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2022אוגוסט  04 חמישי יום  
אב תשפ"ב ז'   

 
 לכבוד

 אגודות הספורט
 מרכזי הספורט

 

 שלום רב,

 
 על ידי משרד הספורט 2023הנחיות בנוגע לאופן מתן תמיכות בגופי הספורט בשנת הנדון: 

 
, הוחלט כי בשנת . כחלק בלתי נפרד מהרפורמההספורטיחס לתמיכות המדינה בגופי רפורמה בנערכה  2019בשנת 
חלו  יעברו כלל גופי הספורט להיתמך על ידי משרד הספורט. בהתאם, כחלק מהצורך לבצע מעבר הדרגתי, 2023

הספורט, דרך אגודות החל מאופן הגשת הבקשות של אגודות מרכזי הספורט ותמורות רבות בנושא התמיכה ב
, תוך מתן הקלות לגופים הנתמכים במועדי ודרכי העברת התמיכה ההמסמכים המחייבים לקבלת תמיכה וכל
 משמעותיות על ידי המדינה לגופים אלה.

 
 טרם הרפורמה,  – תקופה ראשונהתקופות, לשלוש הטמעת הרפורמה בהתאם לחקיקה, נחלקה כידוע לכם, 

בה גופי  שלישיתותקופה , קלות לגופי הספורט לקבלת תמיכה מהמדינהבה ניתנו ה )השניה( תקופת מעבר
 משרד הספורט. הספורט יתמכו באופן בלעדי על ידי 

 
באה לידי ( 2022 -2019)קרי, בשנים  בתקופת המעברמשמעות הרפורמה עבור אגודות הספורט הלכה למעשה 

 ביטוי בשינויים הבאים: 
 הגשת בקשות לתמיכה במערכת ייעודית ממוחשבת.  .1
)נוהל מקל לגופי ספורט  החלת הוראות שר אוצר לעניין הגשת בקשות לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהם .2

 ;ביחס לנוהל שר אוצר לגופים נתמכים(
 

בנוסף, הסמכות לדון ולהחליט בזכאות האגודות לתמיכה ניתנה לוועדת תמיכות משותפת הכוללת נציגים של 
 משרד הספורט, המועצה להסדר ההימורים ושני נציגי ציבור מתחום הספורט. 

 
שרד של קליטה במהשלישית תקופה , אגודות הספורט נכנסות ל1.1.2023-בהתאם למצב החוקי הקיים, החל מה

 הספורט. משמעות קליטה זו הלכה למעשה היא כדלקמן: 
 בקשות תמיכה באמצעות פורטל מערכת מרכב"ה;להגיש אגודות הספורט נדרשות  .1
 האגודות נדרשות לעמוד בדרישות נוהל שר אוצר לתמיכה במוסדות ציבור; .2
 העמותות;אגודות הספורט נדרשות להעמיד אישור ניהול תקין במועד, כפי שנקבע על ידי רשם  .3
הסמכות לדון ולהחליט בדבר זכאות הגופים לתמיכה וסכומי התמיכה מצויים בידי ועדת התמיכות של  .4

 משרד התרבות והספורט. 
 

נוכח האמור, המשרד פעל לקידום תיקון חקיקה במסגרתו ביקש להאריך את תקופת המעבר בכל הנוגע לאגודות 
, ואולם בשים לב להתפזרות הכנסת, תיקון חקיקה זה לא קודם 2022ש"ח בשנת  100,000שנתמכו בסכום של עד 

 .הקייםועל כן נדרשת עתה היערכות למצב החוקי 
 

מנגנון  ןברשותברובם על ידי מתנדבים, ואשר אין  ותאשר מנוהלם של אגודות הספורט יודגש כי המשרד ער לקשיי
 ,כמו כן. תהנוכחיניהולי אשר יצליח להתמודד עם הבירוקרטיה והרגולציה הקיימת בנוהל שר אוצר במתכונתו 

את התשתית חלק ניכר מגופים אלה נמצאים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ומהווים המשרד ער לעובדה כי 
ועד מקטנה רואה חשיבות רבה בהמשך פעילותם הסדירה של כלל אגודות הספורט הוא ו לספורט בכל רחבי הארץ

