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  קול קורא "קבלת תמיכה בפעילויות ספורט עממי"הדון: 

שיפור בריאות ות לטובת פעיללגופי ספורט ב מקדמת ומסייעת ,תומכתאליצור ישראל כמדי שה 

   הציבור ועיסוק בתרבות הפאי.

אליצור מעל כן, אליצור ישראל פותחת את האפשרות לגופי ספורט החברות ומקבלות שירותים 

  גופים אחרים מאידך, להגיש בקשה לקבלת תמיכה בפעילויות ספורט עממי.ומחד, ישראל 

  

  להלן, הסבר המפרט את הליך הגשת התמיכה, מועדים ואמות המידה.

  

  1202 בשת התמיכה טבלת ריכוז מועדים ולוחות זמים בקול קורא

  

  התקופה בה ייערך האירוע  רבעון
עד לתאריך  –מועד הגשת בקשות 

  לכל רבעון

  

מועד פרסום 

אישור 

  תמיכות

  1.01.21  1.12.20  יואר, פברואר, מרץ  1

  1.04.21  1.03.21  אפריל, מאי, יוי  2

  1.07.21  1.06.21  יולי, אוגוסט, ספטמבר  3

  1.10.21  1.09.21  אוקטובר, ובמבר, דצמבר  4

  

   :בקשות והבהרות יש לשלוח לדוא"לSport@elitzur.org.il 

 פס זה יישלח על ידי אליצור בקשות יש לשלוח אך ורק הטופס המקוון המיועד לכך. טו

 ישראל.

  רשאית שלא לממש את מלוא הסכום שהוקצה לקול קורא.אליצור ישראל תהא  

ככל שלא מימשה אליצור ישראל את מלוא הסכום לרבעון, תהא היא רשאית להעביר את 

 הסכום שותר לרבעון הבא.

 .ת התמיכהיתן להגיש בקשה לתמיכה באירועים עתידיים בש  
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 תמיכההזמה לבקש  .1

לאירועי  תמיכהאליצור ישראל מזמיה בזאת גופי ספורט ו/או רשויות מקומיות לבקש מתן 

  ספורט עממי שערכים על ידם והעולים בקה אחד עם מטרות אליצור ישראל.

  

 רקע כללי .2

אליצור ישראל בהתאם למטרותיה ולמדייות ההלתה,  פועלתממועד היווסדה,   2.1

ם תחרותי ו/או שאיו תחרותי לקידום וסיוע בקידום, תמיכה, ועידוד ספורט בין א

 לפעילויות ספורט לטובת שיפור בריאות הציבור ועיסוק בתרבות הפאי.

בקשה לקבלת תמיכה באירוע ספורט  על כן, אליצור ישראל מאפשרת להגיש 2.2

באתר אליצור (כתובת  שלח לאחר פייהשתבאמצעות מערכת מקוות  עממי,

 ) תחת כותרת "ספורט עממי". www.elitzur.org.il האתר 

מעלותו  30%שתיתן על ידי אליצור ישראל לאירוע לא יעלה על  התמיכהמתן  2.3

 הכוללת של האירוע.

התמיכה תיתן לאחר האירוע כגד דוח ביצוע של כלל הוצאות האירוע בצירוף  2.4

  ליצור באירוע.תמוות של מיתוג א

 

 אופן יהול הליך הקול קורא .3

הקול קורא יהיה גיש באתר האיטרט של אליצור ישראל לאורך כל השה  3.1

  ויוהל בסבבים של רבעוים. 

  לכל סבב קבעו מועדים פרדים המוזכרים מעלה להגשת בקשה.

על ידי אותו מבקש באותו  תמיכהמובהר בזאת, כי יתן להגיש בקשה אחת למתן 

על ידי אותו מבקש  תמיכההסבב רבעוי. ככל שתוגש יותר מבקשה אחת למתן 

באותו הסבב, אליצור ישראל תהא רשאית לבחון ולאשר (אם בכלל) בקשה אחת 

 בלבד וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אשר מצא  תמיכהלכל סבב רבעוי קבע מועד אחרון להגשת הבקשות למתן  3.2

 .  1 מספר מעלה בעמוד

לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות של אותו הסבב, תבחן הגשה שתוגש  3.3

, ותחליט, בהתאם לתאים באיחוראת הבקשות שהוגשו אליצור ישראל 

לאירוע,  תמיכההמקדימים ולקווים המחים המפורטים מסמך זה, האם להעיק 

  וטיבה. תהיה היקפהמה ו
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  תאים מקדימים .4

 הוא עמידה בכל הדרישות שלהלן: מאליצור ישראללאירוע  תמיכהתאי מוקדם למתן 

 .אליצור ישראלתואם את מטרותיה של  תמיכההאירוע בגיו מתבקשת  4.1

בשת  לפי העיין בעל אישור יהול תקין מן הרשם המתאים התמיכהמבקש  4.2

   התמיכה.

התמיכה תועבר לחשבון הרשות/מועצה אשר הגוף מגיש הבקשה פועל בתחומה  4.3

 ואליה שייך. 

 אשר מצא באתר אליצור  קרא את "והל תמיכות בספורט עממי" התמיכהמבקש  4.4

הגשת בקשת תמיכה מאליצור ישראל לאירועי ספורט ומילא טופס מקוון "

 ", אישר וחתם על התאים.עממי

 ערך במהלך התקופה המפורטת בטבלת התמיכההאירוע שלגביו מבוקשת  4.5

 .לגביו מבוקשת שהתמיכההמועדים כתקופה שבמהלכה יש לערוך את האירוע 

 התמיכה תיתן כגד הגשת דו"ח ביצוע בסוף האירוע. 4.6

, יש להציג חשבויות  ₪ 10,000אירועים בהם אליצור ישראל תתמוך בגובה מעל  4.7

ת בידי שי מורשי החתימה בגוף מבקש ו/או קבלות עבור הוצאות האירוע, חתומו

 התמיכה.

  

  

יש לעיין בטופס "והל תמיכה בספורט עממי" אשר מצא באתר אליצור ישראל 

  .תחת הכותרת "ספורט עממי"  www.elitzur.org.il בכתובת 

  .תמיכה כלל התאים ואופן ביצוע הגשת הבקשה לקבל בטופס זה מצויים

  

  

  

  

  

  

  

 בברכת הספורט,

 אליצור ישראל


