
 

  Email:citymanager@ariel.muni.il  ▪ 03–9061855קס פ ▪ 03-9061604' טל ▪ 40700 אריאל ,25. ד.ת

 

 עיריית אריאל
 מנכ"ללשכת 

 כ"ב אב תשע"ד

 2015 ספטמבר  21

 
 
 

  6201תבחיני התמיכות לשנת 

 

 

 חלק א': הוראות כלליות

נוהל  )" 4/06כמפורט בחוזר מנכ"ל התבחינים תואמים וכפופים לנוהל התמיכות של משרד הפנים  .1
 "( או כל נוהל אחר/נוסף שיבוא במקומו.התמיכות

 
התמיכה תינתן רק לגוף הפועל אך ורק בתחום השיפוט העירוני של העיר אריאל, או לנציגות של גוף ארצי  .2

תמך מהנהגת הגוף הנ 75%הפועלת בעיר אריאל. שעה שמדובר בגוף ארצי הפועל בעיר אריאל יהיו סך של 
 תושבי העיר אריאל.

 
 תמיכה לגופים השונים  תתבצע על פי תבחינים, כמפורט להלן בנוהל זה. .3
 
 התבחינים יפורסמו לעיון הציבור באתר האינטרנט של העירייה, לאחר אישורם במליאת מועצת העיר. .4

 
נפרד, בקשות לתמיכות ימסרו פיזית לאגף הגזברות. המועד האחרון להגשת בקשות התמיכה יפורסם ב .5

 "(.טופס הבקשההבקשה תהיה בהתאם לאמור בטופס הבקשה שנוסחו נמצא באגף הגזברות )להלן: "

 
חובה לצרף לטופס הבקשה את כל האסמכתאות והאישורים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה. בקשה  .6

ידי העירייה. ועדת התמיכות העירונית רשאית לבקש -שלא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה, תדחה על
 הבהרות למסמכים שצורפו וכן, לתקן ליקויים טכניים בהגשת הבקשות. 

 
פי החלטה של ועדת התמיכות -העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד להגשת הבקשה, זאת על .7

 העירונית. 

 
גוף הפונה לעירייה, לא יזכה לתמיכה אלא בשנת התמיכות שלאחר השנה הראשונה להיוסדו. חריגה  .8

 למעט אם ניתן אישור חריג על ידי גורמי משרד הפנים()זה תהיה לפי נוהל התמיכות בלבד.  מהוראות סעיף

 
מתוך התקציב הכולל של הגוף הנתמך, ותתבסס  25%העירייה תתמוך בגופים, בהיקף מרבי שלא יעלה על  .9

בין השאר, על הכנסותיו העצמאיות של הגוף הנתמך. במקרים חריגים בלבד, תהיה ועדת התמיכות 
 מסך התקציב הכולל  שלו.  50%העירונית רשאית להמליץ על הגדלת התמיכה לגוף הנתמך בשיעור של עד 

 
 גוף החייב כספים לעירייה לא יזכה לתמיכה מהעירייה, כל עוד חובו  בתוקף.  .10

 
)כולל הוצאות והכנסות(. הדו"ח ייחתם  באריאללבקשת התמיכה חובה לצרף דו"ח על פעילות הגוף הנתמך  .11

כן, יצורף תיאור מילולי מפורט המתאר את פעילותו של הגוף הנתמך -ע"י רו"ח של הגוף הנתמך. כמו
 בתחום העיר אריאל.

 
לא תינתן תמיכה לגוף ששיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלו, מתוך מחזור ההכנסות השנתי בשנת  .12

ר וכן בשנת הכספים שבגינה ביקש הגוף תמיכה בהתאם לתקציב הכספים שלגביה הגיש דו"ח מבוק
 . 20%המאושר או הצעת התקציב, עולה על השיעור המרבי של 

 
 לבקשת התמיכה חובה לצרף  אישור של רו"ח הגוף הנתמך לגובהה שכר של בעלי תפקידים בגוף הנתמך. .13
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ג מן השיעור המרבי של הוצאות לבקשת התמיכה תצורף התחייבות של הגוף המבקש, לפיה הוא לא יחרו .14

ההנהלה וכלליות מתוך מחזור הכנסותיו כאמור לעיל, ואם יחרוג מן השיעור המרבי כאמור, הוא מתחייב 
להשיב לאלתר ומיוזמתו את מלוא התמיכה שניתנה לו, בתוספת הצמדה וריבית בהתאם לדיני הרשויות 

 המקומיות.

