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פרק ראשון :הוראות כלליות
.1

מטרות הנוהל
מטרת נוהל זה הינה לקבוע את תנאי הזכאות לקבלת הקצבות לגופי ספורט ,ובכללם לאיגודי ספורט,
לאגודות ספורט ,ולמרכזי ספורט; ולקבוע נהלים ביחס לחיש וב סכומי ההקצבות וחלוקתן.

.2

הגדרות
בנוהל זה יהיו למונחים שלהלן ,המשמעות המצוינת לצדם:
אגודת ספורט כהגדרתה בחוק הספורט ,התשמ"ח ( 1988 -להלן  -חוק הספורט) ,לרבות מועדון
ספורט כהגדרתו בחוק הספורט; בענפי הספורט הקבוצתי אגודת ספורט יכולה
או אגודה
לכלול מספר קבוצות ס פורט;.
קבוצות ספורט חבר ספורטאים המתאמנים ומתחרים יחדיו בענף ספורט קבוצתי במסגרת איגוד
ספורט ;
או קבוצה
עמותת ספורט

לרבות חברה לתועלת הציבור  ,המאגדת בקרבה ומפעילה אגודה ,קבוצה ,אגודות
ספורט או קבוצות ספורט;
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איגוד ספורט לרבות התאחדות ספו רט  -כהגדרתם בחוק הספורט ; והם  -תאגיד שלא למטרות
רווח ,המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין -
או איגוד
לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט .
מרכז ספורט או לרבות ארגון ספורט; והם  -תאגיד שלא למטרות רווח ,ואשר נותן שירותים ברמה
ה ארצית ,ל אגודות ולקבוצות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים
מרכז

.3

המועצה
הלאומית

המועצה הלאומית לספורט ,אשר הוקמה בהתאם להוראות חוק הספורט .

המועצה

המועצה להסדר ההימורים בספורט  ,אשר הוקמה בחוק להסדר ההימורים בספורט,
תשכ"ז( 1967 -להלן  -החוק) .

שנת עבודה

תקו פת הזמן שנקבעה על ידי האיגודים השונים כעונת משחקים.

שנה תקציבית

שנת התקציב של המועצה ,המתחילה ב 1 -בינואר ומסתיימת ב 31 -בדצמבר.

כללים בסיסיים
3.1

הקצבות המועצה לאיגודי ואגודות ספורט יחולקו על פי אמות המידה שקבעה המועצה הלאומית ,
ואשר אושרו כדין  ,ופורסמו בר שומות  .לענין זה יובהר:
 3.1.1הוראות נוהל זה כפופות לאמות המידה ,וככול שיש באמות המידה הוראות הסתרות את
הנוהל  -הוראותיהן יגברו.
 3.1.2תתכנה אמות מידה שונות לעניינים שונים (כגון פרויקט ספורט נשים ,תמיכה במניעת
אלימות וגזענות בספורט ,ענפים מועדפים ,וכיוצ"ב); והמועצה תיי שם את אמות המידה
השונות או כל חלק מהן  -כמתחייב מאותן אמות מידה ,וביחס לסעיף התקציבי שנקבע
לאותה המסגרת.
 3.1.3אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכות המועצה לחלק הקצבות לגופי ספורט במסגרת קרן
המתקנים ,ואמות המידה ה חלות בחלוקת תמיכות על ידי הקרן.
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3.2

המועצה תהא רשאית לחלק הק צבות גם לגופי ספורט שאינם איגודים או אגודות ,כדוגמת הוועד
האולימפי הישראלי ,אילת  -ההתאחדות הישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי ,התאחדות ספורט
בתי הספר ,ועוד  -הכל לפי החלטת המליאה ועל פי אמות מידה שייקבעו על ידי המועצה .

3.3

בנושאים שאינם מוסדרים בנוהל זה ,המועצ ה תהא רשאית לפעול על פי הנהלים שעל  -פיהם המדינה
מחלקת תמיכות לפי סעיף  3א לחוק יסודות התקציב ,תשמ"ה ( 1985 -בשינויים המחויבים עליהם
תחליט המועצה).

3.4

הקצבות המועצה יחולקו רק לגופים המאוגדים כדין ,אשר הציגו בפני המועצה מסמכים ואישורים
כדלקמן:
3.4.1

תעודת התאגדות מאושרת ע ל ידי רשם החברות  ,רשם ההקדשות (לענין חברות לתועלת
הציבור) או רשם העמותות ;

3.4.2

תקנון ה תאגיד  ,מאושר על ידי הרשם הרלוונטי או מאומת ע"י עו"ד ;

3.4.3

אישור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ;

3.4.4

אישור ניהול תקין או חלופה מוכרת אחרת לפי הפרק השלישי לנוהל זה ;

3.4.5

דוחות כספיים לפי סעיף  19להלן;

3.4.6

אישור על המוסמכים לחתום בשמו של התאגיד ,כאשר לאישור מלווה פרוטוקול של
ההנהלה  ,וכן אישור עו"ד או רו"ח ;

3.4.7

אישור ,מאומת על ידי עו"ד או רו"ח ,בדבר מספר חשבון הבנק של התאגיד (מספר בנק,
מספר סניף ומספר חשבון).

