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 מיתקניםתכנית לאומית ל

באישור שר האוצר ושרת  ,(החוק - ןללה) (1)1988-"חתשמההספורט,  לחוקיד 17ף סעי לפי

)להלן  מיתקניםהמועצה הלאומית לספורט קובעת בזאת תכנית לאומית ל ,התרבות והספורט

 .התכנית( -

 פרק א': כללי

 סימן א': הוראות היסוד

 ותמטר .1

 אלה מטרות התכנית:

 ספורט חדשים מיתקניהקמת בלתמיכה תכנית כוללת וארוכת טווח קביעת  (א)

 המועצה להסדר ההימורים בספורט; ידי-המשולמת על

מיתרת הרווחים,  סדרי עדיפויות ואמות מידה להקצאת משאביםקביעת  (ב)

 .ספורט מיתקנילהקמה ולשדרוג של  ,ההימורים)א( לחוק 9כמשמעותה בסעיף 

 . החוקלפי קביעת כללי תקינות ובטיחות  (ג)

 הגדרות .2

 

 למושגים המפורטים להלן, תהיה המשמעות הרשומה בצדם: 

 

כהגדרתה בחוק, לרבות מועדון ספורט כהגדרתו בחוק הספורט;  "אגודת ספורט"

בענפי הספורט הקבוצתי אגודת ספורט יכולה לכלול מספר קבוצות 

 ספורט;

 עדיפות אזור"

 "לאומית

 667אזורי העדיפות הלאומית כהגדרתם בהחלטה ממשלה מס' 

או מכוח כל החלטת ממשלה אשר תקבע אזורי  4.8.2013מיום 

 ;ספורטעדיפות לאומית לעניין 

 

 כהגדרתו בחוק, לרבות התאחדות ספורט; "איגוד ספורט" 

 המידה"אמות 

 "לתמיכות

המועצה להסדר ההימורים  תמיכותאמות המידה לחלוקת 

 ;לזמן מזמן, כעדכונן  ההימורים בספורט, לפי חוק

 ספורט; מיתקןהקמה, בניה, שיפוץ או רכישה של  "מיתקן"ביצוע 

דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הרשויות המקומיות  "דירוג הלמ"ס"

-אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתבמחקר "

שונה דירוג . מזמן לזמן, כפי שיעודכן 2"האוכלוסייהכלכלית של 

                                                 
 .122, עמ' ח"תשמה ח"ס 1
2      http://www.cbs.gov.il 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1256.pdf
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 למושגים המפורטים להלן, תהיה המשמעות הרשומה בצדם: 

 

, יחול השינוי לעניין תכנית זו החל הלמ"ס במהלך שנת תקציב

 ;מתחילת השנה העוקבת

 

 

דירוג "

 פריפריאליות"

 השרים"

 חוק"

 "ההימורים

 

 הלשכה שמפרסמת מקומיות רשויות של פריפריאליות מדד

 הבקשה הגשת ליום העדכני לסטטיסטיקה המרכזית

 שר האוצר ושרת התרבות והספורט;

 ;19673-חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"זה

 המועצה להסדר ההימורים בספורט, אשר הוקמה לפי חוק "המועצה"

 ;ההימורים

"יתרת הסכום 

 לחלוקה"

 ;ההימורים )א( לחוק9כמשמעותה בסעיף 

"המועצה 

 הלאומית"

 א לחוק;17בסעיף המועצה הלאומית לספורט אשר הוקמה 

 ספורט המחובר לקרקע חיבור של קבע; מיתקן "מבנה"

"מועדון 

 ספורט"

 כהגדרתו בחוק;

בפועל, בניכוי מקורות מימון אחרים להם זכאי  מיתקןעלות ה "מימון חסר"

 מיתקןהמבקש או שאותם הצליח או התחייב לגייס, לצורך ביצוע ה

 ו מתבקשת התמיכה;בעד

  

 קבוע מבנה או מגרש, ציוד -בספורט; ולרבות  פיסית יסודתשתית  "מיתקן"

ולמעט מגרש, בור קפיצה ומסלול ריצה, הנבנה  ,קבועאו מכשור 

מתקציב משרד החינוך, בשטחו של מוסד חינוך כהגדרתו בחוק 

 ;19494לימוד חובה, התש"ט

 

ספורט  מיתקן"

 בינלאומי"

"מרכז מצוינות 

 אולימפי"

בינלאומיות, כפי שיוגדר  תחרויותספורט המתאים לאירוח  מיתקן

 ;התאחדות הספורט הבינלאומית באותו ענף בידי

 

מי שקיבל תמיכה לפי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 

התרבות והספורט למוסדות ציבור למיתקני אימון ותחרויות 

 ביחס לאותה השנה בה הוא קיבל את התמיכה; - 5לספורטאי הישג

 

"סיום ביצוע 

 "מיתקןה

או קבלת הציוד  מיזםעל גמר ה מיזם, אישור מנהל ה4קבלת טופס 

 ;, לפי הענייןשנרכש
                                                 

 .142ס"ח התשכ"ז, עמ'   3
 . 287ס"ח התש"ט, עמ'  4
 .1158י"פ התשע"ד, עמ'  5
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 למושגים המפורטים להלן, תהיה המשמעות הרשומה בצדם: 

 

 מיתקן"עלות ה

 ת"מרביה

העלות המוערכת על ידי המועצה של המרכיבים המוכרים  כל סך

 הנדון; מיתקןמסוג ה מיתקןעל ידה ב

 מיתקן"עלות ה

 בפועל"

למבקש כפי שפורט בבקשה למתן תמיכה, או עלות  מיתקןעלות ה

 ;מבניהםבפועל על ידי המבקש, לפי הנמוך  מיתקןביצוע ה

 ספורט שאינו מבנה, ולרבות ציוד לחדר כושר; מיתקן "ציוד"

"רשות 

 מקומית"

 עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית;

 

 "שדרוג תאורה"

 

קהילתיים המיועדים התקנת תאורה מתאימה למיתקני ספורט 

לקהל הרחב, בין על ידי התקנת תאורה חדשה ובין על ידי שיפור 

 התאורה הקיימת, לפי העניין;

 ו ניתנת התמיכהבעד מיתקןתיק הכולל אפיונים מפורטים של ה "תיק מוצר"

הוראות התקנונים הרשמיים לאיפיונים הנוגעים  ובכלל זה

, בענף מענפי הספורטלאומיים המוכרים -הנוהגים בגופים הבין

אם הדבר  ,החליטו איגודי הספורט בישראל ןובהוראות עליה

אומדן המועצה לעלות  וכן מתחייב במיתקן שבעדו ניתנת התמיכה,

 ;תמרביה מיתקןה

 

התכנית הרב שנתית לפיה פעלה המועצה בחלוקת תמיכות לביצוע  "2020"תכנית 

 תכנית זו.פרסום ספורט ערב  מיתקני

 

 2020לתכנית המשכיות  .3

 2020חלקים מתכנית זו הם בהמשך לתכנית . ביום חתימתהתכנית זו תכנס לתוקף 

רבדי החלוקה הרב סותרת בתכנית זו ל אין התייחסותאם  ולרובדי החלוקה שהיו בה.

יראו את מועד התחילה של התכנית, כמועד תחילת , , ולעניין הזכאות בלבדשנתיים

 .2020ביצוע הרובד במסגרת תכנית 

  כללי תקינות ובטיחות .4

  -כל המבצע מיתקן ספורט יבטיח כי   

 ;לחוק יד17 בסעיף כאמור  בישראל דין כל בהוראת יעמוד מיתקןה (1)

-הוראות התקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הביןב יעמוד מיתקןה (2)

החליטו  ןעליהלאומיים המוכרים בענף מענפי הספורט ובהוראות 

 בתיק שיפורסם כפי, לפי התקנונים האמוריםאיגודי הספורט בישראל 

שבעדו ניתנת  מיתקןב הדבר מתחייבאם  תקןיהנוגע לעניין כל מ המוצר

 .התמיכה
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 וסדרי עדיפויות השיטה .5

 מתוך, משאבים להקצאת ביחס הוראות הקובעת, שנתית-רב תכנית היא זו תכנית (א)

 בביצוע תמיכה לצורך ,ההימורים לחוק( א)9 סעיף לפי לחלוקה הסכום יתרת

 על חדשים שקלים מיליון 63-ו שקלים מיליארד 3 של לסכום עד, ספורט מיתקני

 העדיפויות וסדרי המידה אמות ולפי, 2016 משנת החל, שנים עשרה שתים פני

 .בתכנית שנקבעו

תקצה את התקציב הנתון לאותה שנה הלאומית המועצה בשנה מדי שנה  (ב)

 כדלקמן:נפרדים, החלוקה הרובדי ללאשכולות ו

 :להלןקהילתי הכולל את רבדי החלוקה  אשכול (1)

 ושלשנתי -רבה תמיכהה סכוםשחלוקה לספורט קהילתי,  רובד (א)

' בפרק  הוראת, לחלוקה לפי חדשים שקלים מיליון 135 על עומד

 ;'א סימן

שסכום , דשא סינטטי לקהילהרובד חלוקה לבניית מגרשי  (ב)

, שקלים חדשים מיליון 148 שנתי שלו עומד על-התמיכה הרב

 ; ב' סימן ב' לחלוקה לפי הוראת פרק 

, שסכום יםספורט קהילתי מיתקני תתאורשדרוג רובד חלוקה ל (ג)

מיליון שקלים חדשים,  45שנתי שלו עומד על -התמיכה הרב

 לחלוקה לפי הוראת פרק ב' סימן ג';

 :להלןאשכול תחרותי הכולל את רבדי החלוקה  (2)

שנתי שלו עומד -התמיכה הרבשסכום , צורך ספורטיבי מיוחד (א)

ג' סימן  , לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון   60על

 א';

שנתי שלו -שסכום התמיכה הרברובד תחרותי שוטף )בוגרים(,  (ב)

ג' , לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון  70 עומד על

 סימן ב';

עומד שנתי שלו -שסכום התמיכה הרב, רובד תחרותי שוטף )נוער( (ג)

פרק ג' סימן , לחלוקה לפי הוראת שקלים חדשים מיליון 70 על

 ;ג'

שנתי שלו -שסכום התמיכה הרברובד שדרוג מגרשי כדורגל,  (ד)

ג' , לחלוקה לפי הוראות פרק שקלים חדשיםמיליון  100עומד על 

 סימן ד';
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-שסכום התמיכה הרברובד תחרויות אליפות עולם ואירופה,  (ה)

, לחלוקה לפי הוראת שקלים חדשיםמיליון  35שנתי שלו עומד על 

 ג' סימן ה';פרק 

שנתי שלו עומד -שסכום התמיכה הרברובד אירוע ספורט ייחודי,  (ו)

ג' סימן  , לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון  20על 

 ;ו'

כמפורט  הכולל את רבדי החלוקה  אשכול אימון נוער עיקרי ומשני (3)

 :להלן

שנתי שלו -שסכום התמיכה הרבאולמות,  -רובד אימון נוער  (א)

, לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון  000,1עומד על 

 ד' סימן א';

שנתי שלו עומד -שסכום התמיכה הרבכדורגל,  -רובד אימון נוער  (ב)

ד' סימן , לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון  565על 

 ב';

שנתי שלו עומד -שסכום התמיכה הרבטניס,  -רובד אימון נוער  (ג)

ד' סימן , לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון  7.5על 

 ד';

שנתי שלו עומד -שסכום התמיכה הרבשחיה,  -רובד אימון נוער  (ד)

ד' סימן , לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון  25על 

 ה';

שנתי שלו -שסכום התמיכה הרבאתלטיקה,  -רובד אימון נוער  (ה)

ד' , לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון  7.5עומד על 

 ;סימן ו'

 100שנתי שלו עומד על -שסכום התמיכה הרברובד שדרוג חווית הצפייה,  (4)

 ה';לחלוקה לפי הוראת פרק  שקלים חדשיםמיליון 

מיליון  25שנתי שלו עומד על -שסכום התמיכה הרברובד הספורט ההישגי,  (5)

 ו';, לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשים

שנתי שלו עומד -שסכום התמיכה הרבלאוכלוסיות מיוחדות,  מיתקניםרובד  (6)

 ז';, לחלוקה לפי הוראת פרק שקלים חדשיםמיליון  110על 

 :להלןאשכול רבדי חלוקה עתידיים, הכולל את רבדי החלוקה  (7)

 130לו עומד על שנתי ש-שסכום התמיכה הרברובד בתים לאומיים,  (א)

, לביצוע לאחר הסדרת מעמד מכון וינגייט שקלים חדשיםמיליון 
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כתאגיד סטטוטורי והקנית זכותו במקרקעין וקביעת אמות מידה 

 ;במסגרת עדכון תכנית זו לחלוקה

כדורסל או רב ענפי,  -לליגות ולמפעלים בינלאומיים  מיתקנירובד  (ב)

, שקלים חדשיםמיליון  225שנתי שלו עומד על -שסכום התמיכה הרב

 ;במסגרת עדכון תכנית זו לביצוע לאחר קביעת אמות מידה לחלוקה

שסכום התמיכה  כדורגל -לליגות ולמפעלים בינלאומיים  מיתקניםרובד  (ג)

, לביצוע לאחר שקלים חדשיםמיליון  145 שנתי שלו עומד על-הרב

  ;קביעת אמות מידה לחלוקה במסגרת עדכון תכנית זו

, ענפי ספורט נוספים -לליגות ומפעלים בינלאומיים  מיתקניםרובד  (ד)

, שקלים חדשיםמיליון  40שנתי שלו עומד על -שסכום התמיכה הרב

 לחלוקה במסגרת עדכון תכנית זו; לביצוע לאחר קביעת אמות מידה

יחסי  באופןרובדי החלוקה  ביןתקציב שנתי יחולק  כל, 6להוראות סעיף  בכפוף (ג)

 לאשכול סכומים יופרשו לא 2016 בשנת ואולם; שלהם שנתי-הרב התמיכה לסכום

 .עתידיים חלוקה רבדי

 רובד לכל שנקבעהשנתית -הרבו השנתיתלא תורשה לחרוג מהמסגרת  המועצה (ד)

, המועצה רשאית לחרוג מהמסגרת השנתית זה קטן; על אף האמור בסעיף חלוקה

 פטור לצורך רבדים בין המרהשל  במקרה או 6 סעיףבכפוף לאישור הוועדה לפי 

שנתי, -הרבו השנתיעל הסכום  -ג'  סימןד'  פרקעל פי הוראות  משלים ממימון

  .שוניםה רבדיםה שניבתוספת הסכומים שהומרו בין 

 הפרדה מוחלטת בין שנות תקציב, ואולם: תהיהלהוראות תכנית זו,  בכפוף (ה)

שמשך הקמתו צפוי המשך מעבר  מיזםל תמיכה מתן למנוע בכך אין (1)

 לשנת התקציב;

 צבירה יסוד על תמיכה בקשות לאשר מהמועצה למנוע כדי בכך אין (2)

 פי הוראות  עלשנתי של הרובד, -סכום התמיכה הרב לש ועתידית צפויה

 נזילות שיקולי יסוד על אפשרי הדבר כי סבורה היא אםג',  סימןפרק ד' 

 .תקציבית

לחלוקה  יועבר -ברובד מסוים שלא נוצל בשנת תקציב נתונה  תקציב (3)

 .הלאומית המועצה החלטת פי על, שלאחריה בשנה

 מהמקורות יבוא( ג)108-ו( ג)94(, א)24 בסעיפים האמור למימוש הדרוש התקציב (ו)

 :האלה

 לשנת תידחה השניה בפעימה הנכללים לרבדים המיועדים הכספים הקצאת (1)

2017. 

 לרבדי מההקצאה חדשים שקלים מיליון 4.58 של סכום  יופחת 2017-ב (2)

 .וכדורסל כדורגל בינלאומיות ומפעלים לליגות מתקנים
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 ברישה כאמור קהילתי לספורט חלוקה רובד יתוקצב לא 2017-ו 2016 בשנים (3)

 .(1()ג)6 סעיף של

, 2016 ולא 2017 בשנת תהיה מיוחדות אוכלוסיות לרובד ההקצאה תחילת (4)

 ההקצאה, האמור לפי. זה לרובד ההקצאה של הכולל בגובה לפגוע מבלי וזאת

 .שנים 12 במקום שנים 11 גבי על תחולק לרובד

 הוועדה ותפקידה .6

 , שזה הרכבה: הוועדה( -)להלן וועדה בזאת מוקמת (א)

 ;יושב ראש - הלאומיתהמועצה  יושב ראש (1)

 ;והספורט התרבות משרד המנהל הכללי של   (2)

 ;או ממלא מקומו בפועל הספורט במשרד התרבות והספורט מינהלראש   (3)

 ;הספורט במינהל מיתקניםאחראי   (4)

 ;ראש אגף בכיר לתקצוב ותכנון במשרד התרבות והספורט  (5)

 על שימונו, התקציבים אגף עובדהיה י מהם שאחד, האוצר משרד עובדי שני (6)

 ;האוצר שר ידי

 נציגים נוספים מבין חברי המועצה הלאומית. 5 (7)

המועצה תעביר לידי הוועדה ותציג בפניה את מלוא הנתונים הנדרשים לצורך  (ב)

 הפעלת סמכותה על פי סעיף זה.

 :להלןהוועדה תקבל החלטות בנושאים  (ג)

מלאכותי דשא רובד חלוקה לספורט קהילתי ורובד חלוקה לבניית מגרשי  (1)

לא יתוקצבו באותה שנת תקציב יחדיו; הוועדה תחליט,  לקהילה (סינטטי)

 בכל אחת משנות התכנית, איזה משני הרבדים הללו יתוקצב.

כי ברובד חלוקה אחד המועצה,  בידימנתונים שהובאו בפניה , הוועדהראתה  (2)

נותרה יתרה תקציבית לאחר הענות לכלל הבקשות שהוגשו באותה השנה 

אחר המסגרת התקציבית אינה מספיקה על באותו הרובד, וכי ברובד חלוקה 

תהיה רשאית להעביר את היתרה התקציבית  -ענות לכלל הבקשות ימנת לה

צרכים ולתקציב השנתי העומד לתמיכה לפי הלאשכול או לרובד אחר 

  .מיתקניםב

לקבוע את יתרת המועצה הלאומית זה כדי לגרוע מסמכות  אין באמור בסעיף (3)

 .( לחוק5י')17סעיף התקציב העומד לחלוקה  לפי 

 סימן ב': הוראות משותפות
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 הגופים הנתמכים .7

 במסגרת תמיכה בקשות להגיש זכאים יהיו, בלבד והם, להלן גופיםהז',  פרק ענייןל למעט (א)

 :זו תכנית

ספורט בינלאומי לאירוח תחרויות  מיתקןהמנהל  שלא למטרת רווח תאגיד (1)

 ;בינלאומיות רשמיות

  ;רשות מקומית (2)

 ;מקומית בשליטה ובבעלות מלאה של רשותתאגיד המצוי  (3)

למטרת רווח  ושאינ ,פעילות ספורט במגוון ענפים אולימפייםתאגיד המנהל  (4)

, וכל הבעלים לפחות 50%בבעלות של רשות מקומית באחזקה של  ואאו שה

ומתאמנים בו ספורטאים  האחרים הם תאגידים שלא למטרת רווח

 ;פראלימפייםאו  אולימפיים

 ;ספורט ואיגודיאגודות ספורט  (5)

 -( ו2)1ב9סעיפים לפי ה תמיכותמטרות רווח שאינו זכאי ללתאגיד שלא  (6)

 ;ישמש למטרות ספורט מיתקן; ובלבד שיובטח כי הההימורים ( לחוק3)1ב9

תאגיד המנהל קבוצת כדורגל באחת משתי הליגות הבכירות או קבוצת  (7)

ואשר איננו עמותה או חברה לתועלת כדורסל באחת משתי הליגות הבכירות, 

בהתאחדות  ובלבד שיש בידו אישור של הרשות לבקרה תקציביתהציבור, 

 ;לכדורגל בישראל

אישור ניהול  ורק אם יש ביד הזכאי להגיש בקש היהיתאגיד שלא למטרת רווח  (ב)

אי להגיש ( יהיה זכ4קטן )א() במועד הגשת הבקשה; תאגיד כאמור בסעיף תקין

יש אישור ניהול תקין במועד  ,שאינו רשות מקומיתלבעלים שלו, בקשה רק אם 

( יהיה זכאי להגיש בקשה רק אם 7קטן )א() הגשת הבקשה; תאגיד כאמור בסעיף

 .יש לו אישור של הרשות לבקרה תקציבית במועד הגשת הבקשה

אישור ניהול  ורק אם יש ביד לקבל תמיכהזכאי  היהיתאגיד שלא למטרת רווח  (ג)

( יהיה זכאי לקבל 4קטן )א() במועד קבלת התמיכה; תאגיד כאמור בסעיף תקין

יש אישור ניהול תקין במועד  ,שאינו רשות מקומית, תמיכה רק אם לבעלים שלו

( יהיה זכאי לקבל תמיכה רק אם 7קטן )א() קבלת התמיכה; תאגיד כאמור בסעיף

 יש לו אישור של הרשות לבקרה תקציבית במועד קבלת התמיכה.

 , אפיונם ותיקי מוצרמיתקניםה .8

או תיקי מוצר מפורטים,  מיתקןדרישות מינימום לאפיון היש ברובדי החלוקה בהם 

באתר האינטרנט ותפרסמם המועצה, את האפיונים האמורים או תיקי המוצר תקבע 

 . מזמן לזמןותהיה רשאית לעדכנם שלה, 
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 מיתקןלוחות זמנים לביצוע ה .9

עמידת המבקש בלוחות -זמנים מחייבים לביצוע; אילכל רובד חלוקה יש לוחות  (א)

 .הזמנים, תגרור את בטלות התמיכה

רשאית, מנימוקים שיירשמו, ליתן למבקש הארכות מועד לביצוע  תהיההמועצה  (ב)

 .מיתקןה

 איחוד בקשות .10

ולהתייחס אליהן  ,שעברו את תנאי הסף ,רשאית לאחד בין בקשות שונות תהיההמועצה 

 תיעשהף אם מדובר בבקשות שהגישו מבקשים שונים. המועצה כאל בקשה אחת; וזאת א

 :האלהשימוש בסמכותה זו בהתקיים לפחות אחד מהתנאים 

 או שיעורי הגדלת למטרת רק נועד הבקשות שבין הפיצול כי, סבורה המועצה (1)

 ;התמיכה סכומי

 ;מלאכותי הוא הבקשות שבין הפיצול כי, סבורה המועצה (2)

 .הבקשות שבין לפיצול ספורטיבית הצדקה אין כי, סבורה המועצה (3)

 הוראות נוספות .11

, והמועצה מצאה מיתקןבעד לא תינתן תמיכה למבקש שקיבל מהמועצה תמיכה  (א)

 ליקויים שהמבקש לא פעל לתקנם. מיתקןשבאותו 

 לא תינתן תמיכה למבקש שהתקיים בו אחד מאלה: (ב)

בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה המבקש הפר חמש פעמים התחייבויות  (1)

או בקשר להעמדת  מיתקניםשהוא נתן למועצה; לרבות בקשר לתחזוקת 

 לטובת קבוצות ספורט או ספורטאים; מיתקניםהשימוש ב

 מיתקניםמה 50%בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה המבקש לא ביצע  (2)

 -פיסקה זום המועצה אישרה בקשות תמיכה של אותו מבקש. לעניין בעד

 ;מיתקןביצוע חלקי בהשוואה לבקשה שהוגשה יחשב לאי ביצוע של ה

קטן זה הופעלה על המבקש בשנה אחת, לא  ואולם, אם הסנקציה המפורטת בסעיף

 , וכן לא תופעלתופעל היא לגביו פעם נוספת, אם לא ביצע הוא הפרה נוספת כאמור

 .בכל הנוגע לבקשות תמיכה באשכול הקהילתי

שהמועצה  מיתקן בעדלא תינתן תמיכה , ג', סימן א' וסימן ה' פרק ענייןלמעט ל (ג)

, ואשר מועד שקלים חדשיםליון ימ 15בסכום העולה על  ביצועו בעדאישרה תמיכה 

, אלא באישור המועצה סיום ביצועו היה בתוך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה

 שהמועצה הסמיכה לצורך כך.או מי 
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, באותה מיתקןאותו  בעדלא תינתן תמיכה , ג' סימן א' וסימן ה' פרק ענייןלמעט ל (ד)

 שנת תקציב, בשני רבדי חלוקה שונים.

 הרשות ידי על הבקשה הגשת מועד הוא ס"הלמ דירוג לעניין הקובע המועד (ה)

 והספורט התרבות לא תינתן תמיכה מכוח תכנית זו למבקש אשר קיבל ממשרד (ו)

 .אותו מתקן ספורט הקמה או שדרוג לצורך תמיכה

 הגשת לעניין כללים ולקבוע, קוראים קולות לפרסם רשאית תהיה המועצה (ז)

 .זו בתכנית לאמור בכפוף, ובחינתן הבקשות

 א. 11

 85-ו 76אישור זכאות למתקן, ולא עמד בלוחות הזמנים לפי סעיפים מבקש שקיבל  .א

 וההרשאה התקציבית שניתנה בעדה.לתכנית, תבוטל זכאותו 

התקציבים שיתפנו בעקבות ביטול הזכאות וההרשאה התקציבית יוקצו מחדש  .ב

לתכנית ולפי  6לתכנית המיתקנים לפי החלטת הוועדה המיוחדת שקמה לפי סעיף 

הכללים של תכנית זו ובשימת לב לתקציבה המצטבר של התכנית אל מול המקורות 

 המוקצים לה."