 
פי נוהל זה, גם את היקף השימוש שעושה הגוף -תמיכה עלהעירייה רשאית לקחת במסגרת שיקוליה למתן  .15

הנתמך במתקני העירייה. אגף הגזברות יעריך את שווי השימוש במתקני העירייה, זאת על פי היקף 
 ההוצאה הכרוך בהפעלת המתקנים כאמור.

 
הערך מובהר כי אין באמור בסעיף זה, כדי להוות בסיס להפחתת מלוא עלות השימוש במתקן העירוני.  

הכספי של דמי השימוש במתקני העירייה, יחושב על פי תוכנית עבודה שנתית של הגורם הנתמך המשתמש 
 במתקן מסוים, המפרט את מספר שעות הפעילות במתקן לשנה בה ניתנת התמיכה.

 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את התמיכה אם הגוף הנתמך מפר אמון כלפי העירייה או נמצא  .16

עמה בסכסוך משפטי, והכל בכפוף לחוות דעתו של היועמ"ש של העירייה. בכל מקרה, שלילת תמיכה תידון 
 לגופו של עניין, והיא תהיה תלויה באישור מליאת מועצת העיר.     

 
ותנים באישור תקציב העירייה ובהמצאת המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לנוהל כל האישורים מ .17

 התמיכות.

 
כל האמור בנוהל זה בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה וכל האמור בנוהל זה בלשון רבים, משמעו גם  .18

 בלשון יחיד, והכל לפי הקשר הדברים. 

 

 חלק ב': התבחינים

 
 חינוך ונוער .1

 
 :תנועות נוער .1.1

 
התמיכה ייקבע ע"פ מס' חניכים המשתתפים והרשומים בפועל בכל תנועת נוער,  מהיקף  65% .1.1.1

 זאת ביחס לסך כל מספר החניכים הרשומים בתנועות הנוער הפועלות בעיר.
 

 מהיקף התמיכה ייקבע ע"פ המלצת גורמי המקצוע בעירייה וועדת התמיכות. 35% .1.1.2
 

אחת מתנועות הנוער שקבלה תמיכה , תגיש כל 2016בכל אחד מן הרבעונים של שנת            .1.1.3
פי נוהל זה, רשימת חניכים פעילים, העתק פוליסות הביטוח הרלבנטיות, -על

אסמכתאות בדבר תשלומים חודשיים )אם וככל שתנועת הנוער גובה דמי חבר(, וזאת 
 על מנת להוכיח את מספר החניכים הפעילים באותו רבעון. 

 
יכה כללית לכל תנועת נוער עפ"י נתוני תחילת השנה, מועצת העיר תאשר מסגרת תמ           .1.1.4

ועדת התמיכות תתכנס מדי רבעון על מנת לבחון האם יש מקום לשנות את היקף 
פי נוהל זה, אם וככל שיתברר כי מהלך השנה חל -התמיכה הניתנת לתנועת נוער על

 שינוי במספר החניכים הפעילים בכל תנועה כאמור.  
 

 
 
 
 



 

  Email:citymanager@ariel.muni.il  ▪ 03–9061855קס פ ▪ 03-9061604' טל ▪ 40700 אריאל ,25. ד.ת

 

 עיריית אריאל
 מנכ"ללשכת 

 
 מלגות סטודנטים .1.2

 
 -התמיכה תינתן אך ורק עבור פעילות קהילתית בעיר אריאל, זאת בהיקף שלא יפחת מ           .1.2.1

שעות שנתיות )או יותר מכך( )כולל במהלך החופשות(.  60 -שעות שנתיות ועד ל 20
העירייה או מי מטעמה יקיימו  מעקב אחרי ביצוע הפעילות כאמור, ויהיו  רשאים 

טודנט לא עמד במטלות שהוטלו עליו לטובת לדרוש את השבת המלגה באם הס
 הקהילה.

