
ניתן  15.10.17, מודיע כי החל מיום )"המשרד"(מינהל הספורט  -משרד התרבות והספורט 

בנושאים הבאים ועל פי המבחנים לחלוקת  2018להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 

, שהגישה תמיכות כפי שיפורטו להלן. בקשות התמיכה יוגשו רק באמצעות מערכת מרכב"ה

 אליה היא באמצעות אתר האינטרנט בקישור הבא: 

 http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava/ 

ות מודעה זו כוללת מידע חיוני לכל מי שמעוניין להגיש בקשת תמיכה למשרד התרב

ובה לעיין במודעה היטב עד סופה. כל המגיש בקשת תמיכה ד. ח2018והספורט לשנת 

למשרד ייחשב כמי שמכיר את כל המידע המפורט במודעה ובהוראות הדין, הנוהל ומבחני 

 . התמיכה החלים על חלוקת התמיכה

 הגשת בקשות תמיכה

, יג' 1.12.17 להגשת הבקשות בצרוף כל המסמכים הדרושים הוא ו' האחרוןהמועד  .1

  . 2.12.17ובין  1.12.17בלילה שבין  24:00כסלו  תשע"ח, דהיינו עד שעה 

המסמכים הנלווים הדרושים,  כל חובה להגיש את בקשת התמיכה במועד בצירוף .2

באופן מלא, תקין וכשכל המידע בהם נכון ומדויק. בקשה שלא תוגש כאמור לא תובא 

רלבנטיות. ועדת התמיכות לא תמליץ או לדיון ותטופל בהתאם להוראות הנוהל ה

תאשר, לפי העניין, הארכת מועדים להגשת בקשה, מידע או מסמכים אלא במקרים 

חריגים במיוחד. כמו כן, הוועדה לא תאשר תיקונים מהותיים בבקשת תמיכה ואף 

 אינה מתחייבת לאפשר תיקון טעויות דפוס, טעויות סופר או כיו"ב טעויות. 

  

למידע לגבי הנפקת  –המרכבה היא רק באמצעות כרטיס חכם  הגישה למערכת .3

כרטיס או הארכת תוקפו ראה להלן "שונות". לא יוארך המועד להגשת בקשת תמיכה 

  בגין הזמן שנדרש לקבל כרטיס חכם או להאריך את תוקפו.

יש להקפיד בבחירת הקולות הקוראים שלפיהם מוגשות בקשות התמיכה. המשרד  .4

נות בקשה שהוגשה על פי קול קורא שאינו נכון לקול קורא אחר או אינו מתחייב להפ

  למשרד אחר. 

http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava/


ש להקפיד ולבצע לכל בקשה המוגשת במרכבה את הליך "הגשת בקשה י .5

  שנוצרה", ללא הליך זה בכלל לא נוצרת בקשת תמיכה. 

לידיעתכם, סטאטוס הנפקת אישור הניהול התקין מטעם רשם העמותות מתעדכן  .6

 1.1.2018 לפניישירות מרשות התאגידים; רק עדכון שנקלט במרכבה  במרכב"ה

 ייחשב כהגשת אישור במועד. 

  הוראות כלליות

המשרד ידון בבקשות התמיכה, יטפל בהן ויחלק את התמיכה בהתאם למקורות  .7

המשפטיים שמסדירים את העניין. ניתן לעיין במסמכים אלה באתר של משרד 

  :האוצר באינטרנט שכתובתו

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/Acco

untantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/  

 פטים באינטרנט שכתובתו או באתר משרד המש

 http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/default.aspx 

במשרד התרבות והספורט לאישור תמיכה היא ועדת  היחידההרשות המוסמכת  .8

התמיכות. אין תוקף לכל מצג, הבטחה, התחייבות או כיו"ב, שנעשו או שניתנו על ידי 

 גורם אחר כלשהו. 

אישור ו/או מתן תמיכה בפועל כפופים לאישור תקציב המדינה, אין ודאות שייקבע  .9

 תקציב לנושא התמיכה, ואם כן, מה יהיה שיעורו.

