אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט,
בקבוצות ספורט קיימות המשתייכות לענף על א ו ענ ף מועד ף לילדים ונוער עד גיל 18
לפי החוק להסדר ההימורים בספורט ,ה תשכ"ז 1967 -
בהתאם לסעי פים  17י ו  17 -יג לחוק הספורט ,ה תשמ"ח ( 11988 -להלן  -חוק הספורט)  ,וסעי ף ( 9ב  ) 1 ( ) 1עד ( ) 4
לחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז ( ) 2( 1967 -להלן  -החוק)  ,לאחר התייעצות עם הוועדה הציבורית
ו באישור שרת התרבות והספורט  ,מתפרסמות בזה אמות המידה לחלוקת תמיכ ות המועצה להסדר
ההימורים בספורט בקבוצות ספורט קיימות המשתייכות ל ענפי העל א ו ענ ף מועד ף לילדים ונוער עד גיל
 , 18כמפורט להלן:
פרק א ' – כללי
.1

מטרות
מטרות אמות מידה אלה הן :
( )1חיזוק היבטים המקצועיים של פעילות הקבוצות ;
(  ) 2הגדלת היקף פעילות קב וצות ספורט ואגודות ספורט לילדים ונוער;
(  ) 3הגדלת מספר הספורטאים התחרותיים והגברת העיסוק בפעילות ספורטיבית תחרותית .

.2

הגדרות
באמות מידה אלה -

"אגודת ספורט" -

כהגדרתה בחוק הספורט ,לרבות מועדון ספורט כהגדרתו בחוק
ה אמור ; בענפי הספורט הקבוצתי אגודת ספורט יכולה לכלול
מספר קבוצות ספורט;

"איגוד ספורט" -

איגוד כהגדרתו בחוק הספורט ,לרבות התאחדות כהגדרתה בחוק
ה אמור ;

" יועץ חינוכי " -

בעל תעודת הוראה ;

"ישוב הנמצא בפריפריה" -

ישוב הנמצא בדירוג  1עד  2ב"דירוג רשויות מקומיות לפי מדד
הפריפריאליות" כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ;

"ספורטאי בוגר תכנית
פרחי ספורט" -

ספורטאי שגיל ו אינו פחות מהגיל הנמוך ביותר המפורט בסעיף
( 6ג) ב אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים
בספורט , 3לפי החוק  ,ואשר היה רשום באיגוד ה נוגע בדבר ,
כספורטאי המשתתף בפרויקט פרחי ספורט ,בעונה שקדמה לשנת
התקציב;

 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;122התשע"א ,עמ' .674
 2ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשע"ד ,עמ'  ;410התשע"ז ,עמ'  ;418התשע"ז עמ' .464
 3י"פ התשע"ד ,עמ'  ;5840התשע"ה ,עמ'  5644ועמ' .5928

1

" עונ ת ס פור ט" -

ה עונה הרש מי ת של ה פעילו ת בענף ס פורט  ,שק ב ע אי גו ד הס פור ט
הנו גע בד בר;

" ענף מו עדף " -

ענף ס פורט ה מועד ף ל פי פרק ה' לא מות ה מיד ה ל חלו קת ת מי כות
ה מ ו ע צ ה ל ה ס ד ר ה ה י מ ו ר י ם ב ס פ ו ר ט; 4

" ענף ספורט אי שי" -

ענף ס פורט ש בו תח רות ר שמית עשוי ה ל הת קיים בין יחי דים או בי ן
זו גות;

" ענף ספורט קבוצ תי " -

ענף ס פורט שבו תח רות רשמית אינה י כו לה להת קיים בין י חי די ם
או זו גות ;

" ענף על " -

שני ענ פי ה ספו רט ש ב שנ ת התק ציב בה מ בוקש ת ה תמי כה ,הם בע לי
מספ ר ה ס פורט אים ה גדול ביותר מכ ל שא ר ענ פי ה ס פור ט בי שראל ;

" פיזיות רפיסט "-

בע ל תוא ר רא שון ב פיזיותר פיה  ,מ מוס ד אקד מי המוכר ע ל י די
המועצה להשכלה גבוהה ;

" פ ס י כ ו ל ו ג "-

בעל תואר מוסמך ( )M.A.בפסיכולוגיה ,ממוסד אקדמי המוכר על ידי
המועצה להשכלה גבוהה;

"פ רויקט פר חי ספורט " -

התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער שנקבעה בהתאם
להחלטות הממשלה מספר  1016ו.1665-

