03-7239018;050-3395023נתןבןניצןמר•

tatig@most.gov.il050-6231015מהריתטייר'גב•
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02 תכנית עבודה–2019מתקני ספורט 

2019המתקניםאגףעיקריותמשימות

2018-19-לקוראיםקולותפרסום•

תשלומיםבביצועטיפולוהמשךקיימותהקצבותבקשות1,400קליטת•

.2019-לקוראיםקולותלפרסוםהיערכות•
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02 תכנית עבודה–2019מתקני ספורט 

2019התנהלות לקראת 

כלל התמיכות יתבצעו באמצעות אמות המידה שנקבעו בתכנית המתקנים  •

2027הלאומית 
https://www.gov.il/he/departments/general/national_facilities_program_2027/

ההתנהלות ממשיכה באותו אופן כפי שהיה עם הטוטו–בנק יועצים •

.חברת הנדסה באותו אופן כפי שהתנהל מול הטוטו–ייעוץ הנדסי •
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02 תכנית עבודה–2019מתקני ספורט 

משרדבאתרלמצואניתןוטפסיםהקוראיםהקולות,הלאומיתהמתקניםתכניתעלמידע

:והספורטהתרבות

https://www.gov.il/he/departments/general/national_facilities_program_2027/
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02 תכנית עבודה–2019מתקני ספורט 

(4-מ1שקף )2019-ופריסת קולות קוראים לגאנט

הערותהגשהזמןהרובדשם

יום90נועראולמותאימון

השנהבמהלךק"קשנייפתחויום90שחיהנועראימון

הספורטעונותביןיפתחיום30-45מיוחדספורטיביצורך

יום60"(לקהילהווינר)"קהילתיספורטרובד

יום60(עממי)תאורהרובד

יום90כדורגלנועראימוןרובד

יום90כדורגלמגרשישדרוגרובד

יום90מיוחדותאוכלוסיותרובד
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02 תכנית עבודה–2019מתקני ספורט 

(4-מ2שקף )2019-ופריסת קולות קוראים לגאנט

הערותהגשהזמןהרובדשם

-ב4ברבעוןנוספתפעםלהיפתחעתידיםיום60(בוגרים)שוטףתחרותירובד

2019

יום60(נוער)שוטףתחרותירובד
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02 תכנית עבודה–2019מתקני ספורט 

(4-מ3שקף )2019-ופריסת קולות קוראים לגאנט

חריגים

הערותהגשהזמןהרובדשם

1)רבעוןכלבתחילתיפתחואלהרבדים*יום45ואירופהעולםאליפויותרובד

ביומוויסגרו(לרבעוןהראשוןלחודש

יסגרובוהאחרוןהרבעוןמלבד,האחרון

30.11-ב

רובדשלראשוןרבעון–לצייןחשוב**

לנובמברהוקדםואירופהעולםאליפויות

בהמשךויוצג2018

יום45הישגיספורטרובד
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02 תכנית עבודה–2019מתקני ספורט 

(4-מ4שקף)2019-לקוראיםקולותופריסתגאנט

בהמשךיפורסםהפתיחהמועד–בינלאומייםוהיכליםאולמותלבנייתרובד•

וטיפולבבחינה–צפייהחוויתשדרוגרובד•

2020-ברקייפתח–ייחודיספורטאירוערובד•
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03 רובד אליפויות עולם ואירופה