המפורט בסעיפים  3.4.4 , 3.4.3ו  3.4.5 -ימצאו למועצה מידי שנה בשנה ,ויהוו תנאי לתקצוב גוף
כלשהו; יתר הדרישות ,יומצאו למועצה עם תחילת תקצוב הגוף המתוקצב ,ובכל עת שחל בהם
שינוי.
3.5

תנאי לתקצוב כל גוף ספורט ,למעט אגודות וקבוצות ספורט ,הוא ,כי גוף הספורט אימץ כללי
אתיקה לפעילותו ,בנוסח שאינו נופל מכללי האתיקה שקבע משרד הספורט לפעילות אותו הגוף;
ואולם שלילת זכאות גוף מלקבל תקצוב על פי סעיף זה לא תעשה אלא באישור מליאת המועצה .
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3.6

תאגיד המתוקצב על ידי המועצה יהיה רשאי לעסוק רק בנושאי ספורט ,כהגדרתם בחוק הספורט.
מליאת המועצה היא המוסמכת לקבוע אם עיסוק מסוים הוא אכן עיסוק "בספורט".

3.7

המועצה תפריד הפרדה מוחלטת בין שנות תקציב  ,ואין לשלם בשנה השוטפת תשלומי תמיכה על
חשבון שנים קודמות ,פרט לתשלום עודפים מחויבים ,מעודפים שהועברו משנה קודמת .במסגרת
זו:

3.8

3.7.1

המועצה תאפשר לכל מבקש הקצבה לעמוד בתנאים הקבועים בנוהל זה כתנאים למתן
הקצבות עד לסוף כל שנת תקציב; באופן הבא :כל עוד המבקש אינו עומד בתנאים ,ונראה
כי יש אפשרות שהוא יעמוד בתנאים במהלך השנה  -המועצה תשמור אצלה את סכום
הזכאות הצפוי למבקש ,ותשחרר לו את ההקצבה רק לאחר עמידתו בתנאים הקבועים בנוהל
זה .

3.7.2

לא עמד המבקש בתנאים המקנים זכאות לקבלת הקצבה עד ליום ה 31 -בדצמבר בכל שנת
תקציב  -לא יהיה זכאי הוא לקבל הקצבה כלשהי בגין אותה שנת תקציב ,והמועצה תחלק
את הסכום שנשמר לאותו מבקש בין הזכאים לכך.

נוהל זה בא להוסיף  -ולא לגרוע  -מכל דין או נוהל אחר .

פרק שני :רישום תאגידים
.4

מ טרת הפרק
מטרת פרק זה הינה לה סדיר את נושא האגד קבוצות ואגודות הספורט ,כתנאי לקבלת הקצבות מהמועצה .

.5

כללי יסוד
5.1

ככול שמותר לעמותת ספורט לאגד בתוכה מספר אגודות או קבוצות ספורט בהתאם לנוהל זה ,אזי
יהא זה רק אם האגודות וה קבוצות פועלות בשטח המוניציפלי של רשות מקומי ת אחת בלבד .כתובת
עמותת הספורט תהיה בשטח המוניציפלי של אותה רשות מקומית.

5.2

הפעילות של עמותת הספורט תהא אך ורק בתחום הפעילות של אגודות ו קבוצות הספורט הכלולות
בה.

5.3

כל גוף המקבל מהמועצה את ההקצבות משמן של מספר אגודות או קבוצות ספורט  -הוא שינהל
את המערך הכספי של האגודות ו הקבוצות אשר בשמן הוא קיבל את ההקצבות; וזאת מ ב לי שהוא
יעביר את ההקצבה לידי צד שלישי.

נוהל:
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5.4

שמן של אגודות ו קבוצות הספורט  -כפי שהוא מופיע במסמכי איגוד הספורט הרלוונטי  -יצביע על
הזיקה או הקשר שבין הקבוצ ות או ה אגוד ות לבין העמותה .

5.5

במקרים בהם מותר ל עמותת ספ ורט לאגד בתוכה מספר אגודות או קבוצות ספורט ,עמותת הספורט
תחויב ,כתנאי לקבלת ההקצבות עבור הקבוצות והאגודות המאוגדות בה ,לערוך בהנהלת החשבונות
כרטסת נפרדת לכל אגודות וקבוצות הספורט השונ ות המאוגד ות במסגרתה.