 
לשנת הלימודים )עבור סטודנט המתנדב לפעילות  ₪ 3,000היקף התמיכה לא יעלה על              .1.2.2

לשנת לימודם  ₪ 1,000 -שעות שנתיות ומעלה(, ולא תפחת מ 60קהילתית בהיקף של 
שנתיות(. שיעור  שעות 20)עבור סטודנט המתנדב לפעילות קהילתית בהיקף של 

עבור  ₪ 50התמיכה בפועל, ייקבע באופן יחסי להיקף שעות ההתנדבות של הסטודנט )
 כל שעת התנדבות נוספת לקהילה(. 

 
התמיכה תינתן עבור סטודנטים לתואר ראשון, הלומדים באוניברסיטת אריאל            .1.2.3

אית לסטות מן "(, משנה שנייה ומעלה. העירייה רשהאוניברסיטהבשומרון )להלן: "
 האמור.  

 
 או: 

 
ברסיטה, משנה שנייה יעבור סטודנט לתואר ראשון, הלומד במוסד אקדמי שאינו האונ

 ומעלה, ובלבד שאותו סטודנט אינו מקבל מלגה נוספת ממקור אחר. 
 

 כתובת המגורים של הסטודנט )לפי הרישום במשרד הפנים(, היא בעיר אריאל.           .1.2.4

 
סיים שירות צבאי מלא או שירות לאומי מלא, כאשר פרק הזמן שחלף  הסטודנט          .1.2.5

שנים מיום שחרור מצה"ל או  7מתקופת השחרור ליום תחילת הלימודים, לא יעלה על 
 סיום השרות לאומי.

 
 שעות לימוד סמסטריאליות במוסד האקדמי שבו הוא לומד. 12הסטודנט לומד לפחות           .1.2.6

 
לחודש. הסטודנט ימציא  ₪ 4,300הסטודנט אינה עולה על  תקרת ההכנסה של         .1.2.7

 אסמכתאות בדבר היקף הכנסותיו כאמור בסעיף זה.
 

 
פי פרמטרים אקדמיים )ממוצע ציונים ואחרים(, או -הסטודנט הנו סטודנט מצטיין על          .1.2.8

סטודנט שהועדה הציבורית )כהגדרתה להלן(, תמצא לנכון לקבוע לגביו כי מתן המלגה 
 סייע בידיו להגיע להישגים אקדמיים. י

 
התנאים למתן המלגה לפי סעיף זה, יקבעו על ידי ועדה המורכבת מנציגי ציבור ואנשי 

"(, שתכלול שבעה חברים: מנכ"ל העירייה, מנהלת הועדה הציבוריתמקצוע )להלן: "
אגף החינוך, שני נציגי האוניברסיטה, נציג ראש העיר ושני חברי מועצה אחד 

 מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה.
 

במקרה ויהיה עודף הבקשות )קרי, שמספר הפונים לקבלת המלגה יהיה גבוה ולא           .1.2.9
יאפשר חלוקה מלאה של המלגות לסך כל הפונים(, אזי בכל מקרה תינתן עדיפות 
לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה, ולאחר מכן, סדר העדיפות ייקבע לפי החלטה של 

פי חוות דעת של -אקונומי של הסטודנט, ועל-הציבורית, בהתאם למצב סוציוהועדה 
 האגף לשירותים חברתיים של העירייה. 
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 מלגת מחקר  .1.3

 העירייה תעניק מלגת מחקר לסטודנטים )לרבות, לתארים מתקדמים(, המבצעים            .1.3.1
 מחקר אקדמי הקשור לעיר אריאל או לתושביה. 

ידי הועדה הציבורית, זאת לאחר שהחוקר יציג -לאישור המחקר ייקבעו עלהפרמטרים             .1.3.2
בפני את מטרות המחקר, אופי המחקר וביצועו, מקורות המימון של המחקר, ומידת 

 הקשר שלו לעיר אריאל.

העירייה רשאית להעניק מלגת מחקר למחקרים אקדמיים הכלולים בגדרו של סעיף זה,            .1.3.3

ושרה בעבר, ובלבד שהועדה הציבורית התרשמה כי המחקר ואשר התמיכה בהם א
ידי החוקר, וכן, כי יש סיכוי כי יניב תוצאות -מתבצע בהתאם לאבני הדרך שהוצגו על

 בהתאם למטרות שהוצבו לו. 