 .  הגדולל
 

שר נוהל הקלות במשכך, משרד התרבות והספורט פועל בשיתוף עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר כדי לגבש 
(, 2022אלף ש"ח )לפי סכומי התמיכה בשנת  500של עד שיקל על גופי הספורט שנתמכים בסכומים  האוצר, באופן

בהגשת בקשות התמיכה למשרד התרבות והספורט וזאת על מנת לאפשר הגשה פשוטה ככל הניתן של בקשות 
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תוך הבטחת מעבר קל ויעיל של גופים אלה להוראות נוהל שר האוצר  2023התמיכה וטיפול מיטבי בהן כבר בשנת 
 צפוי להיות מושלם בשבועות הקרובים. ההקלות . גיבוש כב"הולהגשת בקשות התמיכה במר

 
בצע התייעצות עם גופי יצוין, כי במסגרת העבודה על הנוהל בכוונת משרד התרבות והספורט ומשרד האוצר ל

הספורט השונים, על מנת לבדוק כי הנוהל והוראות המעבר, ברורות לגופי הספורט ומותאמות ככל האפשר 
 . לסיטואציה

 
לעבור למערכת מרכב"ה, מבעוד מועד, נוכח המצב המשפטי הקיים, המשרד נערך כבר כעת לסייע לגופי הספורט 

משרד הספורט יעמיד לטובת האגודות לשם כך, על מנת לאפשר עבודה סדירה ומותאמת למצב החדש. וזאת 
 הדרכות על ידי נציגי מרכב"ה על מנת לבצע מעבר חלק ככל הניתן. 

 
למען הסר ספק, גופים אשר יבחרו בכל זאת להגיש את בקשותיהם דרך מערכת הטוטו, ולא דרך פורטל מרכב"ה, 

עביר את כלל נתוני בקשותיהם למרכב"ה, ברבעון הראשון של שנת המתחייב למשרד הספורט , 2023בשנת 
 כבר ייערכו הספורט גופי כי נציע, לעיל לאמור בהתאםעם זאת, , על מנת להבטיח את מתן התמיכות. יחד 2023
 "ה.המרכב שבמערכת התמיכות בפורטל לעבודה כעת

 
בעת הגשת בקשה למתן תמיכה על ידי מערכת מרכב"ה, לא קיים צורך בהגשת אישור ניהול תקין, כאשר יובהר כי 

אישור וכן על קיום ו ניהול תקיןקיים ממשק אוטומטי מרשם העמותות המספק מידע על קיום או אי קיום אישור 
 מרשות המיסים.על ניכוי מס במקור וניהול ספרים 

 
עבור כלל תחומי התמיכה בשנת  משרד הספורט יעמיד לטובת האגודות את כל הסיוע והלווי המקצועינוסיף, כי 

מרכב"ה, נוהל שר אוצר וקבלת אישור ניהול תקין פורטל מערכת קביעת הדרכות לגופים, לרבות: ובכלל זה  ,2023
  .)בסיוע רשם העמותות(

 
המשרד רואה חשיבות מרובה ביותר בהצלחת מהלך מעבר הטיפול בבקשות התמיכה של גופי הספורט למשרד 

מטרה לשמר את פעילות הספורט הענפה בויפעל ככל הניתן לאפשר מעבר ידידותי והכל  התרבות והספורט
יום ביומו ברחבי הארץ בזכות עבודת הקודש של כלל הגופים הפועלים בתחום זה והאגודות מידי המתרחשת 

 בראשם.
 

 אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומקווים לצלוח אתגר זה יחד. 
  

 

 ברכה,ב

 

 עופר בוסתן                    

 ראש מינהל הספורט     

 העתק
 מר רז פרויליך, מנכ"ל משרד התרבות והספורט

 מר יונתן רזניק, סגן בכיר לחשב הכללי
 הגב' שולי אבני, ראש רשות התאגידים, רשם העמותות

 מר דניאל ארץ קדושה, מנהל אגף בכיר לתמיכות ומתקנים
 הספורטמר חנן דנצינגר, סגן ראש מינהל 

