עיריית טבריה
מחלקת הספורט

TIBERIAS MUNICIPALITY
SPORT’S DEPARTMENT

תמיכות בתחום הספורט למוסדות ציבור
להלן מפורטים התבחינים שעל פיהם תקבע התמיכה לעמותות הפועלות בתחום הספורט:

קריטריונים לחלוקת תמיכות לאגודות ספורט לשנת 2020/21
התבחינים יובאו לאישור בישיבת המועצה שתתקיים ביום 04.11.2020
 .1התמיכה ככל שתינתן ,תינתן על פי תבחינים כאשר לכל תבחין קיים ניקוד בהתאם לאופי ו/או משקל
התבחין  .לכל מוסד ציבור המבקש תמיכה תערך בחינה על פי התבחינים ויקבע ניקוד סופי.
חלוקת תקציב התמיכות ,ככל שיאושר תקציב תמיכות ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים יחולק בהתאם
להיקף הבקשות שיוגשו ובהתאם לניקוד שיצבור כל מוסד ציבור.
העירייה אינה מתחייבת ו/או אין בפרסום להגיש בקשות כדי להציג מצג או כדי לראות התחייבות מצד
העירייה למתן התמיכה.
יצוין ויודגש ,כי תקציב התמיכות ,כולל הן תמיכה ישירה והן תמיכה עקיפה (כגון העמדת מתקנים,
שימוש בחשמל וכו')  .כאשר מבחינת התקציב וחלוקת התמיכה ,אין הבדל אם המוסד ציבור מקבל
כסף או שהעירייה העמידה לו מתקן או נתנה לו שירותים אחרים.
ערך נקודה  -סה"כ התקציב שיועד לנושא  ,סה"כ הנקודות שנצברו לכל הבקשות.
 .2עמותה הפועלת בתחום העירייה ,תוכל להגיש בקשה וככל שבקשתה תבחן ותמצא כי היא עומדת
בתנאי הסף ע"פ חוזר מנכ"ל  04\2006משרד הפנים וכי צורפו לה כל המסמכים הנדרשים ,היא תהיה
זכאית לתמיכה ,בכפוף כאמור ,לתקציב העירייה.
.2.1

תמיכה יכולה להינתן אך ורק ל" -מוסד ציבור" כהגדרתו ב" -נוהל" ,הפועל שלא למטרת
עשיית רווחים ,ורק כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור היא במסגרת תפקידיה
וסמכויותיה של העירייה ,בהתאם לדיני השלטון המקומי ,ורק בגין פעולות כאמור

.2.2

תמיכה יכולה להינתן רק למוסד ציבור הקיים ופועל בתחומה המוניציפאלי של העירייה
ובתנאי שהתמיכה תינתן רק לצורך פעילות המתקיימת בתחומה של העירייה (למעט החריג
הקבוע בסעיף  5.3לנוהל

.2.3

התמיכה ,ככל שתינתן ,תוגבל לשיעור שלא יעלה על  80%מעלות הפעילות הנתמכת והכל
בכפוף לאמור בסעיף  14.5לנוהל.

.2.4

תמיכה יכולה להינתן למוסד ציבור הפועל בעיר בתחום הנתמך שנה לפחות ,זולת אם
מנימוקים שיירשמו ,תחליט מועצת העירייה כי יש לחרוג מתנאי זה.

.2.5

תמיכה יכול שתאושר רק אם שוכנעו הועדה המקצועית ומועצת העירייה שקיימים ,או
שיושגו ממקורות אחרים ,האמצעים הכספיים הדרושים ,יחד עם התמיכה שתוענק ,ככל
שתוענק ,למימוש הפעילות שלשמה ניתנה.
מוסד החייב כספים לעירייה לא יזכה לתמיכה אלא אם כן החליטה מועצת העיר אחרת
מטעמים שיירשמו.
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.2.6

לא תידון בקשתו של מוסד ציבור שהגיש את בקשת התמיכה לאחר המועד האחרון שנקבע
לכך באותה שנת תמיכה ,אלא אם אישרה ועדת התמיכות את הגשת הבקשה לאחר המועד.