 

 םשמירת דיני .12

לעניין תכנון, בנייה, רישוי, תקינות  הוראות תכנית זו אינן גורעות מכל דין אחר, (א)

 ובטיחות של מיתקני ספורט.

אמות המידה שבתכנית זו אינו מהווה התחייבות לפי אישור בקשת תמיכה  (ב)

 משפטית של המועצה למתן התמיכה או לשחרור הכספים. 

למקבלי התמיכה; ובלבד שאין המועצה תורשה להוסיף הוראות והנחיות נוספות  (ג)

 ., והן יפורסמו באתר האינטרנט של המועצהבהן דבר שיעמוד בסתירה לתכנית זו

 פרק ב': אשכול קהילתי

 סימן א': רובד חלוקה לספורט קהילתי

 מטרת התמיכה .13

מטרת התמיכה ברובד חלוקה לספורט קהילתי היא סיוע לרשויות מקומיות להקים 

 ספורט לשימוש הציבור כולו. מיתקני

 הגופים הזכאים .14

 זכאיות לקבל תמיכה ברובד זה. יהיורק רשויות מקומיות 
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 מיתקניםה .15

 :האלה מיתקניםם של הביצועהמועצה תתמוך ב

 ;משולב מגרש (1)

 ';מיניפיץ מגרש (2)

 ;פתוח פארקלפעילות ספורט ב מיתקנים (3)

 ;סקייטבורד מגרש (4)

 ;גלגליות מגרש (5)

 מסלולי הליכה; (6)

 אופניים;מסלול  (7)

 מסלול פאמפטרק; (8)

 מגרשי טניס פתוחים; (9)

 כדורעף חופים; (10)

 מגרש פטנק. (11)

המיועד לספורט עממי,  המטרות ברובד זה מתקיימים בושספורט אחר  מיתקן (12)

הפתוח לכל ללא תשלום, ושלא ניתן לקבל עליו תמיכה במסגרת אחד הרבדים 

 .האחרים

 סכום התמיכה .16

המועצה תיתן לכל רשות תמיכה בסכום  ,15המפורטים בסעיף  מיתקניםלצורך הקמת ה

 יקבע כדלקמן:נתון ש

 :הרשות תושבי מספרכפונקציה של  סכום (1)

 סכום התמיכה מספר תושבי הרשות

5,000עד   50,0002  

5,000עד  99919,  50,0003  

0,0002עד  9,9994  ,000450  

0,0005עד  9,9999  50,0005  

ומעלה 0,00010  0,00065  

 

אחוז  יהיהסכום נוסף, ש ,מיזםביצוע הצורך ל ,מחויבת להוסיף תהיהכל רשות ( 2)

  , כדלקמן:כמימון משלים מסכום התמיכה



 12 

המימון המשליםאחוז  אשכול למ"ס   

1,2,3,4 5% 

5 40% 

6 45% 

7 50% 

8 55% 

9 60% 

10 65% 

 

 .המימון המשליםלא תפחת מסכום התמיכה בתוספת  מיתקןעלות ביצוע ה(  3)

 כלל ברירה .17

 הרשויות של ס"הלמ דירוג לפי שהוגשו הבקשות ימוינו, תקציב שנת מידי (א)

  .נמוכיםה ס"הלמ באשכולות לרשויות עדיפות תינתן התמיכות במתן. המבקשות

 ייושמו הכללים להלן :במתן התמיכות  (ב)

 ; נמוכיםהלמ"ס הבאשכולות תינתן עדיפות לרשויות  (1)

רשויות מאותו דירוג של הלמ"ס, תינתן עדיפות לרשויות  בידיבקשות הוגשו  (2)

 ; בעלות מספר התושבים הרב יותר

רשויות באותו דירוג של הלמ"ס כאשר  בידיאותו מיתקן  בעדהוגשו בקשות  (3)

ה לא קיים אצלה יזהה ואילו הרשות השני מיתקןרשות אחת כבר קיים אצלה 

 יתקן. זהה, תינתן עדיפות לרשות שלא קיים אצלה מ מיתקן

 לוחות זמנים .18

חודשים  שנים עשרבתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה

, ובכל ידי המועצה-נקבע אחרת על כן אלא אם, בו הודע לו על אישור הבקשהשמהמועד 

 .מקרה לא יותר מאשר בתוך שלושים ושישה חודשים

 לקהילה (סינטטימלאכותי )דשא לבניית מגרשי חלוקה סימן ב': רובד 

 מטרת התמיכה .19

היא סיוע  לקהילה (סינטטימלאכותי )דשא לבניית מגרשי מטרת התמיכה ברובד 

לשימוש הציבור  לקהילהמלאכותי )סינטטי( דשא  מגרשילרשויות מקומיות להקים 

 כולו.

 הגופים הזכאים .20
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 לקבל זכאיות יהיו או באזור עדיפות לאומית 6עד  1באשכול למ"ס  מקומיות רשויות רק

; ובלבד שהן לא קיבלו תמיכה ממשרד התרבות והספורט להקמת זה ברובד תמיכה

 .זהה מיתקן

 מיתקניםה .21

; כמפורט לקהילהמלאכותי )סינטטי( מגרשי שבביצועם תתמוך המועצה יהיו  מיתקניםה

 .רבתיק המוצ

 סכום התמיכה)א(  .22

לרשות, אך לא יותר מהמימון החסר  שקלים חדשים 600,000סכום התמיכה יהיה 

 למבקש.

בפברואר   1שבין יום ה' בשבט התשע"ז ) בתקופה תקציבית הרשאה רשות שקיבלה)ב( 

יום ח'  עד הבנייה את וסיימה ( 2017בספטמבר  24ד' בתשרי התשע"ח )  ( לבין 2017

 שקלים חדשים, ובלבד 000150,  של תוספת ( תקבל2018במרץ  24בניסן התשע"ח )

 שסכום ההקצבה והתוספת לא יעלו על עלות המיתקן.

 ( 2017לספטמבר  25לאחר יום ה' בתשרי התשע"ח )הרשאה תקציבית  רשות שקיבלה

 של  מיום מתן ההרשאה תקבל תוספתה בפרק זמן של חצי שנה יבניסיימה את הו

 ".עלות המיתקן על יעלו לא והתוספת ההקצבה שסכום ובלבדשקלים חדשים,  150,000

 כלל ברירה .23

 הרשויות של ס"הלמ דירוג לפי שהוגשו הבקשות ימוינו, תקציב שנת מידי (א)

 ; נמוכיםה ס"הלמ אשכולותב לרשויות עדיפות תינתן התמיכות במתן. המבקשות

 ייושמו הכללים להלן :במתן התמיכות  (ב)

 ; נמוכיםהלמ"ס ה אשכולותתינתן עדיפות לרשויות ב (1)

מאותו דירוג של הלמ"ס, תינתן עדיפות על ידי רשויות בקשות הוגשו  (2)

 ; לרשויות בעלות מספר התושבים הרב יותר

אותו מיתקן על ידי רשויות באותו דירוג של הלמ"ס  בעדהוגשו בקשות  (3)

זהה ואילו הרשות השניה לא  מיתקןכאשר רשות אחת כבר קיים אצלה 

 . זהה, תינתן עדיפות לרשות שלא קיים אצלה מיתקן מיתקןקיים אצלה 

 כדורגל נוער אימון למגרש קיימת זכאות להמיר תוכל אזורית מועצה (4)

 לפי תתבצע ההמרה. לקהילה)סינטטי(  מלאכותי דשא בזכאות למגרשי

 : המפורט להלן התקציבי המפתח

כל מועצה אזורית תהיה זכאית להמרת הזכאות כאמור, כך שהשווי 

 תהיה שווה )סינטטי( מלאכותי דשאהכספי של הזכאות החדשה למגרשי 

בניכוי סכום  טי" סינטכדורגל  –לעלות תיק מוצר של מגרש אימון נוער 
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התקציב הפנוי הנובע  -בפסקה זוהמימון המשלים של הרשות המקומית )

 מההמרה( 

( )סינטטי מלאכותי דשאכל מועצה אזורית תהיה זכאית למספר מגרשי 

מחולקת בעלות משוערכת של תיק מוצר הפנוי מההמרה  לתקציבהשווה 

 . היתה התוצאה מספר לא שלם, )סינטטי( מלאכותי דשאשל מגרש 

, המוצר תיק של המשוערכת מהעלות הנמוך סכום של יתרה ונשארה

 חשבונה על הנדרש הסכום את להשלים רשאית האזורית המועצה תהיה

 האמורים התנאים לכל בכפוף נוסף מיתקן לבנית זכאית להיות כדי

 שנקבעו הזמנים בלוחות המיתקן בניית שסיימה ובתנאי זה בסעיף

 בתכנית

 הסינטטי() מלאכותי הדשא מגרשי כל תשלים הקמת  האזורית המועצה

 חודשים 24 של תקופה תוך, ההמרה בעקבות להם שהיא תהיה זכאית

 12-ההחלטה. המועצה רשאית להאריך את התקופה ב קבלת מיום

מועצה אזורית לא תהיה זכאית לקבלת תמיכה בעד חודשים נוספים. 

 . מגרשי דשא מלאכותי )סינטטי( שבנייתם לא הושלמה תוך המועד שנקבע

 זכאות של אחת בלבד: המרה המרה לעשות תוכל אזורית מועצה כל (5)

 דשא מלאכותי )סינטטי( בזכות למגרשי כדורגל נוער אימון למגרש

 .".86סעיף  המרה לפי ( או4)23כאמור בסעיף  לקהילה

 לה יש ואשר אולמות לפחות, בתחום שיפוטה שני שיש אזורית מועצה (6)

את הזכאות לאולם בזכאות  להמיר תוכל, אולם נוסף לבניית זכאות

 לפי"( שחבק)" לקהילה סינטטי דשא מגרש או משולבים למגרשים

 בחירתה

 : המפורט להלן התקציבי המפתח לפי תתבצע ההמרה

כל מועצה אזורית תהיה זכאית להמרת הזכאות כאמור, כך שהשווי 

לקהילה או  )סינטטי( מלאכותי דשאהכספי של הזכאות החדשה למגרשי 

מגרש משולב, לפי העניין, תהיה שווה לעלות של תיק מוצר של   אולם 

אימון נוער גדול בניכוי סכום המימון המשלים של הרשות המקומית 

 הפנוי הנובע מההמרה(.התקציב  -)בפסקה זו

( )סינטטי מלאכותי דשאכל מועצה אזורית תהיה זכאית למספר מגרשי 

לקהילה  או מגרשים משולבים, לפי העניין, השווה לתקציב הפנוי הנובע 

 מלאכותי דשאמההמרה מחולק בעלות משוערכת של תיק מוצר של מגרש 

 סכום של יתרה לקהילה או מגרש משולב, לפי העניין. נשארה )סינטטי(

 האזורית תהיה המועצה, המוצר תיק של המשוערכת מהעלות הנמוך

 לבנית זכאית להיות כדי חשבונה על הנדרש הסכום את להשלים רשאית

 שסיימה ובתנאי זה בסעיף האמורים התנאים לכל בכפוף נוסף מיתקן

 בתכנית. שנקבעו הזמנים בלוחות המיתקן בניית
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לעניין זה: עלות משוערכת של מגרש משולב או מגרש דשא סינטטי  

 אלף שקלים חדשים.  600לקהילה )שחבק( תהיה 

הסינטטי(  ) מלאכותיה הדשא מגרשי תשלים הקמת כל האזורית המועצה

 בעקבות להם לקהילה או המגרשים המשולבים שהיא תהיה זכאית

קבלת ההחלטה על  מיום חודשים 24 של תקופה לפי העניין, תוך, ההמרה

 ההמרה.

 אימון נוער כדורגל מגרש של זכאות להמיר תהיה רשאית אזורית מועצה (7)

 בכפוף לאמור להלן: ספורט בזכאות לאולם

 למועצה האזורית נוספה הזכאות למגרש אימון נוער כדורגל (1)

 .זו בתכנית

 חרדי או ערבי האזורית יישוב בתחום שיפוטה של המועצה יש (2)

 לפחות אחד

ביישוב  ייבנה הספורט אולם כי האזורית התחייבה המועצה (3)

 חרדי או ערבי; 

  –לעניין זה 

ישוב שמרבית תלמידיו לומדים במוסד חינוך מוכרים    -"ישוב חרדי"

 שאינם רשמיים; 

הערבית,  היישוב שמרבית תושביו הם בני האוכלוסיי –"יישוב ערבי" 

 הבדואית, הדרוזית או הצ'רקסית.

 אימון מגרש של המוצר תיק לפי שווי  תתבצע הזכאותהמרת  (4)

לעלות המימון הנוסף שעל המועצה לשאת  בהתאם כדורגל נוער

 בה ובכפוף לכללים החלים עליה לפי האמור בתכנית זו.

 לוחות זמנים .24

חודשים מהמועד  שנים עשרבתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה (א)

 הבקשה. בו הודע לו על אישורש

, התקציב המיועד לרובד יחולק תוך שנתיים מיום כניסת 5על אף האמור בסעיף  (ב)

 התכנית לתוקף.

נותרה יתרת תקציבית לרובד בתום השנתיים, תחליט הוועדה שהוקמה מכוח סעיף  (ג)

אם להמשיך להקצות את התקציב לרובד זה בפרק זמן ארוך יותר, או להעביר את  6

 ת.".התקציב לרבדים אחרים בתכני
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 יםספורט קהילתי מיתקני תתאורשדרוג לרובד חלוקה סימן ג': 

 מטרת התמיכה .25

מתאימה תאורה  התקנתלרשויות מקומיות בלסייע  היא זהמטרת התמיכה ברובד 

, בין על ידי התקנת תאורה חדשה לקהל הרחבהמיועדים ספורט קהילתיים  מיתקניל

 ובין על ידי שיפור התאורה הקיימת, לפי העניין 

 המיתקנים .26

 פתוחים אשרם מיתקניתמיכה ברובד חלוקה זה תינתן רק לצורך שדרוג התאורה ב

ם המופיעים ברובד החלוקה לספורט מיתקנילרבות ה ,ללא תשלום הרחב שימוש הקהלל

 קהילתי. 

 הגופים הזכאים .27

באזור עדיפות שנמצאות או  5עד  1למ"ס  ותאשכולב נמצאותש מקומיות רשויות רק

 .זה ברובד תמיכה לקבל זכאיות לאומית יהיו

 סכום התמיכה .28

 .לרשות₪  200,000 עללא יעלה תקן יאורת מתהמרבי לשדרוג סכום התמיכה  (א)

הרשות המקומית יכולה לבחור, לפי צרכיה, אם להשתמש  4עד  1באשכולות למ"ס  (ב)

בסכום התמיכה לצורך התקנת מערכת תאורה חדשה במיתקן אחד או יותר, או 

 .מיתקנים במספרשיפור התאורה 

 שיעור ההשתתפות של רשויות מקומיות יהיה כדלקמן:  (ג)

המשלים המימוןאחוז  אשכול למ"ס   

1,2,3,4 5% 

5 40% 

 .המועצה באתר הרשום טכני מפרט לפי יתבצע התאורה שדרוג (ד)

 ברירה כלל .29

 להלן :שייושמו הכללים במתן התמיכות 

הגשת זכאות ל בעלתהיה ת 72 בסעיףכל רשות העומדת בתנאים המנויים  (1)

 ;לקבלת התמיכה עבור רובד זה בלבד בקשה אחת 

ונותר סכום לתמיכה מקומית רשות אותה ידי -יותר מבקשה אחת על והוגש (2)

 כמפורט להלן:ברובד זה, ימוינו הבקשות 

לרשויות  תמיכה לשדרוג התאורה במיתקן שני רק תינתן)א(

 ; 1-4באשכולות הלמ"ס 
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 באשכולות הלמ"ס הנמוכים;תינתן עדיפות לרשויות )ב(

הוגשו בקשות בידי רשויות מאותו דירוג של הלמ"ס, תינתן )ג(

 .יותר גבוהעדיפות לרשויות בעלות מספר התושבים ה

 לוחות זמנים .30

 חודשים עשר שנים בתוך המיתקן ביצוע את לסיים תמיכה לו שאושרה המבקש על

 .הבקשה אישור על לו הודע שבו מהמועד

 תחרותי': אשכול גפרק 

 סימן א': רובד צורך ספורטיבי מיוחד

 מטרת התמיכה .31

המשמשים קבוצות  מיתקניםמטרת התמיכה ברובד צורך ספורטיבי מיוחד היא שדרוג 

על ידי לאמות המידה הנדרשות  מיתקניםהמשחקות באחת הליגות הבאות, והבאת ה

בכדורגל )גברים למשחקים כאמור; ואלה הליגות: ליגת העל הנוגע לעניין האיגוד 

ונשים(, ליגה לאומית בכדורגל )גברים(, ליגת העל בכדורסל )גברים ונשים(, ליגה 

לאומית בכדורסל )גברים(, ליגת העל בכדורעף )גברים ונשים( וליגת העל בכדוריד )גברים 

 ונשים(.

 מיתקניםה .32

 .31כאמור בסעיף  מיתקניםתמיכה ברובד חלוקה זה תינתן רק בעד שדרוג  (א)

ברובד חלוקה זה תינתן רק אם קיים צורך ספורטיבי מיוחד בשיפוץ תמיכה  (ב)

 זה "צורך ספורטיבי מיוחד" משמעו אחד או יותר מאלה: עניין; למיתקןה

צורך הנובע מדרישה סבירה של איגוד הספורט, כתנאי להשתתפות הקבוצה  (1)

 ;האיגוד כליגה מקצוענית בידיה מבוקשת התמיכה בליגה המוגדרת בעד

, כתנאי הנוגע לענייןצורך הנובע מדרישה סבירה של האיגוד הבינלאומי  (2)

בו שה מבוקשת התמיכה במפעל בינלאומי רשמי בעדלהשתתפות הקבוצה 

 ;היא משתתפת

משטרת  ובכללםצורך הנובע מדרישות ביטחוניות או בטיחותיות של גופים  (3)

 ;מכבי אשוישראל 

 ;שינוי התקנון שלו עקבהשייך לעניין צורך הנובע מדרישת האיגוד  (4)

 כר התאמת ;שיפוט חדרי ;הלבשה חדרי; במגרשים תאורה: הכדורגל בענף (5)

 ;וגידור בטיחות נושאי ;מוגבלויות עם אנשים בנגישות טיפול ;הדשא
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 הלבשה חדרי ;שעונים לוח ;סלים ;פרקט: והכדורעף כדוריד, הכדורסל בענפי (6)

 .בלבד הראשונה בליגה מיזוג וכן; שיפוט וחדרי

 סף תנאי .33

מבוקשת  בעדו מיתקןתמיכה ברובד צורך ספורטיבי מיוחד תינתן רק אם ה (א)

שנועד לשימוש  מיתקןהתמיכה צפוי לשמש באופן סדיר קבוצות פעילות או שהוא 

קבוצות שהתקיימו בהן שני  -זה "קבוצות פעילות"  ענייןשוטף של איגוד ספורט. ל

 אלה:

הנוגע לעניין הספורט הקבוצות השתתפו בתחרויות רשמיות מטעם איגוד  (1)

בשנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה, והן צפויות להשתתף בתחרויות 

 ;כאמור גם בשנה לגביה מתבקשת התמיכה

הקבוצות או העמותות במסגרתן הקבוצות מאוגדות מתוקצבות לפי סעיף  (2)

 ההימורים; ( לחוק3()1)ב9

הוא מחוץ  ןמיתקאם ה -שנועד לשרת קבוצות פעילות  מיתקןלא תינתן תמיכה ל (ב)

 לתחומי הרשות המוניציפלית בה רשומה הקבוצה על פי נוהלי המועצה.

 סכום התמיכה .34

ת אשר לא תעלה על שלושה מרביה מיתקןיהיה עלות ה מיתקןסכום התמיכה ל (א)

בהפחתת סכום בפועל, לפי הנמוך מביניהן,  מיתקןאו עלות ה שקלים חדשיםליון ימ

המשלים כמפורט להלן; ובלבד שסכום שיעור המימון לפי המימון המשלים 

 התמיכה לא יעלה על המימון החסר למבקש.

 דרש כל מבקש יחושב כדלקמן:ישיעור המימון המשלים לו י (ב)

 : 7עד  1המצוי בתחומי רשות מקומית המדורגת באשכול למ"ס  מיתקןלגבי  (1)

X  *5  +15 

 ;אשכול הלמ"ס בו מדורגת הרשות הוא Xכאשר 

 :10עד  8המצוי בתחומי רשות מקומית המדורגת באשכול למ"ס  מיתקןלגבי  (2)

X  *5  +25 

 /בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 כללי ברירה בין בקשות .35

המשרתים את הליגות  מיתקנים בעדבשלב ראשון, המועצה תאשר מתן תמיכה רק  (א)

 כמפורט להלן: הראשונות בכדורגל, בכדורסל, בכדוריד ובכדורעף
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לאחר הפעלת כלל ברירה זה יסתבר שהתקציב אינו מאפשר היענות לכלל אם  (1)

יופחת סכום התמיכה מכל הבקשות האמורות בשיעור אחיד,  -הבקשות הללו 

 ;אשר יביא את כולן לתוך המסגרת התקציבית

אם לאחר הפעלת כלל ברירה זה יסתבר שישנה יתרה תקציבית, המועצה  (2)

 ;ה השניכלל הברירלפי תחליט ביתרת הבקשות 

המשרתים את הליגות  מיתקנים בעדבשלב שני, המועצה תאשר מתן תמיכה רק  (ב)

השניות בכדורגל ובכדורסל. אם לאחר הפעלת כלל ברירה זה יסתבר שהתקציב 

יופחת סכום התמיכה מכל הבקשות  -אינו מאפשר היענות לכלל הבקשות הללו 

 תקציבית.האמורות בשיעור אחיד, אשר יביא את כולן לתוך המסגרת ה

 לוחות זמנים .36

בתוך שנים עשר חודשים  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה

 בו הודע לו על אישור הבקשה.שמהמועד 

 סימן ב': רובד תחרותי שוטף )בוגרים(

 מטרת התמיכה .37

היא קידום קבוצות או ספורטאים פעילים מטרת התמיכה ברובד תחרותי שוטף )בוגרים( 

; זאת באמצעות מתן תמיכות נוגעים לענייןרשמיות שמטעם האיגודים הבתחרויות 

 קבוצות אלה. בעד מיתקניםלביצוע 

 חלוקתו הבסיסית של התקציב .38

ייעוד  20% -שהם מבנים, ו מיתקניםמתקציב הרובד ייועד ל 80%בכל שנת תקציב, 

 שהם ציוד. מיתקניםל

 תנאי סף ותנאים מקדמיים למתן תמיכה .39

המיועדים לשרת ענפי ספורט שהאיגוד שלהם זכאי  מיתקנים בעדתמיכה תינתן רק  (א)

 .ההימורים  ( לחוק2()1)ב9לקבל הקצבות לפי סעיף 

מבוקשת  בעדוש מיתקןתמיכה ברובד תחרותי שוטף )בוגרים( תינתן רק אם ה (ב)

שנועד לשרת  מיתקןהתמיכה צפוי לשרת קבוצות או אגודות פעילות או שהוא 

אופי הפעילות המיועדת ולפי , במרכז מצוינות אולימפי או שהוא מצויאיגוד ספורט 

 .מיתקןב

 – זהקטן  סעיף ענייןל

 שהתקיימו בו שני אלה: מיתקן –שנועד לשרת איגוד ספורט"  מיתקן"
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 הספורטאים פעילות את המבטיח התקשרות חוזה המציא האיגוד (1)

זה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים,  מיתקןב באיגוד הרשומים והנבחרות

 ;מיתקןאיזו נבחרת מיועד ה בעדויצהיר 

 זה רובד במסגרת בתמיכה זכתה לא תמיכה האיגוד מבקש הבעד הנבחרת ( 2)

 ;  הבקשה להגשת שקדמו השנים בעשר

קבוצות הרשומות באיגוד הזוכות לתמיכות במסגרת  -"קבוצות או אגודות פעילות" 

במשך שנה לפחות או קבוצות או אגודות שהתקיימו בהן שני מיזם "פרחי ספורט" 

 אלה:

הקבוצות או האגודות או הספורטאים שבאגודות השתתפו בתחרויות  (1)

רשמיות שמטעם איגוד הספורט הנוגע לעניין בשנתיים שקדמו למועד הגשת 

הבקשה, והם צפויים להשתתף בתחרויות כאמור גם בשנה לגביה מתבקשת 

 התמיכה;

קבוצות או העמותות במסגרתן הקבוצות מאוגדות מתוקצבות לפי סעיף ה (2)

 .( לחוק ההימורים3()1)ב9

הוא מחוץ  מיתקןאם ה -שנועד לשרת קבוצות פעילות  מיתקןלא תינתן תמיכה ל (ג)

 לתחומי הרשות המוניציפלית בה רשומה הקבוצה על פי נוהלי המועצה.

