והל תמיכה באגודות חברות עמותה
 .1מבוא
והל זה אושר בישיבת ההלת אליצור ישראל בתאריך 14.8.14
עודכן בישיבת ההלה בתאריך 6.6.16
עודכן בישיבת ההלה בתאריך 7.2.21
 .2מטרה
 .2.1מטרת והל זה היה לסייע בקביעת אמות מידה שוויויות וכוות להקצבת
אגודות לעידוד הפעילות השוטפת ,מעקים לפיתוח ומימוש מטרות העמותה.
 .3הגדרות
 .3.1חברות עמותה:
.3.1.1חברות העמותה הן עמותות "אליצור" בישראל שהתאגדו כעמותות,
או שהין חברות אגודות שיתופיות )התיישבות עובדת ,קיבוצים,
מושבים ,מועצות אזוריות( .להלן – יקראו כל הגופים הללו עמותות
סיף.
.3.1.2עמותות הסיפים החברים בעמותה רשאים באמצעות ציגיהם
המוסמכים )ראה להלן " -צירים"( להשתתף ,להצביע ,לבחור ולהיבחר
באספות כלליות ובלבד שחלפו  12חודשים מלאים מיום קבלת עמותת
הסיף כחבר בעמותה והכל בהתאם ובכפוף לקבוע בתקון זה.
.3.1.3החברים בעמותה זכאים להשתתף בפעולותיה וליהות משירותיה.
.3.1.4החברים בעמותה ישלמו דמי חבר כפי שיקבע מעת לעת על ידי ועד
העמותה.
.3.1.5החברים בעמותה ימלאו אחר תקות העמותה והחלטות מוסדותיה.
.3.1.6החברים בעמותה יפעלו במסגרת סמכויותיה ומטרותיה של העמותה.

 .4הקריטריוים לקבלת תמיכות
 .4.1והל זה הוא עבור אגודות הסיפים החברים בעמותה) ,ראה בהרחבה הגדרה
ב"תקון העמותה" סעיף " 5החברות בעמותה" וסעיף " 6זכויות וחובות
החברים"(.
 .4.2העמותה ושאת את שם אליצור ו/או אחת מקבוצותיה ושאת את השם
אליצור באיגודים למעט מקרים בהם לא יתן להעביר את השם באיגוד
והתקבל לכך אישור מהההלה.
 .4.3עמותה בעלת אישור יהול תקין לשת בקשת התמיכה.
 .4.4אישור מוסד ציבורי )יהול ספרים ויכוי מס בתוקף(.
 .4.5התמיכה תיתן רק לקבוצות המקבלות את תמיכות המועצה להסדר
ההימורים בשת בקשת התמיכה.
 .4.6העמותה הצהירה בהודעה למועצה להסדר ההימורים בספורט וחתמה על
טופס קבלת שירותים מאליצור בהתאם להוראות חוק להסדר ההימורים
בספורט ,תשכ"ז.1967-
 .4.7בגין היותה של העמותה מאוגדת תחת אליצור ישראל ,צפויה אליצור בהתאם
לחוק המועצה ,תשכ"ז 1967-לקבל מהמועצה להסדר ההימורים  4%מרווחי
הטוטו באופן יחסי לגובה התמיכה שתועבר לעמותה.
 .4.8עמותה שתרצה לקבל תמיכה תצטרך לחתום על טופס ספח "הסכם תמיכה".
 .4.9תמיכה תועבר כגד קבלת ביטחוות וערבויות.
 .4.10העמותה פתה לאליצור ישראל בבקשה לקבלת תמיכה וייעוד התקצוב.

 .5אופן חישוב התמיכה
 .5.1בגין היותה של העמותה מאוגדת תחת אליצור ישראל ,צפויה אליצור בהתאם
לחוק המועצה ,תשכ"ז 1967-לקבל מהמועצה להסדר ההימורים  4%מרווחי
הטוטו באופן יחסי לגובה התמיכה שתועבר לעמותה.
 .5.2היה וסכום התמיכה שאליצור ישראל קיבלה בגין השתייכות העמותה
מבקשת התמיכה תחת אליצור במועצה להסדר ההימורים הוא בין 1-10,000
 , ₪העמותה תהה זכאית לכ 50% -תמיכה מסך התקבולים שהגיעו לאליצור.
 .5.3היה וסכום התמיכה שאליצור ישראל קיבלה בגין השתייכות העמותה
מבקשת התמיכה תחת אליצור במועצה להסדר ההימורים הוא מעל ₪ 10,000
 ,העמותה תהה זכאית לכ 40% -תמיכה מסך התקבולים שהגיעו לאליצור.