 .₪ 5,000היקף המלגה יהיה עד לסכום של            .1.3.4

 

 חברה וקהילה .2
 

 גופים הפועלים למען הרווחה ושרותי קהילה .2.1
 

גופים הנותנים שרותי רווחה לתושבי אריאל )כגון: סיוע לקשישים, סיוע לאנשים בעלי            .2.1.1
 מוגבלות, סיוע בחלוקת מזון, סיוע לחיילים, טיפולים בתחום בריאות הנפש וכיו"ב(.

 
-כל גוף המבקש תמיכה חייב להציג בפני ועדת התמיכות תקנון ותבחינים מאושרים על           .2.1.2

 ידו.-המוסמך מטעמו, המסדירים את בחירת הזכאים לקבלת הסיוע על ידי הגוף
 

 חלוקת התמיכה תתבצע על פי הקריטריונים:           .2.1.3
 

 מס' האנשים שנהנים משירותיו הגוף הנתמך.  -מהיקף התמיכה  50% .2.1.3.1
 

לפי המלצת האגף לשירותים חברתיים של  –מהיקף התמיכה  50% .2.1.3.2
 העירייה.

 
 ההנצחהגופים הפועלים בתחום  .2.2

 
התמיכה תינתן לגוף המפעיל מוזיאון להנצחה או אתר הנצחה או לגוף אשר הוכיח כי            .2.2.1

 הוא פועל להנצחה ולהקניית מורשת יהודית והיסטוריה עולמית.

 
התמיכה תינתן בהתאם להיקף הפעילות של הגוף, בין הכספית ובין לפי מספר מבקרים             .2.2.2

 הפעילות של הגופים העוסקים בהנצחה.  בפועל, זאת ביחס לסך כל

 
 

 גופים הפועלים למען הקניית מורשת ישראל והקניית ערכי דת .2.3
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 התמיכה תינתן לגוף הפועל לשם הקניית ידע במורשת ישראל או הקניית ערכי דת.            .2.3.1

 
התמיכה תינתן בהתאם להיקף הפעילות של הגוף, בין הכספית ובין לפי מספר מבקרים             .2.3.2

 בפועל, זאת ביחס לסך כל הפעילות של הגופים העוסקים בזה.  

 
כל גוף המבקש תמיכה ימסור נתונים ואסמכתאות לעניין מספר המבקרים בו. הוראות            .2.3.3

מתן תמיכות לגופים המבקשים תמיכות  לעיל יחולו גם לעניין 1.1.4 -ו 1.1.3סעיפים 
 לפי סעיף זה. 

 
 תמיכות לספורט תחרותי .3

 
 כללי .3.1

  

והן  קבוצתייםהעירייה תיתן תמיכה לגופים העוסקים בספורט תחרותי, הן בענפים            .3.1.1
בענפים אישיים.  תבחיני התמיכות מתייחסים בצורה שווה גם לספורטאים בעלי 

 אולימפיים"(.-מוגבלות )"פרה
 

נתמכים  לגופיםב העירונית לספורט, התמיכה האמובהר, כי בהתאם לאמור לתכנית            .3.1.2
ידי -בכל ענף קבוצתי, כפי שיומלץ על אחדבענפים קבוצתיים, תינתן רק לגוף נתמך 

 ידי מועצת העיר. -הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה ויאושר על
 

מובהר, כי עיריית אריאל תהיה רשאית לשלול את התמיכה מגוף נתמך אשר חייב            .3.1.3
העירוניים ואינו הסדיר חובותיו עד יום הגשת  טבגין שימוש במתקני הספורכספים 

הבקשה, או לחילופין, גוף אשר חדל לשלם את דמי השימוש בגין מתקני הספורט 
 העירוניים. 

 
י בכל הנוגע לתנאים המפורטים להלן לגבי בקשת תמיכות למען הסר כל ספק, מובהר כ         .3.1.4

האמור בלשון זכר מתייחס אף תחרותי, -עבור ספורטאים המתחרים בתחום האישי
 . ללשון נקבה, ונוהל זה חל על בני שני המינים, ללא כל הבדל ביניהם

 
 

 תנאי סף למתן התמיכה .3.2
 
 סף הבאים:  מתן התמיכה לגופים נתמכים תינתן אך ורק בהתקיים תנאי 
 

ידי מנהל הספורט של משרד -הנתמך פועל במסגרת איגוד או התאחדות המוכרים על הגוף .3.2.1
 הספורט.