ר "תמיכות" באתר האינטרנט של המשרד, שכתובתו מדו .10

http://www.mcs.gov.il/Pages/Tmihot.aspx ישמש ערוץ תקשורת מרכזי  וחיוני ,

של המשרד כלפי הציבור כך גם מערכת המרכבה. כל מי שמבקש או מקבל תמיכה 

י מקורות אלה במהלך כל השנה וייחשב כמי שמודע למידע לעקוב אחרי שנ חייב

שמתפרסם בהם. ניתן להירשם באתר המשרד כדי לקבל באופן ישיר עדכון על פרסום 

 (. ages/RssFeeds.aspxhttp://mcs.gov.il/p)הודעות בתחום התמיכות. 
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תשומת הלב מופנית להוראות בנוהל שר האוצר ו/או במבחן התמיכה של המשרד  .11

בעניין השיעור המירבי המותר של הוצאות ההנהלה והכלליות מתוך מחזור הכנסותיו 

השנתי של מי שמבקש או מקבל תמיכה ושל שיעור המימון העצמי הנדרש מתוך 

שיעור מירבי בנדון בשני המקומות, יש לנהוג על הפעילות הנתמכת. במקרה שנקבע 

חשוב להבהיר )כד((. 8-)ח( ו8פי השיעור המחמיר )בנוהל שר האוצר ראה סעיפים 

 מהוות מימון עצמי. אינןכי הקצבות מהמועצה להסדר הימורים בספורט 

 פרטיות מידע

 .סכום התמיכהוהמשרד מפרסם לציבור את רשימת מקבלי התמיכה  .12

אם קיים מידע בבקשת תמיכה או בכל חומר נלווה שמגיש המבקש למשרד ולדעתו  .13

על המשרד להימנע מלגלותו למי שפונה אליו בבקשה לכך על פי חוק חופש המידע, 

"( מפאת אחת העילות המפורטות בחוק, עליו לציין החוק)בסעיף זה " 1998-תשנ"ח

כל שניתן במקום סמוך זאת במפורש בכתב, בצורה בולטת בעת הגשת המידע, כ

לאותם פרטי מידע ספציפיים שלגביהם נטען החיסיון. לא תתקבל טענה כוללת שאין 

לגלות מידע או טענת חיסיון שלא נומקה לפי אחת מהעילות המפורטות בחוק. מי 

שטוען לחיסיון כאמור ייחשב כמי שוויתר על הזכות לקבל את אותם פרטי מידע ביחס 

יודגש שהסמכות להיענות, אם לאו, לבקשה לגילוי מידע למבקשי תמיכה אחרים. 

 שמוגשת למשרד על פי החוק נתונה למשרד בלבד. 

 ספורט  

להלן פירוט תחומי הפעילות שבהם תומך המשרד בתחום הספורט ושבהם ניתן  .14

להגיש בקשה לתמיכה על פי מודעה זו: פעולות ספורט בהתאחדויות ובאיגודי ספורט, 

תפות בתחרויות גביע אירופה, מרכזי ספורט הישגי, פעולות אגודות ספורט המשת

מרכזי אימון ומצוינות אולימפיים, מרכזי אימון ומצוינות אולימפיים ספורט עממיות, 

התאחדויות לספורט של בתי ספר, יוזמות ופעולות ספורט לבעלי לגופים אחרים, 

בין לאומיות, קרנות צרכים מיוחדים, שיגור משלחות לאומיות רב ענפיות לאליפויות 



 נבחרות אירוחהוצאות סדרנות בליגות הבכירות,  למתן מלגות קיום לספורטאי הישג,

 תמיכה בהתאחדויות ספורט מוטורי. ,(מוקדמות) בארץ בינלאומיות

 לעניין רשויות מקומיות: סל הספורט לרשויות המקומיות, פרחי ספורט.  .15

תמיכה בתחום הספורט באתר משרד ניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני ה .16

  http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/default.aspxהמשפטים,  

ואולם הנוסח המחייב של כל מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם ברשומות )ילקוטי 

 הפרסומים( על כל תיקוניו.

