
 

 

 

 מועצה מקומית אורנית –תמיכות תבחיני 

 

 חלק א': הוראות כלליות

  4/06התבחינים תואמים וכפופים לנוהל התמיכות של משרד הפנים כמפורט בחוזר מנכ"ל  .1
ועל הגוף מבקש התמיכה לעמוד  "( או כל נוהל אחר/נוסף שיבוא במקומונוהל  התמיכות)" 

 .במלוא הקריטריונים הקבועים בנוהל תמיכות כתנאי לקבלת התמיכה
 .של הגוף מבקש התמיכהמעלות הפעילות  90%סכום התמיכה לא יעלה  .2
 לא יעלה על כלל ההוצאות יתר הכנסותיו,    סכום התמיכה שינתן לגוף מבקש התמיכה בצירוף .3

 של גוף מבקש התמיכה. 
   

, או  של המועצה המקומית אורניתהתמיכה תינתן רק לגוף הפועל אך ורק בתחום השיפוט  .4
יהיו סך של   באורנית. שעה שמדובר בגוף ארצי הפועל  בישובלנציגות של גוף ארצי הפועלת  

 .הישוב אורניתמהנהגת הגוף הנתמך תושבי  75%
 
 תבחינים, כמפורט להלן בנוהל זה.תתבצע על פי  תמיכה לגופים השונים .5
 

, לאחר אישורם במליאת המועצההתבחינים יפורסמו לעיון הציבור באתר האינטרנט של  .4
 .המועצה

 
בקשות לתמיכות ימסרו פיזית לאגף הגזברות. המועד האחרון להגשת בקשות התמיכה  .5

יפורסם בנפרד, הבקשה תהיה בהתאם לאמור בטופס הבקשה שנוסחו נמצא באגף 
 "(.טופס הבקשהברות )להלן: " הגז

 
חובה לצרף לטופס הבקשה את כל האסמכתאות והאישורים הנדרשים כמפורט בטופס   .6

ידי העירייה. ועדת  -הבקשה. בקשה שלא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה, תדחה על
התמיכות העירונית רשאית לבקש הבהרות למסמכים שצורפו וכן, לתקן ליקויים טכניים  

 בהגשת הבקשות. 
 
פי החלטה של -יך את המועד להגשת הבקשה, זאת עלשומרת על זכותה להאר המועצה .7

 ועדת התמיכות העירונית.  
 
גוף הפונה למועצה, לא יזכה לתמיכה אלא בשנת התמיכות שלאחר השנה הראשונה  .8

 להיווסדו. חריגה מהוראות סעיף זה תהיה לפי נוהל התמיכות בלבד. 
 
 , כל עוד חובו  בתוקף.  מהמועצהלא יזכה לתמיכה   למועצהגוף החייב כספים  .9
 

)כולל הוצאות   באורניתלבקשת התמיכה חובה לצרף דו"ח על פעילות הגוף הנתמך  .10
כן, יצורף תיאור מילולי מפורט  -והכנסות(. הדו"ח ייחתם ע"י רו"ח של הגוף הנתמך. כמו

 . הישובהמתאר את פעילותו של הגוף הנתמך בתחום 
 

 



 

 

 

שכר של בעלי תפקידים  ההגוף הנתמך לגובה    לבקשת התמיכה חובה לצרף  אישור של רו"ח  .11
 בגוף הנתמך.

 
לבקשת התמיכה תצורף התחייבות של הגוף המבקש, לפיה הוא לא יחרוג מן השיעור   .12

המרבי של הוצאות ההנהלה וכלליות מתוך מחזור הכנסותיו כאמור לעיל, ואם יחרוג מן  
וא התמיכה שניתנה השיעור המרבי כאמור, הוא מתחייב להשיב לאלתר ומיוזמתו את מל

 לו, בתוספת הצמדה וריבית בהתאם לדיני הרשויות המקומיות. 
 