"שנ ת פעילות" -

עונת הפעילות המסתיימת בשנת התקציב שבעדה מבוקשת התמיכה;
לדוגמה ,בבקשה לתמיכה בשנת התקציב  ,2017שנת הפעילות היא מיום
 1בספטמבר  2016עד  31באוגוסט ;2017

"שנ ת תק ציב " -

התקופה שבין  1בינואר ל 31-בדצמבר בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

" ת ז ו נ א י "-

בעל תואר בוגר בתחום מדעי התזונה ( )B.Sc.אשר עבר הכשרה מעשית
מטעם משרד הבריאות (התמחות) במשך חצי שנה.
פרק ב'  -חלוקת הת מיכ ה

 .3אמות מידה לחלוקת התמיכה
סכום הת מי כה י חול ק ב התאם לת חו מי הפ עי לות כ מפו רט בט בל ה לה לן:
מספר
סידורי
1

חלק יחסי מסך
כל התקציב

אמות מידה
קליטת ספורטאים בוגרי תכנית פרחי ספורט

 4י"פ התשע"ד ,עמ' ;5840

2

38%

2

יחס מאמנים ובעלי מקצוע נוספים למספר ספורטאים

53%

3

העסקת מנהלים אדמיניסטרטיביי ם ומנהלים מקצועיים

7%

4

השתייכות ספורטאי מאגודה ל סגל נבחרות ישראל

3%
ס ך הכל

100%

פרק ג' – תנאי סף
 .4תנאי סף לקבלת תמיכה
תקציב התמיכה יחולק לאגודות ספורט שמתקיימים בה ן התנאים שלהלן במצטבר :
(  ) 1האגודה היא תאגיד המאוגד כדין;
(  ) 2האגודה משתיי כת לענף מועדף או לענף על ;
(  ) 3התמיכה היא בגין קבוצות עד גיל נוער כולל .

פרק ד'  -קביעת סכום התמיכה
 . 5שיטת קביעת סכום התמיכה הענפי
(א) סל החלוקה יחולק לכל אגודת ספורט באופן יחסי לפי הניקוד ש ת קבל ביחס לניקוד
שיקבלו כלל אגודות הספורט.
(ב) כל אגודת ספורט ת קבל ניקוד שיחושב לפי אמות המידה שלהלן:
(  ) 1מספר הספורטאים בוגרי תכנית "פרחי ספורט" כאמור בסעיף ; 6
(  ) 2יחס מאמנים ובעלי מקצוע נוספים למספר ה ספורטאים כאמור בסעיף ; 7
(  ) 3העסקת מנהלים אדמיניסטרטיב י ים ומנהלים מקצועיים כאמור בסעיף ; 8
(  ) 4השתייכות ספורטאים מאגודה הנמנים עם סגל י בנבחר ו ת ישראל כאמור בסעיף
;9
זאת לפי משקלה של כל אמת מידה ולשקלול הניקוד המפורט בה.
 . 6חישוב ניקוד בעד מספר הספורטאים בוגרי תכנית "פרחי ספורט"
( א ) לצורך חישוב הניקוד באמת מידה של מספר הספורטאים בוגרי תכנית פרחי ספורט,
אגודה תצבור בעד ספורטאים או ספורטאיות בוגרי תכנית פרחי ספורט ניקוד
כמפורט להלן:
ספורטאי בוגר תכנית פרחי ספורט שנה ראשונה

 1נקודה
 2נקודות

ספורטאי בוגר תכנית פרחי ספורט שנה שניה
ספורטאי בוגר תכנית פרחי ספורט שנה שלישית

 3נקודות

( ב ) הניקוד בעד כל ספורטאית בוגרת פרחי ספורט בהתאם לאמת מידה זו יוכפל במקדם
של  1.5נקודות ;
ערך הנקודה לא יעלה על  1,500שקלים חדשים .
 . 7חי שוב ניקוד בעד יחס גורמי מקצוע למספר ספורטאים
3

לצורך חישוב הניקוד באמת מידה לפי פרק זה  ,אגודה ת צבור נקודות בעד יחס מאמנים
לספורטאים ובעלי מקצוע נוספים כמפורט להלן:
 1נקודה