.2.7

תנאי סף מינימאלי לקבלת תמיכה הינה תקציב שנתי של הגוף אשר לא יפחת מסך של 50,000
.₪

 .3שימת ליבכם ,כי בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הנדרשים ,על פי חוזר המנכל ,לא תידון כלל ,על
כל המשתמע מכך.
 .4לצורך ניקוד הבקשה בהתאם לתבחינים עליכם לצרף אסמכתאות ,שיאפשרו מתן ניקוד בהתאם
לתבחין .ככל שלוועדת ההקצאות לא תהיה יכולת לנקד בשל העדר מידע ,לא יינתן ניקוד לגבי אותו
תבחין או שיינתן הניקוד המינימלי ביותר.
בשל משבר הקורונה וצמצום פעילות הספורט ,הוועדה תהיה רשאית להתייחס גם לנתונים לפיהם
אושרה התמיכה בשנים  2019ו.2018 -
כאשר לחלק מהתבחינים אשר בשל משבר הקורונה ,משמעותם פחתה באופן משמעותי (צופים
בפועל ,רדיוס נסיעות ,מספר משחקים ),ינתן משקל של  50%בלבד.

פירוט קריטריונים
א .מיקום קבוצה תחרותית בליגה מוכרת ( בתנאי שיש  4ליגות שונות )
 100ליגה עליונה
 80ליגה שניה
 70ליגה שלישית
 45ליגה רביעית
ליגה חמישית והלאה 30 -
גביע מדינה  -ע"פ החלטת מועצה
ב .הישגיות
ניקוד בגין עליית ליגה
(משחקי כדור) או עלייה ברמה ( א-ב-ג ) בספורט הארצי .
עלייה לליגה ראשונה 20 -
 10עלייה לליגה שניה
עלייה לליגה שלישית 5 -
ג .מענק זכיה במדליה/גביע
בליגות בענף  /או ברמת הספורט האישי מקום  1 – 2 – 3רמת הליגה  /הענף  5 Xנק' .



קבוצה או ספורט שירד ליגה או רמה יתוקצב בהתאם לרמתו.
לקראת סוף שנת הפעילות של העמותות
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ד .מספר ספורטאים פעילים ורשומים באיגוד
יש לצרף אסמכתאות מהאיגוד הרלבנטי
כל  10ספורטאים =  1נק'
ה .מספר הצופים בפועל
יש לצרף אסמכתאות ממערכת הכרטוס ו/או מנהל מחלקת הספורט


על כל  50צופים  5 -נק'



מס' צופים פוטנציאל במידה והיה באפשרותך לצפות בתחרויות



באיזה מידה היית צופה ארצי בין  1 - 5נק'

ו .על פי דירוג הענפים בעיר
ענפי הספורט הפופולאריים ביותר בטבריה הינם כדורגל וכדורסל.
מאות ילדים ובני נוער עוסקים בספורט זה ולכן דורג הכדורגל כענף בעדיפות ראשונה –  25נקודות.
הכדורסל דורג בעדיפות שניה –  20נקודות:
כדורגל  -ענף בעדיפות ראשונה 25 -
כדורסל  -ענף בעדיפות שניה

20 -

חתירה  -ענף בעדיפות שלישית 5 -
אגרוף  -ענף בעדיפות רביעית 2 -
ז .טיפוח תשתיות עתודה
 5נק' לקטגוריה  -ילדים  ,ילדות  ,נערים  ,נוער  ,בנים ,בנות לפחות  3קטגוריות גיל אישי –
כנ"ל
ח .תרומה לקהילה השתתפות בפרויקטים בעיר
פעילות בבתי הספר בשכונות ,יש לצרף אישור מנהל מחלקת הספורט
אין פעילות – 0
פעילות בינונית – 10
פעילות רבה – 20
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ט .מס' קבוצות בליגה עצמה
כל  4קבוצות נקודה אחת
י .הוצאות תפעול
תבחין זה נקבע מאחר וקיימת שונות בהוצאות התפעול בין סוגי הענפים השונים לרבות ,שכר
שחקנים ,מאמנים ,עלויות שכר ,הוצאות שיטור ,סדרנות ועוד.
כך שלענף הכדורגל יינתן ניקוד של  100נקודות
לענף הכדורסל יינתן ניקוד של  20נקודות
לענף הטניס יינתן ניקוד של  15נקודות
לענף האגרוף יינתן ניקוד של  10נקודות
לענף השייט יינתן ניקוד של  6נקודות

הערה :האמור לעיל מתייחס לליגות המתקיימות ע"י איגודים מקצועיים ארציים רשמיים במדינת ישראל.

חישוב ערך נקודה בש"ח

סך ההקצבות העירוניות
ערך נקודה בש"ח =

_______________________
מס' הנק' הכולל שצברו האגודות בכל הענפים
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