פי נוהל זה, גם את היקף -רשאית לקחת במסגרת שיקוליה למתן תמיכה על המועצה .13

. אגף הגזברות יעריך את שווי השימוש המועצההשימוש שעושה הגוף הנתמך במתקני 
 בהפעלת המתקנים כאמור. , זאת על פי היקף ההוצאה הכרוךהמועצהבמתקני 

 
של מובהר כי אין באמור בסעיף זה, כדי להוות בסיס להפחתת מלוא עלות השימוש במתקן   

, יחושב על פי תוכנית עבודה  המועצה. הערך הכספי של דמי השימוש במתקני המועצה
שנתית של הגורם הנתמך המשתמש במתקן מסוים, המפרט את מספר שעות הפעילות 

 לשנה בה ניתנת התמיכה.במתקן 

 
שומרת לעצמה את הזכות לשלול את התמיכה אם הגוף הנתמך מפר אמון כלפי   המועצה .14

. המועצהאו נמצא עמה בסכסוך משפטי, והכל בכפוף לחוות דעתו של היועמ"ש של    המועצה

בכל מקרה, שלילת תמיכה תידון לגופו של עניין, והיא תהיה תלויה באישור מליאת מועצת  
       העיר.

 
ובהמצאת המסמכים הרלוונטיים, בהתאם  המועצהכל האישורים מותנים באישור תקציב  .15

 לנוהל התמיכות.
 

כל האמור בנוהל זה בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה וכל האמור בנוהל זה בלשון רבים,   .16
 משמעו גם בלשון יחיד, והכל לפי הקשר הדברים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 חלק ב': התבחינים

 החלוקה המוצע על פי התבחיניםמפתח 

 

מסך היקף התמיכה הכללי שאושר על ידי מועצת העיר עבור תמיכות   75%עד    –  חינוך ונוער .1
 בשנת הכספים הרלוונטית. 

 
 :המאושרות על ידי משרד החינוך תנועות נוער .1.1

 
מס' חניכים המשתתפים והרשומים בפועל    עפ"ימהיקף התמיכה ייקבע     70% .1.1.1

בכל תנועת נוער, זאת ביחס לסך כל מספר החניכים הרשומים בתנועות 
 . יישובבהנוער הפועלות 

 

לפרויקטים    ,מועצהההיקף התמיכה ייקבע עפ"י הוועדה המקצועית של       30% .1.1.2
ו/או להשתתפות  אשר יוגשו ע"י תנועות הנוערהתורמים לישוב יזומים 

 . נוער בפרויקטים אותם יזמו אורגני המועצהתנועות ה
 

תאשר מסגרת תמיכה כללית לכל תנועת נוער עפ"י נתוני  המועצה            .1.1.3
בחודש מאי ותבחן את הפעילות תחילת השנה, ועדת התמיכות תתכנס 

השנתית על פי הקריטריונים. לאחר הבחינה יוחלט על חלוקת התמיכות 
 המדויקת לכל תנועת נוער.

 
חלוקת תמיכות    תוכל לבצעועדת תמיכות    ,בריאותהמשרד  והגבלות    קורונה  **** בעקבות משבר ה

 אחד מהסעיפים בלבד.על פי 
 

 
מסך היקף התמיכה הכללי שאושר על ידי מועצת העיר   25%עד  - תמיכות לספורט תחרותי .2

 עבור תמיכות בשנת הכספים הרלוונטית. 
 

 כללי .2.1
  

תיתן תמיכה לגופים העוסקים בספורט תחרותי, הן בענפים   המועצה           .2.1.1
והן בענפים אישיים.  תבחיני התמיכות מתייחסים בצורה שווה    קבוצתיים

 אולימפיים"(.-גם לספורטאים בעלי מוגבלות )"פרה
 

מובהר, כי מועצה מקומית אורנית תהיה רשאית לשלול את התמיכה            .2.1.2
  המועצתיים מגוף נתמך אשר חייב כספים בגין שימוש במתקני הספורט 

ואינו הסדיר חובותיו עד יום הגשת הבקשה, או לחילופין, גוף אשר חדל  
 לשלם את דמי השימוש בגין מתקני הספורט.  