 
 תחרותי, תינתן בכפוף לתנאים הבאים: -התמיכה לגוף הנתמך עבור ספורט קבוצתי .3.2.2

 
מספר הקבוצות התחרותיות הפועלות במסגרת הגוף הנתמך, לא יפחת מן  .3.2.2.1

המתאים המרכז את הפעילות של אותו ענף המינימום הנדרש ע"י האיגוד 
 הספורט )ההתאחדות לכדורגל, איגוד הכדורסל, איגוד הכדורעף וכו'(.

 
על הגוף הנתמך לצרף לבקשת התמיכה אישור של האיגוד או  

ההתאחדות המתאימים, המצביע על מינימום הקבוצות הנדרש לשם 
 קיום פעילות תחרותית באותו ענף. 

במסגרת הגוף התחרותי בכל קבוצת גיל, ולגביהן הקבוצות הפועלות  .3.2.2.2
ניתנת התמיכה העירונית, פועלות במסגרת התחרותית לפחות שתי שנות 
פעילות ברציפות )כלומר, הגוף הנתמך מפעיל קבוצה תחרותית באותה 
קבוצת גיל במשך שנתיים לפחות, או שאותה קבוצה פעילה במשך 

 שנתיים רצופות(.
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בקשת התמיכה אישור מטעם האיגוד או על הגוף הנתמך לצרף ל 
ההתאחדות הרלבנטיים אודות אסמכתאות אודות כל קבוצה וקבוצה 

 פעילה ומשך הפעילות שלה תחת הגוף הנתמך. 
 

השנתי של הגוף הנתמך, ממקורות שאינם תלויים בתמיכה  תקציבו .3.2.2.3
 לשנת פעילות.   ₪ 25,000 -העירונית, לא יפחת מ

התמיכה אישור של רואה החשבון של הגוף על הגוף הנתמך לצרף לבקשת 
והן כפי  2015של תקציבו, הן כפי שהיה בשנת  הנתמך, המאשר את היקפו

 2016שצפוי להיות בשנת 
 

    תחרותי, תינתן בכפוף לתנאים -לגוף הנתמך עבור ספורט אישי התמיכה          .3.2.3
 הבאים:                     

 
אריאל )בהתאם לרישום במשרד הספורטאי הנתמך הנו תושב העיר  .3.2.3.1

הפנים(, לפחות, במהלך השנתיים שקדמו להגשת בקשת התמיכה. סעיף 
זה לא יחול על ספורטאי הנמנה על סגל נבחרת ישראל בענף שבגינו 

 התמיכה, או על הסגל האולימפי של המדינה.
 שנים במועד הגשת הבקשה לתמיכה.     15לספורטאי הנתמך מלאו לפחות  .3.2.3.2

 
 

בגינו ניתנת התמיכה לגוף הנתמך עומד באחד מבין התנאים  הספורטאי .3.2.3.3
 הבאים:

 
פי קריטריונים -הספורטאי הוכר כספורטאי מצטיין על     .3.2.3.3.1

ידי האיגוד או -ידי משרד הספורט או על-שנקבעו על
 ההתאחדות המסדירים את הפעילות באותו ענף ספורט;

 
לגבי ספורטאים שהם חיילים המשרתים בשירות חובה או 

אישור ספורטאי מצטיין מטעם צה"ל, יהווה  –קבע 
 אסמכתא לעניין זה, כל עוד החייל משרת בצה"ל. 

 
הספורטאי נמנה על הסגל האולימפי של מדינת ישראל,       .3.2.3.3.2

 או סגל נבחרת ישראל בענף שבו הוא מתחרה.
 

מיכה, השתתף במהלך השנים הספורטאי בגינו ניתנת הת     .3.2.3.3.3
באופן תדיר בתחרויות מוכרות ורשמיות בענף בו  2016 2014

הוא מתחרה, ולפחות באחת מן התחרויות הללו זכה באחד 
 משלושת המקומות הראשונים.

