
 2023בקשות לתמיכה לאגודות ספורט לשנת 

נערכה רפורמה ביחס לתמיכות המדינה בגופי הספורט. כחלק בלתי נפרד  2019בשנת 
 יעברו כלל גופי הספורט להיתמך על ידי משרד הספורט.  2023מהרפורמה, הוחלט כי בשנת 

 
  -)תקופת מעבר(  תקופה ראשונההטמעת הרפורמה בהתאם לחקיקה, נחלקה לשתי תקופות, 

ניתנו הקלות לגופי אגודות הספורט הגישו בקשות לתמיכה לטוטו, כאשר בתקופה זו בה 
בה גופי הספורט יתמכו באופן בלעדי על ידי נייה ותקופה שהספורט לקבלת תמיכה מהמדינה, 

 . בהתאם לנוהל שר אוצר משרד הספורט
 

הספורט נכנסות לתקופה השנייה של , אגודות 1.1.2023-בהתאם למצב החוקי הקיים, החל מה
 קליטה במשרד הספורט. משמעות קליטה זו הלכה למעשה היא כדלקמן: 

 אגודות הספורט נדרשות להגיש בקשות תמיכה באמצעות פורטל מערכת מרכב"ה; .1
 האגודות נדרשות לעמוד בדרישות נוהל שר אוצר לתמיכה במוסדות ציבור; .2

 
המשרד נערך כבר כעת לסייע לגופי הספורט לעבור למערכת מרכב"ה, מבעוד מועד, וזאת על 

 מנת לאפשר עבודה סדירה ומותאמת למצב החדש. 
 

 המערכת מרכב"ה ובמערכת הטוטו ת בקשה להגשהמועד האחרון 

 .2022בדצמבר  28' בטבת תשפ"ג, ג, שלישייום  הוא

 
 2023האגודות רשאיות לבחור את אופן הגשת הבקשה לתמיכה בשנת  השנה באופן חד פעמי

 באחת משתי החלופות הבאות: 
 הגשה למשרד התרבות והספורט הגשה לטוטו 

האתר אליו 
תוגש 

 הבקשה

באתר האינטרנט  -מערכת הטוטו
שכתובתו 

.htmhttps://toto.acc.co.il/amuta 

באמצעות פורטל מרכב"ה להגשת 
בקשות תמיכה על פי חוק יסודות 
התקציב בכתובת 

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. 
אופן כניסה 

 למערכת
ניתן להיכנס רק  למערכת מרכב"ה שם משתמש וסיסמא של העמותה

באמצעות כרטיס חכם תקף. גוף שאין 
ברשותו כרטיס כאמור חייב לפנות מיד 

-03ישירות לחברת קומסיין בטלפון 
או לחברת פרסונל אי די  6443620
 . 03-7544666בטלפון 

מסמכים 
נדרשים 

 להגשה

 2023לשנת כתב התחייבות לקבלת תמיכה לפי חוק יסודות התקציב  .1
 2023מקדמה לשנת התחייבות להחזר  .2
 הצהרת מורשי חתימה  .3
 אישור מורשי חתימה בחתימת עו"ד  .4
 טופס פרטי בעלי תפקידים .5
 טופס כתובת ופרטי משרד עדכניים .6
 ריכוז תמיכות והתקשרויות .7
  מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסףאישור  .8
  הצהרה על קבלת שירותים ממרכז ספורט .9

 
 500,000בסכום העולה על  2022גופים אשר נתמכו בשנת התקציב לצד האמור לעיל, יובהר כי 

 בלבד. בהגשת הבקשה באמצעות פורטל מרכב"ה מחויביםשקלים 
 .הגשת בקשה במערכת הטוטו עבור גופים אלו לא תחשב כהגשה

 

מידע על הקול הקורא וטפסים ניתן למצוא באתר המשרד בכתובת: 
for_bids/associations_suppowww.gov.il/he/departments/publications/Call_https://

 rt_2023 

https://toto.acc.co.il/amuta.htm
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/associations_support_2023
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/associations_support_2023
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/associations_support_2023