 כדורסל.לרכישת ציוד בענפי הכדורגל והלא תינתן תמיכה  (ד)

שהמועצה תמכה בביצועו במהלך שלוש השנים  מיתקן בעדלא תינתן תמיכה  (ה)

גם אם התמיכה היתה ברובד חלוקה אחר; ואולם וזאת  שקדמו להגשת הבקשה 

, שהיא לא מיתקןרשאית לאשר תמיכה לפריטים אחרים באותו  תהיההמועצה 

 תמכה בביצועם כאמור.

כל מבקש זכאי להגיש בשנת תקציב נתונה בקשה אחת בלבד, לכל ענף ספורט,  (ו)

 -אותו מבקש  בידיברובד תחרותי שוטף )בוגרים(; הוגשה יותר מבקשה אחת 

המועצה תפנה למבקש על מנת שיודיע באיזו מן הבקשות הוא בוחר שהמועצה 

ה באיזו תדון; לא הודיע המבקש באיזו בקשה הוא בוחר כאמור, תחליט המועצ

 אמור להלן:ולפי המהבקשות לדון, ויתר הבקשות תדחנה, 

תידון  -קבע לעומת ציוד(  מיתקני) 20הסוגים בסעיף  דהיה עודף תקציבי באח (1)

 ;לאותו סוגבקשת המבקש המתייחסת 

תידון , לא ניתן להכריע באיזו בקשה לדון על פי שאלת קיומו של עודף תקציבי (2)

של המועצה  מיתקניםאשר קיבל מקרן ההבקשה המתייחסת לענף הספורט 

 מיתקןאת הסיוע המועט ביותר בתחום הרשות המוניציפלית בה מצוי ה

 ;במהלך השנתיים שקדמו להגשת הבקשות

לא ניתן להכריע באיזו בקשה לדון על פי השאלה מהו ענף הספורט שקיבל  (3)

את הסיוע המועט ביותר בתחום המבקש במהלך השנתיים  מיתקניםמקרן ה
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תידון הבקשה המתייחסת לענף הספורט אשר קיבל , ו להגשת הבקשותשקדמ

את הסיוע המועט ביותר ברמה הארצית במהלך השנתיים  מיתקניםמקרן ה

 .שקדמו להגשת הבקשות

 מיתקןאותו בעד בכל שנת תקציב תאושר לכל היותר בקשת תמיכה אחת בלבד  (ז)

אותו  עדכה אחת בברובד תחרותי שוטף )בוגרים(. היה ותוגש יותר מבקשת תמי

, יתבקשו המבקשים להודיע איזו בקשה תידון על ידי המועצה. לא הודיעו מיתקן

תדון המועצה בבקשת התמיכה  –המבקשים כאמור תוך פרק הזמן שהתבקשו לכך 

זה ציוד הצפוי להיות בשימוש במבנה, והמבנה  ענייןל שסכומה הוא הנמוך ביותר.

 אחד. מיתקןיחשבו כ -עצמו 

 בקשותאיחוד  .40

רשאית לאחד בין בקשות שונות )שעברו את תנאי הסף( ולהתייחס אליהן  תהיההמועצה 

 תיעשהכאל בקשה אחת; וזאת אף אם מדובר בבקשות שהגישו מבקשים שונים. המועצה 

 :האלהשימוש בסמכותה זו בהתקיים לפחות אחד מהתנאים 

 או שיעורי הגדלת למטרת רק נועד הבקשות שבין הפיצול כי, סבורה המועצה (1)

 ;התמיכה סכומי

 ;מלאכותי הוא הבקשות שבין הפיצול כי, סבורה המועצה (2)

 ;הבקשות שבין לפיצול ספורטיבית הצדקה אין כי, סבורה המועצה (3)

 סכום התמיכה .41

בפועל, לפי  מיתקןת או עלות המרביה מיתקןיהיה עלות ה מיתקןסכום התמיכה ל (א)

שיעור המימון המשלים לפי בהפחתת סכום המימון המשלים הנמוך מביניהם, 

לציוד  חדשים אלפי שקלים  180 כמפורט להלן; ובלבד שסכום התמיכה לא יעלה על

 המימון החסר למבקש.למבנים ולא יעלה על  חדשיםאלפי שקלים  600או 

 ידרש כל מבקש יחושב כדלקמן:ישיעור המימון המשלים לו  (ב)

ומי רשות מקומית שכתובתו אינה באזור עדיפות לאומית, בתח מיתקןלגבי  (1)

 : 7עד  1המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +15 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

עד  8שכתובתו בתחומי רשות מקומית המדורגת באשכול למ"ס  מיתקןלגבי  (2)

10 : 

X  *5  +20 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 
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באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (3)

 : 3עד  1מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5   

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (4)

 : 7עד  4מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +5 

 ;מדורגת הרשותבו שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (5)

 : 10עד  8מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 

 בו מדורגת הרשות.שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 זכאית תהיה הים לענפי ציוד לרכישת תמיכה לקבל שזכאית מקומית רשות (6)

 המשלים המימון סכום מתוך הציוד של הכוללת מהעלות 10% של להפחתה

 10% של להפחתה זכאית הרשות תהיה, מועדף בענף ממנה; אם מדובר הנדרש

 הנדרש המשלים המימון סכום מתוך הציוד של הכוללת מהעלות נוספים

 .ממנה

 מתבצעת אינה בהם שהפעילות ספורט ימי ענפי –" ים ענפי, "זה לעניין

 שחייה בבריכות

 חדרי כושר בעד סכום התמיכה .42

, במקרה שבקשת התמיכה מתייחסת לסיוע בהקמת חדר 41על אף האמור בסעיף  (א)

 :להלןכושר או בהצטיידות חדר כושר, יחושב סכום התמיכה המרבי בשינויים 

בבקשה המתייחסת לחדר כושר המיועד לשימוש הספורט התחרותי בלבד,  (1)

 ולא יהיה פתוח לשימוש הקהל הרחב:

 260,000 יהיהסכום התמיכה המרבי בהקמת מבנה חדר הכושר )א( 

 שקלים חדשים;

 180,000 יהיהסכום התמיכה המרבי להצטיידות חדר הכושר )ב( 

 ;שקלים חדשים

בבקשה המתייחסת לחדר כושר המיועד לשימוש הספורט התחרותי וכן  (2)

 לשימוש הקהל הרחב:
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 200,000 יהיהסכום התמיכה המרבי בהקמת מבנה חדר הכושר  (1)

 ;שקלים חדשים

 180,000 יהיהסכום התמיכה המרבי להצטיידות חדר הכושר  (2)

  ;שקלים חדשים

 כשהבקשה, איגוד או אולימפי ינותמצובה המבקש הוא מרכז  בבקשה (3)

 :הרחב הקהל לשימוש פתוח שאינו כושר לחדר מתייחסת

שקלים  400,000 יהיהסכום התמיכה המרבי בהקמת מבנה חדר הכושר )א( 

 ;חדשים

שקלים  180,000 יהיהסכום התמיכה המרבי להצטיידות חדר הכושר )ב( 

 ;חדשים

 )ב(.41שיעור המימון המשלים יהיה כאמור בסעיף  (ב)

 כללי ברירה בין בקשות .43

בעד מבנים ייערך בנפרד מהדיון בבקשות התמיכה בעד הדיון בבקשות התמיכה  (א)

ריית בקשות תמיכה ציוד. היה ולאחר הפעלת שני כללי הברירה שלהלן בקטגו

, תעביר המועצה יתרה באותו סוגאו ציוד( נותרה יתרה תקציבית  מיתקןמסוימת )

 באותה שנה. לסוג האחרזו 

 אחד לכל רשות: מיתקןתמיכה ב -כלל ברירה ראשון  (ב)

אחד  מיתקן בעדבשלב ראשון, המועצה תאשר מתן תמיכה ברובד זה רק  (1)

בתחומיה של כל רשות מקומית; בלתי תלוי בזהות המבקש. הוגשו בקשות 

שיתוקצב,  מיתקןבתחומיה של רשות אחת, תבחר המועצה ב מיתקניםלמספר 

 כדלקמן:

 לאותה תפנה המועצה - השונות בבקשות המבקשת היא הרשות רק אם)א(

השונים  מיתקניםה שבין לעדיפות באשר עמדתה את ותבקש הרשות

תכבד את בחירת הרשות, למעט בשני  המועצה; בקשות הוגשו םבעד

 מקרים: 

שנועד לשרת קבוצה  מיתקןב תמיכה להעדיף בחרה הרשות (1)

שנועד לשרת  מיתקןבליגה נמוכה, וישנה בקשה לתמיכה ב

 תינתן זה במקרה; קבוצה בליגה בכירה יותר באותו ענף ספורט

כירה שנועד לשרת את הקבוצה בליגה הב מיתקןל התמיכה

 ;יותר

שנועד לשרת ענף ספורט  מיתקןהרשות בחרה להעדיף תמיכה ב (2)

שנועד לשרת מספר  מיתקןאחד בלבד, וישנה בקשה לתמיכה ב
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שנועד לשרת  מיתקןענפי ספורט. במקרה זה תינתן התמיכה ל

 ;מספר ענפי הספורט

אם הבקשות השונות הוגשו בידי מבקשים שונים, ובהעדר הסכמה בין )ב(

שנועד לשרת את אותו ענף הספורט,  מיתקןתינתן התמיכה להמבקשים, 

המועצה בסכומים  בידיתוקצב  -שבשנתיים שקדמו למועד הבקשה 

 ;הנמוכים ביותר בתחומיה של אותה הרשות

שנועד לשרת את אותו ענף  מיתקןכאמור, תינתן התמיכה ל מיתקןבהעדר 

עצה המו בידיתוקצב  -הספורט, שבשנתיים שקדמו למועד הבקשה 

 ;בסכומים הנמוכים ביותר, בבחינה כלל ארצית

אם לאחר הפעלת כלל ברירה זה תיוותר עוד מסגרת תקציבית בלתי מנוצלת  (2)

המועצה  -( ענייןאו ציוד, לפי ה מיתקן)השייכות לעניין בקטגורית הבקשות 

 ;כלל הברירה השנילפי תחליט ביתרת הבקשות 

 -י כלל הברירה הראשון הזכאים לפ מיתקניםלא הספיק התקציב לכלל ה (3)

המועצה תדרג את הבקשות השונות על פי סכומי התמיכה שקיבלו המבקשים 

בשלוש השנים האחרונות, והיא תאשר  מיתקניםהשונים כתמיכה לביצוע 

תחילה את הבקשות שביקשו מבקשים שסכום התמיכה שקיבלו כאמור היה 

תינתן עדיפות  -נמוך יותר; זכו שני מבקשים בתמיכה כאמור בסכום זהה 

בתחומי רשות שאשכול הלמ"ס שלה נמוך יותר; היה  מיתקןלבקשה לביצוע 

ברשות שלה  מיתקןתינתן עדיפות לבקשות לביצוע  -גם אשכול הלמ"ס זהה 

 ;מספר תושבים גדול יותר

 וגודל מיתקןבו מסווגת הרשות שבתחומה השאשכול הלמ"ס  -כלל ברירה שני  (ג)

 אוכלוסייה:

נותרה יתרה תקציבית לאחר הפעלת כלל הברירה הראשון, יאושרו הבקשות  (1)

: המועצה תערוך רשימה של כלל הבקשות להלןהנוספות על פי סדר העדיפות 

בו מסווגת הרשות שבתחומה מצוי ששנותרו, בה יפורט אשכול הלמ"ס 

אליו מתייחסת הבקשה, מאשכול הלמ"ס הנמוך ביותר לגבוה  מיתקןה

 ;ות תיענינה על פי סדר מיקומן ברשימה זו, עד למיצוי התקציבהבקש; ביותר

המצויים בתחומן של  מיתקניםהיו שתי בקשות או יותר המתייחסות ל (2)

רשויות המסווגות באותו אשכול למ"ס, תיענה תחילה הבקשה המתייחסת 

 ;המצוי ברשות שמספר תושביה גדול יותר מיתקןל

 לוחות זמנים .44

בתוך שנים עשר חודשים  מיתקןלסיים את ביצוע ה על המבקש שאושרה לו תמיכה

 בו הודע לו על אישור הבקשה.שמהמועד 

 סימן ג': רובד תחרותי שוטף )נוער(
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 מטרת התמיכה .45

היא קידום קבוצות נוער בכל ענפי הספורט מטרת התמיכה ברובד תחרותי שוטף )נוער( 

; הנוגעים לענייןבהם ישנן קבוצות נוער פעילות בתחרויות רשמיות שמטעם האיגודים 

 קבוצות אלה. בעד מיתקניםזאת באמצעות מתן תמיכות לביצוע 

 תנאי סף ותנאים מקדמיים למתן תמיכה .46

יגוד שלהם זכאי המיועדים לשרת ענפי ספורט שהא מיתקנים בעדתמיכה תינתן רק  (א)

 .ההימורים ( לחוק2()1)ב9לקבל הקצבות לפי סעיף 

מבוקשת התמיכה  בעדו מיתקןה אם רק תינתן)נוער(  שוטף תחרותי ברובד תמיכה (ב)

ולפי , שנועד לשרת איגוד ספורט מיתקןצפוי לשרת קבוצות נוער פעילות או שהוא 

 .מיתקןהמיועדת ב אופי הפעילות

 -זהקטן  סעיף ענייןל

 שהתקיימו בו שני אלה: מיתקן –שנועד לשרת איגוד ספורט"  מיתקן"

 והנבחרות הספורטאים פעילות את המבטיח התקשרות חוזה המציא האיגוד ( 1)

 ;זה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים במיתקן באיגוד הרשומים

ביתי למשחקים או אימונים של  מיתקןמהווה  המיתקן כי אישרה המועצה  ( 2)

זה תביא המועצה בחשבון את מספר  ענייןספורטאים ונבחרות הרשומים באיגוד. ל

שהוכרו  מיתקניםהספורטאים והנבחרות הפעילים הרשומים באיגוד, ואת כמות ה

 ; ביתיים של אותו איגוד מיתקניםעל ידי המועצה כ

ד הזוכות לתמיכות במסגרת קבוצות הרשומות באיגו -"קבוצות נוער פעילות"  

 או קבוצות שהתקיימו בהן שני אלה: במשך שנה לפחות "פרחי ספורט" מיזם

 בתחרויות השתתפו בקבוצות הרשומים ספורטאים או עצמן הנוער קבוצות (1)

בשנתיים שקדמו למועד הגשת  לעניין שייךה הספורט איגוד שמטעם רשמיות

הבקשה, והם צפויים להשתתף בתחרויות כאמור גם בשנה לגביה מתבקשת 

 ;התמיכה

 סעיף לפי מתוקצבות מאוגדות הקבוצות במסגרתן העמותות או הקבוצות (2)

 .ההימורים לחוק( 3()1)ב9

הוא מחוץ  מיתקןאם ה -שנועד לשרת קבוצות פעילות  מיתקןלא תינתן תמיכה ל (ג)

 לתחומי הרשות המוניציפלית בה רשומה הקבוצה על פי נוהלי המועצה.

במהלך שנת התקציב שבה המועצה תמכה בביצועו ש מיתקן בעדלא תינתן תמיכה  (ד)

במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה )גם אם התמיכה הוגשה הבקשה או 

יכה לפריטים רשאית לאשר תמ תהיההיתה ברובד חלוקה אחר(; ואולם המועצה 

 ., שהיא לא תמכה בביצועם כאמורמיתקןאחרים באותו 
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בקשות לביצוע מבנה יוגשו בנפרד מבקשות לרכישת ציוד; גם אם הציוד מתייחס  (ה)

 .מיתקןלאותו ה

כל מבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לטובת כל ענף ספורט. מבקש שיגיש יותר  (ו)

 בקשותיו לא יידונו. –מבקשה אחת לטובת אותו ענף ספורט 

ברובד תחרותי שוטף  מיתקןלא תיענה יותר מבקשה אחת לתמיכה בביצוע אותו  (ז)

תימסר על כך  – מיתקן)נוער(. הוגשה יותר מבקשה אחת לתמיכה בביצוע של אותו 

עליהם להודיע למועצה איזו בקשה תידון על ידי המועצה.  יהיההודעה למבקשים, ו

דון המועצה בבקשה לתמיכה בסכום הנמוך ביותר לא הודיעו המבקשים כאמור, ת

 מבין הבקשות.

הוגשה בקשה לתמיכה בביצוע מבנה, לא תידון בקשה למתן תמיכה ברכישת ציוד  (ח)

אותו מבקש, וכן לא תידון בקשה לרכישת ציוד לאותו  בידילאותו מבנה שהוגשה 

 הוגשה הבקשה לביצוע המבנה. בעדוהמבנה המשרת את אותו ענף ספורט 

 וקת התקציב למסגרות משנהחל .47

בכל שנת תקציב בנפרד, תקציב רובד תחרותי שוטף )נוער( יחולק למסגרות משנה  (א)

 כדלקמן:

 לתמיכה בביצוע מבנים: (1)

בתחום רשויות מקומיות תמיכה בביצוע מבנים אשכול א': לצרכי )א( 

 ;התקציב השנתיכל מסך  16% - 3עד  1השייכות לאשכולות למ"ס 

בתחום רשויות מקומיות תמיכה בביצוע מבנים אשכול ב': לצרכי )ב(

 ;התקציב השנתיכל מסך  48% - 7עד  4השייכות לאשכולות למ"ס 

בתחום רשויות מקומיות תמיכה בביצוע מבנים אשכול ג': לצרכי )ג(

 התקציב השנתי;כל מסך  16% - 10עד  8השייכות לאשכולות למ"ס 

 לתמיכה ברכישת ציוד: (2)

בתחום רשויות מקומיות  תמיכה ברכישת ציודאשכול א': לצרכי )א(

 ;התקציב השנתיכל מסך  4% - 3עד  1השייכות לאשכולות למ"ס 

בתחום רשויות מקומיות  תמיכה ברכישת ציודאשכול ב': לצרכי )ב(

 ;התקציב השנתיכל מסך  12% - 7עד  4השייכות לאשכולות למ"ס 

בתחום רשויות מקומיות  ציודתמיכה ברכישת אשכול ג': לצרכי )ג(

 ;התקציב השנתיכל מסך  4% - 10עד  8השייכות לאשכולות למ"ס 
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 - במאוחד מספר רשויות מקומיות בידי השהוגש הזה, בקש קטן לצורך סעיף

רשות החזקה מבין הרשויות אליו שייכת ה אשכולהתוקצב ממסגרת התקציב של ת

 ;המבקשות

המועצה תעביר אותה  -ונותרה יתרה תקציבית אושרו כל הבקשות באשכול מסוים  (ב)

לשימוש באשכול תקציבי אחר: בשלב ראשון, בתוך אותו סוג תמיכה )למבנים או 

(, ותוך העדפת אשכולות הלמ"ס הנמוכים, ובשלב שני גם בין סוגי ענייןציוד, לפי ה

 התמיכות כאמור, ותוך העדפת אשכולות הלמ"ס הנמוכים.

 סכום התמיכה .48

בפועל, לפי  מיתקןת או עלות המרביה מיתקןיהיה עלות ה מיתקןל סכום התמיכה (א)

שיעור המימון המשלים לפי בהפחתת סכום המימון המשלים הנמוך מביניהן, 

לציוד  חדשים אלפי שקלים  180 כמפורט להלן; ובלבד שסכום התמיכה לא יעלה על

 המימון החסר למבקש.למבנים ועל  חדשים אלפי שקלים  600או 

שיעור המימון המשלים יהווה שיעור מוגדר )באחוזים( מתוך סכום התמיכה  (ב)

 והוא יחושב כמפורט להלן:זה,  קטן סעיףלפי שנקבע 

 מקומית רשות בתחומיבאזור עדיפות לאומית,  אינהשכתובתו  מיתקן לגבי (1)

  :7עד  1"ס למ באשכול המדורגת

X  *5  +15 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

עד  8"ס למ באשכול המדורגת מקומית רשות בתחומישכתובתו  מיתקן לגבי (2)

10:  

X  *5  +20 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקן לגבי (3)

 : 3עד  1 מקומית המדורגת באשכול למ"ס

X  *5   

 ;מדורגת הרשותבו שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 רשות של בתחומיה, לאומית עדיפות באזור היא שכתובתו מיתקן לגבי (4)

  :7עד  4"ס למ באשכול המדורגת מקומית

X  *5  +5 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 
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באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (5)

 : 10עד  8מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 

 בו מדורגת הרשות.שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 זכאית תהיה הים לענפי ציוד לרכישת תמיכה לקבל שזכאית מקומית רשות (6)

 המשלים המימון סכום מתוך הציוד של הכוללת מהעלות 10% של להפחתה

 10% של להפחתה זכאית הרשות תהיה, מועדף בענף מדובר ממנה; אם הנדרש

 ממנה הנדרש המשלים המימון סך מתוך הציוד של הכוללת מהעלות נוספים

 מתבצעת אינה בהם שהפעילות ספורט ימי ענפי –" ים ענפי, "זה לעניין

 שחייה בבריכות

לביצוע מבנה שהוא חדר כושר  מרביקטן )א(, סכום התמיכה ה על אף האמור בסעיף (ג)

 או לרכישת ציוד לצרכי הצטיידות בחדרי כושר, יהיה כדלקמן:

מתייחסת לחדר כושר המיועד לשימוש הספורט התחרותי בלבד, בבקשה ה (1)

 ולא יהיה פתוח לשימוש הקהל הרחב:

 260,000 יהיהסכום התמיכה המרבי בהקמת מבנה חדר הכושר )א(

 שקלים חדשים;

שקלים  180,000 יהיהסכום התמיכה המרבי להצטיידות חדר הכושר )ב(

 חדשים;

עד לשימוש הספורט התחרותי וכן מתייחסת לחדר כושר המיובבקשה ה (2)

 :לשימוש הקהל הרחב

 200,000 יהיהסכום התמיכה המרבי בהקמת מבנה חדר הכושר )א(

 ;שקלים חדשים

שקלים  180,000 יהיהסכום התמיכה המרבי להצטיידות חדר הכושר )ב(

 ;חדשים

ינות אולימפי או איגוד, כשהבקשה מרכז מצובבקשה בה המבקש הוא  (3)

 כושר שאינו פתוח לשימוש הקהל הרחב:מתייחסת לחדר 

 400,000 יהיהסכום התמיכה המרבי בהקמת מבנה חדר הכושר )א(

 שקלים חדשים;

שקלים  180,000 יהיהסכום התמיכה המרבי להצטיידות חדר הכושר )ב(

 .חדשים

 כללי ברירה בין בקשות .49
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בו באשכול ש; ובמקום הדיון בבקשות השונות יעשה בנפרד בכל אשכול ואשכול (א)

ינהגו בה כאמור בסעיף  -מסוים נותרה יתרה תקציבית לאחר אישור הבקשות 

 (.ב)47

בתוך כל אשכול המועצה תדרג את הבקשות השונות על פי סכומי התמיכה שקיבלו  (ב)

בשלוש השנים האחרונות, והיא  מיתקניםהמבקשים השונים כתמיכה לביצוע 

תאשר תחילה את הבקשות שביקשו מבקשים שסכום התמיכה שקיבלו כאמור היה 

תינתן עדיפות לבקשה  -נמוך יותר; זכו שני מבקשים בתמיכה כאמור בסכום זהה 

בתחומי רשות שאשכול הלמ"ס שלה נמוך יותר; היה גם אשכול  מיתקןלביצוע 

ברשות שלה מספר תושבים  מיתקןקשות לביצוע תינתן עדיפות לב -הלמ"ס זהה 

 גדול יותר.

הדירוג כפועל יוצא ( יעודכן מיד לאחר אישור בקשה; 2קטן ) הדירוג כאמור בסעיף (ג)

המיועדות  תמיכותגם ביעשה לא רק על בסיס תמיכות עבר, אלא תוך התחשבות 

 .להינתן בשנת התקציב עצמה

 לוחות זמנים .50

בתוך שנים עשר חודשים  מיתקןים את ביצוע העל המבקש שאושרה לו תמיכה לסי

 בו הודע לו על אישור הבקשה.שמהמועד 

 סימן ד': רובד שדרוג מגרשי כדורגל

 מטרת התמיכה .51

כדורגל קיימים,  מיתקנימטרת התמיכה ברובד שדרוג מגרשי כדורגל היא סיוע לשדרג 

אשר אינם מאושרים למשחקי ההתאחדות לכדורגל בשום רמה, והכשרתם עד לרמה 

 ההתאחדות לקיום משחקי ליגה באחת מהליגות הקיימות בהתאחדות. בידישיאושרו 

 מיתקניםה .52

ההתאחדות  בידיכדורגל, אשר אינם מאושרים  מיתקניהתמיכה תינתן רק לשם שדרוג 

 לכדורגל לקיום משחקים בליגה כלשהי.