('א3לפיספורטאיגודי–ציבורלגופימיועד)10117:קוראקולמספר

10.1.2019:בקשהלהגשתאחרוןתאריך

השנהכלבמהלךלסירוגיןפתוחשיהיהרובד*

לביצועתמיכהמתןידיעל,בישראלואירופהעולםאליפויותשלבקיומםלתמוך:מטרה

אליפויותאותןבעדמיתקנים

:הגדרות

בישראלמתקיימתהאליפות•

רשמיבאופןישראלאתהמייצגיםספורטאיםבאליפותמתחרים•

העולמיתההתאחדותידיעלוהוכרושהוגדרוכפירשמיותתחרויות•

לאליפויותמקבילהכתחרותהספורטמינהלידיעלהוכרהאשראליפות,הטניסענףלגבי•

14.אלה



03 רובד אליפויות עולם ואירופה

:סףתנאי

זהברובדלתמיכהזכאיםספורטאיגודירק•

המשרדאבל,האחרונותהשניםבשלושבותמךשהטוטומתקןבעדתמיכהתינתןלא•

ספורטיביבצורךשמדוברשוכנעאםבמתקןאחריםלפרטיםתמיכהלאשררשאייהיה

שלצפויבלתימבלאיהנובעהענףשלהספורטחוקישלבתקנותאובשינוישמקורו

למנועיכללאהתמיכהומבקשהמתקן

ואת,התחרותתוםעםהציודיאוחסןהיכןמתאימההצהרהבאמצעותיפרטהמבקש:ציוד

מראשכךעלאישורויקבלהתחרותתוםעםלשרתהציודצפוימי
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03 רובד אליפויות עולם ואירופה

(2-מ1שקף)התמיכהסכום

1אואירופהאליפותשלבמקרה750,000₪עליעלהלאהמתקניםלכללהתמיכהסכום•

עולםאליפותשלבמקרה₪מיליון

תקציביתיתרהונותרהבמידה₪מיליון2-להתמיכהסכוםאתלהגדילרשאיהמשרד•

:אלהשיקוליםיסודעלוזאתזהברובד

הבינלאומיהספורטאיגודשלדרישהעקבנחוצההסכוםהגדלת•

הספורטאיםאימוןלצרכיאועצמםלתחרויותמתקניםשלרבמספרקיום•

התחרותלהתקייםצפויהבהםהמתקניםשלגיאוגרפיפיזור•
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03 רובד אליפויות עולם ואירופה

(2-מ2שקף)התמיכהסכום

75%עליעלהלאעולםאליפותאואירופהאליפותלשרתהצפוילמיתקןהתמיכהסכום•

לאמקרהובכל;מבניהןהנמוךלפי,בפועלהמיתקןמעלותאוהמרביתהמיתקןמעלות

למבקשהחסרהמימוןעליעלה

אתעברוואשרלמשרדשהוגשוהבקשותכללמאישורהצפויהכוללהתמיכותוסכוםהיה•

לכללאחידבשיעורהתמיכהסכוםיופחת,התקציביתהמסגרתעלעולההסףתנאי
.התקציביתלמסגרתלהגעהעד,הבקשות
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03 רובד אליפויות עולם ואירופה

:נוספותהוראות

הבינלאומיתמההתאחדותההודעהקבלתמידהודעהלמשרדימסרוהתמיכהמבקשי•

בדברהודעהלמשרדוימסרו,בתחומםהתחרותלקיוםמועמדותםבדברהרלבנטית

התחרותשלהצפויקיומהטרםחודשים6-מיאוחרולאהאפשרככלמוקדםצרכיהם

,במיתקןטווחארוכותזכויותלואשרהגוףעםבשיתוףהבקשהאתלהגישהמבקשעל•
לתמיכההקשורענייןבכלהמשרדכלפיולחודיחדיחובוהאמורוהגוףוהמבקש

בעדההתחרותתחילתמועדעדהמיתקןביצועאתלסייםתמיכהלושאושרההמבקשעל•
התמיכהלואושרה
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03 רובד אליפויות עולם ואירופה

19

זמניםלוחות 

על המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע המיתקן  
עד מועד תחילת התחרות בעדה אושרה לו התמיכה



03 רובד אליפויות עולם ואירופה

?שאלות
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04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