 
 לעניין סעיף זה "תחרות מוכרת ורשמית":

 
אליפות עולם, אליפות יבשת, אליפות ישראל, משחקי 

תחרה הספורטאי בגינו ניתנת המכבייה,  בענף שבו מ
פי אישור בכתב של האיגוד או -התמיכה )זאת, על

 ההתאחדות בישראל המסדיר את הפעילות התחרותית(;
 

 או לחילופין:  
 

ידי איגוד בינלאומי המסדיר את -תחרות המוכרת על
הפעילות התחרותית באותו ענף ספורט )כגון: טורנירים של 

 שחייה בינלאומיות וכו'(; הסבב המקצועני בטניס, תחרויות
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העירייה תהיה רשאית להתנות את מתן התמיכה בהצגת 
אסמכתאות מתאימות מטעם הגורם המסדיר את הפעילות 
הבינלאומית המעידות כי  מדובר בתחרות רשמית ומוכרת 

 באותו ענף ספורט.   
 
 
 
 

  ומסמכים אסמכתאות .3.3
 

 קבוצתי, יצורפו כל הנתונים הבאים: -לבקשת התמיכה לגוף הנתמך בספורט התחרותי .3.3.1
 

לעיל, וכל המסמכים המפורטים  3.2כל המסמכים המפורטים בסעיף  .3.3.1.1
 . 2016בחלק הכללי של תבחיני התמיכות לשנת 

 
תכנית אימונים/תכנית עבודה לשנת הפעילות הרלבנטית, בה יפורטו  .3.3.1.2

הפעילות של הגוף הנתמך, מספר הקבוצות הדברים הבאים: תחום 
הפעילות בתחום הפעילות התחרותי, אנשי הצוות הפועלים במסגרת הגוף 

כולל פירוט התפקיד )הן אנשי מקצוע והן אנשי משק  –הנתמך ותפקידם 
ומנהלה(, עלויות צפויות לפי בסיס חודשי )עלויות שכר, ציוד ובלאי, 

תשלומים לאיגוד המסדיר את  שימוש במתקני ספורט, הסעות, ביטוח,
הפעילות וכו'(, הכנסות צפויות למעט התמיכה מעיריית אריאל )תשלומי 

 משתתפים, ספונסרים ומאמצים, תמיכות מטעם גופים אחרים וכו'(.
 

העתקי כל הקבלות בדבר התשלומים לאיגוד או ההתאחדות הרלבנטיים  .3.3.1.3
ו השאלות של )כגון: רישום קבוצה, רישום שחקנים חריגים, העברות א

 שחקנים וכיו"ב(.
 

רשימת הספורטאים הפועלים במסגרת גוף הנתמך בכל אחד מענפי  .3.3.1.4
הספורט. הרשימה תכלול פירוט שמי של כל אחד מן הספורטאים 
המשתתפים, בצירוף מספרי תעודות זהות והעתקים של כרטיסי 

 השחקן/משתתף )ככל שבאותו ענף קיימים כרטיסי שחקן(. 
 

בין הגוף הנתמך לבין העירייה או חברת "גוונים", חתום חוזה התקשרות,  .3.3.1.5
ידי הגוף הנתמך, בדבר שימוש במתקני הספורט עבור השימוש -על

 . עירוניים לשנת הפעילות של הבקשה במתקני הספורט ה
 

                          ידי גוף נתמך העומד בתנאי תבחינים אלה, באופן -בקשת התמיכה תוגש על                       .3.3.2
  אישי, -אישי ופרטני עבור ספורטאי מסוים המתחרה בענף ספורט תחרותי                    
 במסגרת הגוף הנתמך, ויצורפו כל הנתונים הבאים:                    

 
לעיל, וכל המסמכים המפורטים  3.2כל המסמכים המפורטים בסעיף  .3.3.2.1

 . 2016בחלק הכללי של תבחיני התמיכות לשנת 
 

תכנית אימונים שנתית לשנת הפעילות הרלבנטית, בה יפורטו הדברים  .3.3.2.2
הבאים: תחום הפעילות של הספורטאי בגינו מוגשת בקשת התמיכה, 

לרבות, צפי  –תכנית האימונים השנתית )לפי בסיס שבועי, חודשי ושנתי( 
להשתתפות בתחרויות לשנת הפעילות הקרובה, כל העלויות הצפויות 