לפי הגוף אליו הוגשה בקשת התמיכה, על פי פרטי  קבלת סיוע להגשת בקשת התמיכה ניתן לפנותל
 הקשר הבאים:

 משרד התרבות והספורט המועצה להסדר הימורים בספורט
 גב' שני עזריאל

 03-9208828טלפון: 
 shania@winner.co.il: דואר אלקטרוני

 
 מר דניאל וינטראוב

 03-9274038טלפון: 
 danielw@winner.co.il: דואר אלקטרוני

 גב' עינת מנקו
 074-7009435טלפון: 

 Einatm@most.gov.il: דואר אלקטרוני
 

 גב' גילה זרובבל
 074-7009437טלפון: 

 Gilazr@most.gov.il: דואר אלקטרוני
 

 גב' נויה שבו
 03-6367221טלפון: 

  NoyaS@most.gov.il: דואר אלקטרוני
על כל גוף מגיש בקשה לוודא כי ברשותו אישור ניהול תקין בתוקף, אישור ניכוי מס בתוקף  .1

במרס או בכפוף  31 תקין תתאפשר עד ליוםואישור ניהול ספרים בתוקף. הגשת אישור ניהול 

 לאמור בהוראת השעה הנלווית נוהל שר האוצר.

 ים הבאים: גוף המגיש בקשת תמיכה לראשונה מחויב בהגשת המסמכים הנוספ .2

 תעודת עמותה או חל"צ;  ▪

 תקנון העמותה או החל"צ;  ▪

 ן/ אישור רו"ח על החשבון;-אישור מהבנק על ח ▪

 פרטי חשבון בנק של תאגיד והסכמת מסירתם ; ▪

 טופס מוסד הנתמך לראשונה; ▪

אין ודאות שייקבע תקציב לנושא וטרם אושר  2023יודגש כי תקציב המדינה לשנת 

התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות, ומה יהיה שיעורו ככל שייקבע. משכך, יובהר 

כי האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם אושרה התמיכה היא על מוסד הציבור 

בהתאם להנחיות החשב הכללי לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת  בלבד. כמו כן, 

ות והיקפה עד לאחר אישור תקציב המדינה. גוף שמגיש בקשת תמיכה לשנת התמיכ

 .חייב להביא את הדברים בחשבון ולהתנהל בזהירות הפיננסית המתחייבת 2023

חובה לעיין במודעה היטב עד סופה לפני שמגישים בקשת תמיכה. הגשת בקשת תמיכה למשרד 

הבין ומכיר את כל התנאים ההנחיות,  מהווה הצהרה של מגיש הבקשה כלפי המשרד כמי שקרא,

ההתחייבויות והמסמכים הנדרשים להגשת הבקשה ומודע לדינים, נהלים ומבחני  הדרישות,

התמיכה הרלבנטיים וכל המידע שכלול במודעה והסכמה לכך שבקשתו תטופל בהתאם לאמור 

 בהם.

ובאופן תקין ושלם, מי שמעוניין להגיש בקשת תמיכה, אחראי באופן בלעדי לעשות זאת במועד 

כל  לרבות לעניין כל סידור או מטלה שעליו לעשות או להשלים כדי להגיש את הבקשה כאמור.

נפרד מהבקשה. העברת -המסמכים שחובה להגיש במעמד הגשת בקשת התמיכה הם חלק בלתי

 בקשת תמיכה למשרד בלי כל המסמכים אינה מהווה הגשה של בקשת תמיכה.

במשרד לדון בבקשת תמיכה, לאשרה או לדחותה היא ועדת תמיכות.  הרשות המוסמכת היחידה

 אין תוקף לכל מצג, הבטחה, התחייבות או כיו"ב, שנעשו או שניתנו על ידי גורם אחר כלשהו.  
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 להגשה במרכב"ה מידע חיוני
 

בכדי לאפשר היערכות מוקדמת ככל הניתן של גופי הספורט לשינוי הצפוי, נציע כי גופי הספורט 

ייערכו כבר כעת לעבודה בפורטל התמיכות שבמערכת המרכבה. יצוין, כי כדי לשמור על חיסיון 

המידע, מאובטח פורטל התמיכות באמצעי אבטחת מידע מתקדמים והכניסה לפורטל מתבצעת 

באמצעות "כרטיס חכם" בלבד. "כרטיס חכם" מונפק באמצעות גופים שהוסמכו לנושא על ידי 

 ת ישראל.משרד המשפטים וממשל

 

, שהוא מורשה חתימה או בעל תפקיד במוסד, אשר נציגלכל גוף יונפק כרטיס חכם אישי עבור 

 יזין את הנתונים, ויבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך הגשת בקשת התמיכה ב"פורטל". 