5.6

לצורך קביעת מיקום הפעילות של אגודות וקבוצות הספורט י חולו הוראות אלה:
5.6.1

מיקום הפעילות של ספורטאי יהיה המיקום בו הספורטאי מבצע את רוב אימוניו; מיקום
הפעילות של אגודות וקבוצות ספורט יהיה לפי מיקום הפעילות של מרבית ספורטאיה ;

5.6.2

אגודות וקבוצות ספורט לא יכללו יותר מ 25% -ספורטאים ,שמיקום הפעילות שלהם הוא
מחוץ לתחום הר שות המוניציפלית של מיקום פעילות האגודה או הקבוצה; כללה האגודה
יותר מ 25% -ספורטאים כאמור  -לא תהא זכאית היא להקצבות מהמועצה .

קבוצות הרשאיות להתאגד יחדיו
עמותת ספורט יכולה לאגד בתוכה מספר אגודות או קבוצות ספורט ללא מגבלה של גיל ומין ,ובלבד
שקבוצות הכדורגל מ שתי הליגות הבכירות (גברים) ,קבוצות הכדורסל משתי הליגות הבכירות (גברים),
וקבוצות הכדורגל והכדורסל מהליגה הבכירה (נשים) לא יהיו מאוגדות באגודה זו .

.7

הוראה במקרה של שינוי סיווג
כאשר קבוצה או אגודה משנה את סיווגה הרלוונטי לפי נוהל זה (למשל :היא עולה לליגה בכירה יותר
בהתאם לסעיף  6לעיל)  -יינתן לה פרק זמן של שנתיים להתאים עצמה לנוהל זה ,מבלי שבמהלך שנ תיים
אל ו תיפגע זכותה לקבלת ההקצבות .

פרק שלישי :אישור ניהול תקין
.8

הצגת אישור ניהול תקין
8.1

תאגיד המבקש לקבל הקצבות מהמועצה  ,ידרש להציג ,לבד מכל דרישה אחרת על פי דין ,גם א ישור
ניהול תקין מרשם העמותות או רשם ההקדשות .

8.2

תאגיד שאין בידו אישור ניהול תקין כאמור לא יהיה זכאי לקבל הקצבות מהמועצה  ,ובכלל זה גוף
המאוגד כשותפות או כאגודה שיתופית לא יהיה זכאי לקבל הקצבות .
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
8.3.1

כפוף לאמור בסעיף  8.3.2להלן  -גוף מתוקצב ל א יורשה לשלם משכורות לחברי וועד
הגוף או קרובי משפחה שלהם . .

8.3.2

גוף מתוקצב יורשה לשלם משכורות לחברי וועד הגוף או קרובי משפחה שלהם ,אם  -ורק
אם  -מדובר במאמנים או בשחקנים  .משלם הגוף המתוקצב משכורות כאמור  -חייב הוא
להצהיר על כך בפני המועצה (גילוי נאות); והמועצה תהא רשאית להורות לו להפסיק
לבצע תשלומים אלה ,אם סברה כי אין להם הצדק.

על אף האמור בסעיפים  8.1ו: 8.2 -
8.4.1

המועצה תורשה להעביר הקצבות לעמות ת ספורט חדשה ,בשתי השנים הראשונות
להקמתה ,אם עמותה זו מפעילה אגודות או קבוצות ספורט הזכאיות להקצבות ,אשר עברו
לפעילות העמו תה החדשה מעמותה אחרת (ב סעיף זה " -העמותה הקודמת"); ובלבד שבעת
העברת פעילות כאמור מהעמותה הקודמת לעמותה החדשה  -העמותה הקודמת היתה בעלת
אישור ניהול תקין ,וככול שיש לעמותה הקודמת  ,על פי ספריה ,חובות  -העמותה החדשה
לקחה חובות אלה על עצמה .

8.4.2

הוראת סעיף  8.4.1תעמ ד בתוקפה רק כל עוד העמותה הקודמת היא בעלת אישור ניהול
תקין .

תחליף לאישור ניהול תקין
על אף האמור בסעיף  , 8.2קבוצות בשתי הליגות הבכירות בענף הכדורגל (גברים) ,קבוצות בליגת הנשים
הבכירה בכדורגל ,קבוצות בשתי הליגות הבכירות בענף הכדורסל (גברים) ,וקבוצות בלגית הנ שים הבכירה
בכדורסל שאינן מאוגדות כעמותה או כחברה לתועלת הציבור ,יורשו להציג ,במקום האישורים הנ"ל ,
אישור של הרשות לבקרה תקציבית ; ואולם אישור זה לא יקנה זכאות לקבוצות אחרות המאוגדות באותו
תאגיד עם הקבוצות הנ"ל.