בפעילות הספורטאי בגינו מוגשת בקשת התמיכה )מאמן, הכרוכות 
מתקנים, נסיעות, ציוד וכו'(, הכנסות צפויות לאותו ספורטאי )ספונסרים 
ומאמצים, השתתפות בפרסומות, תרומות וכו'(, הישגי העבר של 
הספורטאי עבורו תינתן התמיכה )בצירוף אסמכתאות מתאימות, לרבות, 

 מדליות או תעודות(.     
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ישור רפואי אודות מצבו הבריאותי של הספורטאי בגינו מוגשת בקשת א .3.3.2.3

 ידי הגוף הנתמך. -התמיכה על
 

הצהרה של מורשי החתימה מטעם הגוף הנתמך, לפיה, ידוע להם כי  .3.3.2.4
התמיכה העירונית של עיריית אריאל ניתנת עבור ספורטאי מסוים, וכן, 

פי התמיכה התחייבות אישית של מורשי החתימה כאמור לפיה, כל כס
שיועברו מידי עיריית אריאל ישמשו אך ורק את הספורטאי )או 
הספורטאים( עבורם נתנה התמיכה, ואם הדבר לא יעשה, העירייה תהיה 
רשאית לשלול את התמיכה ואף להגיש תביעות אישיות כנגד מורשי 

 החתימה כאמור. 
 

 אופן חישוב התמיכה .3.4
 

 
אופן חישוב התמיכה יהיה קבוצתי -מסכום התמיכה לספורט יוקצה לספורט תחרותי 80% .3.4.1

 כדלקמן:
 

יחולק על בסיס לספורט התחרותי הקבוצתי  המסכום התמיכ 15% .3.4.1.1
ידי ועדת התמיכות העירונית, -שוויוני בין כל הענפים שיאושרו על

בהתאם למספר הקבוצות הפועלות באופן תחרותי באותו ענף, והוא 
 ולק בהתאם לכללים הבאים: יח
 

העירייה תבדוק בכל ענף וענף את מספר הקבוצות      .3.4.1.1.1
הפעילות באופן תחרותי באותו ענף. מובהר, כי לעניין סעיף 
זה, בתי ספר לספורט לא ייחשבו כקבוצה פעילה באופן 

 תחרותי.
 

כל ענף יקבל את חלקו היחסי בתמיכה, בהתאם למספר      .3.4.1.1.2
הגוף הנתמך ביחס לסך כל  הקבוצות הפעילות במסגרת

 הקבוצות הפעילות באופן תחרותי בעיר אריאל. 
 

יחולק לספורט התחרותי הקבוצתי  מסכום התמיכה  60% .3.4.1.2
על בהתאם לפרמטרים הבאים, כאשר כל גוף נתמך יקבל 
את חלקו היחסי )בנקודות( ביחס לסך כל הנקודות שחולקו 

 לכל הגופים הנתמכים. 
 

השייכת לגוף הנתמך, המתמודדת  ת בוגריםקבוצעבור כל   .3.4.1.2.1
נקודות. בגין כל  10בליגה הנמוכה ביותר באותו ענף יינתנו 

נקודות  5ליגה בכירה יותר בענף, יינתנו לגוף הנתמך 
 נוספות. 

 
כל קבוצת נשים )או נערות או ילדות( השייכות לגוף  עבור      .3.4.1.2.2

 נקודות.  5הנתמך, יינתנו 
 

 3 יינתנו– עפ"י הגדרתה באיגוד ילדים קבוצת כל עבור     .3.4.1.2.3
– עפ"י הגדרתה באיגוד נערים קבוצת כל עבור; נקודות

 יינתנו–בוגרת קבוצה או נוער קבוצת עבור; נקודות 5 יינתנו
 .נקודות 10
 

עפ"י הגדרתה  ילדים בקבוצת רשום ספורטאי כל עבור    .3.4.1.2.4
 בקבוצת רשום ספורטאי כל עבור; נקודות 1 יינתנו– באיגוד
 2 יינתנו– עפ"י הגדרתם באיגוד בוגר או נוער או  נערים
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 1נתנו יי –פרי סעבור כל ספורטאי ליגת מועדון בית  .נקודות
 נקודות.