 
מובהר כי בכל הנוגע לתנאים המפורטים להלן לגבי  למען הסר כל ספק,           .2.1.3

תחרותי, -בקשת תמיכות עבור ספורטאים המתחרים בתחום האישי



 

 

 

האמור בלשון זכר מתייחס אף ללשון נקבה, ונוהל זה חל על בני שני  
 . המינים, ללא כל הבדל ביניהם

 
 

 לספורט תחרותי תנאי סף למתן התמיכה .2.2
 
 ן אך ורק בהתקיים תנאי סף הבאים: מתן התמיכה לגופים נתמכים תינת 
 

ידי מנהל -הגוף הנתמך פועל במסגרת איגוד או התאחדות המוכרים על .2.2.1
 הספורט של משרד הספורט.

 
תחרותיו/או עבור ספורטאי/ים  -התמיכה לגוף הנתמך עבור ספורט קבוצתי .2.2.2

 מצטיינים ,תינתן בכפוף לתנאים הבאים: 
 

מספר הקבוצות התחרותיות הפועלות במסגרת הגוף   .2.2.2.1
הנתמך, לא יפחת מן המינימום הנדרש ע"י האיגוד המתאים 
המרכז את הפעילות של אותו ענף הספורט )ההתאחדות  

 הכדורסל, איגוד הכדורעף וכו'(. לכדורגל, איגוד 
 

על הגוף הנתמך לצרף לבקשת התמיכה אישור של האיגוד  
או ההתאחדות המתאימים, המצביע על מינימום הקבוצות  

 הנדרש לשם קיום פעילות תחרותית באותו ענף. 
  

הקבוצות הפועלות במסגרת הגוף התחרותי בכל קבוצת  .2.2.2.2
פועלות במסגרת , היישוביתגיל, ולגביהן ניתנת התמיכה 

התחרותית לפחות שתי שנות פעילות ברציפות )כלומר, 
הגוף הנתמך מפעיל קבוצה תחרותית באותה קבוצת גיל 
במשך שנתיים לפחות, או שאותה קבוצה פעילה במשך 

על הגוף הנתמך לצרף לבקשת התמיכה  שנתיים רצופות(. 
אישור מטעם האיגוד או ההתאחדות הרלבנטיים אודות  

אודות כל קבוצה וקבוצה פעילה ומשך הפעילות אסמכתאות  
 שלה תחת הגוף הנתמך. 

 
השנתי של הגוף הנתמך, ממקורות שאינם תלויים   תקציבו .2.2.2.3

₪ לשנת פעילות.    25,000  -בתמיכה העירונית, לא יפחת מ
על הגוף הנתמך לצרף לבקשת התמיכה אישור של רואה 
החשבון של הגוף הנתמך, המאשר את היקפו של תקציבו,  

והן כפי שצפוי להיות בשנת  2020הן כפי שהיה בשנת 
2021 . 

 
תחרותי, תינתן  -התמיכה לגוף הנתמך עבור ספורט אישי          .2.2.3

 בכפוף לתנאים הבאים:  

 



 

 

 

)בהתאם יישוב אורנית הספורטאי הנתמך הנו תושב ה .2.2.3.1
לרישום במשרד הפנים(, לפחות, במהלך השנתיים שקדמו  

יחול על ספורטאי להגשת בקשת התמיכה. סעיף זה לא 
הנמנה על סגל נבחרת ישראל בענף שבגינו התמיכה, או על 

 הסגל האולימפי של המדינה.
 

שנים במועד הגשת  13לספורטאי הנתמך מלאו לפחות  .2.2.3.2
במקום ראשון הבקשה לתמיכה. בשעה שיזכה הספורטאי 

לאומית באחד מענפי הספורט המוכרים  -בתחרות בין  בלבד
ע"י משרד הספורט או על ידי האיגוד או התאחדות  
המסדירים את הפעילות באותו ענף, יזכה אותו/ה בתמיכה 

 ₪.      1,500חד פעמית בסך של 
 
 

הספורטאי בגינו ניתנת התמיכה לגוף הנתמך עומד באחד  .2.2.3.3

 מבין התנאים הבאים:

 
פי  -ורטאי מצטיין עלהספורטאי הוכר כספ .2.2.3.3.1

ידי משרד הספורט או  -קריטריונים שנקבעו על
ידי האיגוד או ההתאחדות המסדירים את -על

 הפעילות באותו ענף ספורט;

 
לגבי ספורטאים שהם חיילים המשרתים  

אישור ספורטאי   –בשירות חובה או קבע 
מצטיין מטעם צה"ל, יהווה אסמכתא לעניין זה, 

 . כל עוד החייל משרת בצה"ל
 

הספורטאי נמנה על הסגל האולימפי של מדינת  .2.2.3.3.2
ישראל, או סגל נבחרת ישראל בענף שבו הוא 

 מתחרה.
 