 . 10הוראה במקרה של שינוי סיווג
כאשר אגודת ספורט משנ ה את סיווגה הרלוונטי לפי נוהל זה (למשל :היא יורדת לליגה נמוכה יותר בהתא ם
לסעיף  8לעיל) – ינתן לה פרק זמן של שנתיים להתאים עצמה לנוהל זה ,מבלי שבמהלך שנה זו תפגע
זכותה לקבלת ההקצבות.
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פרק רביעי :תנאי סף וכללים נוספים
 . 11תנאי סף לזכאות לקבלת הקצבות
 11.1קבוצות ואגודות ספורט תהינ ה זכאי ו ת לקבל הקצבות מהמועצה רק אם התקיימו בהן התנאים
המנויים להלן :
 11.1.1הקבוצה או האגודה היתה רשומה באיגוד הספורט הרלוונטי לפחות שנתיים קודם שנת
התקציב שבה מתבקשת ההקצבה;
 11.1.2הקבוצה או האגודה השתתפה במשך שנתיים אלו בתחרויות רשמיות שמארגן האיגוד;
 11.1.3הקבוצה או האגודה רשומה באיגוד וצפויה להשתתף בתחרויות רשמיות שמארגן האיגוד
גם בשנת התקציב לגביה מתבקשת ההקצבה ;
 11.1.4כל הספורטאים הרשומים ו/או המשחקים בקבוצה או באגודה אינם רשומים ו/או משחקים
בקבוצה או באגודה אחרת (למעט משחק בקבוצות גיל שונות במסגרת אותה האגודה) ;
 11.1.5נושא משרה באגודה עבר הכשרה בהתאם להוראות ה חוק להסדר ההימורים בספור ט
(תיקון מס'  - 7הוראת שעה) ,תשע"ד. 2014 -
 11.2מרכז ספורט יהיה זכאי לקבל הקצבות מהמועצה רק אם התקיימו ב ו התנאים המנויים להלן:
 11.2.1המרכז הוכיח פעילות רצופה של שלוש שנים לפחות ;
 11.2.2המרכז מפעיל  4ענפי ספורט שונים לפחות ;
 11.2.3במסגרת המרכז פועלות לפחות  50קבוצות או אגודות ספורט שונות ;
 11.2.4הקבוצות והאגודות האמורות פועלות בלא פחות מ  8 -מקומות ישוב שונים בארץ ;
 11.2.5לפחות  50%מהיקף פעילות המרכז מיועד לתמיכה בספורט העממי -חובבני ולקידומו;
לעניין זה" ,ספורט עממי -חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות .
 11.3איגוד ספורט יהיה זכאי לקבל הקצבות מהמועצה רק אם התקיימו ב ו התנאים המנויים להלן:
 11.3.1האיגוד מוכר על ידי רשות הספורט שבמשרד הספורט;
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 11.3.2האיגוד מוכר על ידי ההתאחדות הבינלאומית המוכרת לאותו ענף ספורט;
 11.3.3על פי תקנון האיגוד ,כל הספורטאים והקב וצות או האגודות באותו ענף ספורט בארץ
רשאים להתקבל אליו ,וכן לבחור ולהיבחר באורח דמוקרטי למוסדות האיגוד ;
 11.3.4האיגוד היה פעיל במשך שנתיים רצופות לפני שנת התקציב לגביה מוגשת הבקשה לקבלת
הקצבה ,ובמהלך השנתיים האמורות הוא קיים תוכנית פעילות ספורטיבית מתאימה לאותו
ענף.

 . 12הקצבות למרכזי ספורט ולאגודות ספורט
 12.1מרכז ספורט יהיה זכאי לקבל הקצבות מהמועצה בהתאם לסעיף (9ב  ) 5()1לחוק; והוא לא יהיה
זכאי לקבל הקצבות נוספות מהמועצה .
 12.2כל עוד ה חוק להסדר ההימורים בספור ט (תיקון מס'  - 7הוראת שעה) ,תשע"ד  2014 -בתוקף -
עמותת ספורט (בשם כל האגו דות ו הקבוצות המאוגדות בתוכה) תקבל את הקצבותיה במישרין.

 . 13מעבר אגודה או קבוצה מעמותה לעמותה
 13.1אגוד ה או קבוצה המקבלת את הקצבותיה באמצעות עמותת ספורט אחת רשאית לבקש מהמועצה
לקבל את הקצבותיה באמצעות עמותת ספורט אחרת  ,וכפוף לאמור להלן ,המועצה תעתר לבקשתה.
 13.2לבקשת הקב וצה או האגודה כאמור בסעיף  13.1יצורפו המסמכים הבאים:
 13.2.1כל המסמכים הדרושים לצורך תיקצוב העמותה החדשה (ככול שאלה אינם מצויים בידי
המועצה) ;
 13.2.2הסכמה של שתי העמותות ,החדשה והקודמת ,כי העברת הקבוצה או האגודה נעשית כאשר
ה עמותה החדשה מקבלת את כל הזכויות והחובות בגין האגודה או הקבוצה .
 13.3בהעדר הסכמה בין העמותות ,המועצה תפעל ליצור הסכמה כאמור; ובהעדר הסכמה המועצה תפעל
על פי אחת מאלו:
 13.3.1תחתים את העמותה החדשה על כתב התחייבות  ,לפיו היא תקבל את כספי ההקצבה מכאן
והלאה ,כנגד התחייבות לש לם לעמותה היוצאת כל תשלום שזו תהא זכאית לו בגין האגודה
או הקבוצה ,על פי פסיקת בית משפט;
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 13.3.2תעכב את ההקצבות אצלה ,ותפנה לבית המשפט אשר יורה למועצה מה לעשות בכספי
ההקצבה.