העסקת מאמן מקצועי ביחס של 1:10

העסקת מספר בעל י מקצוע מהתחומים הבאים 1 :נקודה
פיזיותרפיס ט  ,פסיכולוג ,יועץ חינוכי ו תזונאי  ,כאשר
ה היקף ה כולל של כל בעלי המקצוע המפורטים בסעיף זה ,
לא יפחת ממשרה מלאה
העסקה של כלל בעלי מקצוע מעבר ל  100% -משרה המ ז כה בניקוד כמפורט לעיל ,תקנה
לאגודה ניקוד בהתאם לחלקיות המשרה.
 . 8העסקת מנהלים אדמיניסטרטיביי ם ומנהלים מקצועיים
לצורך חישוב הניקוד באמת מידה לפי פרק זה  ,אגודה תצבור נ י קוד בעד העסקת מנהל
אדמיניסטרטיב י ומנהל מקצועי כמפורט להלן:
העסקת מנהל אדמיניסטרטיב י בהיקף כולל שלא יפחת ממשרה  1נקודה
מלאה
העסקת מנהל מקצועי בהיקף כולל שלא יפחת ממשרה מלאה

 1נקודה

 . 9השתייכות ספורטאי מאגודה ל סגל נבחר ו ת ישראל
( א ) לצורך חישוב הניקוד באמת מידה לפי פרק זה  ,אגודה ת צבור נ י קוד בעד כל ספורטאי
או ספורטאית הנמנים עם סגלי נבחרות ישראל כמפורט להלן:
בעד ספורטאי אחד הנמנה עם סגל נבחר ו ת ישראל בענפים  1נקודה
קבוצתיים ,ובלבד שהיה רשום בטופס משחק רשמי של עונת הפעילות
שקדמה לשנת התקציב .
בעד כל ספורטאי נוסף הנמנה עם סגל נבחרת ישראל בענפים  0.5נקודה
קבוצתיים ,ובלבד שהיה רשום בטופס משחק רשמי של עונת הפעילות
שקדמה לשנת התקציב .
בעד השתתפות של ספורטאי בענף אישי באליפות אירופה או אליפות  1נקודה
עולם .
בעד זכיה של ספורטאי במדליה באליפות אירופה או אליפות עולם  1נקודה
בענפים אישיים של ספורטאי .
( ב ) הניקוד בעד זכייה של ספורטאי בענף אישי באליפות אירופה או אליפות עולם ,הוא
בנוסף לניקוד שניתן בעד השתתפות ;
מקדם מגדרי  -הניקוד בעד כל ספורטאית בהתאם לאמת מידה זו יוכפל במקדם של 1.5
נקודות.

 . 10אופן חישוב התמיכה
4

סכום התמיכה לכל אגודה ייקבע כמפורט להלן :
( )1בשלב הראשון ,ייקבע ניקוד לאגודה בכל אמת מידה בהתאם לנתונים של עונת הספורט
שקדמה לשנת התקציב הנוגעת לעניין; הניקוד שצברה אגודת ספורט המשתייכת לענף על
בו מספר הספורטאים הוא הרב ביותר ,יוכפל במקדם של  3נקודות; לאחר מכן הניקוד
שצברה כל אגודת ספורט הנמצאת ביישוב פריפריאלי ,יוכפל במקדם של  1.5נקודות;
( )2בשלב השני ,ייקבע ערך הכספי של נקודה אחת בכל אמת מידה על פי חלוקת הסכום
שהוקצה לאותה אמת מידה בשנת התקציב הנוגעת לעניין ,במספר הנקודות שצברו כלל
האגודות שנמצאו זכאיות לקבלת תמיכה באותה אמת מידה; כאשר ערך נקודה באמת
מידה לספורטאים בוגרי תכנית פרחי ספורט לא יעלה על  1,500שקלים חדשים לספורטאי;
( )3בשלב השלישי ,יוכפל ערך נקודה במספר הנקודות שצברה אגודה באותה אמת מידה,
לקביעת סכום התמיכה המגיעה לה בגין אמת מידה זו;
( )4בשלב הרביעי ,יקבע סכום התמיכה הסופי של כל אגודה כצירוף חלקיו היחסיים בכל
אמות המידה ,כאשר סכום התמיכה לאגודת ספורט לא יעלה על  200,000שקלים חדשים.
 .11חלוקת יתרות לא מנוצלות
במקרה של אי ניצול מלא של התקציב באמת מידה בהתאם למטרות שנקבעו בסעיף  1יחולק
הסכום הנותר לכלל אמות המידה לפי מבחנים אלה.
 .12תחילה
תחילת ן של אמות מידה אלה מיום חתימתן .
 . 13הוראת מעבר
על אף האמור בסעיף  ,)1(10בעד שנת התקציב  ,2017הניקוד שיצברו אגודות הספורט בכל אמת
מידה יקבע על פי נתוני שנת הפעילות .2017
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