הספורטאי בגינו ניתנת התמיכה, השתתף  .2.2.3.3.3
באופן תדיר   2019-2021במהלך השנים 

בתחרויות מוכרות ורשמיות בענף בו הוא  
מתחרה, ולפחות באחת מן התחרויות הללו  

 זכה באחד משלושת המקומות הראשונים.
 

 לעניין סעיף זה "תחרות מוכרת ורשמית":
 

אליפות עולם, אליפות יבשת, אליפות ישראל, 
משחקי המכבייה,  בענף שבו מתחרה 

פי -התמיכה )זאת, עלהספורטאי בגינו ניתנת 



 

 

 

אישור בכתב של האיגוד או ההתאחדות 
 בישראל המסדיר את הפעילות התחרותית(;

 
 או לחילופין:  

 
ידי איגוד בינלאומי -תחרות המוכרת על

המסדיר את הפעילות התחרותית באותו ענף 
ספורט )כגון: טורנירים של הסבב המקצועני 

 בטניס, תחרויות שחייה בינלאומיות וכו'(; 
 

תהיה רשאית להתנות את מתן  המועצה
התמיכה בהצגת אסמכתאות מתאימות מטעם 
הגורם המסדיר את הפעילות הבינלאומית 
המעידות כי  מדובר בתחרות רשמית ומוכרת  

 באותו ענף ספורט.    
 

 
  אסמכתאות ומסמכים .2.3

 
קבוצתי, יצורפו כל הנתונים  -לבקשת התמיכה לגוף הנתמך בספורט התחרותי .2.3.1

 הבאים: 
 

לעיל, וכל המסמכים  3.2כל המסמכים המפורטים בסעיף  .2.3.1.1
 .  2021לשנת  המפורטים בחלק הכללי של תבחיני התמיכות  

 
תכנית אימונים/תכנית עבודה לשנת הפעילות הרלבנטית,   .2.3.1.2

ות של הגוף  בה יפורטו הדברים הבאים: תחום הפעיל
הנתמך, מספר הקבוצות הפעילות בתחום הפעילות 
התחרותי, אנשי הצוות הפועלים במסגרת הגוף הנתמך 

כולל פירוט התפקיד )הן אנשי מקצוע והן אנשי  –ותפקידם 
משק ומנהלה(, עלויות צפויות לפי בסיס חודשי )עלויות  
שכר, ציוד ובלאי, שימוש במתקני ספורט, הסעות, ביטוח,  

מים לאיגוד המסדיר את הפעילות וכו'(, הכנסות תשלו
צפויות למעט התמיכה ממועצה מקומית אורנית )תשלומי 
משתתפים, ספונסרים ומאמצים, תמיכות מטעם גופים  

 אחרים וכו'(. 
 

העתקי כל הקבלות בדבר התשלומים לאיגוד או   .2.3.1.3
ההתאחדות הרלבנטיים )כגון: רישום קבוצה, רישום 

 או השאלות של שחקנים וכיו"ב(.   שחקנים חריגים, העברות

 
רשימת הספורטאים הפועלים במסגרת גוף הנתמך בכל  .2.3.1.4

אחד מענפי הספורט. הרשימה תכלול פירוט שמי של כל 



 

 

 

אחד מן הספורטאים המשתתפים, בצירוף מספרי תעודות  
זהות והעתקים של כרטיסי השחקן/משתתף )ככל שבאותו 

 ענף קיימים כרטיסי שחקן(. 
 