 . 14מניעת פרסום הימורים לא חוקיים
 14.1המועצה לא תתקצב גוף כלשהו אשר מפרסם גורם כלשהו (פרט למוע צה) העוסק בהימורי ספורט.
 14.2המועצה לא תתקצב גוף כלשהו אשר מפרסם גורם כלשהו העוסק בהימורים ,הגרלות או משחקים
אסורים ,אם אותו גוף לא קיבל אישור לכך לפי סעיף  231לחוק העונשין ,תשל"ז . 1977 -
 14.3נודע למועצה כי גוף הזכאי לכאורה לתקצוב מהמועצה מפרסם פרסום כאמור בסעיפים  14.1או
 - 14.2תקפיא היא את הקצבתו לאלתר ,תודיע לו את הסיבה להקפאה ,ותקיים לו שימוע תוך 7
ימים מיום ההודעה .היה ויתברר בשימוע ,כי הפרסום איננו סותר סעיף זה  -תחודש הקצבתו מיד,
והוא יקבל את ההקצבות שנשללו ממנו בתקופת ההקפאה .היה ויתברר כי הפרסום הוא אסור לפי
סעיף זה  -לא תחודש ההקצבה עד אשר הגוף יפסיק את הפרסום .
 14.4חדל הגוף מפרסום האסור לפי סעיף זה  -תחודש הקצבתו; ואולם לא יקבל הוא הקצבות בגין
התקופה שבין תום היום ה  14 -ממועד ההודעה לפי סעיף  14.3ועד תום הפרסום האסור.

פרק חמישי :איסוף נתונים וחלוקת ההקצבות
 . 15רשימת הגופים הזכאים לקבלת הקצבות
 15.1המועצה תבנה ותעדכן ,בדרך הקבועה בנוהל זה ,רשימה של גופים הזכאים ,לכאורה ,בהתקיימות
התנאים המפורטים בנוהל זה ,להיות מתוקצבים על ידי המועצה ; בחלוקתם לפי סיווג הגוף .עדכון
הרשימה יעשה בהתאם להוראות סעיף  15.2להלן .
 15.2עדכון הרשימה שלפי סעיף  15.1יעשה בהתאם להוראות שלהלן:
 15.2.1הוספת גוף לרשימה תעשה רק בסמוך ולקראת שנת תקציב חדשה (ולא מהלך שנת תקציב),
ורק לאחר בדיקה כי הוא עומד בתנאים הקבועים בנוהל זה; וביחס לאיגוד ספורט חדש או
מרכז ספורט חדש  -לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי למועצה כי הוספת האיג וד או
המרכז מותרת בהתאם לנוהל זה ; ולאחר יידוע המליאה .
אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע אפשרות לתן טעויות ברשימה במהלך שנת התקציב.
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 15.2.2האיגודים מחויבים לדווח למועצה על כל מקרה של הפסקת פעילות של קבוצה או אגודה
כלשהי ,מיד עם הפסקת הפעילות; וקבוצה זו תגרע מן הרשימה ל אלתר .
 15.2.3מבלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף  ,15.2.2שלושה חודשים לפני תום שנת עבודה ,יעבירו
איגודי הספורט את רשימת הקבוצות והאגודות שהיו פעילות במסגרתם בכל שנת הפעילות
הקודמת ואשר נרשמו לליגות בשנת הפעילות הקרובה .