 מר אבי בנבנישתי, סגן ראש מינהל הספורט
 משרד התרבות והספורטהנהלת 

 הנהלת מינהל הספורט
 מפקחי מינהל הספורט

 חברי ועדת התמיכות, משרד התרבות והספורט
 משרד התרבות והספורט –אגף התמיכות 

 רו"ח מוריה שליסל, מנהלת תחום משרדים חברתיים בחשב הכללי
 הלשכה המשפטית משרד האוצרן, ועו"ד יפעת גורד

 מר שביט בן אריה, מ"מ מנהל אגף תמיכות 
 מהטוטו מר ניצן בן נתן, מנהל אגף מתקנים, פרויקטור למעבר האגודות
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 מידע חיוני
 

בכדי לאפשר היערכות מוקדמת ככל הניתן של גופי הספורט לשינוי הצפוי, נציע כי גופי הספורט ייערכו כבר כעת 
חיסיון המידע, מאובטח פורטל התמיכות  כדי לשמור עללעבודה בפורטל התמיכות שבמערכת המרכבה. יצוין, כי 

באמצעי אבטחת מידע מתקדמים והכניסה לפורטל מתבצעת באמצעות "כרטיס חכם" בלבד. "כרטיס חכם" 
 מונפק באמצעות גופים שהוסמכו לנושא על ידי משרד המשפטים וממשלת ישראל.

 

פקיד במוסד, אשר יזין את הנתונים, , שהוא מורשה חתימה או בעל תנציגלכל גוף יונפק כרטיס חכם אישי עבור 
 ויבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך הגשת בקשת התמיכה ב"פורטל". 

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

 . מורשי החתימהעבור 
 

 במידה ונציג המוסד הינו גם מורשה החתימה, די בהנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בלבד. 
 

, כבר ברבעון הרביעי של 2023לפרסם את הקולות קוראים לתמיכה מתקציב  טבכוונת משרד התרבות והספור
במטרה לאפשר את ימים ממועד הפרסום ועד למועד סיום הגשת הבקשות וז 45-, כאשר לגופים יהיו כ2022שנת 

ככל זכאות הגופים וסכומי התמיכה לפעול לאישור מודל בדיקת הבקשות ולגופי המקצוע במשרד להשלים את 
 .נת לייצר וודאות תקציבית לגופים הנתמכיםמעל  2023כבר ברבעון הראשון של הניתן 

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

 
 

 נפקת "כרטיסים חכמים"ה .1
 

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

        /ID :http://www.personalid.co.ilחברת פרסונל  .1

 /https://www.comsign.co.il  חברת קומסיין: .2

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

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

 הסמכת נציגי גוף  .2
 בקישור הבא: להירשם את פרטי הספק בטופס במקביל להנפקת הכרטיס, יש 

 
https://dxforms.most.gov.il/DynamicForms/main.html?f=834ec679-67bd-4406-90c5-1ee070733b0b 

 
ופס ף שיהיו מורשים להשתמש במרכבה, ולצרף את טבקישור זה  יש להזין שמות של שני נציגים של הגו

 את פרטי חשבון הבנק )נספח ג( לרבות המסמכים הדרושים בנספח זה. וכן'הסמכת נציג גוף' )נספח א(, 
 

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

בהתאם לפרטי נציגי הגוף שיירשמו בטופס, יוזמנו נציגי הגופים להדרכות שיערוך המשרד לעניין הגשת 
בקשות התמיכה )על שעות ההדרכה ומיקומן תימסרנה הודעה נפרדת( להגשת בקשת התמיכה לשנת 

 ב"פורטל" התמיכות.  2023
 

 אישור ניהול תקין : .3
דה בנוהל שר אוצר לתמיכות תמיכות מהמשרד כפוף לעמינבקש להפנות את תשומת ליבכם מתן, כי 

 בו ניתן לצפות בקישור הבא: ציבור )  במוסדות
procedure-minister-https://www.gov.il/he/departments/policies/supports  ) להציגבצורך וכן 

 ניהול תקין בהתאם לנהלי רשם העמותות. הדרכות בנושא הגשת ניהול תיקון יועברו בהמשךעל  אישור
 .ותקבלו על כך זימון מרשם העמותות