החברה ו  א  המועצה  חוזה התקשרות, בין הגוף הנתמך לבין   .2.3.1.5
ידי הגוף הנתמך, -חתום על הכלכלית או המרכז הקהילתי

בדבר שימוש במתקני הספורט עבור השימוש במתקני 
 לשנת הפעילות של הבקשה .  המועצתייםהספורט 

 
ידי גוף נתמך העומד בתנאי  -בקשת התמיכה תוגש על                              .2.3.2

        תבחינים אלה, באופן                    

אישי ופרטני עבור ספורטאי מסוים המתחרה בענף                     
 אישי,   -ספורט תחרותי
 במסגרת הגוף הנתמך, ויצורפו כל הנתונים הבאים:                     

 
לעיל, וכל המסמכים  3.2כל המסמכים המפורטים בסעיף  .2.3.2.1

 . 2021המפורטים בחלק הכללי של תבחיני התמיכות לשנת  
 

תכנית אימונים שנתית לשנת הפעילות הרלבנטית, בה  .2.3.2.2
יפורטו הדברים הבאים: תחום הפעילות של הספורטאי 
בגינו מוגשת בקשת התמיכה, תכנית האימונים השנתית 

לרבות, צפי להשתתפות   –)לפי בסיס שבועי, חודשי ושנתי(  
בתחרויות לשנת הפעילות הקרובה, כל העלויות הצפויות  

הספורטאי בגינו מוגשת בקשת התמיכה הכרוכות בפעילות  
)מאמן, מתקנים, נסיעות, ציוד וכו'(, הכנסות צפויות לאותו 
ספורטאי )ספונסרים ומאמצים, השתתפות בפרסומות, 
תרומות וכו'(, הישגי העבר של הספורטאי עבורו תינתן 
התמיכה )בצירוף אסמכתאות מתאימות, לרבות, מדליות או 

 תעודות(.      
 

אי אודות מצבו הבריאותי של הספורטאי בגינו  אישור רפו .2.3.2.3
 ידי הגוף הנתמך. -מוגשת בקשת התמיכה על

 
הצהרה של מורשי החתימה מטעם הגוף הנתמך, לפיה,   .2.3.2.4

מועצה מקומית אורנית ניתנת  שלידוע להם כי התמיכה 
עבור ספורטאי מסוים, וכן, התחייבות אישית של מורשי  
החתימה כאמור לפיה, כל כספי התמיכה שיועברו מידי  

)או  ישמשו אך ורק את הספורטאימועצה מקומית אורנית 
הספורטאים( עבורם נתנה התמיכה, ואם הדבר לא יעשה, 

אף להגיש העירייה תהיה רשאית לשלול את התמיכה ו
 תביעות אישיות כנגד מורשי החתימה כאמור.  

 
 אופן חישוב התמיכה .2.4



 

 

 

 
 

קבוצתי אופן חישוב -מסכום התמיכה לספורט יוקצה לספורט תחרותי 80% .2.4.1
 התמיכה יהיה כדלקמן:

 
מסכום התמיכה לספורט התחרותי הקבוצתי יחולק על   15% .2.4.1.1

  ידי ועדת התמיכות -בסיס שוויוני בין כל הענפים שיאושרו על
בהתאם למספר הקבוצות הפועלות באופן תחרותי באותו 

 ענף, והוא יחולק בהתאם לכללים הבאים: 
 

תבדוק בכל ענף וענף את מספר   המועצה  .2.4.1.1.1
הקבוצות הפעילות באופן תחרותי באותו ענף.  
מובהר, כי לעניין סעיף זה, בתי ספר לספורט  

 לא ייחשבו כקבוצה פעילה באופן תחרותי. 
 

כל ענף יקבל את חלקו היחסי בתמיכה,   .2.4.1.1.2
בהתאם למספר הקבוצות הפעילות במסגרת 
הגוף הנתמך ביחס לסך כל הקבוצות הפעילות  

 .  יישוב אורניתאופן תחרותי בב
 

מסכום התמיכה לספורט התחרותי   60% .2.4.1.2
הקבוצתי יחולק על בהתאם לפרמטרים 
הבאים, כאשר כל גוף נתמך יקבל את חלקו 
היחסי )בנקודות( ביחס לסך כל הנקודות 

 שחולקו לכל הגופים הנתמכים.  
 