מדובר בסכומים , יובהר כי בכל תקנההצפויים להלן פירוט התקנות וסכומי התמיכה  .17

 : מוערכים בלבד וכי הסכומים הרשומים מטה אינם מחייבים את המשרד

 

 

 ₪סכום משוער באלפי  שם מבחן

 6,000 פעולות ספורט בהתאחדויות ובאיגודי ספורט 

אגודות ספורט המשתתפות בתחרויות גביע 

 אירופה

300 

 17,000 מרכז ספורט השגי 

 400 פעולות ספורט עממיות

 3,000 מרכזי אימון ומצוינות אולימפיים 

 3,000 התאחדויות לספורט של בתי ספר 

 425 יוזמות ופעולות ספורט לבעלי צרכים מיוחדים

שיגור משלחות לאומיות רב ענפיות לאליפויות 

 בין לאומיות

225 

 1,000 קרנות למתן מלגות קיום לספורטאי הישגי

 38,000 סל הספורט 

 21,000 פרחי ספורט



 ₪סכום משוער באלפי  שם מבחן

 1,800  הוצאות סדרנות בליגות הבכירות

 4,000 אירוח נבחרות בינלאומיות בארץ )מוקדמות(

 1,500 התאחדויות ספורט מוטורי 

 

 

 שונות 

למערכת מרכב"ה ניתן להיכנס רק באמצעות כרטיס חכם. מוסדות שלא קיבלו תמיכה  .18

או  shiranmir@most.gov.il בדוא"ל  לגב' שירן טלבשנה קודמת מתבקשים לפנות 

  .02-5601578בפקס 

-03בעלי כרטיס חכם שתוקפו פג מתבקשים לפנות ישירות לחברת קומסיין בטלפון  .19

* כדי לחדש את תוקפו, בהתאם 2007או לחברת פרסונל אי די בטלפון  6443620

 לחברה שהנפיקה את הכרטיס במקור.

עפ"י הנחיית החשב הכללי חלה חובה על הגופים הנתמכים ע"י המשרד לחתום על  .20

חלק מהמסמכים במערכת המרכב"ה באמצעות חתימה דיגיטלית של שני מורשי 

חתימה מטעמם. על כן יש לדאוג לכך שלכל אחד משני מורשי חתימה, לפחות, של 

ות החברות הנ"ל.כל גוף המבקש את תמיכת המשרד יונפקו כרטיסים חכמים באמצע

  

קבלת כרטיס חכם או חידוש תוקפו הינם באחריותו הבלעדית של הגוף המגיש. מבלי  .21

לגרוע מאמור, קורה שגוף מבקש מהוועדה לאשר או להמליץ על הארכת מועד 

להגשת בקשת תמיכה, שלא הוגשה במועד, בטענה שהסיבה לאיחור היא עיכוב 

י חברת קומסיין או חברת פרסונל אי די. בהנפקת כרטיס חכם או חידוש תוקפו על יד

לא תידון בקשה כזו אלא אם תוגש יחד אתה תיעוד לכך שהגוף עדכן את המחלקה 

הרלבנטית במינהל הספורט בזמן אמת באשר לעיכוב באופן שתומך בפרטי ובנימוקי 

בקשתו. למען הסר ספק מינהל הספורט אינו אחראי להוצאת כרטיס חכם עבור הגוף 

mailto:shiranmir@most.gov.il
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לחידוש תוקפו גם אם הוגש לו עדכון כאמור והוא לא יטפל בכך. האחריות  המבקש או

  הבלעדית לכך היא של הגוף המבקש.

קיים מרכז תמיכה מקצועי אשר יספק מענה לשאלות מהותיות הנוגעות למילוי בקשות  .22

ועד למועד האחרון שנקבע  15.10.17התמיכה. מרכז  התמיכה המקצועי יפעל 

אמור בתחילת המודעה. שאלות למרכז תמיכה יש להעביר להגשת בקשות תמיכה כ

 .tmichothelp@mof.gov.ilלכתובת המייל 

 

 