 
  

http://www.personalid.co.il/
https://www.comsign.co.il/
https://dxforms.most.gov.il/DynamicForms/main.html?f=834ec679-67bd-4406-90c5-1ee070733b0b
https://www.gov.il/he/departments/policies/supports-minister-procedure
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 :הבהרות והנחיות

 כל גוףלהנפקת הכרטיסים החכמים חלה על  האחריות. 
 שנים 4-ל . ניתן להנפיק כרטיס לשנתיים אוהנפקת הכרטיסים כרוכה בתשלום 
  : להלן כתובת פורטל התמיכות, אליו ניתן להיכנס רק לאחר קבלת הרשאות 

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

 
 

 על מנת שנוכל להעמיד את ה"פורטל" לרשותכם באופן הטוב ביותר נבקש את מלוא שיתוף הפעולה מצדכם.
 

 : נציגי משרד התרבות והספורטאל לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות 

 טלפון דוא"ל שם 

 VeredV@most.gov.il 03-6367236 ורד והב

 Karind@most.gov.il 03-6367226 קארין ישראלי

 viva@most.gov.ilA 074-7009500 אביבה יוני

 GalM@most.gov.il 03-6367258 גל מזרחי

 אינו זמין בכל יום  –סטודנט 

 

 

 :אגף התמיכות במינהל הספורט

 טלפון דוא"ל שם 

 Einatm@most.gov.il 074-7009435 עינת מנקו

 ilazr@most.gov.ilG 074-7009437 גילה זרובבל

 NoyaS@most.gov.il 03-6367221 נויה שבו

   tmichotsport@most.gov.il אגף התמיכות

   

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
mailto:VeredV@most.gov.il
mailto:Karind@most.gov.il
mailto:tmichotsport@most.gov.il
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מרכבה,  –)מורשה להזנת פרטים בפורטל התמיכות טופס הסמכת נציג גוף  -נספח א 

 בשם הגוף(

 ____________תאריך:        

 :א. פרטי מוסד

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

  

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

שם  ספרות כולל ספרת ביקורת( 9תעודת זהות )

 פרטי

שם 

 משפחה

מס' 

 טלפון 

טלפון 

 נייד

דואר 

 אלקטרוני 

יש 

ברשותי 

כרטיס 

חכם 

לפורטל 

התמיכות 

)הקף 

 בעיגול(

כן   /         

 לא

כן   /         

 לא

כן   /         

 לא

 

מצהירים בזאת כי הנציג/ים שפרטיהם מצויינים לעיל, מוסמך/ים להזין נתונים דרך פורטל  אנו מורשי החתימה החתומים מטה,

 הגוףשל מרכבה בשם  התמיכות

 

      

    

 

 

 

 

         

 חתימה  תאריך  מספר ת.ז  מורשה חתימה  תפקיד

         

         

 חתימה  תאריך  מספר ת.ז  מורשה חתימה  תפקיד
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Z09 

 אישור עו"ד-מורשי חתימה

 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי המוסד:

 עו"ד )שם מלא(          

 כפי שהוא רשום במרשם: _______________שם המוסד  .1

 סוג התארגנות: _______________ .2

 מספר מזהה:     _______________ .3

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המוסד ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת    .4

 חותמת, אם יהיו:

 _____________  דוגמת חתימה:  שם: ______________   ת"ז: _____________

 דוגמת חתימה:   _____________  ת"ז: _____________  שם: ______________    

 בכבוד רב:     

______________               ______________ ______________ 

 טלפון            כתובת                                    שם עו"ד       

______________               ______________ ______________ 

 חתימה וחותמת                          מספר רישיון         תאריך                                        
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 פרטי חשבון הבנק –נספח ב 

  – חשבון בנק לקבלת הזיכויים

 מס' חשבון ______________________

 ________________________מס' בנק 

 מס' סניף _______________________

 

 (  ולצרף:Vיש לסמן   )

 אישור ניהול ספרים, אישור על ניכוי מס במקוריש לצרף  –חברה /עוסק פטור___    עוסק מורשה/מלכ"ר/

 הכנסה מסמ תעודת זהות ופטורצילום  –___    אינו עוסק מורשה 

 ון בבנק מאת הבנק או צילום שיקמכתב על ניהול חשב     ___

 

 חתימה וחותמת          

            ____________________ 

 