:קוראיםקולותמספרי
('א3לפירשויותשאינם–ציבורלגופימיועד)10126

(מ"בעחברות–רשויותשאינם–ציבורלגופימיועד)10128

(מקומיות–לרשויותמיועד)10130

31.1.2019:בקשהלהגשתאחרוןתאריך

;לענייןהנוגעיםהאיגודיםשמטעםרשמיותבתחרויותפעיליםספורטאיםאוקבוצותקידום:מטרה

אלהקבוצותלשימושציודורכישתמיתקניםלביצועתמיכותמתןבאמצעותזאת

ציוד20%,מבנים/מתקנים80%:תקציביתחלוקה
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04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

(3-מ1שקף)סףתנאי

תמיכותלקבלזכאישלהםשהאיגודספורטענפילשרתהמיועדיםמתקניםבעדרקתמיכה•

והספורטהתרבותממשרד

פעילותאגודותאוקבוצותלשרתצפויהתמיכהמבוקשתשבעדוהמיתקןאםרקתינתןתמיכה•

אולימפימצוינותבמרכזמצוישהואאוספורטאיגודלשרתשנועדמיתקןשהואמיתקןשהואאו

המבטיחהתקשרותחוזההמציאהאיגוד.1:ספורטאיגודלשרתשנועדבמיתקןמדוברבאם•

זכתהלא,תמיכההאיגודמבקשבעדההנבחרת.2.שנים10-לבוהספורטאיםפעילותאת

הבקשהלהגשתשקדמוהשנים10-בזהרובדבמסגרתבתמיכה

הספורטאיגודמטעםרשמיותבתחרויותשהשתתפוכאלה:פעילותאגודותאוקבוצות•

בהינתן2019-בהטוטואו)המשרדידיעלהמתוקצבותכאלהאוהבקשהטרםבשנתיים

22(החוקשיתוקן



04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

(3-מ2שקף)סףתנאי

לתחומימחוץהואהמיתקןאם-פעילותקבוצותלשרתשנועדלמיתקןתמיכהתינתןלא•

הקבוצהרשומהבההמוניציפליתהרשות

והכדורסלהכדורגלבענפיציודלרכישתתמיכהתינתןלא•

להגשתשקדמוהשניםשלושבמהלךבביצועותמךשהטוטומיתקןבעדתמיכהתינתןלא•

תמיכהלאשררשאיהמשרדואולם.אחרחלוקהברובדהיתההתמיכהאםגםוזאתהבקשה

בהםתמךלאשהטוטו,מיתקןבאותואחריםלפריטים

ברובד,ספורטענףלכל,בלבדאחתבקשהנתונהתקציבבשנתלהגישזכאימבקשכל•

(בוגרים)שוטףתחרותי
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04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

(3-מ3שקף)סףתנאי

תחרותיברובדמיתקןאותובעדבלבדאחתתמיכהבקשתהיותרלכלתאושרתקציבשנתבכל•

(בוגרים)שוטף

:שבהינתןשוניםממבקשיםהגיעואםגםשונותבקשותאיחודלאשרניתן–בקשותאיחוד•

התמיכהשיעוריהגדלתלמטרתנועדהפיצול•

לפיצולספורטיביתהצדקהאיןאומלאכותיהפיצול•
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04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