 תנאי סף ותנאים מקדמיים למתן תמיכה .53

פועלת  מיתקןתנאי למתן תמיכה הוא, שבתחומי הרשות המקומית בה מצוי ה (א)

קבוצת כדורגל הרשומה התאחדות לכדורגל, במסגרת הליגות הסדירות של 

אופי ולפי , במשך שנה לפחות "פרחי ספורט"מיזם ההתאחדות או במסגרת 

 .מיתקןהפעילות המיועדת ב

באחד או יותר  מיתקןתמיכה ברובד חלוקה זה תינתן רק לצורך שדרוג ה (ב)

יקבע במפרט הטכני של תשלאמת המידה , והבאתו לכל הפחות להלןמהנושאים 

 המועצה, שיפורסם באתר האינטרנט שלה:
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 ;מלאכותי )סינטטי(כרי דשא; לרבות החלפה לדשא  (1)

 רי שופטים;חדרי הלבשה וחד (2)

 תאורה; (3)

 יציעים לקהל; (4)

 ;מיתקןגידור סביב ה (5)

 תנאי למתן תמיכה הוא, אישור של ההתאחדות לכדורגל, כי: (ג)

אינו מתאים לקיום משחקי ליגה באף אחת מהליגות המאורגנות על  מיתקןה (1)

 ידה;

הוא יעמוד בדרישות שלה  -על פי פירטי הבקשה  מיתקןהשלמת ביצוע ה (2)

 ;לפחות ליגות המאורגנות על ידהלקיום משחקי ליגה, באחת ה

 .( 3בסעיף קטן ב)על דרישות במיתקן קיימת תאורה העונה  (3)

 יותר מפעם אחת. מיתקןלא תינתן תמיכה ברובד זה ל (ד)

 סכום התמיכה .54

בפועל, לפי  מיתקןת או עלות המרביה מיתקןיהיה עלות ה מיתקןסכום התמיכה ל (א)

שיעור המימון המשלים לפי בהפחתת סכום המימון המשלים הנמוך מבניהן, 

המועצה תקבע בנהלים, שיפורסמו באתר האינטרנט שלה, סכומים ; כמפורט להלן

 ;מיתקןים לכל עלות מרבי

שיעור המימון המשלים יהווה שיעור מוגדר )באחוזים( מתוך סכום התמיכה  (ב)

 קטן )א(, והוא יחושב כמפורט להלן: סעיףלפי שנקבע 

 מקומית רשות בתחומיבאזור עדיפות לאומית,  אינהשכתובתו  מיתקן לגבי (1)

  :7עד  1"ס למ באשכול המדורגת

X  *5  +15 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

עד  8"ס למ באשכול המדורגת מקומית רשות בתחומישכתובתו  מיתקן לגבי (2)

10:  

X  *5  +20 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 



 31 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקן לגבי (3)

 : 3עד  1מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5   

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 רשות של בתחומיה, לאומית עדיפות באזור היא שכתובתו מיתקן לגבי (4)

  :7עד  4"ס למ באשכול המדורגת מקומית

X  *5  +5 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (5)

 : 10עד  8מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 

 בו מדורגת הרשות.שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 כללי ברירה בין בקשות .55

 בכל שנת תקציב הבקשות ידורגו לפי הסדר שלהלן: (א)

; מיתקןמספר הקבוצות הפעילות בתחומי הרשות שבה מצוי הדירוג לפי  (1)

קבוצות בענף הכדורגל הזוכות לתמיכות  -זה "קבוצות פעילות"  ענייןל

או קבוצות שהתקיימו בהן  במשך שנה לפחות "פרחי ספורט" מיזםבמסגרת 

 שני אלה:

הקבוצות השתתפו בתחרויות רשמיות שמטעם ההתאחדות לכדורגל )א(

למועד הגשת הבקשה, והן צפויות להשתתף בתחרויות  בשנתיים שקדמו

 ;כאמור גם בשנה לגביה מתבקשת התמיכה

הקבוצות או העמותות במסגרתן הקבוצות מאוגדות מתוקצבות לפי )ב(

 ההימורים; ( לחוק3()1)ב9סעיף 

תדורגנה  -מבין הבקשות שוות המעמד לפי דירוג מספר הקבוצות הפעילות  (2)

שבתחומי הרשות שדירוג הלמ"ס  מיתקןת לראשונות הבקשות המתייחסו

תדורגנה ראשונות  -שלה נמוך יותר; וברשויות שדירוג הלמ"ס שלהן שווה 

שתחומי הרשויות בהן מספר התושבים הוא  מיתקןהבקשות המתייחסות ל

 ;גדול יותר

המועצה תדון בבקשות כפי סדרן שבעקבות הדירוג האמור, עד למיצוי תקציב  (ב)

 הרובד.
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 לוחות זמנים .56

בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה להתחיל ביצוע העבודות לשם ביצוע ה (א)

 בו הודע לו על אישור הבקשה. ש( חודשים מהמועד 12שנים עשר )

( 36בתוך שלושים וששה ) מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה (ב)

( 24בו הודע לו על אישור הבקשה, ובתוך עשרים וארבעה )שחודשים מהמועד 

 .מיזםבו החל בשחודשים מהמועד 

 סימן ה': רובד תחרויות אליפות עולם ואירופה

 מטרת התמיכה .57

אליפויות מטרת התמיכות ברובד אליפות עולם ואירופה היא לתמוך בקיומם של  (א)

 אותן אליפויות. בעד מיתקניםעולם ואירופה בישראל, על ידי מתן תמיכה לביצוע 

תמיכות ברובד תינתנה רק לצורך הגשמת המטרה האמורה, ורק כאשר, לדעת  (ב)

 המועצה, אין מענה הולם לצורך שהתעורר ברובדי החלוקה האחרים של תכנית זו.

 הגדרות .58

 המשמעות הרשומה בצדם: תהיהלמושגים המפורטים להלן, בפרק זה 

 שזו כפי, בוגרים או נוער לגילאי, רשמית אירופה אליפות -" אירופה"אליפות  (1)

או, לגבי ענף  לעניין שייכתה האירופית ההתאחדות ידי על והוכרה הוגדרה

הספורט כתחרות מקבילה  מינהלהטניס, אליפות אשר הוכרה על ידי 

לאליפות אירופה כאמור, המתקיימת בישראל, ואשר בה מתחרים ספורטאים 

 המייצגים את מדינת ישראל באופן רשמי;

תחרות אליפות עולם רשמית לגילאי נוער או בוגרים כפי  -"אליפות עולם"  (2)

, לגבי ענף אולעניין  הנוגעתשזו הוגדרה והוכרה על ידי ההתאחדות העולמית 

הספורט כתחרות מקבילה  מינהלהטניס, אליפות אשר הוכרה על ידי 

לאליפות עולם כאמור, המתקיימת בישראל, ואשר בה מתחרים ספורטאים 

 .ייצגים את מדינת ישראל באופן רשמיהמ

 תנאי סף ותנאים מקדמיים למתן תמיכה .59

 רק איגודי ספורט יהיו זכאים לקבל תמיכה ברובד זה. (א)

במהלך שלוש  מיתקןשהמועצה תמכה בביצוע ה מיתקן בעדלא תינתן תמיכה  (ב)

 השנים שקדמו להגשת הבקשה )גם אם התמיכה היתה ברובד חלוקה אחר(; ואולם:

, שהיא מיתקןרשאית לאשר תמיכה לפריטים אחרים באותו  יהתההמועצה  (1)

 לא תמכה בביצועם כאמור;



 33 

כאמור, אם שוכנעה היא, כי  מיתקןרשאית לאשר תמיכה ל תהיההמועצה  (2)

נובעת מצורך ספורטיבי שמקורו בשינוי  מיתקןבקשת התמיכה לאותו 

בלתי צפוי או מבלאי הנוגע לעניין בתקנות או בחוקי הספורט של ענף הספורט 

 .לא יכלו למנוע בשקידה סבירה מיתקן, שמבקש התמיכה ובעל המיתקןשל ה

בו הבקשה מתייחסת לציוד, על המבקש לפרט בבקשה היכן יאוחסן הציוד שמקום  (ג)

עם תום התחרות, ואת מי צפוי הציוד לשרת עם תום התחרות, ולקבל את אישור 

 המועצה לעניינים אלה.

 איחוד בקשות .60

ולהתייחס אליהן  ,שעברו את תנאי הסף רשאית לאחד בין בקשות שונות תהיההמועצה 

 תיעשהכאל בקשה אחת; וזאת אף אם מדובר בבקשות שהגישו מבקשים שונים. המועצה 

 :האלה שימוש בסמכותה זו בהתקיים לפחות אחד מהתנאים

 או שיעורי הגדלת למטרת רק נועד הבקשות שבין הפיצול כי, סבורה המועצה (1)

 ;התמיכה סכומי

 ;מלאכותי הוא הבקשות שבין הפיצול כי, סבורה המועצה (2)

 .הבקשות שבין לפיצול ספורטיבית הצדקה אין כי, סבורה המועצה (3)

 סכום התמיכה .61

הצפויים לשרת תחרות אליפות אירופה לא יעלה  מיתקניםסכום התמיכה לכלל ה (א)

הצפויים לשרת  מיתקניםסכום התמיכה לכלל השקלים חדשים;  750,000על 

 .שקלים חדשיםיון לימ 1תחרות אליפות עולם לא יעלה על 

להגדיל את סכום התמיכה לכלל  ,רשאית, המועצה (קטן )א על אף האמור בסעיף (ב)

הצפויים לשרת תחרות אליפות אירופה או אליפות עולם, עד לסכום של  מיתקניםה

וזאת על ובלבד שנותרה יתרה ברובד זה באותה שנה, , שקלים חדשיםיון לימ 2

 , כולם או מקצתם:להלן שיובאו יסוד השיקולים

לאמת המידה  מיתקניםהגדלת סכום התמיכה דרושה על מנת להביא את ה (1)

 על פי איגוד הספורט הבינלאומי הנוגע בדבר לשם קיום התחרות; תהנדרש

קיים, בין אם לעצם התחרות צפויה להת הםב מיתקניםרב של מספר קיום  (2)

 התחרות, ובין אם לצרכי אימון הספורטאים;

 .בהם התחרות צפויה להתקיים מיתקניםהפיזור הגיאוגרפי של ה (3)

הצפוי לשרת אליפות אירופה או אליפות עולם לא יעלה על  מיתקןסכום התמיכה ל (ג)

בפועל, לפי הנמוך מבניהן; ובכל  מיתקןת או מעלות המרביה מיתקןמעלות ה 75%

 מקרה לא יעלה על המימון החסר למבקש.
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היה וסכום התמיכות הכולל הצפוי מאישור כלל הבקשות שהוגשו למועצה ואשר  (ד)

עברו את תנאי הסף עולה על המסגרת התקציבית, יופחת סכום התמיכה בשיעור 

 אחיד לכלל הבקשות, עד להגעה למסגרת התקציבית.

 תהוראות נוספו .62

מבקשי התמיכה ברובד אליפויות אירופה ועולם ימסרו למועצה הודעה מיד קבלת  (א)

ההודעה מההתאחדות הבינלאומית הרלבנטית בדבר מועמדותם לקיום התחרות 

בתחומם, וימסרו למועצה הודעה בדבר צרכיהם מוקדם ככל האפשר. מבלי לגרוע 

לם תוגשנה לא מחובה זו, בקשות לקבלת תמיכה ברובד אליפויות אירופה ועו

 חודשים טרם קיומה הצפוי של התחרות. 6-יאוחר מ

על המבקש להגיש את הבקשה בשיתוף עם התאגיד אשר לו זכויות ארוכות טווח  (ב)

 עניין, והמבקש והתאגיד האמור יחובו יחד ולחוד כלפי המועצה בכל מיתקןב

 הקשור לתמיכה.

עד מועד תחילת התחרות  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה (ג)

 אושרה לו התמיכה.בעדה 

 סימן ו': רובד אירוע ספורט ייחודי

 מטרת התמיכה .63

מטרת התמיכות ברובד אירוע ספורט ייחודי היא לתמוך בקיומם של אירועי ספורט  (א)

 בעד מיתקניםרב משתתפים, רב ענפיים ורב מדינתיים, על ידי מתן תמיכה לביצוע 

 אותם האירועים.

ברובד תינתנה רק לצורך הגשמת המטרה האמורה, ורק כאשר, לדעת תמיכות  (ב)

 המועצה, אין מענה הולם לצורך שהתעורר ברובדי החלוקה האחרים של תכנית זו.

 הגדרת אירוע ספורט ייחודי .64

 :האלהבו מתקיימים כל התנאים ש"אירוע ספורט ייחודי" הוא אירוע 

 ;לפחות ימים שבוע פני על מתפרס האירוע (1)

 ;ישראל בתחומי מוקדים במספר מתקיימות במסגרתו תהתחרויו (2)

 של במקרה, או, לפחות  מדינות 8-מ ספורטאים משתתפים האירוע במסגרת (3)

 ;לפחות מדינות 4 -מ - לנוער ספורט אירוע

, או, במקרה של אירוע לפחות ספורטאים 2,000האירוע משתתפים  במסגרת (4)

 ;לפחות ספורטאים 1,000 -ספורט לנוער 

 "ל;מחו ספורטאים הינם באירוע המשתתפים מהספורטאים לפחות  25% (5)
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 שהאיגוד לפחותענפי ספורט  12 -ב תחרויות מתקיימות האירוע במסגרת (6)

, או במקרה של ההימורים ( לחוק2()1)ב9 סעיף לפישלהם מקבל תמיכות 

 .כאמור לפחותענפי ספורט  5 -אירוע ספורט לנוער 

 תמיכהתנאי סף ותנאים מקדמיים למתן  .65

המיועדים לשרת ענפי ספורט שהאיגוד שלהם זכאי  מיתקנים בעדתמיכה תינתן רק  (א)

 .ההימורים ( לחוק2()1)ב9לקבל הקצבות לפי סעיף 

 ( לחוק3()1)ב9אגודות ספורט שאינן מקבלות הקצבות לפי סעיף לא תינתן תמיכה ל (ב)

 או תמיכה שנועדה לשרת אגודות ספורט כאמור.ההימורים 

 שמתקיים בו אחד מאלה: מיתקן בעדלא תינתן תמיכה  (ג)

 ברובד חלוקה אחר באותה שנת תקציב; מיתקןהמועצה תמכה בביצוע ה (1)

 ,במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה מיתקןתמכה בביצוע ה המועצה (2)

רשאית  תהיהגם אם התמיכה היתה ברובד חלוקה אחר; ואולם המועצה 

, שהיא לא תמכה בביצועם מיתקן לאשר תמיכה לפריטים אחרים באותו

 .כאמור

 סכום התמיכה .66

מעלות  75%הצפוי לשרת אירוע ספורט ייחודי לא יעלה על  מיתקןסכום התמיכה ל (א)

בפועל, לפי הנמוך מבניהן; ובכל מקרה לא  מיתקןת או מעלות המרביה מיתקןה

 יעלה על המימון החסר למבקש.

קשות שהוגשו למועצה ואשר היה וסכום התמיכות הכולל הצפוי מאישור כלל הב (ב)

עברו את תנאי הסף עולה על המסגרת התקציבית, יופחת סכום התמיכה בשיעור 

 אחיד לכלל הבקשות, עד להגעה למסגרת התקציבית.

 בקשות התמיכה והדיון בהן .67

הגוף המארגן אירוע ספורט ייחודי ימסור למועצה הודעה בעניין זה שנה וחצי  (א)

בעד נתנו תמיכות ילא י -הודעה מראש כאמור לפני האירוע; לא נמסרה לפחות 

 אותו אירוע.

בקשות לקבלת תמיכה ברובד אירוע ספורט ייחודי תוגשנה לא יאוחר מעשרה  (ב)

 חודשים טרם קיומו הצפוי של האירוע.

על המבקש לרכז במסגרת הבקשה את כל צרכיו הנובעים מאירוע הספורט הייחודי.  (ג)

מבקש, על מנת לוודא שאין בנמצא הבקשה תיבחן על ידי המועצה, בשיתוף ה

חלופות הולמות לקיום אירוע הספורט הייחודי, אשר אינן מצריכות מתן סיוע 

 מיוחד מהמועצה.
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על המבקש להגיש את הבקשה בשיתוף עם התאגיד אשר לו זכויות ארוכות טווח  (ד)

 עניין, והמבקש והתאגיד האמור יחובו יחד ולחוד כלפי המועצה בכל מיתקןב

 יכה.הקשור לתמ

עד מועד תחילת התחרות  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה (ה)

 אושרה לו התמיכה.בעדה 

 פרק ד': אשכול אימון נוער עיקרי ומשני

 סימן א': רובד אימון נוער אולמות

 מטרת התמיכה .68

באמות המידה , תוך יצירת האחדה מיתקניםהיא הקמת  זהמטרת התמיכות ברובד 

ברחבי הארץ וצמצום  מיתקניםאלה, ותוך שיפור פריסת ה מיתקניםמוקמים  ןלפיה

תכנית זו; וזאת לשם לפי הפערים הקיימים בתחום זה בין הרשויות המקומיות השונות, 

הנוגעים קידום קבוצות או ספורטאי נוער פעילים בתחרויות רשמיות שמטעם האיגודים 

 .לעניין

 מיתקניםה .69

 מיתקניםנתן תמיכה ברובד אימון נוער אולמות הם הביצועם תי בעדש מיתקניםה (א)

אך ורק  ,יתייחסוהמפורטים בתיקי המוצר של רובד זה. בקשות התמיכה 

 מפורט שם.לפי המפורטים בתיקי מוצר אלה, ולהקמתם  מיתקניםל

פי תיקי המוצר, -, עלמיתקןהקמת  עדככלל, תמיכה ברובד זה תינתן רק ב (ב)

רשאית לאשר גם בקשה המתייחסת לחלק  תהיהבשלמותו. ואולם, המועצה 

בו מתקיימים ש מיתקןבין היתר משום שבמקום כבר מצוי , מדרישות תיקי המוצר

 חלקית דרישות תיק המוצר, וזאת בכפוף לתנאים אלה:

חלק המפרט הטכני שהרשות מבקשת לגרוע מתיק המוצר כבר בוצע על ידה,  (1)

בסמיכות למיקומו המיועד דרישות המפורטות בתיק המוצר, והוא מצוי לפי ה

 שלשם הקמתו הוגשה הבקשה; מיתקןשל ה

 מיתקןהרשות צירפה לבקשת התמיכה אישור של האיגוד הרלבנטי, כי ה (2)

שלשם הקמתו מוגשת הבקשה, בצירוף אותו חלק מתיק המוצר שכבר בוצע 

 על ידה, יתאים לאימון נוער בענף הספורט הרלבנטי;

ה באותן ההתחייבויות בהן מתחייב הרשות הסכימה להתחייב כלפי המועצ (3)

 .יגרע מרשימת זכאותה מיתקןשלם, ובכלל זה הסכימה כי  מיתקןמי שמקים 

יפחת סכום  - מיתקןאישרה המועצה את בקשת התמיכה לביצוע חלקי של ה (ג)

העובדה שהוא מבצע רק בשל התמיכה באופן יחסי לחסכון שיש למקבל התמיכה 

 חלקים מתיק המוצר.
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 מיתקניםלקבלת תמיכה ורשימת ההגופים הזכאים  .70

 זכאיות לקבל תמיכה ברובד זה.יהיו רק רשויות מקומיות  (א)

 מיתקןזכאית לקבלת תמיכה ל תהיהכל רשות מקומית  בסימן ג', בכפוף לאמור  (ב)

 אחד לפחות בתחומה.

, אשר קבעה את מספר מיתקניםהמועצה ערכה רשימה למיפוי צרכי הקמת  (ג)

זכאית לתמיכה בביצועם. הרשימה נערכה לפי  כל רשות תהיהלו  מרביה מיתקניםה

הקיימים בפועל בתחומן של הרשויות  מיתקנים: מספר הלהלןאמות המידה 

המקומיות בענפי הספורט השונים, מספר הספורטאים התחרותיים הפועלים 

בתחומן בענפי הספורט השונים, גודל אוכלוסייתן, ודירוג הלמ"ס שלהן. הרשימה 

 נה לתכנית זו.מפורטת בתוספת הראשו

 מרבי מיתקניםרשאית לקבוע מספר  תהיהעל אף האמור ברשימה, המועצה  (ד)

 הרובדלרשות, אשר לביצועם תינתן תמיכה, בשים לב למגבלות תקציביות של 

 .באותה שנה

הצמודות  מספר רשויות מקומיות בידיבקשה לקבלת תמיכה יכול ותוגש במשותף  (ה)

בתחומי האחת מהן, ויחולו  מיתקן, לביצוע משותף של זו לזו מבחינה גיאוגרפית

 כללים אלה:

 ;מיתקןמיקום הלפי יקבע  72שיעור המימון המשלים כאמור בסעיף  (1)

, הבקשה המשותפת תדורג על פי 73סדר הדיון בבקשות כאמור בסעיף  ענייןל (2)

 -אשכול הלמ"ס של הרשות שלה דירוג נמוך יותר, ומספר תושבי הרשות 

 תושבי כל הרשויות המבקשות יחדיו;יחשב כמספר 

בחירתן המשותפת של לפי )ד( תעודכן  -קטנים )ג( ו-הרשימה כאמור בסעיפים (3)

 מיתקןיגרע ה -הרשויות המקומיות; לא קיבלו הן החלטה משותפת 

 .מיתקןמהרשימה המתייחסת לרשות שבתחומה בוצע ה

 תמיכהתנאי סף ותנאים מקדמיים למתן  .71

ברשויות מקומיות אשר הצביעו לפני המועצה, להנחת דעתה המועצה תתמוך רק  (א)

זמינים לכך  מיתקןשל המועצה, כי המקרקעין עליהם היא מבקשת לבצע את ה

 מבחינה תכנונית, לביצוע תוך פרק זמן סביר.

 אם רק תינתן( כדוריד)זירת  גדול אולם לביצוע, אולמות נוער אימון ברובד תמיכה (ב)

 מיתקןצפוי לשרת קבוצות נוער פעילות או שהוא  מבוקשת התמיכה בעדו מיתקןה

 שנועד לשרת איגוד ספורט. 

 -זהקטן  סעיף ענייןל
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 והנבחרות הספורטאים פעילות את המבטיח התקשרות חוזה המציא האיגוד (1)

 ;זה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים במיתקן באיגוד הרשומים

ביתי למשחקים או אימונים של  מיתקןמהווה  המיתקן כי אישרה המועצה ( 2)

זה תביא המועצה בחשבון את מספר  ענייןספורטאים ונבחרות הרשומים באיגוד. ל

שהוכרו  מיתקניםהספורטאים והנבחרות הפעילים הרשומים באיגוד, ואת כמות ה

   ביתיים של אותו איגוד; מיתקניםעל ידי המועצה כ

 

 :אלה שני ןבה שהתקיימו קבוצות -" פעילות נוער"קבוצות  

 בשנתיים הכדוריד איגוד שמטעם רשמיות בתחרויות השתתפו הנוער קבוצות (1)

 גם כאמור בתחרויות להשתתף צפויות והן, הבקשה הגשת למועד שקדמו

 ;התמיכה מתבקשת לגביה בשנה

 סעיף לפי מתוקצבות מאוגדות הקבוצות במסגרתן העמותות או הקבוצות (2)

 .ההימורים לחוק( 3()1)ב9

 -תמיכה לביצוע אולם גדול )זירת כדוריד( שנועד לשרת קבוצות פעילות לא תינתן  (ג)

הוא מחוץ לתחומי הרשות המוניציפלית בה רשומה הקבוצה על פי  מיתקןאם ה

 נוהלי המועצה.

 בכפוף להלן : יהיה הסכום המפורט בתיק המוצר סכום התמיכה .72

מקומית, מסכום התמיכה יופחת סכום המימון המשלים לו נדרשת כל רשות  (א)

 והמחושב באחוזים מן האומדן הכלול בתיק המוצר, כדלקמן:

 :להלןלא יידרש מימון משלים מרשות מקומית שהתקיימו בה כל התנאים  (1)

או באזור עדיפות  6עד  1נמצאת באשכול למ"ס הרשות המקומית )א(

 ;לאומית

 ה לתכנית;יהרשות המקומית לא נכללת בתוספת השני)ב(

מימשה זכאות לקבלת תמיכה לפי רובד חלוקה  הרשות המקומית לא )ג(

 זה;

אחד בלבד לפי  מיתקןהרשות המקומית זכאית לקבלת תמיכה ל)ד(

 ;הרשימה שבתוספת הראשונה

ק"מ  0לא יידרש מימון משלים מרשות מקומית הנמצאות בתחום הקו שבין  (2)

על פי תיק המוצר,  מיתקןהמבצעת את העזה  ק"מ מגבול רצועת 7לבין 

; כללי המדינה למיגון מבני ציבורלפי והמוסיפה על כך, על חשבונה, מיגון 

עשה על פי יקטן זה ת קביעה אם רשות נמצאת בתחום המזכה כאמור בסעיף
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 1951-תשי"אה, הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחיתה
 ;מזמן לזמן, כפי שתעודכן (6)

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  מיתקןלגבי  (3)

 :4עד  1מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 

  ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, המצוי בתחומי רשות  מיתקןלגבי  (4)

 :7עד  5מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +20 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 :10עד  8המצוי בתחומי רשות מקומית המדורגת באשכול למ"ס  מיתקןלגבי  (5)

X  *5  +25 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (6)

 : 3עד  1מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +5 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (7)

 :7עד  4מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (8)

 :10עד  8מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +20 

 בו מדורגת הרשות.שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

                                                 
 .78ס"ח תשי"א, עמ'   6
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 .(ג)69כאמור בסעיף , הפחתה הנובעת מביצוע חלקי של תיק המוצר (ב)

 :הדיון בבקשות התמיכה וכללי הברירה .73

 . שלהלן בטבלה כמפורט שהוגשו הבקשות ימוינו, תקציב שנת מידי (א)

 טור א'

 )הקבוצה(

 טור ב'

 )שיעור התקציב שיחולק לקבוצה(

הבקשות של רשויות מקומיות המדורגות 

 של הלמ"ס 3עד  1באשכולות 

 מהתקציב 45%

 4הבקשות של רשויות המדורגות באשכולות 

 של הלמ"ס 6 עד 

 מהתקציב 35%

הבקשות של רשויות מקומיות המדורגות 

 של הלמ"ס 10עד  7באשכולות 

 מהתקציב 20%

 

הרובד  בעדן בטור ב' מכלל התקציב שות שבטור א' יוקצה השיעור המצויהבק בעד (ב)

 שבסימן זה.

