
 

 פרוייקטים מיוחדים  –אמות מידה 

 מענקי סיוע בשנת קורונה

 מבוא .1
, ככל שניתן, בחזרה לשגרה, ןמתוך הערכה לפעילות כלל  אגודות עצמה ורצון לסייע לה

   .2020"קורונה" לשנת מובאים להלן פרמטרים  למענקי  

 מטרה  .2
 . בקשיים כלכליים קיומייםסיוע לכלל האגודות אשר נמצאות 

 אוכלוסית היעד  .3
   עצמה אגודות  

 מסגרת התקציב  .4
  –ו   6.5.20פרוייקט אושרה ע"י הנהלת העמותה )בישיבות מיום  מסגרת התקציב ל

 קרנות סיוע לאגודות(.  –  2020כחלק מכלל תקציב העמותה לשנת  – 18.11.20

 התהליך  .5
 . פות המוצעות למענקים הוצגו בפני חברי ההנהלהו החל

 הוחלט  .6

 2020מענק מחצית ראשונה שנת 

, כיוון שנכון למועד חלוקת  2020המענק חושב על בסיס ההקצבות מהטוטו לשנת  .א

 . טרם אושרו 2020המענק הקצבות שנת 

 , 2019שנת האגודה מהטוטו במהקצבות   5.5%החישוב בוצע לפי   .ב

היקף  שווי מסך היקף פעילות האגודה במסגרת עצמה. )בהנחה ש 27.5%דהיינו 

רים אחוז מתוך סך היקף תקציב האגודה  ערך לכעש העצמה שוו לפעילות האגודה  

 מהטוטו(.

סכום   2019לעומת   2020במקרים בהם נראה כי צפויה ירידה משמעותית בתקציב  .ג

 המענק הוקטן בהתאם לצפי. 

 גבולות:  .ד

 

אתלטיקה, חתירה, טניס =    -₪ )למעט בענפים האולימפיים ₪550 =  500עד  .1
1,000  .)₪ 

 ₪   ₪1,100 =  1,000  –₪ ל  500בין  .2

לקרוב   –הסכומים יעוגלו לסכום העשרת הקרוב כלפי מטה או כלפי מעלה  .3
 מבניהם(. 

 
 

 
 
 
 



 

 פרוייקטים מיוחדים  –אמות מידה 

 מענקי סיוע בשנת קורונה
 
 
 

 2020שנת  שנייהמענק מחצית  

     2020מהטוטו בשנת  בפועל המענק מחושב על בסיס תקציב המועדונים  .א

   ₪ 1,000 -סכום מינימום למענק  .ב

       , ₪ 10,000 - סכום מקסימום למענק  .ג

יחסי( לטובת    באופןהדגש במענקים הללו הושם על הפניית סכומי סיוע גבוהים ) .ד

 מינימליים   תקצובהמועדונים הקטנים המקבלים סכומי 

 ה.    

   

 

     

      

  

      

  

       

 

 

 

 
 כלליות: תהערו

 :הסכומים חושבו ברמת עמותות  .א

 ענפים ומעלה(.  2עמותות רב ענפיות )   20 - בעצמה למעלה מ

   לעמותה    סכום אחדב -תקצוב מהטוטו מתקבל ברמת עמותות ה

 לא יקבלו את המענק -בעצמהמועדונים שקיבלו השנה לפי קטגוריית מועדונים חדשים   .ב
  

   יקבלו סיוע מופחת/לא יקבלו - מועדונים שקיבלו מענקים בגובה חריג השנה  .ג
 

לא יקבלו    -הגשת כל הניירת הנדרשת לטוטו / לעצמה  ישלימו/ מועדונים שלא השלימו .ד
  .הסיוע

 
 31.12.20הסיוע יישמר עד  .ה

גובה תקציב  
מהטוטו בשנת  

2020 

גובה מענק  
מוצע  

   לקטגוריה

 1,000 10,000עד 

 2,500 50,000עד 

 4,000 100,000עד 

 5,500 150,000עד 

 7,000 200,000עד 

 8,500 250,000עד 

 10,000  250,000 ומעלה 