(3-מ1שקף)התמיכהסכום

הנמוךלפי,בפועלהמיתקןעלותאוהמרביתהמיתקןעלותיהיהלמיתקןהתמיכהסכום•

כמפורטהמשליםהמימוןשיעורלפי(ינג'מאצ)המשליםהמימוןסכוםבהפחתת,מביניהם

הלאומיתהמתקניםבתכנית

למבנה600,000₪אולציוד180,000₪עליעלהלאהתמיכהסכום•

:חריגים
להפחתהזכאיתתהיההיםלענפיציודלרכישתתמיכהלקבלשזכאיתמקומיתרשות–יםענפי

בענףמדובראם.ממנההנדרשהמשליםהמימוןסכוםמתוךהציודשלהכוללתמהעלות10%של

סכוםמתוךהציודשלהכוללתמהעלותנוספים10%שללהפחתהזכאיתהרשותתהיה,מועדף

ממנההנדרשהמשליםהמימון

ענפי ספורט ימי שהפעילות בהם אינה מתבצעת בבריכות  –" ענפי ים", זהלעניין 

25שחייה



04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

(3-מ2שקף)התמיכהסכום

:כושרבחדריתמיכה

פתוחיהיהולא,בלבדהתחרותיהספורטלשימושהמיועדכושרלחדרהמתייחסתבבקשה

:הרחבהקהללשימוש

260,000₪יהיההכושרחדרמבנהבהקמתהמרביהתמיכהסכום1.

180,000₪יהיההכושרחדרלהצטיידותהמרביהתמיכהסכום2.

:הרחבהקהללשימושוכןהתחרותיהספורטלשימושהמיועדכושרלחדרהמתייחסתבבקשה
200,000₪יהיההכושרחדרמבנהבהקמתהמרביהתמיכהסכום1.
180,000₪יהיההכושרחדרלהצטיידותהמרביהתמיכהסכום2.
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04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

(3-מ3שקף)התמיכהסכום

כושרלחדרמתייחסתכשהבקשה,איגודאואולימפימצוינותמרכזהואהמבקשבהבבקשה

הרחבהקהללשימושפתוחשאינו

400,000₪יהיההכושרחדרמבנהבהקמתהמרביהתמיכהסכום1.

180,000₪יהיההכושרחדרלהצטיידותהמרביהתמיכהסכום2.
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04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

זמניםלוחות 

על המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע המיתקן  
הבקשהחודשים מהמועד שבו הודע לו על אישור 12בתוך 
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04 (בוגרים)רובד תחרותי שוטף 

?שאלות
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

:קוראיםקולותמספרי

('א3לפירשויותשאינם–ציבורלגופימיועד)10116

(מ"בעחברות–רשויותשאינם–ציבורלגופימיועד)10127

(מקומיות–לרשויותמיועד)10129

31.1.2019:בקשהלהגשתאחרוןתאריך
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

(נוער)שוטףלתחרותי(בוגרים)שוטףתחרותירובדביןההבדלים

בענפיציודלרכישתהמתייחסותבקשותלהגישניתןלא(בוגרים)שוטףתחרותיברובד•

והכדורסלהכדורגל

צפויהתמיכהמבוקשתשבעדוהמיתקןאםרקתינתןתמיכה(נוער)שוטףתחרותיברובד•

פעילותנוערקבוצותלשרת

בשנתייםהספורטאיגודמטעםרשמיותבתחרויותשהשתתפוכאלה:פעילותנוערקבוצות•

-בהטוטואו)המשרדידיעלבתקצובהנוכחיתהתמיכהבשנתפעיליםוהםהבקשהטרם

(החוקשיתוקןבהינתן2019

ענףכללטובתבלבדאחתבקשהלהגישרשאימבקשכל–(נוער)שוטףתחרותיברובד•

יידונולאבקשותיו–ספורטענףאותולטובתאחתמבקשהיותרשיגישמבקש.ספורט
31



05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

בתחרויותפעילותנוערקבוצותישנםשבהםהספורטענפיםבכלנוערקבוצותקידום:מטרה

ורכישתמיתקניםלביצועתמיכותמתןבאמצעותזאת;לענייןהנוגעיםהאיגודיםשמטעםרשמיות

אלהקבוצותלשימושציוד

(4-מ1שקף)סףתנאי

תמיכותלקבלזכאישלהםשהאיגודספורטענפילשרתהמיועדיםמתקניםבעדרקתמיכה•

והספורטהתרבותממשרד

אופעילותנוערקבוצותלשרתצפויהתמיכהמבוקשתשבעדוהמיתקןאםרקתינתןתמיכה•

ספורטאיגודלשרתשנועדמיתקןשהואמיתקןשהוא
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