מידי שנת תקציב, ימוינו הבקשות שהוגשו לפי דירוג הלמ"ס של הרשויות  (ג)

 . בסעיף קטן )א( קבוצות שבטור א' בטבלהלפי ה, המבקשות

 להלן :ייושמו הכללים במתן התמיכות  (ד)

 ; נמוכיםתינתן עדיפות לרשויות בקבוצות הלמ"ס ה (3)

 רצועת עם מהגבול קילומטרים שבעה עד של במרחק שנמצאת מקומית רשות (4)

 לאולם אחת זכאות להמיר תוכל, לאולם אחת מזכאות יותר לה ושיש, עזה

 המועצה שתפרסם המוצר תיק לפי  ממוגן אולם להקים כדי נוסף בתקציב

 .לעניין זה

הכרעה בין בקשות שהוגשו על ידי רשויות מאותו דירוג של הלמ"ס, לצורך  (5)

 ; תינתן עדיפות לרשויות בעלות מספר התושבים הרב יותר

רשות שכבר קיים  בידיים מיתקן מסו בעדקשות באותה קבוצה הוגשו ב (6)

זהה, תינתן עדיפות  מיתקןרשות שלא קיים אצלה  ובידיזהה  מיתקןאצלה 

 תקן. לרשות שלא קיים אצלה מי

 אולמות התעמלות .74
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 השי, יוקמו חמלקידום הספורט במדינה בחשיבות תחום ההתעמלות הכרהמתוך  (א)

בלעדית להתעמלות מכשירים או  יםמיועדו יהיש ברחבי הארץ אולמות התעמלות

 "האולמות"(.  –)בסעיף זה  להתעמלות אמנותית או קרקע גם יחד

 יקבלו זכאות לאולםשרשויות חמש מבלי לגרוע מזכאות אחרת על פי תכנית זו,  (ב)

, כפי ושיקולים ענייניים אחרים רפיתגפי פריסה גיאו-על תיבחרנה ת,התעמלו

סוכם בין משרד התרבות והספורט והמועצה הלאומית לספורט, לאחר יש

 . איגוד ההתעמלותהתייעצות עם 

  .לנושא זה כמפורט בתיק המוצר מפרט האולמות יהיה (ג)

 מיתקןמעלות ה 75%יהיה  74להקמת האולמות האמורים בסעיף  מרבישיעור התמיכה ה .75

 על פי תיק המוצר, או מעלות ההקמה בפועל, לפי הנמוך מבניהם.

 לוחות זמנים .76

בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה להתחיל ביצוע העבודות לשם ביצוע ה (א)

 בו הודע לו על אישור הבקשה. שחודשים מהמועד  12

חודשים מהמועד  36בתוך  מיתקןתמיכה לסיים את ביצוע העל המבקש שאושרה לו  (ב)

 .מיזםבו החל בשחודשים מהמועד  24בו הודע לו על אישור הבקשה, ובתוך ש

 סימן ב': רובד אימון נוער כדורגל

 מטרת התמיכה .77

שהם מגרשי כדורגל, תוך יצירת האחדה  מיתקניםהיא הקמת  זה מטרת התמיכות ברובד 

ברחבי  מיתקניםאלה, ותוך שיפור פריסת ה מיתקניםמוקמים  ןלפיהבאמות המידה 

תכנית לפי הארץ וצמצום הפערים הקיימים בתחום זה בין הרשויות המקומיות השונות, 

זו; וזאת לשם קידום קבוצות או ספורטאי נוער פעילים בתחרויות רשמיות שמטעם 

 ההתאחדות לכדורגל.

 מיתקניםה .78

 מיתקניםכה ברובד אימון נוער כדורגל הם הביצועם תינתן תמי בעדש מיתקניםה (א)

 מיתקניםאך ורק ליתייחסו המפורטים בתיקי המוצר של רובד זה. בקשות התמיכה 

 מפורט שם.לפי המפורטים בתיקי מוצר אלה, ולהקמתם 

, על פי תיקי המוצר, מיתקןהקמת  עדככלל, תמיכה ברובד זה תינתן רק ב (ב)

שר גם בקשה המתייחסת לחלק רשאית לא תהיהבשלמותו. ואולם, המועצה 

בו מתקיימים ש מיתקןבין היתר משום שבמקום כבר מצוי , מדרישות תיקי המוצר

 חלקית דרישות תיק המוצר, וזאת בכפוף לתנאים אלה:
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חלק המפרט הטכני שהרשות מבקשת לגרוע מתיק המוצר כבר בוצע על ידה,  (1)

למיקומו המיועד דרישות המפורטות בתיק המוצר, והוא מצוי בסמיכות לפי ה

 שלשם הקמתו הוגשה הבקשה; מיתקןשל ה

 מיתקןהרשות צירפה לבקשת התמיכה אישור של ההתאחדות לכדורגל, כי ה (2)

שלשם הקמתו מוגשת הבקשה, בצירוף אותו חלק מתיק המוצר שכבר בוצע 

 על ידה, יתאים לאימון נוער בענף הכדורגל;

יבויות בהן מתחייב הרשות הסכימה להתחייב כלפי המועצה באותן ההתחי (3)

 ;יגרע מרשימת זכאותה מיתקןשלם, ובכלל זה הסכימה כי  מיתקןמי שמקים 

יפחת סכום  - מיתקןאישרה המועצה את בקשת התמיכה לביצוע חלקי של ה (ג)

העובדה שהוא מבצע רק בשל התמיכה באופן יחסי לחסכון שיש למקבל התמיכה 

 חלקים מתיק המוצר.

 

 מיתקניםורשימת ההגופים הזכאים לקבלת תמיכה  .79

 זכאיות לקבל תמיכה ברובד זה. יהיורק רשויות מקומיות  (א)

זכאית לקבלת תמיכה  תהיהאיש  5,000כל רשות מקומית שמספר תושביה עולה על  (ב)

אחד לפחות בתחומה; מספר רשויות מקומיות שאינן זכאיות לתמיכה  מיתקןל

איש  5,000משותף ומספר תושביהן יחדיו עולה על  יבעצמן, ואשר להן גבול גיאוגרפ

 אחד בתחום אחת מהן. מיתקןזכאיות, יחדיו, לקבלת תמיכה ל יהיו

, אשר קבעה את מספר מיתקניםהמועצה ערכה רשימה למיפוי צרכי הקמת  (ג)

כל רשות זכאית לתמיכה בביצועם. הרשימה נערכה לפי  תהיהלו  מרביה מיתקניםה

הקיימים בפועל בתחומן של הרשויות  מיתקניםה: מספר להלןאמות המידה 

המקומיות בענפי הספורט השונים, מספר הספורטאים התחרותיים הפועלים 

בתחומן בענפי הספורט השונים, גודל אוכלוסייתן, ודירוג הלמ"ס שלהן. הרשימה 

 מפורטת בתוספת השניה לתכנית זו.

 מרבי יתקניםמרשאית לקבוע מספר  תהיהעל אף האמור ברשימה, המועצה  (ד)

 הרובדלרשות, אשר לביצועם תינתן תמיכה, בשים לב למגבלות תקציביות של 

 .באותה שנה

הצמודות  מספר רשויות מקומיות בידיבקשה לקבלת תמיכה יכול ותוגש במשותף  (ה)

בתחומי האחת מהן, ויחולו  מיתקן, לביצוע משותף של זו לזו מבחינה גיאוגרפית

 כללים אלה:

 ;מיתקןמיקום הלפי יקבע  81שיעור המימון המשלים כאמור בסעיף  (1)
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, הבקשה המשותפת תדורג על פי 82סדר הדיון בבקשות כאמור בסעיף  ענייןל (2)

 -אשכול הלמ"ס של הרשות שלה דירוג נמוך יותר, ומספר תושבי הרשות 

 יחשב כמספר תושבי כל הרשויות המבקשות יחדיו;

בחירתן המשותפת של לפי ( תעודכן ד) -( וג)קטנים  הרשימה כאמור בסעיפים (3)

מהרשימה  מיתקןיגרע ה -הרשויות המקומיות; לא קיבלו החלטה משותפת 

 .מיתקןהמתייחסת לרשות שבתחומה בוצע ה

על אף האמור בסימנים א' וב' לפרק זה, הרשויות המקומיות תהיינה רשאיות  (4)

סעיף לפי  בתחום אחת מהן מיתקןלבקש לקבל תמיכה לביצוע משותף של 

אחר  מיתקןבלא ניכוי של המימון המשלים הנדרש מהן, כנגד גריעת  ,(ב) קטן

 לו היתה זכאית רשות מקומית אחת מהן.

)ד(, וברשימה בתוספת השניה, מועצה אזורית שנמצאת -על אף האמור בסעיפים קטנים )ג( ו (ו)

 חד בלבד.וגם באזור עדיפות לאומית תהיה זכאית למגרש א  1בדירוג פריפריאליות 

 תמיכהתנאי סף ותנאים מקדמיים למתן  .80

המועצה תתמוך רק ברשויות מקומיות אשר הצביעו לפני המועצה, להנחת דעתה  (א)

זמינים לכך  מיתקןשל המועצה, כי המקרקעין עליהם היא מבקשת לבצע את ה

 מבחינה תכנונית, לביצוע תוך פרק זמן סביר.

נגד התחייבות של המבקש לקיים תמיכה ברובד אימון נוער כדורגל תינתן רק כ (ב)

פעילות נתמכת של פרחי ספורט כדורגל )הרשומים באיגוד( או קבוצת  מיתקןב

 .מיתקןכדורגל בגילאי ילדים ומעלה, לכל המאוחר תוך שנה מיום השלמת ה

 :להלןסכום התמיכה יהיה הסכום המפורט בתיק המוצר בהפחתות ובתוספות  .81

המימון המשלים לו נדרשת כל רשות מקומית, והמחושב מסכום התמיכה יופחת סכום ( א)

 באחוזים מן האומדן הכלול בתיק המוצר, כדלקמן:

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  מיתקןלגבי  (1)

 :4עד  1מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 

  ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

בתו איננה באזור עדיפות לאומית, המצוי בתחומי רשות שכתו מיתקןלגבי  (2)

 :7עד  5מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +20 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 :10עד  8המצוי בתחומי רשות מקומית המדורגת באשכול למ"ס  מיתקןלגבי  (3)
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X  *5  +25 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (4)

 : 3עד  1מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +5 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (5)

 :7עד  4מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקןלגבי  (6)

 :10עד  8מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +20 

 בו מדורגת הרשות.שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 .(ג)78בסעיף כאמור  ,הפחתה הנובעת מביצוע חלקי של תיק המוצר( ב)

זכאיות להגדלת סכום התמיכה  יהיורשויות מקומיות המקיימות את התנאים שלהלן, ( ג)

 ואלה התנאים:, שקלים חדשיםיליון מ 1 -ב

 , המשחקת במסגרתקבוצת כדורגל תחרותיתבתחומי הרשות משחקת (1)

 בכדורגל; ליגת העל

 או נמוך מזה; 5הרשות היא בדירוג למ"ס  (2)

 לאומית; הרשות מצויה באיזור עדיפות(3) 

 ;מגרש נוער תקני פעיללא קיים בתחומי הרשות  (4)

 הדיון בבקשות התמיכה וכללי הברירה .82

 . שלהלן בטבלה כמפורט שהוגשו הבקשות ימוינו, תקציב שנת מידי (א)
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 טור א'

 )הקבוצה(

 טור ב'

 )שיעור התקציב שיחולק לקבוצה(

הבקשות של רשויות מקומיות המדורגות 

 של הלמ"ס 3עד  1באשכולות 

 מהתקציב 45%

 4הבקשות של רשויות המדורגות באשכולות 

 הלמ"ס 6עד 

 מהתקציב 35%

הבקשות של רשויות מקומיות המדורגות 

 של הלמ"ס 10עד  7באשכולות 

 מהתקציב 20%

 

הרובד  בעדבטור ב' מכלל התקציב  יןהבקשות שבטור א' יוקצה השיעור המצו בעד (ב)

 שבסימן זה.

מידי שנת תקציב, ימוינו הבקשות שהוגשו לפי דירוג הלמ"ס של הרשויות  (ג)

 . בסעיף קטן )א(שבטור א' בטבלה  קבוצותלפי ההמבקשות, 

 : להלן הכללים ייושמובמתן התמיכות  (ד)

 ; נמוכיםה ס"הלמ בקבוצות לרשויות עדיפות תינתן (1)

לצורך הכרעה בין בקשות שהוגשו על ידי רשויות מאותו דירוג של  (2)

 ;הלמ"ס, תינתן עדיפות לרשויות בעלות מספר התושבים הרב יותר

הוגשו בקשות באותה קבוצה בעד מיתקן מסוים בידי רשות שכבר  (3)

זהה,  מיתקןזהה ובידי רשות שלא קיים אצלה  מיתקןקיים אצלה 

 .תינתן עדיפות לרשות שלא קיים אצלה מיתקן

 

 מגרשים לענפים לא אולימפיים .83

מתוך הכרה בחשיבות קידום הענפים הלא אולימפיים לצורך קידום הספורט  (א)

בלעדית  יםמיועדו יהיש שני מגרשים בשתי רשויות מקומיותעד במדינה, יוקמו 

"מגרשים לענפים לא  –)בסעיף זה  ענפים לא אולימפיים בעדלשימוש 

 אולימפיים"(. 

שיקבלו זכאות למגרשים  מבלי לגרוע מזכאות אחרת על פי תכנית זו, שתי רשויות (ב)

ושיקולים ענייניים אחרים, כפי  גיאוגרפיתפריסה  לפיהלא אולימפיים, תיבחרנה 

 .יל"תשיסוכם בין משרד התרבות והספורט, המועצה הלאומית לספורט וא
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 של מיתקן הספורט מפרט המגרשים הלא אולימפיים יהיה כמפורט בתיק המוצר (ג)

 בעל העניין. 

 מיתקןמעלות ה 75%יהיה  83האמורים בסעיף  מגרשיםלהקמת ה מרבישיעור התמיכה ה .84

 על פי תיק המוצר, או מעלות ההקמה בפועל, לפי הנמוך מבניהם.

 לוחות זמנים .85

בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה להתחיל ביצוע העבודות לשם ביצוע ה (א)

 בו הודע לו על אישור הבקשה. שחודשים מהמועד  12

חודשים   36בתוך  מיתקןתמיכה לסיים את ביצוע העל המבקש שאושרה לו  (ב)

בו החל שחודשים מהמועד  24בו הודע לו על אישור הבקשה, ובתוך שמהמועד 

 .מיזםב

 סימן ג': פטור ממימון משלים

86.  

רשאית לבקש לקבל  תהיה על אף האמור בסימנים א' וב' לפרק זה, רשות מקומית (א)

אחר לו  מיתקןה, כנגד גריעת תמיכה בלא ניכוי של המימון המשלים הנדרש ממנ

 .יהיהשנהיא זכאית מהרשימות שבתוספת הראשונה או 

 לא זכאות מהן אחת שלכל, גיאוגרפית לזו זו הצמודות מקומיות רשויות שתי (ב)

 כאמור תקןימ להקים רשאיות יהיו, זה לפרק)א(  סימן לפי תקןימ להקמת מנוצלת

 ;לשתיהן משותף שיהיה

יוכלו לאחד את גובה הזכאויות שלהן, לאחר ניכוי סכום שתי הרשויות  לצורך כך,

המימון המשלים הנדרש משתיהן ביחד, ובתנאי שגובה הזכאות המשותפת לא 

 תעלה על העלות המרבית של המיתקן כפי שפורטה בתיק המוצר

 שניצלה כמי מהן אחת כל יראו, כאמור לפעול יחליטו מקומיות רשויות אם שתי

 זה ברובד לאולם שלה הזכאות את

 לסימן זה, יחולו הוראות אלו:לפי בחרה רשות מקומית במימוש זכאות  .87

בעד סכום הפטור מהמימון המשלים יהיה עד לתקרת סכום התמיכה הצפויה  (א)

 שנגרע מהרשימה. מיתקןה

 סימן ד': רובד אימון נוער טניס

 מטרת התמיכה .88

, תוך יצירת האחדה מיתקניםמטרת התמיכות ברובד "אימון נוער טניס" היא הקמת 

ברחבי  מיתקניםאלה, ותוך שיפור פריסת ה מיתקניםמוקמים  ןלפיהבאמות המידה 

תכנית לפי הארץ וצמצום הפערים הקיימים בתחום זה בין הרשויות המקומיות השונות, 
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זו; וזאת לשם קידום קבוצות או ספורטאי נוער פעילים בתחרויות רשמיות שמטעם 

 איגוד הטניס.

 מיתקניםה .89

המפורטים בתיק  מיתקניםביצועם תינתן תמיכה ברובד זה הם ה בעדש מיתקניםה

המפורטים בתיק  מיתקניםהמוצר של הרובד. בקשות התמיכה תתייחסנה אך ורק ל

 מפורט שם.לפי ההמוצר, ולהקמתם 

 הגופים הזכאים לקבלת תמיכה .90

 זכאיות לקבל תמיכה ברובד זה. יהיורק רשויות מקומיות  (א)

הצמודות  תמיכה יכול ותוגש במשותף על ידי מספר רשויות מקומיותבקשה לקבלת  (ב)

בתחומי האחת מהן, ויחולו  מיתקן, לביצוע משותף של זו לזו מבחינה גיאוגרפית

 כללים אלה:

הסף והתבחינים המפורטים בפרק זה יבחנו על פי הנתונים המשותפים לכלל  תנאי (1)

 שיבחנו( 3) -ו( ב()2)92 יםבסעיפהרשויות המבקשות; למעט התבחינים המפורטים 

 ;מיתקןה ממוקם בה הרשות נתוני לפי

 .מיתקןמיקום הלפי להלן יקבע  93שיעור המימון המשלים כאמור בסעיף  (2)

 תנאי סף ותנאים מקדמיים למתן תמיכה .91

טניס  מיתקןלא קיים המועצה תתמוך רק במבקש שבתחום המוניציפלי שלו  (א)

בבעלות עירונית או על גבי קרקע שבבעלות עירונית, הכולל את כל המאפיינים 

 :להלן

ארבעה מגרשי טניס בגודל תקני המגודרים בגדר שגובהה ארבעה מטר  (1)

 לפחות;

 תאורת הצפה לבנה המאירה את כל המגרשים; (2)

 קיר אימון מואר בגובה שלושה מטר לפחות ובאורך של עשרה מטר; (3)

מ"ר  24, ולשחקנים בשטח כולל של מיתקןלמאמנים, למנהל החדרי עבודה  (4)

 לפחות;

 שני תאי שירותים לפחות; (5)

 מ"ר כל אחד, לפחות; 12שני תאי מלתחות בשטח של  (6)

 אנשים לפחות; 30מתחם מקורה להמתנה בימים חמים וגשומים המכיל  (7)

 ;ספסל ישיבה מקורה בכל אחד מהמגרשים (8)
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הצביעו לפני המועצה, להנחת דעתה  המועצה תתמוך רק ברשויות מקומיות אשר (ב)

זמינים לכך  מיתקןשל המועצה, כי המקרקעין עליהם היא מבקשת לבצע את ה

 מבחינה תכנונית, לביצוע תוך פרק זמן סביר.

תנאי לקבלת תמיכה הוא, כי המבקש הציג למועצה, להנחת דעתה, תכנית עסקית  (ג)

 ולתחזוקתו לאחר השלמתו. מיתקןלביצוע ה

תינתן רק כנגד התחייבות של המבקש לקיים  טניסימון נוער תמיכה ברובד א (ד)

בגילאי ילדים ומעלה, לכל המאוחר תוך שנה מיום השלמת אגודת טניס  מיתקןב

 .מיתקןה

 תבחינים .92

המועצה תאשר את הבקשות אשר צברו את הניקוד הגבוה ביותר על פי התבחינים 

 תקציב; ואלה התבחינים:, וזאת עד למיצוי תקציב הרובד בכל שנת שיובאו להלן

מדד ספורטאי נוער: כל ספורטאי נוער הפעיל בתחום המבקש יזכה את המבקש ( 1)

 נקודות. לעניין זה: 4 -ב

ספורטאי נוער בענף הטניס, ואשר נמנה על ידי המועצה –"ספורטאי נוער" )א( 

 אמות המידה לתמיכות;לפי לצורך חלוקת תמיכות 

הספורטאי רשום באגודת ספורט הפעילה בתחום  -"פעיל בתחום המבקש")ב( 

 המבקש.

 מדדים מקצועיים:( 2)

מועדון הפעיל בתחום המבקש ואשר מאמן שלושה ספורטאים תחרותיים  כל (א)

 20 -הראשונים לגילם בארץ יזכה את המבקש ב 50בין  המדורגים לפחות

 נקודות. 

ספורטאי בענף הטניס ואשר נמנה על ידי –זה: "ספורטאי תחרותי"  ענייןל

 אמות המידה לתמיכות. לפי המועצה לצורך חלוקת תמיכות 

 .נקודות 10 יקבל יהודים אינם בתחומו מהתושבים מחצית שלפחות מבקש (ב)

טניס בבעלות עירונית או על גבי קרקע  מיתקןאשר אין בתחומו  מבקש (ג)

שבבעלות עירונית המאפשר לספורטאים תחרותיים בענף הטניס להתאמן 

 נקודות. 20 -בו יזכה ב

 לפחותמגרשי טניס  (6) שישה מיתקןה במסגרת להקים יתחייב אשר מבקש (ד)

 כפי)בלבד  ארבעה ולא, לפחות מטר 4 של בגובה המגודרים תקני  בגודל

 .נקודות 20 -ב יזכה, המוצר בתיק ההגדיר שהמועצה
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בגודל תקני  חימרמגרש  מיתקןה במסגרת להקים יתחייב אשר מבקש (ה)

מטר לפחות, וזאת בנוסף לארבעת המגרשים שהגדירה  4המגודר בגובה של 

 נקודות.  30 -המועצה בתיק המוצר, יזכה ב

בעל  מיתקןאו מנהל מקצועי ב מיתקןאשר יתחייב להעסיק מנהל  מבקש (ו)

תעודה מוכרת של מאמן טניס בכיר, וזאת לא יאוחר מחצי שנה מיום חנוכת 

 .נקודות 50 -ב יזכה,  מיתקןה

בסכום  מיתקןב תחרותית תכנית של הפעלתה לתקצב יתחייב אשר מבקש (ז)

 מחצי החל,  שנים שלוש למשך, לפחות לשנהחדשים  שקליםאלף  75של 

 -ב יזכה, ידו על החניכים לתקצוב בנוסף וזאת, מיתקןה חנוכת מיום שנה

 .נקודות 50

שחקנים לפחות על ידי מאמן  10אימון של  -לעניין זה, "תכנית תחרותית"

שעות  3פעמים בשבוע למשך שעתיים לפחות, ובנוסף  4טניס מוסמך 

 שבועיות לאימון קואורדינציה וכושר על ידי מאמן מוסמך.

 200( לא יעלה על 2קטן ) בסעיףהניקוד על פי התבחינים המפורטים כל סך  

 נקודות.

"ס אליו משתייכת הלמביחס הפוך לדירוג אשכול  ינתן"ס: הניקוד הלמ דירוג( 3) 

נקודות  100( תקבל 1הרשות, ויוכפל בעשר )כך שרשות באשכול הנמוך ביותר )

 נקודות(. 10( תקבל 10ורשות באשכול הגבוה ביותר )

מספר תושבים: המועצה תדרג את הרשויות המבקשות על פי גודל האוכלוסייה  (4)

שבתחומן )על פי נתוני הלמ"ס(, בסדר יורד מהגדולה ביותר לקטנה ביותר. 

נקודות,  100הרשות המבקשת שבתחומה האוכלוסייה הגדולה ביותר תקבל 

ת; נקודו 80 –נקודות, הרשות הבאה בדירוג  90הרשות הבאה בדירוג תקבל 

 .נקודות 10, עד למינימום ניקוד של וכך הלאה

בפועל ביחס למספר ספורטאי הנוער הפעילים בתחומי  מיתקניםכמות ה (5)

 המבקש:

בתחומי כל רשות מבקשת ואת  מיתקניםהמועצה תבחן את מספר ה (א)

 מספר ספורטאי הנוער הפעילים בתחומה. 

 :לעניין זה

טניס המקיים אחר כל המאפיינים המפורטים  מיתקן -"מיתקן" 

 (, ואשר מתקיימת בו פעילות של אגודות בענף הטניס; א)91בסעיף 

הספורטאי רשום באגודת  -"ספורטאי נוער פעיל בתחום המבקש"

 ספורט הפעילה בתחום המבקש.