 

כרטיסים  2מאחר ובפורטל התמיכות נדרשת חתימה דיגיטלית על גבי המסמכים, יש להנפיק 

. במידה ונציג המוסד הינו גם מורשה החתימה, די מורשי החתימהעבור  וספיםנחכמים 

 בהנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בלבד. 

 

 לצורך היערכות להגשת בקשות התמיכה, הנכם נדרשים לבצע את הפעולות הבאות:

 הנפקת "כרטיסים חכמים" .1

 לספקים המורשים:לצורך הנפקת הכרטיסים החכמים על כל מוסד לפנות ישירות 

        ID :http://www.personalid.co.ilחברת פרסונל  ▪

 https://www.comsign.co.il  חברת קומסיין: ▪

משוריין זמן רב לאחר *יש להקדים ולפנות לספקים מאחר  וקיים תור להנפקה והמועד 

  הפנייה.

 , בהתאם להנחיות המפורטות בערכה. עבור כל אחד ממורשי החתימה ונציג המוסד

 

 הסמכת נציגי גוף  .2

 במקביל להנפקת הכרטיס, יש לרשום את פרטי הספק במשרד.  

 NoyaS@most.gov.ilבדוא"ל  נויה שבוהרישום מתבצע באמצעות פנייה לגב' 

 לפנייה זו יש לצרף את המסמכים הבאים:

 (;מצ"ב - טופס הסמכת נציג גוף )נספח א' .א

 אישור מורשי חתימה בחתימת עו"ד; .ב

 אישור תקף לעניין ניכוי מס במקור; .ג

 אישור ניהול חשבון ו/או צילום המחאה. .ד

 אלה, לא ניתן יהיה לפתוח לגוף הרשאה במערכת מרכבה. נדגיש כי ללא מילוי טפסים 

 

 אישור ניהול תקין : .3

זכאות לתמיכה מהמשרד כפופה להצגת אישור על ניהול תקין מרשם העמותות בהתאם 

 לנהלי רשם העמותות ונהלי שר אוצר לתמיכה במוסדות ציבור. 

 

 

http://www.personalid.co.il/
https://www.comsign.co.il/
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 טופס הסמכת נציג גוף  -נספח א 

 מרכבה, בשם הגוף( –התמיכות )מורשה להזנת פרטים בפורטל 

 ____________תאריך:        

 :א. פרטי מוסד

 מספר הגוף/העמותה שם הגוף/העמותה )נא לציין את השם הרשמי המלא(

  

 חובה למלא את כל השדות(: -)ככלל די בנציג גוף אחד, גוף המעוניין רשאי להגדיר יותר  נציגי הגוף –ב. פרטי אנשי קשר 

 9)תעודת זהות 
ספרות כולל 

 ספרת ביקורת(

דואר  טלפון נייד מס' טלפון  שם משפחה שם פרטי
 אלקטרוני 

יש ברשותי 
כרטיס חכם 

לפורטל התמיכות 
 )הקף בעיגול(

 כן   /   לא      

 כן   /   לא      

 כן   /   לא      

 

החתימה החתומים מטה, מצהירים בזאת כי הנציג/ים שפרטיהם מצוינים לעיל, מוסמך/ים להזין נתונים דרך  אנו מורשי
 פורטל התמיכות של מרכבה בשם הגוף

 

      

    

 

 

 

 

         

 חתימה  תאריך  מספר ת.ז  מורשה חתימה  תפקיד

         

         

 חתימה  תאריך  מספר ת.ז  מורשה חתימה  תפקיד