 
התמודדה בשנה קבוצה שסיימה את הליגה בה  עבור    .3.4.1.2.5

 –במקום השלישי  התמיכה תבגינה ניתנהקודמת לעונה ש
נקודות; עבור קבוצה שסיימה את הליגה בה  5יינתנו 

 תמודדה בשנה הקודמת לעונה שבגינה ניתנת התמיכה ה
נקודות; עבור קבוצה שסיימה את  10יינתנו  –במקום השני 

שבגינה ניתנת הקודמת לעונה בעונה  התמודדה הליגה בה 
 נקודות.       25יינתנו  –במקום הראשון התמיכה

 
  שחקניםלענף הכדור שיפעיל את המס' הרב ביותר של  .3.4.1.2.6

 ת.נקודו 40נתנו יי
 

 בתחרויותהמתחייבות פעולות שיטור וסדרנות בו ענף ב .3.4.1.2.7

נקודות בגין הוצאות  40יינתנו  בהתאם לחוק הספורט

  אבטחה

 
מסך התמיכה בספורט הקבוצתי תחלק הועדה עפ"י  25% .3.4.1.2.8

 השיקול דעת
 

                                   
 

אופן חישוב התמיכה  יהיה . אישי-מסכום התמיכה לספורט יוקצה לספורט תחרותי 20% .3.4.2
 כדלקמן: 

 
סכום התמיכה הבסיסי לגוף הנתמך עבור כל ספורטאי בגינו מבוקשת  .3.4.2.1

 לשנה.  ₪ 5,000 עד התמיכה, יהיה בסכום של
 

ועדת התמיכות העירונית תהיה רשאית להמליץ על הגדלת התמיכה  .3.4.2.2
זאת  השנתית לגוף הנתמך עבור הספורטאי בגינו מוגשת בקשת התמיכה,

ממסגרת  תהווה חריגהבלבד שלא ונוספים  ₪ 2,500של עד  בסכום
 לתנאים הבאים )כולם או חלקם(: בהתאם ו התקציב

 
אקונומי של הספורטאי עבורו מוגשת בקשת -מצבו הסוציו .3.4.2.2.1

ידי האגף -התמיכה, בהתאם לנתונים שיימסרו על
 לשירותים חברתיים של עיריית אריאל. 

 
מתמודד לפחות  הספורטאי עבורו מוגשת בקשת התמיכה, .3.4.2.2.2

פעמיים בשנה, בתחרות בינלאומית המתקיימת מחוץ 
 לתחומי מדינת ישראל.

 
הספורטאי עבורו מוגשת בקשת התמיכה, הוא בעל הישגים  .3.4.2.2.3

 יוצאי דופן בתחרויות מוכרות ורשמיות. 
 

 כללי .4
 

בגין מובהר, כי עיריית אריאל תהיה רשאית לשלול את התמיכה מגוף נתמך אשר חייב כספים      
שימוש במתקני הספור העירוניים ואינו הסדיר חובותיו עד יום הגשת הבקשה, או לחילופין, גוף 

 אשר חדל לשלם את דמי השימוש בגין מתקני הספורט העירוניים. 
 



 

  Email:citymanager@ariel.muni.il  ▪ 03–9061855קס פ ▪ 03-9061604' טל ▪ 40700 אריאל ,25. ד.ת

 

 עיריית אריאל
 מנכ"ללשכת 

 
 

 
 
 
 

 על ידי יועמ"ש עיריית אריאל 2015אישור תבחיני התמיכות לשנת 
 

 
, וזאת לאחר שכל 2016לדון בעדכון תבחיני התמיכות לשנת   24.09.15ועדת התמיכות התכנסה ביום ראשון  

 חברי הועדה העירו הערותיהם לתבחינים, ונתקבלו הערות חברי מועצה.
 

 הוועדה הגיעה להחלטה. 

 
 לאחר אישור התבחינים על ידי מועצת העיר יפורסמו התבחינים והבקשות לתמיכה.

 
 תואם את הוראות הדין.היועץ המשפטי לעירייה מאשר כי נוסח התבחינים 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

 דויד זיו, עו"ד
 יועץ משפטי לעיריית אריאל

 
 
 
 

 
 
 

 

 