 . 16קביעת סכומי ההקצבות
 16.1לקראת כל שנת תקציב המועצה תקבל אישור מהיועץ המשפטי למועצה באשר לאמות המידה
שבתוקף ,ואשר על  -פיהן יש לחלק את ההקצבות בשנת התקציב הקרובה ,ותפעל כמפורט להלן .
 16.2המועצה תאסוף מן האיגודים את כל הנתונים הרלוונטיים ליישום אמות המידה; וזאת ביחס לשנת
העבודה הסמוכה לשנת התקציב הקרובה .האיגודים יחויב ו להבטיח את מהימנות הנתונים הנמסרים
למועצה ולשמור על נתונים אלה במשך שבע שנים לפחות מעת מסירתם למועצה ,כמפורט בסעיף
 23להלן .
 16.3העברת הנתונים כאמור בסעיף  16.2תעשה עד ליום ה 1 -בנובמבר בכל שנה ,אלא אם לאחר מועד
זה ,וקודם סיום שנת התקציב ,צפויים להתרחש אירועים שישפיעו על הנתונים המועברים ,שאז
העברת הנתונים תעשה מיד לאחר קרות האירועים ,ובכל מקרה לפני סוף שנת התקציב .לא הועברו
הנתונים במועד  -יחול סעיף  18לנוהל .
 16.4המועצה תיישם את אמות המידה על פי הנתונים שאספה על כלל הגופים הזכאים לכך בהתאם
לרשימה שבסעיף . 15
 16.5בכפוף לגורמים שאינם תלויים במועצה ,קביעת התקציבים של הגופים המתוקצבים תסתיים עד
ליום  31בדצמבר של כל שנה קלנדרית עבור השנה התקציבית הקרובה .
 16.6ככול שיש למועצה שיקול דעת בהליך קביעת הזכאות או סכום הזכאות לגוף ספורט כלשהו  -יובא
הדבר להחלטת מנכ"ל ,סמנכ"לית הכספים ומנ הל ההקצבות ,אשר יחליטו בדבר לאחר קבלת י יעוץ
משפטי ומקצועי ככול הדרוש.

 . 17חלוקת ההקצבות
 17.1המועצה תחלק את ההקצבות לגופי הספורט בפריסה שנתית ,אם מידי חודש בחודשו  ,אם באופן
רבעוני ,ואם בכל דרך אחרת עליו תחליט ; כאשר סכומי ההקצבה שיחולקו יהיו על פי שיעור

נוהל:
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התקצוב השנתי הצפוי לכל מקבל הקצבה ,אם כל הגופים שברשימה לפי סעיף  15יעמדו בתנאי
הזכאות .אין בהוראה זו כדי לפגוע בהוראת סעיף . 3.7
 17.2על אף האמור בסעיף  17.1המועצה תורשה ,וזו תהא מדיניותה בדרך כלל ,שלא לחלק במהלך
השנה ,בכל תשלום ותשלום 1/12 ,מסך תקציב ההקצבות הצפוי כולו .ת חת זאת ,המועצה תחלק
רק חלק מהתקציב (אשר יקבע על ידי המועצה); זאת על מנת למנוע גרעונות בתקציב.
 17.3לאחר סוף כל שנת תקציב וברור סופי של סך הכנסות המועצה מצד אחד ושל כל הגופים הזכאים
לקבלת הקצבות באותה שנת תקציב מצד שני  -המועצה תחלק את יתרות התקציב שנשארו ,ככול
שנשארו ,בהתאם למתחייב מן הנתונים הסופיים הנזכרים.

 . 18סמכות המועצה לעכב או לשלול הקצבות
על אף האמור בכל מקום אחר בנוהל זה- :
 18.1מצאה המועצה ,על סמך ראיות מספיקות ,כי התנהלות של גוף הזכאי לכאורה להיות מתוקצב ו/או
של התאגיד האמור לקבל את ההקצבה ו/או של הקבוצה עבורה ניתנת ההקצבה ,אינה תקינה או
אינה עומדת באמות מידה ציבוריות ראויות מצד מי שמקבל תמיכות מכספי ציבור  -תהא המועצה
רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לעכב העברת הקצבות לאותו הגוף באופן זמני ,או אף לשלול אותן ,
כולן או מקצתן ,ממנו לשנת תקציב נתונה; וזאת גם אם אותו הגוף ע ומד בתנאי הזכאות הפורמליים
של נוהל זה.
 18.2סמכות המועצה לעכב באופן זמני העברת הקצבות לגוף מתוקצב כאמור בסעיף  18.1אינה מותנית
בעריכת שימוע מראש לאותו הגוף (ובלבד שיתקיים שימוע תוך פרק זמן סביר מעת קבלת ההחלטה
לעכב את העברת ההקצבות); ואולם שלילת הזכות לקבל הקצב ות בשנת תקציב נתונה על פי
הסמכות המוקנית בסעיף  18.1תהא מותנית בעריכת שימוע לאותו הגוף.

פרק שישי :ניהול כספים
 . 19דוחות כספיים
 19.1עד לסוף כל שנת תקציב ,כל גוף מתוקצב יתן למועצה דוחות כספיים ,כפי אלו שהוא נדרש להגיש
לרשם העמותות או רשם ההקדשות .
 19.2בדוחות הכספיים האמו רים ,הגופים המתוקצבים יהיו חייבים להציג את מלוא הכספים שהם קיבלו
מהמועצה כהכנסות .
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 . 20הבטחת שימוש בהקצבות לפעילות ספורט
כל המחזור הכספי של כל גוף מתוקצב ,למעט סכום המותר להוצאה כהוצאות הנהלה וכלליות לפי סעיף
 21והוצאות מימון נטו ,ישמש לפעילות ספורט ישירה .
לעני ן זה "פעילות ספורט ישירה"  -כל אחד מאלה :שכר שחקנים ומאמנים; עלות שימוש במתקנים;
תשלומי חובה לאיגודים  ,למרכזים  ,ולאיגודים בינ"ל ; רכישת והשכרת ביגוד וציוד ספורט מתכלה; ביטו ח
לשחקנים; פחת על ציוד קבוע המשמש את הקבוצות לפעילות ספורט ; נסיעות למשחקים; טיפול רפו אי;
הוצאות ארגון משחקים (לרבות סדרנים ושוטרים); שכר מנהלים ומתאמים מקצועיים; כל הוצאה
הקשורה ברכישת או שימוש במתקנים באופן כללי .