(4-מ2שקף)סףתנאי

המבטיחהתקשרותחוזההמציאהאיגוד.1:ספורטאיגודלשרתשנועדבמיתקןמדוברבאם•

זכתהלא,תמיכההאיגודמבקשבעדההנבחרת.2.שנים10-לבוהספורטאיםפעילותאת

הבקשהלהגשתשקדמוהשנים10-בזהרובדבמסגרתבתמיכה

בשנתייםהספורטאיגודמטעםרשמיותבתחרויותשהשתתפוכאלה:פעילותנוערקבוצות•

התמיכהמתבקשתלגביהבשנהגםכאמורבתחרויותלהשתתףצפוייםוהםהבקשהטרם

(החוקשיתוקןבהינתן2019-בהטוטואו)המשרדידיעלהמתוקצבותכאלהאו
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

(4-מ3שקף)סףתנאי

לתחומימחוץהואהמיתקןאם-פעילותקבוצותלשרתשנועדלמיתקןתמיכהתינתןלא•

הקבוצהרשומהבההמוניציפליתהרשות

להגשתשקדמוהשניםשלושבמהלךבביצועותמךשהטוטומיתקןבעדתמיכהתינתןלא•

לאשררשאיתהמשרדואולם.אחרחלוקהברובדהיתההתמיכהאםגםוזאתהבקשה

בהםתמךלאשהטוטו,מיתקןבאותואחריםלפריטיםתמיכה

לאותומתייחסהציודאםגם;ציודלרכישתמבקשותבנפרדיוגשומבנהלביצועבקשות•

.המיתקן
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

(4-מ4שקף)סףתנאי

יותרשיגישמבקש.ספורטענףכללטובתבלבדאחתבקשהלהגישרשאימבקשכל•
יידונולאבקשותיו–ספורטענףאותולטובתאחתמבקשה

ברובדמיתקןאותובעדבלבדאחתתמיכהבקשתהיותרלכלתאושרתקציבשנתבכל•

(נוער)שוטףתחרותי

לאותוציודברכישתתמיכהלמתןבקשהתידוןלא,מבנהבביצועלתמיכהבקשההוגשה•

מבקשאותובידישהוגשהמבנה
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

:תקציביתהחלוקה

(80%)מבנים

עד1ס"למלאשכולותהשייכותמקומיותרשויותבתחוםמבניםבביצועתמיכהלצרכי:'אאשכול

השנתיהתקציבכלמסך3-16%

עד4ס"למלאשכולותהשייכותמקומיותרשויותבתחוםמבניםבביצועתמיכהלצרכי:'באשכול

השנתיהתקציבכלמסך7-48%

עד8ס"למלאשכולותהשייכותמקומיותרשויותבתחוםמבניםבביצועתמיכהלצרכי:'גאשכול

השנתיהתקציבכלמסך10-16%
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

:תקציביתהחלוקה

(20%)ציוד

3-4%עד1ס"למלאשכולותהשייכותמקומיותרשויותבתחוםמבניםבביצועתמיכהלצרכי:'אאשכול

השנתיהתקציבכלמסך

–7עד4ס"למלאשכולותהשייכותמקומיותרשויותבתחוםמבניםבביצועתמיכהלצרכי:'באשכול
השנתיהתקציבכלמסך12%