 50 

כפול מספר  מיתקניםחלקי מספר ה 10הניקוד ינתן על פי הנוסחה של  (ב)

כלשהו  מיתקןזה העדר  ענייןל. הניקוד כל סך  ספורטאי הנוער שווה

 .אחד מיתקןיחשב ל

 התמיכה סכום .93

סכום התמיכה יהיה הסכום המפורט בתיק המוצר בהפחתת המימון המשלים הנדרש 

 מכל רשות, ואשר יחושב כדלקמן:

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  מיתקן לגבי (1)

 :4 עד 1"ס לממקומית המדורגת באשכול 

X  *5  +10 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, המצוי בתחומי רשות  מיתקן לגבי (2)

 :7 עד 5"ס לממקומית המדורגת באשכול 

X  *5  +20 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 :10 עד 8"ס למהמצוי בתחומי רשות מקומית המדורגת באשכול  מיתקן לגבי (3)

X  *5  +25 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקן לגבי (4)

 : 3 עד 1"ס לממקומית המדורגת באשכול 

X  *5  +5 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקן לגבי (5)

 :7 עד 4"ס לממקומית המדורגת באשכול 

X  *5  +10 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  היאשכתובתו  מיתקן לגבי (6)

 :10 עד 8"ס לממקומית המדורגת באשכול 

X  *5  +20 
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 בו מדורגת הרשות.שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 לוחות זמנים .94

בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה להתחיל ביצוע העבודות לשם ביצוע ה (א)

 בו הודע לו על אישור הבקשה. שחודשים מהמועד  12

חודשים מהמועד  36בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה (ב)

 .מיזםבו החל בשחודשים מהמועד  24בו הודע לו על אישור הבקשה, ובתוך ש

 2016 שנת במהלך , התקציב המיועד לרובד זה ינוצל במלואו5על אף האמור בסעיף  (ג)

 .2020 בתכנית לרובד זה הוגשו שכבר הבקשות סמך על וזאת

 סעיף מכח שהוקמה הוועדה תחליט, 2016שנת  בתום לרובד תקציבית יתרת נותרה (ד)

 להעביר או, יותר ארוך זמן בפרק זה לרובד את התקציב להקצות להמשיך אם 6

 בתכנית. אחרים לרבדים התקציב את

 סימן ה': רובד אימון נוער שחיה

 מטרת התמיכה .95

הקמת בריכות שחיה לאימון לנוער, בפריסה רחבה ככל היא  זהמטרת התמיכות ברובד 

 .לנוערהאפשר, לטובת קיום תשתית אימוני שחייה 

 מיתקניםה .96

המפורטים בתיק  מיתקניםביצועם תינתן תמיכה ברובד זה הם ה בעדש מיתקניםה

המפורטים בתיק  מיתקניםאך ורק ל יתייחסוהמוצר של הרובד. בקשות התמיכה 

 מפורט שם.לפי ההמוצר, ולהקמתם 

 הגופים הזכאים לקבלת תמיכה .97

 זכאיות לקבל תמיכה ברובד זה. יהיורק רשויות מקומיות  (א)

הצמודות  בקשה לקבלת תמיכה יכול ותוגש במשותף על ידי מספר רשויות מקומיות (ב)

בתחומי האחת מהן, ויחולו  מיתקן, לביצוע משותף של זו לזו מבחינה גיאוגרפית

 כללים אלה:

תנאי הסף והתבחינים המפורטים בפרק זה יבחנו על פי הנתונים המשותפים  (1)

-( ו3)99בסעיפים קטנים  ות המבקשות; למעט התבחין המפורטלכלל הרשוי

 ;מיתקןנתוני הרשות בה ממוקם הלפי שיבחן ( 5)

 ;מיתקןמיקום הלפי להלן יקבע  100שיעור המימון המשלים כאמור בסעיף  (2)

 תנאי סף ותנאים מקדמיים למתן תמיכה .98



 52 

מת בריכת שחיה לא קייהמועצה תתמוך רק במבקש שבתחום המוניציפלי שלו  (א)

את כל המאפיינים  תבבעלות עירונית או על גבי קרקע שבבעלות עירונית, הכולל

 :כדלקמן

מטר, והיא בעלת ששה מסלולי שחיה  x 16 25מידות הבריכה אינן פחותות מ  (1)

 לפחות;

 המוסמכות; הרשויות דרישותלפי  משתנה המים עומק (2)

 מוארת והבריכההשנה;  ימות בכל פעילות ומאפשרת מקורה הבריכה (3)

 בערב; שחייה אימוני קיום ומאפשרת

 לשחיינים; תקניים זינוק לבריכה יש אדני (4)

 בסמוך לבריכה יש: (5)

 ;לפחות מ"ר 10בשטח של  מאמנים חדר)א(

 3, הכוללים לכל הפחות לפחות מ"ר 30שני חדרי מלתחות בשטח של )ב(

 .תאי מקלחת, שני כיורים ושני תאי שירותים

ברשויות מקומיות אשר הצביעו לפני המועצה, להנחת דעתה המועצה תתמוך רק  (ב)

זמינים לכך  מיתקןשל המועצה, כי המקרקעין עליהם היא מבקשת לבצע את ה

 מבחינה תכנונית, לביצוע תוך פרק זמן סביר.

תנאי לקבלת תמיכה הוא, כי המבקש הציג למועצה, להנחת דעתה, תכנית עסקית  (ג)

 למתו.ולתחזוקתו לאחר הש מיתקןלביצוע ה

תינתן רק כנגד התחייבות של המבקש לקיים  שחיהתמיכה ברובד אימון נוער  (ד)

בגילאי ילדים ומעלה, לכל המאוחר תוך שנה מיום השלמת אגודת שחיה  מיתקןב

 .מיתקןה

 תבחינים .99

, להלןהמועצה תאשר את הבקשות אשר צברו את הניקוד הגבוה ביותר על פי התבחינים 

 בכל שנת תקציב; ואלה התבחינים: וזאת עד למיצוי תקציב הרובד

מדד ספורטאי נוער: כל ספורטאי נוער הפעיל בתחום המבקש יזכה את המבקש (1)

 נקודות. לעניין זה: 5 -ב

, ואשר נמנה על ידי המועצה שחיהספורטאי נוער בענף ה–"ספורטאי נוער" א()

 אמות המידה לתמיכות; לפילצורך חלוקת תמיכות 

הספורטאי רשום באגודת ספורט הפעילה בתחום  -""פעיל בתחום המבקש)ב(

 ;המבקש
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יזכה בניקוד השווה למכפלת  -ספורטאי הפעיל ביותר מענף מים אחד )ג(

 ;נקודות 4 -מספר ענפי המים בהם הוא פעיל ב

 מדדים מקצועיים:(2)

במשך שנה  "פרחי ספורט" מיזםכל ילד בתחום הרשות המבקשת הרשום ב)א(

 נקודות. 4כה את הרשות המבקשת בניקוד של יגוד השחיה יזבא לפחות

דירוג אגודות השחיה בתחום הרשות המבקשת, הרשומות באיגוד, בעונת )ב(

הספורט שקדמה לשנת הגשת הבקשה יזכה את המבקש בניקוד על פי מקומן 

 בדירוג, כדלקמן:

 ניקוד מיקום האגודה בדירוג איגוד השחייה

 נקודות 40 5עד  1מיקום 

 נקודות 30  10עד  6מיקום 

 נקודות 15 15עד  11מיקום 

 נקודות 10 20עד  16מיקום 

 נקודות  5 40עד  21מיקום 

 

דירוג הלמ"ס: הניקוד ינתן ביחס הפוך לדירוג אשכול הלמ"ס אליו משתייכת (3)

נקודות  100( תקבל 1הרשות, ויוכפל בעשר )כך שרשות באשכול הנמוך ביותר )

 נקודות(. 10( תקבל 10ביותר )ורשות באשכול הגבוה 

 25-מספר מגישי הבקשה: כל אחד ממגישי הבקשה יזכה את המבקשים ב(4)

 נקודות.

מספר תושבים: המועצה תדרג את הרשויות המבקשות על פי גודל האוכלוסייה (5)

שבתחומן )על פי נתוני הלמ"ס(, בסדר יורד מהגדולה ביותר לקטנה ביותר. הרשות 

נקודות, הרשות הבאה  100וכלוסייה הגדולה ביותר תקבל המבקשת שבתחומה הא

, עד נקודות; וכך הלאה 80 –נקודות, הרשות הבאה בדירוג  90בדירוג תקבל 

 .נקודות 10למינימום ניקוד של 

תעדוף פריפריאלי: רשויות השייכות למחוזות צפון ודרום, לפי רישום משרד (6)

 נקודות כל אחת. 100הפנים, יזכו לניקוד של 

 סכום התמיכה .100

סכום התמיכה יהיה הסכום המפורט בתיק המוצר בהפחתת המימון המשלים הנדרש 

 מכל רשות, ואשר יחושב כדלקמן:

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  מיתקןלגבי (1)

 :4עד  1מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 
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 ;הרשותבו מדורגת שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, המצוי בתחומי רשות  מיתקןלגבי (2)

 :7עד  5מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +20 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 :10עד  8המצוי בתחומי רשות מקומית המדורגת באשכול למ"ס  מיתקןלגבי (3)

X  *5  +25 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית  היאשכתובתו  מיתקןלגבי (4)

 : 3עד  1המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +5 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית  היאשכתובתו  מיתקןלגבי (5)

 :7עד  4גת באשכול למ"ס המדור

X  *5  +10 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית  היאשכתובתו  מיתקןלגבי (6)

 :10עד  8המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +20 

 בו מדורגת הרשות.שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 לוחות זמנים .101

 12בתוך  מיתקןה ביצוע לשם העבודות ביצוע להתחיל תמיכה לו שאושרה המבקש על (א)

 הודע לו על אישור הבקשה.  בושמהמועד  חודשים

חודשים מהמועד  36בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה (ב)

 .מיזםבו החל בשחודשים מהמועד  24בו הודע לו על אישור הבקשה, ובתוך ש

 אתלטיקהסימן ו': רובד אימון נוער 

 מטרת התמיכה .102
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באמות המידה , תוך יצירת האחדה מיתקניםהיא הקמת  זהמטרת התמיכות ברובד 

ברחבי הארץ וצמצום  מיתקניםאלה, ותוך שיפור פריסת ה מיתקניםמוקמים לפיהן 

תכנית זו; וזאת לשם לפי הפערים הקיימים בתחום זה בין הרשויות המקומיות השונות, 

 י נוער פעילים בתחרויות רשמיות שמטעם איגוד האתלטיקה.קידום קבוצות או ספורטא

 מיתקניםה .103

המפורטים בתיק  מיתקניםביצועם תינתן תמיכה ברובד זה הם ה בעדש מיתקניםה

המפורטים בתיק  מיתקניםהמוצר של הרובד. בקשות התמיכה תתייחסנה אך ורק ל

 מפורט שם.לפי ההמוצר, ולהקמתם 

 הגופים הזכאים לקבלת תמיכה .104

 זכאיות לקבל תמיכה ברובד זה. יהיורק רשויות מקומיות  (א)

הצמודות  בקשה לקבלת תמיכה יכול ותוגש במשותף על ידי מספר רשויות מקומיות (ב)

בתחומי האחת מהן, ויחולו  מיתקן, לביצוע משותף של זו לזו מבחינה גיאוגרפית

 כללים אלה:

 המשותפים הנתונים פי על יבחנו זה בפרק המפורטים והתבחינים הסף תנאי (1)

 -ו (ב)105 פיםבסעי יםהמפורט ניםהתבחי למעט; המבקשות הרשויות לכלל

 ;מיתקןה ממוקם בה הרשות נתוני לפי נושיבח (3)106

 ;מיתקןמיקום הלפי להלן יקבע  107שיעור המימון המשלים כאמור בסעיף  (2)

 תנאי סף ותנאים מקדמיים למתן תמיכה .105

 מיתקןתתמוך רק במבקש שבתחום המוניציפלי שלו לא קיים  המועצה)א(

אתלטיקה בבעלות עירונית או על גבי קרקע שבבעלות עירונית, הכולל את כל 

  :כדלקמןהמאפיינים 

 ;סינטטי מצופה ומעלה' מ 200 אתלטיקה מסלול (1)

 כל והכוללים, לפחות"ר מ 25 מהם אחד כל שגודל הלבשהחדרי /מלתחות שתי(2)

 ;לפחות, שירותים תאי ושני מקלחות שתי אחד

 .לפחות"ר מ 15 שגודלו והתארגנות מאמן חדר(3)

המועצה תתמוך רק ברשויות מקומיות אשר הצביעו לפני המועצה, להנחת דעתה של )ב(

זמינים לכך מבחינה  מיתקןהמועצה, כי המקרקעין עליהם היא מבקשת לבצע את ה

 .תכנונית, לביצוע תוך פרק זמן סביר

 עסקית תכנית, דעתה להנחת, למועצה הציג המבקש כי, הוא תמיכה לקבלת תנאי)ג(

 ולתחזוקתו לאחר השלמתו. מיתקןה לביצוע
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תינתן רק כנגד התחייבות של המבקש לקיים  אתלטיקהתמיכה ברובד אימון נוער 

אתלטיקה בגילאי ילדים ומעלה, לכל המאוחר תוך שנה מיום השלמת  אגודת מיתקןב

 .מיתקןה

 תבחינים .106

המועצה תאשר את הבקשות אשר צברו את הניקוד הגבוה ביותר על פי התבחינים 

 , וזאת עד למיצוי תקציב הרובד בכל שנת תקציב; ואלה התבחינים:כדלקמן

 המבקש את יזכה המבקש בתחום הפעיל נוער ספורטאי כל: נוער ספורטאי מדד(1)

 :זה לעניין. נקודות 4 -ב

נוער בענף האתלטיקה, ואשר נמנה על ידי  ספורטאי–"ספורטאי נוער" )א(

 ;לתמיכות המידה אמות לפיהמועצה לצורך חלוקת תמיכות 

הספורטאי רשום באגודת ספורט הפעילה בתחום  -"פעיל בתחום המבקש")ב(

 ;המבקש

 מדדים מקצועיים:(2)

 ספורטאים תחרותיים 20באיגוד המונה  כל קבוצת אתלטיקה הרשומה)א(

תזכה  18 -ל 16שגילם בין לפחות ספורטאים תחרותיים  6לפחות, והכוללת 

 ;נקודות 25 -את המבקש ב

ספורטאי בענף האתלטיקה ואשר נמנה על –זה: "ספורטאי תחרותי"  ענייןל

 ; אמות המידה לתמיכותלפי ידי המועצה לצורך חלוקת תמיכות 

והרשומים  13 -מילדים שגילם קטן  50מבקש שבתחומו מתאמנים מעל )ב(

 ;נקודות 20 -באיגוד האתלטיקה יזכה ב

מ' מבית  500במרחק שלא יעלה על  מיתקןמבקש אשר יתחייב להקים את ה)ג(

 10 -ישרת גם את תלמידי בית הספר, יזכה ב מיתקןויתחייב כי הספר, 

 ;נקודות

מ'  1,500במרחק שלא יעלה על  מיתקןמבקש אשר יתחייב להקים את ה)ד(

 15 -ישרת את תלמידי בתי הספר, יזכה ב מיתקןספר, ויתחייב כי המשני בתי 

 ;נקודות

מבקש המצוי בתחום מחוז צפון או בתחום מחוז דרום, על פי חלוקת )ה(

 ;נקודות 15 –המחוזות של משרד הפנים, יזכה ב

 ;נקודות 10מבקש שלפחות מחצית מהתושבים בתחומו אינם יהודים יקבל )ו(
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שעות האימון הניתנות בידי מאמן אתלטיקה מוסמך, היחס בין מספר )ז(

בממוצע בחודש לאגודה הפעילה בתחום המבקש לבין מספר הספורטאים 

 הפעילים באותה אגודה:

שעות האמור לבין מספר הספורטאים  כל המועצה תבחן את היחס בין סך

 הפעילים באותה אגודה, ותנקד את האגודות על פי היחס האמור:

 נקודות; 75-חס הגבוה ביותר תזכה להאגודה בעלת הי (1)

 נקודות; 65 –האגודה בעלת היחס השני הגבוה ביותר תזכה ל  (2)

 נקודות; 55 –האגודה בעלת היחס השלישי הגבוה ביותר תזכה ל  (3)

 נקודות; 45 –האגודה בעלת היחס הרביעי הגבוה ביותר תזכה ל  (4)

 נקודות; 35 –האגודה בעלת היחס החמישי הגבוה ביותר תזכה ל  (5)

 נקודות; 25 –אגודה בעלת היחס השישי הגבוה ביותר תזכה ל ה (6)

 נקודות; 15 –האגודה בעלת היחס השביעי הגבוה ביותר תזכה ל  (7)

 נקודות. 5 –האגודה בעלת היחס השמיני הגבוה ביותר ומטה תזכה ל  (8)

המועצה תסכם את הניקוד של כלל האגודות הפעילות בתחום המבקש ותחשב 

שעות האימון הניתנות בממוצע בחודש לאגודות  את היחס הממוצע בין מספר

 הפעילות בתחום המבקש לבין מספר הספורטאים הפעילים באותן אגודות.

 נקודות. 170( לא יעלה על 2)קטן הניקוד על פי התבחינים המפורטים בסעיףכל סך 

דירוג הלמ"ס: הניקוד ינתן ביחס הפוך לדירוג אשכול הלמ"ס אליו משתייכת (3)

נקודות  100( תקבל 1ויוכפל בעשר )כך שרשות באשכול הנמוך ביותר )הרשות, 

 נקודות(. 10( תקבל 10ורשות באשכול הגבוה ביותר )

מספר תושבים: המועצה תדרג את הרשויות המבקשות על פי גודל האוכלוסייה (4)

שבתחומן )על פי נתוני הלמ"ס(, בסדר יורד מהגדולה ביותר לקטנה ביותר. הרשות 

נקודות, הרשות הבאה  100שבתחומה האוכלוסייה הגדולה ביותר תקבל המבקשת 

נקודות; וכך הלאה, עד  80 –נקודות, הרשות הבאה בדירוג  90בדירוג תקבל 

 נקודות. 10למינימום ניקוד של 

 סכום התמיכה .107

סכום התמיכה יהיה הסכום המפורט בתיק המוצר בהפחתת המימון המשלים הנדרש 

 כדלקמן: מכל רשות, ואשר יחושב

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות  מיתקןלגבי (1)

 :4עד  1מקומית המדורגת באשכול למ"ס 
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X  *5  +10 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

שכתובתו איננה באזור עדיפות לאומית, המצוי בתחומי רשות  מיתקןלגבי (2)

 :7עד  5מקומית המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +20 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 :10עד  8המצוי בתחומי רשות מקומית המדורגת באשכול למ"ס  מיתקןלגבי (3)

X  *5  +25 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית  היאשכתובתו  מיתקןלגבי (4)

 : 3עד  1המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +5 

 ;בו מדורגת הרשותשאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית  היאשכתובתו  מיתקןלגבי (5)

 :7עד  4המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +10 

 ;בו מדורגת הרשותש אשכול הלמ"ס הוא Xכאשר 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית  היאשכתובתו  מיתקןלגבי (6)

 :10עד  8המדורגת באשכול למ"ס 

X  *5  +20 

 בו מדורגת הרשות.שאשכול הלמ"ס  הוא Xכאשר 

 לוחות זמנים .108

בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה להתחיל ביצוע העבודות לשם ביצוע ה (א)

 בו הודע לו על אישור הבקשה. שחודשים מהמועד  12

חודשים מהמועד  36בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה (ב)

 .מיזםבו החל בשחודשים מהמועד  24בו הודע לו על אישור הבקשה, ובתוך ש
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 2016 שנת במהלך במלואו , התקציב המיועד לרובד זה ינוצל5על אף האמור בסעיף  (ג)

 .2020 בתכנית זה לרובד הוגשו שכבר הבקשות סמך על וזאת

 סעיף מכח שהוקמה הוועדה תחליט, 2016שנת  בתום לרובד תקציבית יתרת נותרה (ד)

 להעביר או, יותר ארוך זמן בפרק זה לרובד את התקציב להקצות להמשיך אם 6

 .בתכנית אחרים לרבדים התקציב את

 הי': רובד שדרוג חווית הצפיהפרק 

 התמיכהמטרת  .109

היא שדרוג חווית הצפייה באצטדיוני כדורגל ובאולמות  זהמטרת התמיכה ברובד 

ת העל גברים ונשים בכדורסל, ליגה וליגבהם משחקים באופן סדיר קבוצות מכדורסל 

 .כדורגל וליגה לאומית גברים בכדורגלבכדורסל, ליגת העל גברים בלאומית גברים 

 הגופים הזכאים .110

זכאיות לקבל תמיכה  יהיו מיתקןיש להן זכויות החזקה ושימוש בש רק רשויות מקומיות

 ברובד זה.

 מיתקניםה .111

; הצפיהלשם שדרוג חווית   מיתקניםברובד חלוקה זה תינתן רק בעד שיפוץ  תמיכה (א)

 מהסוגמתאים לקיום משחקים  מיתקןה כי אישרלעניין  הנוגעובלבד שהאיגוד 

אשר שיפוצם  להלן (ב) קטן בסעיףהמפורטים הנושאים , למעט 31 בסעיףהמפורט 

 . נכלל בבקשת התמיכה

באחד או יותר  מיתקןתמיכה ברובד חלוקה זה תינתן רק לצורך שדרוג ה (ב)

במפרט הטכני של יקבע תשלאמת המידה , והבאתו לכל הפחות להלןמהנושאים 

 :שלה, שיפורסם באתר האינטרנט המועצה

 (;בלבד הכדורגל)בענף  צופים מושבי קירוי (1)

 מיזוג אולם )בענף הכדורסל בלבד(;  (2)

 הקמה ושדרוג; –מזנונים והסעדה  (3)

 דשא לכר בסמוך פרסוםפסי ו מסכי הילוכים חוזרים, לוחות תוצאות (4)

 ;)ג(11זה לא יחולו הוראות סעיף  ענייןול - )"לדים"(

 ;או הגברה מערכת כריזה (5)

 הגדלת מספר התאים ושדרוגם; –תאי שירותים   (6)
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מובילים לקופות ובניית  ושיפור הגישה אליהן,הגדלת מספר הקופות  (7)

כולל ו מיתקןלרבות לצורך הנגשת ה טדיון,אצאו ל ומובילים לכניסות לאולם

 מערכת בקרה טרמית וטכנולוגיה למניעת זיופי כרטיסים;

 הגדלת נפח היציעים ומספר מקומות ישיבה; (8)

 ;החלפת מושבים קיימים (9)

הליגה הבכירה ביותר בענף של קבוצות ולאולמות כדורסל לאצטדיוני כדורגל  (10)

 את בירכדי להג וזאת, חדשים טכנולוגיים אמצעים -בלבד השייך לעניין 

. האמצעים שיאושרו לתמיכה יקבעו על בספורט אלימות מקרי כנגד האכיפה

השייך לעניין אישור תיק מוצר ולפי פי תוצאות הפיילוט שיבוצע בנושא זה 

 .על ידי משטרת ישראל

( 6()ב) קטנים בסעיפים כאמור שדרוג בחובה כוללת שאינה לבקשה תמיכה תנתן לא (ג)

העומד, לפי קביעת המועצה,  מיתקן(; ואולם מגבלה זו לא תחול על 7()ב) -ו

  שהמועצה קבעה בנושאים אלה. המפרטבדרישות 

שדרוגם ניתן לקבל תמיכה ברובד בעד  מיתקניםהמועצה תבדוק מידי שנה מהם ה (ד)

 המועצה תפעל לפי כללים אלה:זה; ובמסגרת זו 

שנמצא קודם לכן כמזכה בתמיכה, גם אם חדל  מיתקןהמועצה תמנע מגריעת  (1)

הוא מלשרת קבוצות בליגת העל או הליגה הלאומית, ובלבד שסיבת החדילה 

 ;הנוגעת לענייןכאמור לא נבעה מפירוק הקבוצה 

שקבוצות ליגת העל או הליגה הלאומית משחקות  מיתקןלא תינתן תמיכה ל  (2)

 .בו באופן זמני בלבד

 סכום התמיכה .112

 :להלןנתן ניקוד לפי אמות המידה יניתן לקבל תמיכה ברובד זה י בעדו מיתקןלכל 

: הניקוד מיתקןאשכול הלמ"ס אליו משתייכת הרשות שבתחומה מצוי ה (1)

 ; הרשותנתן ביחס הפוך לדירוג אשכול הלמ"ס אליו משתייכת יי

  :כדלקמןניקוד , גודל האוכלוסייה (2)

 ניקוד מספר תושבי הרשות

 20 ומעלה 700,000

 19 699,999 עד 300,000

 18 299,999עד  250,000

 17 249,999עד 220,000

 16 219,999עד  204,000

 15 203,999עד  180,000

 14 179,999עד  129,500
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 ניקוד מספר תושבי הרשות