עבור כל קבוצת בוגרים השייכת לגוף הנתמך,   .2.4.1.2.1
כה ביותר באותו ענף המתמודדת בליגה הנמו

נקודות. בגין כל ליגה בכירה יותר   10יינתנו 
 נקודות נוספות.   5בענף, יינתנו לגוף הנתמך 

 
כל קבוצת נשים )או נערות או ילדות(   עבור .2.4.1.2.2

 נקודות.   5השייכות לגוף הנתמך, יינתנו 
 

–  עפ"י הגדרתה באיגוד  ילדים  קבוצת  כל  עבור .2.4.1.2.3
עפ"י   נערים קבוצת כל עבור; נקודות 3 יינתנו

 עבור; נקודות 5 יינתנו–  הגדרתה באיגוד

  10 יינתנו–בוגרת קבוצה  או  נוער קבוצת
 . נקודות

 
עפ"י   ילדים בקבוצת רשום ספורטאי כל עבור .2.4.1.2.4

  כל  עבור; נקודות 1 יינתנו–  הגדרתה באיגוד
  או  נועראו   נערים בקבוצת רשום ספורטאי



 

 

 

  . נקודות 2 יינתנו– עפ"י הגדרתם באיגוד בוגר
  – עבור כל ספורטאי ליגת מועדון בית ספרי 

 נקודות.  1יינתנו 
 

התמודדה קבוצה שסיימה את הליגה בה    עבור .2.4.1.2.5
 בשנה הקודמת לעונה שבגינה ניתנת התמיכה

נקודות; עבור   5יינתנו  –במקום השלישי 
תמודדה קבוצה שסיימה את הליגה בה ה

 בשנה הקודמת לעונה שבגינה ניתנת התמיכה 
נקודות; עבור קבוצה    10יינתנו    – במקום השני  

בעונה  התמודדה שסיימה את הליגה בה 
 הקודמת לעונה שבגינה ניתנת התמיכה

 נקודות.        25יינתנו   –במקום הראשון

 
לענף הכדור שיפעיל את המס' הרב ביותר של  .2.4.1.2.6

 ת. נקודו 40יינתנו  שחקנים 

 
פעולות שיטור וסדרנות בענף בו  .2.4.1.2.7

המתחייבות בתחרויות בהתאם לחוק 
נקודות בגין הוצאות  40הספורט יינתנו 

 אבטחה 

 
מסך התמיכה בספורט הקבוצתי תחלק   25% .2.4.1.2.8

 הועדה עפ"י שיקול דעתה 

 
                                    

 
חישוב  אופן . אישי-מסכום התמיכה לספורט יוקצה לספורט תחרותי 20% .2.4.2

 התמיכה  יהיה כדלקמן:  
 

סכום התמיכה הבסיסי לגוף הנתמך עבור כל ספורטאי בגינו   .2.4.2.1
 ₪ לשנה.  5,000מבוקשת התמיכה, יהיה בסכום של עד 

 
תהיה רשאית להמליץ על הגדלת   היישוביתועדת התמיכות   .2.4.2.2

התמיכה השנתית לגוף הנתמך עבור הספורטאי בגינו  
₪   2,500מוגשת בקשת התמיכה, זאת בסכום של עד 

נוספים ובלבד שלא תהווה חריגה ממסגרת התקציב  
 ובהתאם לתנאים הבאים )כולם או חלקם(:  

 
אקונומי של הספורטאי עבורו  -מצבו הסוציו .2.4.2.2.1

תאם לנתונים מוגשת בקשת התמיכה, בה



 

 

 

ידי האגף לשירותים חברתיים של -שיימסרו על
 מועצה מקומית אורנית.  

 
הספורטאי עבורו מוגשת בקשת התמיכה,  .2.4.2.2.2

מתמודד לפחות פעמיים בשנה, בתחרות 
בינלאומית המתקיימת מחוץ לתחומי מדינת 

 ישראל.
 

הספורטאי עבורו מוגשת בקשת התמיכה, הוא  .2.4.2.2.3
מוכרות  בעל הישגים יוצאי דופן בתחרויות 

 ורשמיות.  
 

 

 כללי .3
 

מובהר, כי מועצה מקומית אורנית תהיה רשאית לשלול את התמיכה מגוף נתמך 
אשר חייב כספים בגין שימוש במתקני הספור העירוניים ואינו הסדיר חובותיו עד יום 
הגשת הבקשה, או לחילופין, גוף אשר חדל לשלם את דמי השימוש בגין מתקני  

   העירוניים.הספורט 
 
 
 
 

         