-10עד8ס"למלאשכולותהשייכותמקומיותרשויותבתחוםמבניםבביצועתמיכהלצרכי:'גאשכול

השנתיהתקציבכלמסך4%
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

:התמיכהסכום

הנמוךלפי,בפועלהמיתקןעלותאוהמרביתהמיתקןעלותיהיהלמיתקןהתמיכהסכום•

כמפורטהמשליםהמימוןשיעורלפי(ינג'מאצ)המשליםהמימוןסכוםבהפחתת,מביניהם

הלאומיתהמתקניםבתכנית

למבנה600,000₪אולציוד180,000₪עליעלהלאהתמיכהסכום•

:חריגים
להפחתהזכאיתתהיההיםלענפיציודלרכישתתמיכהלקבלשזכאיתמקומיתרשות–יםענפי

בענףמדובראם.ממנההנדרשהמשליםהמימוןסכוםמתוךהציודשלהכוללתמהעלות10%של

סכוםמתוךהציודשלהכוללתמהעלותנוספים10%שללהפחתהזכאיתהרשותתהיה,מועדף

ממנההנדרשהמשליםהמימון

ענפי ספורט ימי שהפעילות בהם אינה מתבצעת בבריכות שחייה–" ענפי ים", זהלעניין 
38



05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

:כושרבחדריתמיכה

הקהללשימושפתוחיהיהולא,בלבדהתחרותיהספורטלשימושהמיועדכושרלחדרהמתייחסתבבקשה

:הרחב
260,000₪יהיההכושרחדרמבנהבהקמתהמרביהתמיכהסכום1.
180,000₪יהיההכושרחדרלהצטיידותהמרביהתמיכהסכום2.

:הרחבהקהללשימושוכןהתחרותיהספורטלשימושהמיועדכושרלחדרהמתייחסתבבקשה
200,000₪יהיההכושרחדרמבנהבהקמתהמרביהתמיכהסכום1.
180,000₪יהיההכושרחדרלהצטיידותהמרביהתמיכהסכום2.

פתוחשאינוכושרלחדרמתייחסתכשהבקשה,איגודאואולימפימצוינותמרכזהואהמבקשבהבבקשה

הרחבהקהללשימוש

400,000₪יהיההכושרחדרמבנהבהקמתהמרביהתמיכהסכום1.

180,000₪39יהיההכושרחדרלהצטיידותהמרביהתמיכהסכום2.



05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

זמניםלוחות 

על המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע המיתקן  
.חודשים מהמועד שבו הודע לו על אישור הבקשה12בתוך 
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05 (נוער)רובד תחרותי שוטף 

?שאלות
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06 הדרכה–דרך הגשת הבקשות 

בקשהטפסי

לכלדוגמאוכןהבקשהטפסימופיעיםוהספורטהתרבותמשרדבאתר•

להגיששישהמסמכים

בקשהטפסילביןהמקומיותלרשויותבקשהטפסיביןלהבדללבלשיםיש•

מקומיותרשויותשאינםלגופים

בקשהלכללצרףשישמסמכיםשלליסטק'ציש,בקשהטופסבכל•

שניובוהביצועח"דומופיעוהספורטהתרבותמשרדבאתר-ביצועדוחות

;חשבוניותריכוזח"דו.2;ביצועח"דו.1:גיליונות

התחייבותטפסימופיעיםוהספורטהתרבותמשרדבאתר–התחייבותטפסי

42מהבקשהנפרדבלתיחלקשהם

https://www.gov.il/he/departments/general/national_facilities_program_2027/


06 הדרכה–דרך הגשת הבקשות 

(2-מ1שקף )ה"במרכבדוגמא לרשימת מסמכים 

רובד אליפויות עולם ואירופה
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06 הדרכה–דרך הגשת הבקשות 

(2-מ2שקף )ה"במרכבדוגמא לרשימת מסמכים 

רבדים שוטפים
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06 הדרכה–דרך הגשת הבקשות 

6.1.1מ"התכ-ומשקכספיםתקנוןהוראתראונאהגוףברמתמסמכים•

מיוםשניםשבעשללתקופההמסמכיםכלאתלשמורמתחייבהבקשהמגיש•

הבקשההגשתמועד

בבקשההמצויןלביןהבקשהבטופסהרשוםביןשונייהיהבומקרהבכל•
.שיקבעואלההםה"במרכבהמצויניםוהפרטיםהסכום,ה"במרכב
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https://mof.gov.il/Takam


06 הדרכה–דרך הגשת הבקשות 

?שאלות
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תודה רבה
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