 13 129,499עד 110,000

 12 109,999עד  100,000

 11 99,999 עד 84,000

 10 83,999 עד 80,000

 9 79,999 עד 70,000

 8 69,999 עד 65,000

 7 64,999 עד 64,500

 6 64,499 עד 60,000

 5 59,999 עד 50,000

 4 49,999 עד 48,000

 3 47,999 עד 43,000

 2 42,999 עד 42,200

 1 ומטה 42,199

 

 : מיתקןבכירות הקבוצות המשתמשות ב (3)

בענף הכדורגל: כל קבוצה בליגת העל בכדורגל )גברים( המשתמשת  (1)

כל קבוצה בליגה ; נקודות 30 -ב מיתקןתזכה את ה באופן קבוע מיתקןב

 ;נקודות 12 -ב מיתקןהלאומית בכדורגל תזכה את ה

המשתמשת בענף הכדורסל: כל קבוצה בליגת העל )גברים או נשים(  (2)

כל קבוצה בליגה ; נקודות 18 -ב מיתקןתזכה את הבאופן קבוע  מיתקןב

 ;נקודות 10 -ב מיתקןהלאומית בכדורסל )גברים או נשים( תזכה את ה

משחקת באחת הליגות ה(, קבוצה 2)-( ו1) בפסקאותעל אף האמור  (3)

הבכירות האמורות שלא עקב הישג ספורטיבי )כגון עקב רכישת זיכיון 

בו ש מיתקןאת הלהפעלת קבוצה באחת מליגות אלה(, תזכה הקבוצה 

 ;היא משחקת בניקוד רק בתום שתי עונות משחקים מלאות

מספר הצופים לפי נתן י: הניקוד ימיתקןמספר הצופים הממוצע המבקר ב (4)

 :לפי אלה במהלך שלוש העונות האחרונות מיתקןהממוצע שביקר ב

 נקודות; 3 -ב מיתקןצופים  מזכים את ה 10,000כל  (1)

 ;מעוגל כלפי מעלה 5,000 –מספר צופים השווה או גדול מ  (2)

לגביהם אין נתון בדבר מספר הצופים הממוצע, יקבלו ברכיב זה  מיתקנים

 .מיתקניםמהניקוד הנמוך ביותר שצברו יתר ה 1 -ניקוד הנמוך ב

יסודרו בסדר יורד מבחינת אחוז  מיתקנים: המיתקןאחוז התפוסה הממוצע ב (5)

שבו אחוז  מיתקןה ;התפוסה הממוצע שבהם במהלך שלוש העונות האחרונות
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הבא  מיתקןה ;נקודות 20 -התפוסה הממוצע האמור הוא הגבוה ביותר זכאי ל

 ;נקודות וכן הלאה 19 -ברשימה האמורה זכאי ל

שאין נתונים בדבר אחוז התפוסה הממוצע שבהם כאמור יהיו  מיתקנים

 ;נקודות 5 -זכאים ברכיב זה ל

הניקוד של כל , יהיה סך מיתקןכל בעד שכל מבקש יהיה זכאי לו  מרביסכום התמיכה ה(2)

 ; ובלבד שיחולו הוראות אלה:שקלים חדשים 48,000קטן )א(, כפול  סעיףלפי  מיתקןה

ת של המרכיבים אליהם מרביה מיתקןסכום התמיכה בפועל לא יעלה על עלות ה    )א(

, ובהפחתת במפרטים הטכנייםמתייחסת בקשת התמיכה, כפי שאלה יפורטו 

 להלן; 113המימון המשלים הנדרש כפירוטו בסעיף 

 ;סכום התמיכה לא יעלה על סכום המימון החסר למבקש     )ב(

 המימון המשלים .113

 למימון משלים כמפורט להלן: דרשית רשותכל 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית הנמצא  מיתקןלגבי (1)

 15%, תידרש הרשות למימון משלים בשיעור של 3עד  1המדורגת באשכול למ"ס 

 השדרוג אליו מתייחסת בקשת התמיכה; מיזםמעלות 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית  הנמצא מיתקןלגבי (2)

 35%, תידרש הרשות למימון משלים בשיעור של 7עד  4המדורגת באשכול למ"ס 

 כה;השדרוג אליו מתייחסת בקשת התמי מיזםמעלות 

באזור עדיפות לאומית, בתחומיה של רשות מקומית  הנמצא מיתקןלגבי (3)

 40%, תידרש הרשות למימון משלים בשיעור של 10עד  8המדורגת באשכול למ"ס 

 השדרוג אליו מתייחסת בקשת התמיכה; מיזםמעלות 

 מיזםמעלות  45%דרש הרשות למימון משלים בשיעור של ית רשויותלגבי יתר ה(4)

 ;השדרוג אליו מתייחסת בקשת התמיכה

 כלל ברירה .114

עד למיצוי המסגרת  על פי סדר הגשת הבקשותתמיכות יינתנו שנת תקציב,  בכל

חשב למוגשת רק לאחר השלמת כל הנדרש יזה בקשה ת עניין. להתקציבית לאותה השנה

 .מהמבקש לצורך הגשת בקשתו, על פי נהלי המועצה

 הוראות נוספות .115

חודשים  36בתוך  מיתקןשאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע העל המבקש )א(

 .מהמועד בו הודע לו על אישור הבקשה
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להסכמה בדבר אבני דרך לביצוע התשלומים  , מראש,והמועצה יגיעו המבקש)ב(

 יהיהלא  -ואופן הוכחת השלמת אבני הדרך. לא הגיעו הצדדים להסכמה בנדון 

 זכאי המבקש לתמיכה.

 הספורט ההישגיפרק ו': רובד 

 מטרת התמיכה .116

 - ההישגי הסגל ספורטאי קידום היא ההישגי הספורט ברובד התמיכות מטרת

, האולימפיאדה תחרויות לקראת -אולימפיים -והלאאולימפיים -הפארא, האולימפיים

 הפועלים הסגל ספורטאי קידום וכן, הפאראלימפית והאולימפיאדה העולם משחקי

 .(אס"חואירגון ספורט חירשים )להלן: עיוורים כדורת, אולימפיקס ספיישל במסגרת

 תנאי סף ותנאים מקדמיים למתן תמיכה .117

בלבד: האלה הגופים הזכאים להגיש בקשות ברובד הספורט ההישגי הם הגופים  (א)

היחידה לספורט הישגי; הוועד הוועד האולימפי באמצעות  התאחדות אילת;

כדורת העיוורים; ספיישל הפאראלימפי; איגוד ספורט החרשים; התאחדות 

 (.הזכאים הגופים -)להלן, בפרק זה  אולימפיקס

 שהתקיימו בו אלה: מיתקן בעדברובד זה תינתן רק  מיתקנים בעדתמיכה  (ב)

מיועד לשרת ענפי ספורט שהאיגוד שלהם זכאי לקבל הקצבות לפי  מיתקןה (1)

 ההימורים; ( לחוק2()1)ב9סעיף 

אולימפיים הצפויים -פורטאים לאצפוי לשרת סגלים אולימפיים, ס מיתקןה (2)

 מדובר בספורטאם להשתתף במשחקי עולם או לכל הפחות באליפויות עולם, 

 במרכז מצוי שהוא או, פאראלימפיים סגלים או ("תאיללא אולימפי )להלן:

 במסגרת המתחרים ספורטאים לשרת צפוי שהוא או, אולימפי מצוינות

 ;החרשים ספורט איגוד או עיוורים כדורת התאחדות, אולימפיקס ספיישל

להיות יוכלו בקשות המתייחסות לציוד מסוג מצלמות, ברקו, מחשבים וכדומה  (ג)

הגופים הזכאים רק אם המדובר בציוד שצפוי לשמש את כלל  בידימוגשות 

 ספורטאי הסגל שעל הכנתו אמון המבקש.

 התקציב וחלוקתו .118

 :כדלקמןתקציב רובד הספורט ההישגי יחולק  (א)

 היחידה לספורט הישגי; -האולימפי לוועד  50% (1)

 להתאחדות אילת; 25% (2)

ליתר הגופים הזכאים, והוא יחולק בינם לבין עצמם על פי יחס החלוקה  25% (3)

 שלהם באמות המידה לתמיכות.
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הגופים הזכאים ירכזו את כלל הבקשות של כלל הספורטאים שהם אמונים על  (ב)

אם ורות, וכן בקשות, כל גוף זכאי יכלול בבקשתו את הבקשות האמ .פעילותם

ישנן, המתייחסות לציוד שצפוי לשמש את כלל ספורטאי הסגל שעל הכנתו הוא 

 אמון.

הגופים הזכאים יספקו למועצה מדי שנה בשנה, פעמיים בשנה, עד למועד שייקבע  (ג)

המועצה, רשימה הנתמכת בתצהיר של כלל הציוד שנרכש או שופצו בסיוע  בידי

מכל פריט ציוד, תוך פירוט סכום התמיכה שניתן  המועצה, לרבות מספר היחידות

כל אגודת על ידי על ידי המועצה לשם כך ומועדו, ותוך פירוט השימוש שנעשה בו 

 ספורט וכל איגוד ספורט.

הגופים הזכאים יספקו למועצה מדי שנה בשנה, פעמיים בשנה, עד למועד שייקבע  (ד)

ל אחד מהם, וכן רשימת המועצה, את רשימת ספורטאי הסגל העדכנית של כ בידי

מתבקשת תמיכה במסגרת רובד החלוקה, לרבות מספר היחידות בעדו פריטי ציוד 

מכל פריט ציוד, תוך פירוט השימוש הצפוי לכל פריט ציוד על ידי כל אגודת ספורט 

 .או איגוד ספורט במסגרתם רשומים ספורטאי הסגל האמורים

מוש התמיכה, היה ובקשותיהם הגופים הזכאים יהיו אחראים כלפי המועצה למי (ה)

 בקשותיהם.לפי יתקבלו, 

רשאי למצות את המסגרת התקציבית שנקבעה  יהיהכל אחד מהגופים הזכאים  (ו)

המועצה על פני ארבע שנות התקציב בקצב ובאופן שייראה לו, על פי צרכיו,  בידי

 כאמור.לחלוקה שצוינה בכפוף 

 סכום התמיכה ותשלומה .119

מעלות  75%המיועד לשרת ספורטאים בוגרים יהיה  מיתקןסכום התמיכה ל (א)

בפועל, לפי הנמוך מבניהן; ובכל מקרה לא  מיתקןת או מעלות המרביה מיתקןה

 יעלה על המימון החסר למבקש.

מעלות  75% המיועד לשרת ספורטאי נוער ועתודה יהיה מיתקןסכום התמיכה ל

הן; ובכל מקרה לא בפועל, לפי הנמוך מבני מיתקןת או מעלות המרביה מיתקןה

 יעלה על המימון החסר למבקש.

תשלום התמיכה יעשה, במאוחד לכל בקשות כל אחד מהגופים הזכאים, פעמיים  (ב)

המועצה. תשלום התמיכה יותנה בהצגת כל מסמך  בידיבשנה, במועד שיקבע 

 ובהצגת מסמכים אלה: ,ולפי העניין דין פי עלהנדרש 

 חשבונית מס או מקבילה לה; (1)

מסמך המאשר את  -התייחסה בקשת התמיכה לרכישת ציוד שנרכש בחו"ל  (2)

 בו נרכש הציוד במועד רכישתו;שהשער היציג של המטבע 

 תצלום של הציוד שנרכש; (3)
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, ולפיו הציוד 118הספורטאי שמסר את התצהיר לפי סעיף  בידאישור חתום  (4)

 .האמור הגיע לידיו

 לוחות זמנים .120

בו שחודשים מהמועד  12בתוך  מיתקןאת ביצוע ה על המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים

 הודע לו על אישור הבקשה.

 לאוכלוסיות מיוחדות מיתקניםפרק ז': רובד 

 סימן א': הוראות כלליות

 מטרת התמיכה .121

 ורכישת ציוד ספורט טיפולי שיקומי מיתקניםהיא ביצוע  זהמטרת התמיכות ברובד 

 -פיסיות, מנטליות או נפשיות )להלן באנשים עם מוגבלויות,  ותות המטפלגרבמס

 והשירותים החברתייםידי משרד הרווחה  על ות, ואשר מוכראוכלוסיות מיוחדות(

, ופתיחה בפניהם של באוכלוסיות מיוחדות; וזאת לשם שיפור הטיפול ומשרד הביטחון

 האפשרות לעיסוק בפעילות גופנית.

 רבדי משנה .122

אוכלוסיות מיוחדות לשני רבדים נפרדים, תורשה לחלק את רובד החלוקה הוועדה  (א)

האחד עוסק ברכישת ציוד, כאמור בסימן ב'; והאחר בהקמה או שיפוץ של מבנים, 

 כאמור בסימן ג'.

, תורשה היא לקבוע מגבלה לפיה כל מבקש יגיש בקשה הוועדההחליטה כאמור  (ב)

ברובד משנה אחד בלבד; והכל במטרה להביא לחלוקה מיטבית של המסגרת 

 צרכים.לפי ה, ביתהתקצי

בבקשות תמיכה של כל רובד המועצה רובדי משנה כאמור, תדון הוועדה קבעה  (ג)

 משנה בנפרד.

 חבילות סיוע .123

המועצה תורשה לחלק את רובד אוכלוסיות מיוחדות או כל אחד מרבדי המשנה  (א)

עדו לתחומים שונים בטיפול באוכלוסיות ושלו לחבילות סיוע נפרדות, שיי

לגרוע מכלליות הוראה זו, המועצה תורשה לקבוע חבילות סיוע מיוחדות. מבלי 

 נפרדות כדלקמן:

והשירותים  הגורם המטפל במשרד הרווחה

 החברתיים

 סוג המסגרת

 פנימיות -פיגור  האגף לטיפול באדם עם פיגור

 הוסטלים -פיגור  האגף לטיפול באדם עם פיגור

 קטן-פיגור הוסטלים האגף לטיפול באדם עם פיגור
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והשירותים  הגורם המטפל במשרד הרווחה

 החברתיים

 סוג המסגרת

 מע"שים/מועדוניות-פיגור האגף לטיפול באדם עם פיגור

 מעונות יום-פיגור האגף לטיפול באדם עם פיגור

 שיקום נוער אגף שירותי תקון

 השירות לטיפול בהתמכרויות אגף שירותי תקון

 חסות הנוער אגף שירותי תקון

 קטן-חסות הנוער  אגף שירותי תקון

 אוטיזם אגף שירותי תקון

 השירות למתבגרים וצעירים שירותי תקוןאגף 

 -השירות למתבגרים וצעירים  אגף שירותי תקון

 קטן

 שירותים בקהילה-שיקום אגף שיקום

מפעלים -שיקום אגף שיקום

 מוגנים/תעסוקה

 השירות לעיוור אגף שיקום

 שיקום חוץ ביתי אגף שיקום

 

סכום התמיכה המיועד תקבע היא את קבעה המועצה חבילות סיוע נפרדות כאמור,  (ב)

 תדון היא בבקשות תמיכה של כל חבילת סיוע בנפרד.לכל חבילת סיוע, ו

 הגופים הזכאים .124

 הרווחה והשירותים החברתייםממשרד הוא גוף המקבל תמיכה זכאים לתמיכה ברובד 

המשנה  תנאי הסף פרטניים, כמפורט ברבדימתקיימים בו אשר ו ,או משרד הביטחון

 .להלן

 לוחות זמנים .125

בו שחודשים מהמועד   24בתוך  מיתקןעל המבקש שאושרה לו תמיכה לסיים את ביצוע ה

 הודע לו על אישור הבקשה.

 ציוד -סימן ב': רובד משנה 

 מיתקניםה .126

לעסוק לאוכלוסיות מיוחדות המועצה תתמוך ברכישת כל ציוד, המאפשר או מסייע 

תתמוך ברכישת הציוד . מבלי לגרוע מכלליות הגדרה זו, המועצה בפעילות גופנית

 לרובד משנה זה. ברשימת מאפיינים טכנייםפורט יש

 תנאי סף .127

, ואשר בהם לפחות מספר 124בסעיף יהיו זכאים להגיש בקשות רק גופים כאמור  (א)

 מטופלים כמפורט להלן:
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 מינימום מטופלים סוג המסגרת

 40 פנימיות -פיגור 

 25 הוסטלים -פיגור 

 24עד  14 קטן-פיגור הוסטלים

 30 מע"שים/מועדוניות-פיגור

 24 מעונות יום-פיגור

 20 שיקום נוער

 45 השירות לטיפול בהתמכרויות

 25 חסות הנוער

 24עד  14 קטן-חסות הנוער 

 12 אוטיזם

 25 השירות למתבגרים וצעירים

 24עד  14 קטן -השירות למתבגרים וצעירים 

 20 שירותים בקהילה-שיקום

 30 מוגנים/תעסוקהמפעלים -שיקום

 25 השירות לעיוור

 14 שיקום חוץ ביתי

 

על פי מספר המטופלים בפועל, ועד  תיעשהקטן )א( מניית המטופלים  סעיף ענייןל (ב)

 לתקרת קיבולת התפוסה אצל הגוף המבקש.

 סכום התמיכה .128

מגבלות לפי לכל חבילת סיוע בנפרד מראש,  המועצה בידיסכום התמיכה יקבע 

 התקציביות.

 תבחינים .129

המועצה תאשר את הבקשות אשר צברו את הניקוד הגבוה ביותר על לפי התבחינים 

 :כלדקמן

 :אלה כל לפי בו מצויה הרשות המקומית שבתחומה ממוקם המבקששדירוג הלמ"ס (1)

 ;נקודות 100 –3 עד 1"ס למ אשכול (1)

 נקודות; 75 –6עד  4אשכול למ"ס  (2)

 נקודות; 50 –8עד  7אשכול למ"ס  (3)

 נקודות. 25 – 10עד  9 למ"סאשכול  (4)

  פיון הלקויות של המטופלים או המבקרים בתחום המבקש:יא( 2)

מבקשים המוכרים על ידי לעניין  -בתחום מוגבלות פיזית/קוגניטיבית )א(

 :(שיקוםאוטיזם; -תקון; פיגור: האלההאגפים 
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 נקודות; 5 –לכל מטופל או מבקר בעל מוגבלות פיזית (1)

 נקודות; 5 –מבקר בעל מוגבלות קוגניטיבית לכל מטופל או (2)

 ;נקודות 10 –לכל מטופל או מבקר בעל מוגבלות פיזית וקוגניטיבית (3)

בתחום הסטייה החברתית )רלבנטי למבקש המוכר על ידי אגף תקון )ב(

 בלבד(:

 -לכל מטופל המאופיין באלימות והתנהגות אנטי סוציאלית קיצונית(1)

 נקודות; 5

המאופיין בהתמכרות לחומרים: סמים, אלכוהול, לכל מטופל (2)

 נקודות; 5 -הימורים 

לכל מטופל המאופיין בקשיי השתלבות במסגרות נורמטיביות, (3)

 נקודות; 5 -בריחות ושוטטות

 5 -לכל מטופל המאופיין בתחלואה פיזית או רגשית או נפשית(4)

 ;נקודות

 3נקודות; שילוב של  10מקנה  -מרכיבים   2חישוב זה, שילוב של  ענייןל

 נקודות. 15מקנה  –מרכיבים ומעלה 

 גיל המטופלים בתחום המבקש:(3)

 5במועד הגשת הבקשה יקנה למבקש  21-0כל מטופל או מבקר שגילו )א(

 נקודות;

 1במועד הגשת הבקשה יקנה למבקש  21כל מטופל או מבקר שגילו מעל )ב(

 ;נקודה

 המלצת משרד הרווחה:(4)

המלצה מקצועית של  מפקח משרד הרווחה אודות החיוניות והנחיצות של )א(

 ;75: מרביניקוד ; הציוד למשתמשים המיועדים על פי הבקשה

מבקש שאין אצלו ציוד אחר יקבל  -קיומו של ציוד אחר אצל המבקש )ב(

 ;65: מרביניקוד ; ניקוד גבוה יותר

 ; 50: מרביניקוד ; שטח או חדר מתאים לציודהימצאות של )ג(

 ;40: מרביניקוד ; ש להשתמש, לתחזק ולשמר את הציודיכולת המבק)ד(

מבקש שבו הציוד משמש גם אוכלוסיות יעד שאינן מקבלות שירותים על )ה(

 ;20: מרביניקוד ; בסיס קבוע מהמבקש
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 ידי משרד הביטחון-המטופלות על מיוחדות לאוכלוסיותתמיכה  .130

 בו כל אלה: יהיה זכאי לקבל תמיכה אם נתקיימוגוף ציבורי 

או פעולות נפגעי צה"ל רווחת , שיקום או עיקר עיסוקו בטיפול(1)

 איבה.

שרד הרווחה והשירותים ומנתמך על ידי משרד הביטחון (2)

 החברתיים.

שנים מבנה קבע המשמש  5מחזיק בבעלותו או בשכירות העולה על (3)

 אותו לפעילותו.

 סכום התמיכה .131

לפי מגבלות  ועצה לכל חבילת סיוע בנפרד מראש,סכום התמיכה יקבע בידי המ

 התקציביות.

 תבחינים .132

כדלקמן צברו את הניקוד הגבוה ביותר על לפי התבחינים שהמועצה תאשר את הבקשות 

: 

 כל לפידירוג הלמ"ס שבו מצויה הרשות המקומית שבתחומה ממוקם המבקש (1)

 :אלה

 נקודות; 100 –3עד  1אשכול למ"ס  (1)

 נקודות; 75 –6עד  4אשכול למ"ס  (2)

 נקודות; 50 –8עד  7אשכול למ"ס  (3)

 נקודות. 25 – 10עד  9אשכול למ"ס  (4)

 היישוב שבו נמצאת המבקש :(2)

 נקודות. 10  –תושבים  50,000עד    )א(

 נקודות. 20 –תושבים  50,000-100,000בין    )ב(

 נקודות 30 –תושבים  100,000-150,000בין    )ג(

 נקודות 40 -תושבים 150,000-200,000בין    )ד(

 נקודות. 50 –תושבים  200,000מעל    )ה(
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 50קו עימות, ללא קשר למספר התושבים, שנמצא באיזור יישוב    )ו(

 נקודות.

 :ואישורים ת והמלצ(3)

אודות החיוניות הגורם המקצועי במשרד הביטחון המלצה מקצועית של  )א(

 ;75; ניקוד מרבי: לאוכלוסייה המקומיתוהנחיצות של הציוד 

מבקש שאין אצלו ציוד אחר יקבל  -קיומו של ציוד אחר אצל המבקש )ב(

 ;65ניקוד גבוה יותר; ניקוד מרבי: 

 ; 50הימצאות של שטח או חדר מתאים לציוד; ניקוד מרבי: )ג(

 ;40הציוד; ניקוד מרבי:  יכולת המבקש להשתמש, לתחזק ולשמר את)ד(

מבקש שבו הציוד משמש גם אוכלוסיות יעד שאינן מקבלות שירותים על )ה(

 ;20בסיס קבוע מהמבקש; ניקוד מרבי: 

 

 מבנים -סימן ג': רובד משנה 

 מיתקניםה .133

המועצה תתמוך בביצוע כל מבנה, המאפשר או מסייע לאוכלוסיות מיוחדות לעסוק 

אולמות  מכלליות הגדרה זו, המועצה תתמוך בביצועבפעילות גופנית. מבלי לגרוע 

 .הידרותרפיות ובריכותחצר  מיתקניספורט, מגרשים משולבים, 

 תנאי סף .134

בהם מספר מטופלים וש , 124יהיו זכאים להגיש בקשות רק גופים כאמור בסעיף  (א)

 כמפורט להלן:מזערי 

 מטופליםמספר מזערי של   סוג המסגרת

 40 פנימיות -פיגור 

 25 הוסטלים - פיגור

 24עד  14 קטן-פיגור הוסטלים

 30 מע"שים/מועדוניות-פיגור

 24 מעונות יום-פיגור

 20 שיקום נוער

 45 השירות לטיפול בהתמכרויות

 25 חסות הנוער

 24עד  14 קטן-חסות הנוער 

 12 אוטיזם

 25 השירות למתבגרים וצעירים
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 מטופליםמספר מזערי של   סוג המסגרת

 24עד  14 קטן -השירות למתבגרים וצעירים 

 20 שירותים בקהילה-שיקום

 30 מפעלים מוגנים/תעסוקה-שיקום

 25 השירות לעיוור

 14 שיקום חוץ ביתי

 

על פי מספר המטופלים בפועל, ועד  תיעשהקטן זה מניית המטופלים  סעיף ענייןל

 שחיה בריכת לעניין, האמור אף לע לתקרת קיבולת התפוסה אצל הגוף המבקש.

העבודה, הרווחה  המקבל תמיכה ממשרד גוף לתמיכה בקשות להגיש רשאי יהיה, טיפולית

 חמישים הוא בו מטופלים של המזערי שהמספר והשירותים החברתיים

המבקש הציג למועצה, להנחת דעתה, תכנית עסקית תנאי לקבלת תמיכה הוא, כי  (ב)

 ולתחזוקתו לאחר השלמתו. מיתקןלביצוע ה

 סכום התמיכה .135

מגבלות לפי ההמועצה לכל חבילת סיוע בנפרד מראש,  בידיסכום התמיכה יקבע  (א)

 התקציביות.

