מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בגופים אחרים
מרכזי אימון ומצויינות אולימפים

בהתאם להנחיות החשב כללי לתמיכה בגופים אחרים מספר  01.01.01להלן מבחנים לחלוקת
כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) לתמיכה במרכזי אימון ומצויינות
אולימפיים:
פרק א'  :כללי
 .1ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הועדה) תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד,
ובהמלצה למוסדות השונים ,בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה לגופים אחרים
מתקציב המדינה ולדיון בהן.
.2

התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות של סבירות
ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

.3

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה ,תשקול הועדה את כל נסיבותיו של
העניין ,תוך יישום שוויוני ,אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.

.4

כל שיקוליה של הועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל
שיידרש ,לפי נסיבות העניין; החלטת הועדה תהיה מנומקת.

.5

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד ,כאמור ,תיעשה ,בשלב
המקדמי ,על ידי הקצבת נושאי התמיכה לפי תחומי פעילות ,על פי תוכנת העבודה של
המשרד ,ובהתאם לקדימויות שייקבעו כתוצאה מכך.
פרק ב'  :מרכזי אימון ומצוינות אולימפיים
תקנה תקציבית מס' 20370536

 .6רקע כללי :
מינהל הספורט שבמשרד יסייע ויתמוך כספית במרכזי האימון והמצוינות האולימפיים,
המאחדים תחת קורת גג אחת מגוון רחב של שירותי אימון לענפים השונים ברמה אולימפית
גבוהה ומתן שירות לאיגודים ,התאחדויות ,מועדונים ואגודות הספורט.
 .7מטרת התמיכה :
ניצול יתרון הגודל וריכוז משאבים של מרכזי ספורט משוכללים ,למתן שירותי אימון
מתקדמים ברמה אולימפית לספורטאים ברמה הישגית גבוהה.
 .8הגופים הנתמכים :
מרכז אימון אולימפי להכשרת ספורטאים ומרכז מצוינות אולימפי לספורט ,שיוכרו בידי
מינהל הספורט בהתייעצות עם היחידה לספורט הישגי (להלן-מרכז אולימפי).

 .9אוכלוסיית היעד בפעילות הנתמכת :
 )1ספורטאים בנבחרת צעירים אזוריות;
 )2נבחרות לאומיות ונבחרות צעירים אזורים של ההתאחדות ואיגודי ספורט;
 )3אגודות ספורט הישגיות המשתתפות בליגה הבכירה בענף הספורט הרלוונטי.
 .10תנאים לקבלת התמיכה :
(א) מרכז אולימפי יידרש להכיל-
 .1לכל ענף ספורט שלגביו הוא מוכר ,מתקני ספורט תקניים ומתקדמים שנדרשים
באותו ענף ותנאי אימון מתאימים להם;
 .2חדר מנוחה לספורטאים ,שישמש ,בין השאר ,להכנת שיעורים בידי מתאמנים
שהם תלמידים;
 .3חדר אוכל ,מזנון או מסעדה להזנת ספורטאים;
 .4חדר לטיפול רפואי ,פיזיותרפי ,עיסויי וכדומה;
 .5חדר כושר.
(ב) הגשת תכנית עבודה – לקראת כל שנת תקציב ,יוגשו מרכזים אולימפיים עד לתאריך
שיפרסם המשרד ,תכנית עבודה למינהל הספורט המותאמת למכרזים; תכנית
העבודה תכלול ,בין השאר רשימת מכסת שעות פעילות חזויה ,המפורטת לפי שמות
הגופים שצפויים להשתמש במיתקנים ,כגון :התאחדויות ואיגודי ספורט או אגודות
ספורט; אישור התוכנית ובדיקת ביצועה בפועל בידי מינהל הספורט הם תנאי הכרחי
לתמיכה כספית.
(ג) תעריפי הפעילות שייגבו מאוכלוסיית היעד בפעילות הנתמכת יהו ברמה סבירה
ויאושרו ,מראש ,בידי מינהל הספורט.
(ד) התאחדויות ואיגודי ספורט המשתמשים במרכז אולימפי ,שקיבל תמיכה לפי פרק זה,
יזכו להנחה מדמי השימוש לשעה במרכז האולימפי ,בערך של  75%מסכום התמיכה
לשעת פעילות שתוענק למרכז האולימפי ,כמפורט בפרק זה.
 .11אמות מידה לתמיכה:
עבור כל שעת פעילות על פי תכנית מאושרת כאמור ,יינתן ניקוד כדלהלן:
מיתקן החלקה על הקרח
בריכת שחיה אולימפית או חצי אולימפית
מגרש טניס
אצטדיון אתלטיקה קלה ,מטווח לקליעה ספורטיבית
אולמות ספורט אחרים (כגון  :כדוריד ,כדורסל ,כדורעף ,התעמלות ,ג'ודו )

  6.92נקודה  3.32נקודה  1.13נקודה  1.00נקודה 0.54 -נקודה

 .12אופן חישוב התמיכה:
(א) מרכז אולימפי יקבל ניקוד מצטבר בעבור שעות הפעילות שיבצע בענפים השונים.

(ב) הערך הכספי של נקודה ייקבע על פי חלוקת תקציב התקנה הנקובה בראש פרק זה
במספר הנקודות שנצברו לפי פרק זה בידי כל המרכזים האולימפיים.
(ג) התמיכה הכספית במרכז אולימפי תהיה מכפלת הניקוד שאותו צבר המרכז בערך הכספי
של נקודה אחת באותה שנת תקציב.

 .12תחילה ותוקף
תחילתם של מבחנים אלו ביום ה' טבת התשע"ג ( 1בינואר  )2013ותוקפם עד יום י"ד טבת
התשע"ד ( 31בדצמבר .)2013

______________ ,התשע"ג
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___________________
גב' אורלי פרומן
מנכ"לית משרד התרבות והספורט

