
 

 

    מעקי עידוד לאגודות
  

  מבוא . 1

  7.5.18והל זה אושר בישיבת ההלת אליצור ישראל בתאריך  

  7.2.21עודכן בישיבת ההלה 
  

אליצור ישראל רואה בחשיבות עליוה עידוד ותמיכה בהישגיות והתפתחות 
  אגודות. ה

  תמיכה לאגודות המתחלקות לשי קריטריוים: המעיק   אליצורעל כן, 

  

  מעקי הישגיות לקבוצות שזכו באליפות / עלו ליגה   .1

 : (בוגרים ובוגרות) לפי מפתח: קבוצתיים קבוצות בעפים 

  ₪  3,000  - יגה רביעיתלל ה חמישית עולה מליג  -

  ₪  5,000 -  ה שלישיתלליג רביעית עולה מליגה  -

  ₪  7,500  - ה שייהלליגשלישית   עולה מליגה -

  ₪  10,000 -  לליגה ראשוה מליגה שייהעולה  -

  

  (בוגרים ובוגרות) לפי מפתח:  בעפים אישיים קבוצות 

  ₪  500 -  ה שלישיתלליג רביעית עולה מליגה  -

  ₪  1,000  - ה שייהלליגשלישית   עולה מליגה -

  ₪  2,000 -  לליגה ראשוה מליגה שייהעולה  -

  

   



 

  

  י"ב) לפי מפתח:-'ח(כיתות   מחלקות הוער

קבוצות אלופות לכל   2  -₪, מוגבל ל 500תזכה למעק בגובה  עמותה כל  -

  מועדון. 

  

 עפים אישיים

  ₪  2,000יוכל לקבל מלגה או ציוד אחר בשווי של   ישראלאלוף   -

  ₪  1,000מקום שי יוכל לקבל מלגה או ציוד אחר בשווי של  -

  ₪  500מקום שלישי יוכל לקבל מלגה או ציוד אחר בשווי של   -

גה מההתאחדות  יעבירו את האישור עליית הלי   –/ ספורטאי שזכאים למעק   עמותה

      Sport@elitzur.org.ilבכתובת     ישראל צור אליהרלווטית למייל 

  

  מעקי תמיכה ועידוד לקבוצות חדשות   .2
 לעוה הקרובה, עות ההקמה) (תקף 

על מעקי עידוד    וחלטה  ,הקבוצתיים םעל מת לעודד פתיחת קבוצות חדשות בעפי

  : לקבוצות כדלקמן

  . להקמה (מוגבל עד שתי קבוצות למועדון בשה) הראשוה  בשה המעק ייתן 

  . עמותה₪ ל  1,500י"ב, ייתן מעק בגובה  -קבוצות בגילאי כיתות ז'  -

  . עמותה₪ ל 3,000קבוצות בוגרות ייתן מעק בגובה  -

 מזה של הבים.  50%מוגדל בגובה של קבוצות בות תקבלה מעק  -

  

  בוסף, פתיחת אגודה חדשה בעף אישי, הוחלט על מעקי עידוד לאגודות כדלקמן:

  ₪ לעמותה.   5,000לפתיחת אגודה חדשה סך של  -

  

  



 

  

 קריטריוים לקבלת המעקים: 

  . ישראל החברות באליצור לעמותותהמעקים יחולקו  .1

להיות בעלות יהול תקין וקבלת תמיכה מהמועצה להסדר    העמותותעל  .2

 ההימורים לאותה עוה. 

בתוספת אישור התאחדויות /  ישראל את הבקשות יש להגיש למייל אליצור  .3

 איגודים למייהם. 

כל בקשה בהתאם לתקציב תמיכות   ההלת אליצור ישראל תשקול ותאשר .4

 השתי. 

 באותה שה. 1.8את הבקשות למעק על עליית ליגה יש להגיש עד התאריך  .5

חדשה יש להגיש עד התאריך    קבוצה/אגודה את הבקשות למעק על פתיחת  . 6

 באותה שה.   30.11

  