או  רגילה)סוגים  שחיה טיפוליות משני בריכות תינתן תמיכה להקמת עד שלוש (ב)

בעלות מצטברת שלא תעלה על תשעה מיליון שקלים חדשים לכל ( מוקטנת

הבריכות; נותרה יתרה תקציבית לאחר אישור זכאויות לשלוש בריכות, תהיה 

אפשרות כי היא תוענק למציע שהצעתו דורגה רביעית, בתנאי כי הוא ישלים את 

 יתרת עלות הבריכה.

התמיכה המרבית לכל בריכת שחיה טיפולית לא תעלה על שלושה מליון שקלים  (ג)

 תיק המוצר לבריכה פי על ייקבע בריכה לכל הסיוע חדשים; סכום

 

 למיתקנים, למעט בריכות הידרותרפיות תבחינים .136

המועצה תאשר את הבקשות אשר צברו את הניקוד הגבוה ביותר על לפי התבחינים 

 :כדלקמן

לפי כל   בו מצויה הרשות המקומית שבתחומה ממוקם המבקששדירוג הלמ"ס (1)

 :אלה

 נקודות; 100 –3עד  1אשכול למ"ס  (1)

 נקודות; 75 – 4עד  6אשכול למ"ס  (2)

 נקודות; 50 – 7עד  8אשכול למ"ס  (3)
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 ;נקודות 25 – 9עד  10אשכול למ"ס  (4)

  איפיון הלקויות של המטופלים או המבקרים בתחום המבקש:(2)

למבקשים המוכרים על ידי  רלבנטיבתחום מוגבלות פיזית/קוגניטיבית ))א(

 (:שיקוםאוטיזם; -תקון; פיגור: האלההאגפים 

 נקודות; 5 –לכל מטופל או מבקר בעל מוגבלות פיזית (1)

 נקודות; 5 –מוגבלות קוגניטיבית לכל מטופל או מבקר בעל (2)

 ;נקודות 10 –לכל מטופל או מבקר בעל מוגבלות פיזית וקוגניטיבית (3)

 תקון אגף ידי על המוכר למבקש)רלבנטי  החברתיתבתחום הסטייה )ב(

 (:בלבד

 -לכל מטופל המאופיין באלימות והתנהגות אנטי סוציאלית קיצונית(1)

 נקודות; 5

בהתמכרות לחומרים: סמים, אלכוהול, לכל מטופל המאופיין (2)

 נקודות; 5 -הימורים 

לכל מטופל המאופיין בקשיי השתלבות במסגרות נורמטיביות, (3)

 נקודות; 5 -בריחות ושוטטות

 5 -לכל מטופל המאופיין בתחלואה פיזית או רגשית או נפשית(4)

 נקודות.

 3נקודות; שילוב של  10מקנה  -מרכיבים   2חישוב זה, שילוב של  ענייןל

 ;נקודות 15מקנה  –מרכיבים ומעלה 

 גיל המטופלים בתחום המבקש:(3)

 5במועד הגשת הבקשה יקנה למבקש  21-0כל מטופל או מבקר שגילו )א(

 נקודות;

 1במועד הגשת הבקשה יקנה למבקש  21כל מטופל או מבקר שגילו מעל )ב(

 ;דהנקו

 המלצת משרד הרווחה:(4)

המלצה מקצועית של  מפקח משרד הרווחה אודות החיוניות והנחיצות של )א(

 ;75: מרביניקוד ; למשתמשים המיועדים על פי הבקשה מיתקןה

 מיתקניםמבקש שאין אצלו  -אחרים אצל המבקש  מיתקניםקיומם של )ב(

 ;65: מרביניקוד ;  אחרים יקבל ניקוד גבוה יותר
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 ; 50: מרביניקוד ; מיתקןהימצאות של שטח או חדר מתאים ל)ג(

 ;40: מרביניקוד ; מיתקןיכולת המבקש להשתמש, לתחזק ולשמר את ה)ד(

משמש גם אוכלוסיות יעד שאינן מקבלות שירותים  מיתקןמבקש שבו ה)ה(

 ;20ניקוד: ; על בסיס קבוע מהמבקש

 )א( תבחינים לבריכות הידרותרפיות136

 הגבוה הניקוד את לבריכות הידרותרפיות שצברו הבקשות את תאשר המועצה

 :המפורטים להלן התבחינים לפי על ביותר

 :המבקש ממוקם שבתחומה המקומית הרשות מצויה שבו ס"הלמ דירוג (1)

 נקודות; 150 –  3 עד 1ס "למ אשכול (א)

 ;נקודות 100 – 6עד  4ס "למ אשכול (ב)

 ;נקודות 70 – 8עד  7 ס"למ אשכול (ג)

 נקודות 30 –10עד  9 ס"למ אשכול (ד)

 

 המבקש : בתחום המטופלים או המבקרים של הלקויות איפיון (2)

 ;נקודות 5 – פיזית מוגבלות בעל מטופל או מבקר (א)

 ;נקודות 5 – קוגניטיבית מוגבלות בעל מטופל או מבקר (ב)

 נקודות 10 – וקוגניטיבית פיזית מוגבלות בעל מטופל או מבקר (ג)

 המבקש בתחום המטופלים גיל (3)

 ;נקודות 5  - הבקשה הגשת במועד 21 שגילו  עד מבקרמטופל או  כל (א)

 נקודה 1  - הבקשה הגשת במועד 21 מעל שגילו מטופל או מבקר כל (ב)

 

 -העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד המלצת (4)

 שימנה הנוגעים לעניין  לאגפים משותף מקצועי צוות של מקצועית המלצה (א)

 ויקבע  והשירותים החברתייםהעבודה, הרווחה  משרד מנכ"ל העניין לצורך

 עד  -הבקשה לפי המיועדים למשתמשים המיתקן של והנחיצות את החיוניות

 נקודות; 85
 הנגישים, למבקש גיאוגרפית בקרבה אחרים דומים מיתקנים של קיומם (ב)

 נסיעה דקות עשרה מחמש הנמוך נסיעה זמן במשך, המבקש אצל למטופלים

 שאין מבקש יובהר,  ;(הנוגע לעניין מהאגף פיקוח לפי דוח) פרטי ברכב

 נקודות; 55 עד   -יותר גבוה ניקוד יקבל אחרים מיתקנים  בקרבתו

 נקודות; 50 עד - המיתקן את ולשמר לתחזק, להשתמש המבקש יכולת (ג)
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 על שירותים מקבלות שאינן יעד אוכלוסיות גם המיתקן של המבקש משמש (ד)

 נקודות; 40 עד  -מהמבקש קבוע בסיס

 נקודות 20  עד –המבקשת  המסגרת של ציבורית לתחבורה המיתקןנגישות  (ה)

 

 ידי משרד הביטחון-תמיכה לאוכלוסיות מיוחדות המטופלות על .137

 יהיו זכאים לקבל תמיכה לפי רובד זה. 130גופים העומדים בתנאים נקבעו בסעיף  (א)

 בשינויים   132 – 130לעניין סעיף זה, יחולו ההוראות והתנאים שנקבעו בסעיפים  (ב)

 יבים.המחו

 פרק ח': תקציב

 מקורות מימוןסימן א': 

 מקורות מימון .138

המועצה להסדר שתקצה תכנית זו תמומן במלואה מתקציבים )א(

 ההימורים בספורט.

( לחוק 3)-ו( 1()ד)17 קטנים פיםלגופים המפורטים בסעי השרים אישרו (1)

להשתמש בתקציבם כדי להקים או לשדרג מיתקני ספורט שלא לפי תכנית 

קף סמכותם לפי מתו, וזאת ד שיעמדו בכללי התקינות והבטיחותובלב ,זו

 .יד)ה( לחוק17סעיף 
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  ברובד אימון נוער אולמות מיתקניםתוספת ראשונה: רשימת הזכאויות ל

רשימה מתעדכנת, בהתאם לביצוע בפועל, )רשימה זו נכונה לתאריך פרסום התכנית, 

 בספורט(תימצא באתר המועצה להסדר ההימורים 

 (70)סעיף 

 

הקצאת  רשות
 אולמות

אישור 
 הקצבה אולם

 ראשון 

אישור 
 הקצבה אולם

 שני 

אישור 
 הקצבה אולם

 שלישי

אישור 
 הקצבה אולם

 רביעי

       V 10 אשדוד

       V 10 אשקלון

       V 10 באר שבע

        V 10 בת ים

       V 10 הרצליה

     V V 10 חולון

     V V 10 חיפה

       V 10 ירושלים

   V V V 10 כפר סבא

       V 10 מודיעין

       V 10 נתניה

     V  V 10 פתח תקווה

    V V V 10 ראשון לציון

      V V 10 רחובות

   V V V 10 רמת גן

         10 רעננה

   V V  V 10 תל אביב יפו

         9 בני ברק

       V 9 גבעתיים

         9 חדרה

       V 9 עמק יזרעאל

       V 8 כרמיאל

     V V 8 נס ציונה

      V V 8 קרית אונו

         8 רמת השרון

     V V 7 הוד השרון

       V 7 נצרת

       V 6 בית שמש

     V V 6 לוד
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הקצאת  רשות
 אולמות

אישור 
 הקצבה אולם

 ראשון 

אישור 
 הקצבה אולם

 שני 

אישור 
 הקצבה אולם

 שלישי

אישור 
 הקצבה אולם

 רביעי

     V V 6 קרית מוצקין

     V V 6 רמלה

         5 הגליל העליון

       V 5 מטה אשר

      V V 5 משגב

         5 נצרת עילית

         5 עכו

       V 5 עמק חפר

         5 ערד

       V 5 קרית ביאליק

         5 קרית גת 

       V 4 אור יהודה

     V V 4 אילת

       V 4 אשכול

     V V 4 גזר

  V V V  V 4 דימונה

       V 4 הגלבוע

       V 4 יבנה

      V  V 4 מטה בנימין

   V V  V 4 מעלה אדומים

         4 נשר

         4 עמק הירדן

    V V  V 4 עפולה

       V 4 קדימה צורן

      V V 4 ראש העין

      V V 4 שוהם

         3 אבן יהודה

       V 3 אום אל פחם

       V 3 אופקים

       V 3 אריאל

       V 3 טוביהבאר 

      V  V 3 בני שמעון

       V 3 גבעת שמואל

       V 3 גולן

   V V V 3 דרום השרון 

         3 הגליל התחתון

         3 זכרון יעקב 

         3 חוף אשקלון
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הקצאת  רשות
 אולמות

אישור 
 הקצבה אולם

 ראשון 

אישור 
 הקצבה אולם

 שני 

אישור 
 הקצבה אולם

 שלישי

אישור 
 הקצבה אולם

 רביעי

         3 טבריה

       V 3 טייבה

       V 3 יהוד מונוסון

         3 כוכב יאיר צור יגאל

        V 3 לב השרון

       V 3 מבשרת ציון

       V 3 מטה יהודה

         3 מנשה

       V 3 נהריה

       V 3 עראבה

      V V 3 קרית אתא

         3 שער הנגב

      V  V 2 אלעד

         2 אלקנה

       V 2 בית שאן

       V 2 ביתר עילית

       V 2 בנימינה גבעת עדה

         2 ג'דיידה מכר

       V 2 גדרה

       V 2 גוש עציון

       V 2 גן יבנה

         2 גני תקווה

     V V 2 הר חברון

         2 זבולון

         2 חבל אילות

       V 2 חוף הכרמל

         2 חוף השרון

       V 2 טובא זנגריה

         2 יואב

         2 יפיע

       V 2 כפר יאסיף

         2 כפר יונה

       V 2 מג'אר

         2 מגדל העמק

         2 מודיעין עילית

       V 2 מעלה יוסף

       V 2 מרום הגליל

       V 2 מרחבים
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הקצאת  רשות
 אולמות

אישור 
 הקצבה אולם

 ראשון 

אישור 
 הקצבה אולם

 שני 

אישור 
 הקצבה אולם

 שלישי

אישור 
 הקצבה אולם

 רביעי

       V 2 סביון

       V 2 סכנין

         2 עילבון

עמק המעיינות 
 )בקעת בית שאן(

2         

ערבות הירדן )בקעת 
 הירדן (

2 V       

      V V 2 פרדיס

       V 2 פרדס חנה כרכור

         2 צפת

        V 2 קרית ים

         2 קרית שמונה

       V 2 רהט

         2 ריינה

       V 2 רמת הנגב

      V V 2 שדות נגב

         2 שדרות

      V V 2 שומרון

         2 שפרעם

         1 אבו גוש

       V 1 אבו סנאן

       V 1 אור עקיבא

       V 1 אורנית

       V 1 אזור

       V 1 אכסאל

         1 אל בטוף

         1 אלונה

         1 אליכין

       V 1 אלפי מנשה

       V 1 אלקסום

       V 1 אעבלין

       V 1 אפרת

         1 באקה אל גרבייה

       V 1 באר יעקב

       V 1 בוסתן אלמרג'

         1 בועינה נוג'ידאת 

         1 בוקעאתא

       V 1 ביר אלמכסור

       V 1 בית אל

         1 בית אריה
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הקצאת  רשות
 אולמות

אישור 
 הקצבה אולם

 ראשון 

אישור 
 הקצבה אולם

 שני 

אישור 
 הקצבה אולם

 שלישי

אישור 
 הקצבה אולם

 רביעי

         1 בית ג'ן

         1 בית דגן

         1 בני עייש

         1 בסמ"ה

       V 1 בסמת טבעון

         1 בענה

         1 ג'וליס

         1 ג'לג'וליה

         1 ג'סר אל זרקא

       V 1 ג'ת

        V 1 גבעת ברנר

         1 גבעת זאב

       V 1 גדרות

         1 גוש חלב

         1 גן רווה

       V 1 דבוריה

         1 דיר אל אסד

       V 1 חנא דיר

       V 1 דלית אל כרמל

         1 הערבה התיכונה

       V 1 הר אדר

         1 זמר 

         1 זרזיר

         1 חבל יבנה

       V 1 חבל מודיעין

       V 1 חורה

         1 חורפיש

     1 חריש

         1 חצור הגלילית

       V 1 טורעאן

       V 1 טירה

         1 טירת הכרמל

         1 יבנאל

         1 ינוח גת

         1 יסוד המעלה

       V 1 יקנעם עילית

       V 1 ירוחם

       V 1 ירכא



 80 

הקצאת  רשות
 אולמות

אישור 
 הקצבה אולם

 ראשון 

אישור 
 הקצבה אולם

 שני 

אישור 
 הקצבה אולם

 שלישי

אישור 
 הקצבה אולם

 רביעי

       V 1 כאבול

       V 1 כאוכב אבו אלהיג'א

         1 כסיפה

         1 כסרא סמיע

כעביה טבאש 
 חג'גרה

1 V       

         1 כפר ברא

       V 1 כפר ורדים

         1 כפר כנא

       V 1 כפר מנדא

       V 1 כפר קאסם 

         1 כפר קמא 

       V 1 כפר קרע

         1 כפר שמריהו

         1 כפר תבור

       V 1 להבים

         1 לכיש

       V 1 לקייה

         1 מבואות חרמון

         1 מג'ד אל כרום

       V 1 מג'דל שמס

         1 מגדל

       V 1 מגידו

         1 מגילות ים המלח

       V 1 מזכרת בתיה

       V 1 מזרעה

         1 מטולה

         1 מיתר

         1 מסעדה

         1 מעיליא

         1 מעלה אפרים

       V 1 מעלה עירון

       V 1 מעלות תרשיחא

         1 מצפה רמון

         1 משהד

       V 1 נווה מדבר

       V 1 נחל שורק

       V 1 נחף

       V 1 נתיבות
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הקצאת  רשות
 אולמות

אישור 
 הקצבה אולם

 ראשון 

אישור 
 הקצבה אולם

 שני 

אישור 
 הקצבה אולם

 שלישי

אישור 
 הקצבה אולם

 רביעי

       V 1 סאג'ור

         1 עג'ר

         1 עומר

       V 1 עוספיא

         1 עילוט

       V 1 עין מאהל

       V 1 עין קיניה

         1 עמנואל

         1 עמק לוד

         1 ערערה

         1 ערערה בנגב

         1 פסוטה

         1 פקיעין

         1 פרדסייה

         1 קדומים

         1 קלנסווה

       V 1 קצרין

         1 קרית ארבע

         1 קרית טבעון

         1 קרית יערים

         1 קרית מלאכי

       V 1 קרית עקרון

       V 1 קרני שומרון

       V 1 ראמה

         1 ראש פינה

         1 רכסים

         1 רמת ישי

         1 שבלי אום אלגנם

         1 שגב שלום

       V 1 שלומי

       V 1 שעב

       V 1 שפיר

         1 תל מונד

       V 1 שבעתל 

         1 תמר

       V 1 תמרה
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  ברובד אימון נוער כדורגל מיתקניםתוספת שניה: רשימת הזכאויות ל

רשימה זו נכונה לתאריך פרסום התכנית, רשימה מתעדכנת, בהתאם לביצוע בפועל, )

 תימצא באתר המועצה להסדר ההימורים בספורט(

 (79)סעיף 

 מימוש  הקצאת מגרשי כדורגל רשות

   8 ירושלים

 סינטטי -1 7 תל אביב יפו 
 סינטטי -1
 סינטטי -1
 סינטטי -1

 טבעי - 1 5 חיפה
 טבעי - 1

 טבעי -1 3 באר שבע
 טבעי -1
 טבעי -1

 סינטטי - 1 3 חולון

 טבעי – 1 3 נתניה
 סינטטי - 1

   3 פתח תקוה

   3 ראשון לציון

   3 רמת גן

   2 אשדוד

   2 אשקלון

   2 יםבת 

 סינטטי -1 2 רחובות
 סינטטי -1

   2 רעננה

 סינטטי -1 1 אום אל פחם

   1 אור יהודה

   1 אילת

   1 אריאל

 סינטטי – 1 1 באקה אלגרבייה ג'ת

   1 בית שאן

   1 בית שמש

   1 בני ברק

   1 גבעתיים

   1 דימונה

   1 דלית אל כרמל

 סינטטי – 1 1 הוד השרון

   1 הרצליה

   1 חדרה

   1 טבריה

   1 טייבה

   1 טירה

   1 טירת הכרמל
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 מימוש  הקצאת מגרשי כדורגל רשות

   1 טמרה

   1 יבנה

   1 יהוד מונוסון

   1 כפר כנא

   1 כפר סבא

 סינטטי -1 1 כפר קאסם 

   1 כרמיאל

   1 לוד

   1 מבשרת ציון

   1 מג'אר

 סינטטי – 1 1 מודיעין

   1 מטה בנימין

 סינטטי – 1 1 מעלה אדומים

   1 נהריה

   1 נס ציונה

 1 נצרת
 

   1 נצרת עילית

 טבעי – 1 1 סכנין

 טבעי – 1 1 עכו

   1 עמק חפר

   1 עמק יזרעאל

 סינטטי – 1 1 עפולה 

   1 פרדסייה

   1 צפת

   1 קריית אתא

 סינטטי – 1 1 קריית שמונה

   1 קרית אונו

   1 קרית ביאליק

 סינטטי – 1 1 קרית גת 

 סינטטי – 1 1 רהט

 סינטטי – 1 1 רמלה

 סינטטי – 1 1 רמת השרון

   1 שפרעם

 טבעי – 1 1 קריית מוצקין+מטה אשר

 טבעי – 1 1 עראבה+ דיר חנא

   1 ביתר עילית

   1 אלעד

   1 דרום השרון 

   1 הגלבוע

   1 חוף הכרמל

   1 פרדס חנה כרכור

   1 מודיעין עילית

   1 יהודהמטה 

   1 קרית ים

   1 ראש העין
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 מימוש  הקצאת מגרשי כדורגל רשות

   1 שומרון

   1 נתיבות

   1 גדרה

   1 משגב

   1 מגדל העמק

   1 ערד

   1 גבעת שמואל

   1 נשר

   1 גזר

   1 לב השרון

   1 חבל מודיעין

   1 שדרות

   1 קריית מלאכי

   1 תרשיחא-מעלות

   1 ערערה

   1 באר טוביה

   1 זכרון יעקב

   1 גן יבנה

   1 יקנעם עילית

   1 קלנסווה

   1 כפר יונה

   1 מכר-ג'דיידה

   1 שוהם

   1 גוש עציון

   1 צורן-קדימה

   1 כפר מנדא

   1 יפיע

   1 חורה

   1 כסיפה

   1 מנשה

   1 קריית טבעון

   1 תל שבע

   1 כפר קרע

   1 הגליל העליון

   1 באר יעקב

   1 אור עקיבא

   1 ריינה

   1 ירכא

   1 חוף אשקלון

  1 חריש

   1 גני תקווה

   1 בנגב-ערערה

   1 כרום-מג'ד אל
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 מימוש  הקצאת מגרשי כדורגל רשות

   1 גבעת עדה*-בנימינה

   1 מרום הגליל

   1 עמק לוד

   1 מעלה עירון

   1 גולן

   1 זרקא-ג'סר א

   1 גבעת זאב

   1 אכסאל

   1 חוף השרון

   1 טורעאן

   1 כאבול

   1 אבו סנאן

   1 זבולון

   1 אבן יהודה

   1 אעבלין

   1 פוריידיס

   1 עין מאהל

   1 עמק הירדן

   1 נחף

   1 אשכול

   1 אזור

   1 מרחבים

   1 עמק המעיינות

   1 בית ג'ן

   1 עספיא

   1 אסד-דייר אל

   1 תל מונד

   1 מגידו

   1 ג'ת

   1 מזכרת בתיה

   1 התחתוןהגליל 

   1 קריית עקרון

   1 לקיה

   1 מג'דל שמס

   1 שפיר

   1 רכסים

   1 דבורייה

   1 מעלה יוסף

   1 כוכב יאיר

   1 לכיש

   1 כפר יאסיף

   1 ג'לג'וליה

   1 חצור הגלילית
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 מימוש  הקצאת מגרשי כדורגל רשות

   1 ירוחם

   1 שדות נגב

   1 נוג'ידאת-בועיינה

   1 בסמ"ה

   1 שלום-שגב

   1 מכסור-אלביר 

   1 בני שמעון

   1 סמיע-כסרא

   1 אפרת

   1 אל קסום

   1 בענה

   1 קריית ארבע

   1 אלפי מנשה

   1 משהד

   1 יואב

   1 ראמה

   1 ברנר

   1 עילוט

   1 מרג'-בוסתן אל

   1 רמת ישי

   1 עומר

   1 נחל שורק

   1 אורנית

   1 בסמת טבעון

   1 בית דגן

   1 אל בטוף

   1 בני עי"ש

   1 זרזיר

   1 שער הנגב

   1 מיתר

   1 קצרין

   1 קרני שומרון

   1 מבואות החרמון

   1 אבו גוש

   1 הר חברון

   1 שעב

   1 שלומי

   1 להבים

   1 חבל יבנה

   1 בוקעאתא

   1 זמר

   1 ג'וליס

   1 ג'ת-יאנוח
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 מימוש  הקצאת מגרשי כדורגל רשות

   1 זנגרייה-טובא

   1 בית אל

   1 חורפיש

   1 כפר ורדים

   1 רמת נגב

   1 נווה מדבר

   1 גנם-אום אל -שבלי 

   1 פקיעין

   1 גן רווה

   1 עילבון

   1 מצפה רמון

 1 1 אופקים

  1 הערבה התיכונה

  1 תמר

  1 חבל אילות

 

 

 (2016_________ התשע"ו ) _________

 (3-5223)חמ 

 __________________ 

 עודד טירה

 יושב ראש המועצה הלאומית לספורט

 נתאשר:

 

 

 

__________________ 

 משה כחלון

 שר האוצר

__________________ 

 מירי רגב

 שרת התרבות והספורט
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 8.3.2018מיום  2תיקון מספר   
 

בינואר  1תחילתו של תיקון זה ביום י"ד בטבת התשע"ח )  .1 תחילה

 התחילה(.יום  -()להלן2018

 שלהלן: ההוראות יחולו, לתכנית א11 בסעיף האמור אף על  .2 הוראות מעבר

 תקציבית הרשאה שקיבלה מקומית רשות  (1)  

 בניית את השלימה ולא 2020 תכנית במסגרת

 בהרשאה שנקבע הזמן פרק תוך המיתקן

 חודשים שלושה תוך, תשלח, המקורית התקציבית

  בידי חתומה, בכתב התחייבות, התחילה מיום

 תושלם המיתקן בניית לפיה, וגזברה הרשות ראש

 התחילה; מיום חודשים 24 בתוך

 תקציבית הרשאה שקיבלה מקומיות רשות  (2)  

 חודשים שלושה תוך, תעביר התכנית במסגרת

 בידי  החתומה,  בכתב התחייבות, התחילה מיום

 בלוחות תעמוד היא לפיה וגזברה הרשות ראש

 בתכנית; הקבועים הזמנים

(, 2) -( ו1לא הועברה התחייבות כאמור בפסקאות )  (3)  

תבוטל ההרשאה התקציבית שניתנה לרשות 

המקומית למיתקן שבנייתו לא הושלמה תוך פרק 

הזמן שנקבע בהרשאה או שלא נשלחה התחייבות 

 (, לפי העניין;2( או )1לגביו כאמור בפסקה )

 או זכאות ביטול בעקבות שיתפנה התקציב  (4)  

, התכנית של לרבדים יחולק תקציבית הרשאה

 אחד לכל המיועד השנתי לתקציב בנוסף

 הוועדה לסמכויות בכפוף וזאת, מהרבדים

 .לתכנית 6 בסעיף כמפורט
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