
 

  

 תמיכה באגודות בהסכם שירות והל  

 מבוא .1

 . 9.2.15  בתאריךוהל זה אושר בישיבת ההלת אליצור ישראל  1.1

    7.2.21בישיבת ההלת אליצור ישראל בתאריך    עודכןוהל זה  1.2

 

 מטרה  .2

את השיטה, התהליך והמפרט בוגע לקבלת עמותות  והל זה ועד לקבוע  2.1

ועברו ועדת תמיכות של משרד  לאליצור אשר לא מות כחברות עמותה 

 התרבות והספורט. 

מעקים  , קביעת אמות מידה להקצבת אגודות לעידוד הפעילות השוטפת 2.2

  ומימוש מטרות העמותה.  לפיתוח 

 

 הגדרות .3

   –הסכם שירות   3.1

אגודת ספורט אשר הצהירה בהודעה למועצה להסדר ההימורים   3.1.1

   הספורט.על קבל שירותים מאליצור ישראל בהתאם לחוק  

האגודה אשר תחת הסכם שירות לא תקה לה זכויות אחרות   3.1.2

בעמותה וחתימה על הסכם קבלת שירותים מאליצור ישראל לא  

  מהווה אישור חברותה בעמותה. 

 

 קריטריוים מחייבים  .4

על אגודה בהסכם שירות להיות תחת עמותה פעילה אשר קיבלה אישור   4.1

 יהול תקין בשת התמיכה. 

באיגוד ו/או התאחדות ספורט וקיימה פעילות סדירה    אשר פעילה אגודה 4.2

  בעוה קודמת לשת בקשת התמיכה ובעוה הוכחית. 



 

  

 

אגודה אשר מקבלת תקצוב המועצה להסדר ההימורים בספורט בשת   4.3

 התמיכה. 

בגין היותה של האגודה מאוגדת תחת אליצור ישראל, צפויה   4.3.1

ההימורים בספורט לקבל  אליצור בהתאם לחוק המועצה להסדר 

  מרווחי הטוטו באופן יחסי לגובה התמיכה שתועבר לאגודה.  4%

  

 פירוט התמיכה  .5

אגודה אשר תחת הסכם שירות תזכה לתמיכה קבועה בהתאם לתזמון תקצוב  

 המועצה להסדר ההימורים בספורט לפי המפרט הבא: 

  50%  עד כל אגודה מצטרפת מקבלת באופן ראשוי תמיכה בגובה של 5.1

 מהתקבולים שמקבלת אליצור. 

  יו"ר אליצור ישראל רשאי להעלות תמיכה לאגודה מקבלת שירותים עד  5.2

 שר בההלה.ואמשווי התקבולים בתאי שזו ת   60%

יוגדרו כבקשה חריגה עליה יש לקבל אישור ועדת כספים  60%בקשה למעל   5.3

 ולאחר מכן אישור ההלה בצירוף ימוק וסיבה. 

מהתקבול המגיע   80%רבי למתן התמיכה היו עד בכל מקרה, האחוז המ  5.4

 . 4.3.1לאליצור כאמור בסעיף  

 

 תקופת ההסכם  .6

  ההסכם יכס לתוקף לאחר חתימת האגודה על שי טפסים: 

חתימה על טופס "הצהרה על קבלת שירותים" מאליצור ישראל למועצה   6.1

 להסדר ההימורים ולמהל הספורט. 

 ספח.   –הסכם שירות"   – חתימה על טופס "הצטרפות לאליצור ישראל  6.2

 

  