 . 21הוצאות הנהלה וכלליות
 21.1שיעור הוצאות ההנהלה וכלליות המכסימלי המותר לכל גוף מתוקצב הוא כמפורט בנספח א' לנוהל
זה.
 21.2לענין סעיף זה" ,הו צאות הנהלה וכלליות"  -כפירוטו בנספח ב' לנוהל זה.

 . 22סנקציות
 22.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  18לעיל ,גוף מתוקצב המפר את הוראות סעיפים  20או  21לעיל
יאבד את זכאותו לקבלת הקצבות מהמועצה במשך שנה קלנדרית שלמה מעת גילוי ההפרה על
ידו.
 22.2על אף האמור בסעיף  22.1לעיל ,וועדת הב יקורת של המועצה תערוך שימוע לגוף המפר ,והיא
תהא מוסמכת להחליט ,בעקבות השימוע ,על הקלה או הפחתה בסנקציה האמורה .עד להחלטת
וועדת הביקורת כאמור ,כספי ההקצבות של אותו הגוף יוקפאו אצל המועצה.

 . 23שמירת מסמכים ודיווחים
 23.1גוף ספורט המקבל הקצבות מהמועצה יהיה מחויב לשמור את המסמכים המפורטים בנספח ג' לנוהל,
למשך פרק זמן שלא יפחת מ שבע שנים .אי קיום הוראה זו תקים חזקה להתנהלות לא תקינה של
גוף הספורט ,כאמור בסעיף  18לעיל .
 23.2שמירת המסמכים יכול שתעשה על ידי שמירתם בעותק קשיח או במחשב; ובלבד שגוף הספורט
מבטיח שניים אלו:
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 23.2.1כי כל המסמ כים מאושרים באופן מקובל (חתימה על גבי ההעתק הקשיח או מסמך סרוק
וחתום או חתימה אלקטרונית לפי הגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית התשס"א2001 -
במידה ומדובר במסמך ממוחשב);
 23.2.2לכל המסמכים קיימים גיבויים.

 . 24אחריות
סמנכ"ל ית הכספים של המועצה אחראי להפעלתו ועדכונו של נוהל זה.

נוהל:
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נספח א'
מחזור ע מות ת הספורט במונחי הכנסות
על
על
על
על
על
על
על

תקרת הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז שולי מהמחזור*

 300 - 0אלף ש"ח הראשונים
 300אלש"ח  1 -מלש"ח נוספים למחזור
 1-10מלש"ח נוספים למחזור
 10-25מיליון נוספים למחזור
 25-50מיליון נוספים למחזור
 50-100נוספים למחזור
כל סכום מעל  100מיליון

40%
35%
25%
17%
10%
5%
2.5%

* בעמותות שלמעלה מ  50% -מהמחזור שלהן מורכב מתרומות (לא כולל תמיכות מרשויות ציבור) יוכפלו
האחוזים שבטבלה ב . 1.3 -
לענין טבלה זו "מחזור"  -המחזור הכספי של הגוף המתוקצב ,בניטרול כל הכנסה של הגוף המתוקצב ,שהוא
מקבל עבור צד שלישי כלשהו.
ב  5 -השנים הראשונות לפעילות העמותה יותר אחוז גבוה יותר כדלקמן :
שנות פעילות תוספת לאחוזי הוצאות הנהלה וכלליות המותרים
1
2
3
4
5

5%
4%
3%
2%
1%
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נספח ב'  -הרכב מהות והערות לביאור המונח "הוצאות הנהלה וכלליות"
סעיף
משכורות
ושכר עבודה
סוציאליות
ונלוות לשכר

עמלות גיוס
תרומות

שירותים
מקצועיים

צרכי משרד ,
דואר ,טלפון
ותקשורת
שכר דירה
והחזקה
החזקת כלי
רכב ושכירות
מיסים ואגרות


















הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהן פעילות
במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.
הוצאות בגין הח זקת רכבים ושכירות (למעט הוצאות כאמור בגין רכבים המשמשים את הגוף במישרין
לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו).
לרבות רכבים המוצמדים לנושאי משרה ועובדי מינהלה (סעיף  1לעיל).
הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהן פעיל ות
במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.
אגרות רישוי ,דמי חבר וולונטריים ( למעט דמי חבר חיוניים לפעילות ספורטיבית ).



הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי ,מכונות וציוד ,שיפורים והתאמות במבנה  /במושכר ,כלי רכב
למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעיל ויות ולרבות הוצאות כאמור שאינן ניתנות
לייחוס במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.






פחת

הרכב ,מהות והערות
הוצאות שכר נושאי משרה בגוף (מנכ"ל ,סמנכ"ל ,חשב ,עובדי מינהלה וכו' (עובדים המשמשים בתפקידי
ניהול ומינהלה).
אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות הפעילויות ,כמבצע פעילות
שאיננה ניהולית ו/או מינהלתית .כמו כן ,עובד המוגדר כמנהל לא יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו
כמבצע פעילות ישירה .למרות האמור ,בעמותות בהן המחזור השנתי אינו עולה על  2.5מיליון ,יוכל
רו"ח ,לפי כללי חשבונאות מקובלים ,לשייך עד  50%ממשכורת המנכ"ל לפעילות.
חבר ות ניהול או רכישת שירותים בגינם.
הוצאות שיווק ,פרסום והפקת אירועים;
הוצאות העסקת עובדים בגיוס תרומות;
עמלות למגייסים חיצוניים (*);
דמי ניהול וייעוץ (*);
(*) בכפוף להמצאות הסכם גיוס עם גורמים אלה.
סכומי התרומות יפורטו בדו"ח כסכומים "ברוטו " ,דהיינו ,סכומים הכוללים את כל העמלות שמשולמות
בגין גיוס תרומות.
שכר טרחת יועצים משפטיים;
שכר טרחת רואי חשבון;
שכר טרחת מבקר פנימי;
הוצאות בגין ניהול חשבונות ושכר.
למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעל ות הפעילויות (כדוגמת מוקדים ,סניפים בהן עוסקים
במישרין בביצוע מטרות הגוף ומטלותיו).
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נספח ג'
א .מסמכים שכל גופי הספורט מחויבים לשמור במשך שבע שנים לפחות:
-

דוחות כספיים חתומים ומאושרים כנדרש בחוק.

-

מאזני בוחן ,כרטסות הנהלת חשבונות מלאות ואסמכתאות התומכות ברישום ה חשבונאי.

-

טפסי ( 126שכר).

-

פרוטוקולים של אסיפות כלליות ,ישיבות ועד מנהל /דירקטוריון ,ישיבות ועדת ביקורת ,ועדת כספים ,ועדות
מקצועיות וכל ועדה אחרת שמונתה על ידי האסיפה הכללית או הוועד המנהל של הגוף.

-

דוחות ביקורת מבקר פנים.

-

נהלים פנימיים ותקנון תאגיד (לרבות ג רסאות קודמות).

-

דוחות ביקורת חיצוניים שנעשו.

-

אישור על ניהול תקין.

-

אישור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

-

אישור מורשי חתימה (לרבות גרסאות קודמות).

-

קוד אתי (לרבות גרסאות קודמות).

ב .מסמכים נוספים שאיגודי הספורט מחויבים לשמור למשך שבע שנים ל פחות (מסמכים הרלוונטיים
לדיווחים):
-

העתקי הדיווחים שהוגשו למועצה.

-

תכנית התחרויות השנתית כפי שאושרה על ידי גוף הספורט.

-

רשימת השופטים והמשקיפים שאושרו לתפקיד.

-

פרוטוקולים חתומים של התחרויות על ידי שופט התחרות (יש לחתום על כל עמודי הפרוטוקול) .על
הפרוטוקולים לכ לול את כל פרטי זיהוי התחרות (מיקום ,תאריך ,מסגרת התחרות וכדומה) ,פרטי זיהוי
המשתתפים (שם מלא ,ת.ז ,תאריך לידה) ותוצאות התחרות.

-

אלפון ספורטאים הכולל פרטים מזהים ,לרבות :שם מלא ,ת.ז ,תאריך לידה ,תאריך רישום ,סימון של קיום
אישור רפואי וביטוח.

-

פוליסות ביטוח לס פורטאים (בהתאם לחוק הספורט).

-

אישורי בדיקות רפואיות (בהתאם לחוק הספורט).

-

נתוני העמותות החברות באיגוד ,לרבות פירוט האגודות הכפופות לאותן עמותות וקבוצות החסות שלהן.

-

אסמכתאות המעידות על קיום השתלמויות ,הכשרות וכנסים שערך הגוף.

-

אסמכתאות המעידות על הישגי הספורטא ים שדווחו בפעילות בינלאומית.

-

אסמכתאות המעידות על השתתפות בפועל בתחרות הבינלאומית במימון מלא של האיגוד.

