עיריית לוד

אגף הספורט

אמות מידה
לתמיכה כספית
באגודות הספורט
בלוד.
לשנת 5102
1

אגודות ספורט

בעיר:
תחום..

קבוצות

כדורגל לאומית
מחלקת הנוער
ליגה ג'
כדורסל ארצית
מחלקת נוער

1
7
1
1
3

טניס שדה לאומית
מחלקת נוער

1
7

טניס שולחן על
בוגרים ארצית
מחלקת נוער
מרכז מצוינות

1
1
3
1

קריקט על
קריקט לאומי
מחלקת נוער

2
1
1

האבקות
מרכז מצוינות

1
1

בדמינטון

1

טקוואנדו

1

אגרוף

1

קראטה
ג'ודו

1

2

ספורט הישגי וחשיבותו:
הספורט והפעילות הגופנית הם חלק מתרבות ,בהם באים לידי ביטוי ערכים של
חברות ,עזרה לזולת ,תחרות חיובית ,הגינות ואסתטיקה התורמים לרווחת הקהילה
ומשפרים את איכות החיים.
לפי כך הספורט הוא אמצעי חינוכי בעל עוצמה רבה ,פעילות נכונה בתחום
הספורט ,מכוונת את הציבור בכלל ואת הנוער בפרט להתנהגות חיובית.
הספורט ההישגי מרכז ציבור נרחב של פעילים ,אוהדים וחובבים ובכוחו להשפיע
באופן ניכר על חיי הקהילה ברחביי העיר.
הישגים בתחום הספורט מעוררים אצל התושבים סיפוק ,גאווה והזדהות ,מביאים
כבוד רב לעיר ומושכים אלפי פעילים לעסוק בספורט ובפעילות גופנית.
חוד הפירמידה של פעילות הספורט הייצוגי הוא קיום פעילות מקיפה וסדירה של
ספורט עממי ותחרותי בקרב תושבי העיר-ילדים ובני נוער בפרט .העירייה מקצה
משאבים ומעודדת את הרחבת היקפי הפעילות העממית והתחרותית באמצעות
פיתוח מתקנים ,הדרכה איכותית ומסגרת פעילות סדירות.
התמיכה והעידוד חייבים להיות מבוקרים ועל פי סדר מנהל תקין .הם צריכים
להינתן על פי אמות מידה המעוגנות בערכי השוויון הבסיסי ומודרכות ע"י
העדיפויות והקדימויות של תושבי העיר .כשכל אלה יפעלו בצורה הראויה ,הם יהוו
נדבך חשוב מאוד בעידוד המצוינות בעיר.
העירייה מטפחת ומרחיבה את פעילות הספורט ההישגי בבתיה"ס ,במרכזים
קהילתיים ,באגודות הספורט ובכל ארגון או עמותה ששמה לה למטרה את פיתוח
תשתיות הספורט העממי.
מדוע ולמה לבנות סרגל מדדים לתמיכה כספית באגודות הספורט?
סרגל המדדים ( קריטריונים ) הינו תקן מחייב עפ"י דרישות משרד הפנים למתן
תמיכה כספית באגודות הספורט.
סרגל המדדים והתקנון יאפשר לעיריית לוד להעניק תמיכה כספית לאגודות
הספורט עפ"י אמות מידה המעוגנת בסדר העדיפויות והקדימויות העירוני ,על פי
סדרי מנהל תקין ועל פי ערכי שוויון בסיסי הניתנים לבקרה ולמדידה.
סרגל המדדים מאפשר חלוקה של משאבים המוקצים לספורט ההישגי על בסיס
פעילותם השוטפת ,היקפי הפעילות ,הישגיהם ומעורבותם בקהילה.
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הישגים בולטים בספורט המקומי
כדורגל:
זכייה בגביע המדינה
ליגה לאומית ( ליגה ראשונה)

כדורסל:
השתתפות בליגה הארצית
מסורת רבת שנים בליגה

טניס:
זכייה בגביע המדינה
אלופי ישראל בנוער
מקום  5בעולם אבות ובנים.
זכייה באליפות ישראל למקומות עבודה.

טניס שולחן:
זכייה באליפות ישראל
ליגת על בוגרים  +נוער
מרכז מצוינות.

קריקט:
אריות לוד–אליפות ליגת העל .2113

בדמינטון:
אליפות ישראל לנוער –נאור מוזס

טקוואנדו:
אליפות קדטים ,אליפות ישראל ,אליפות קפריסין.

האבקות:
בי"ס למצוינות.
מסורת של אליפויות ישראל.

ג'ודו :
מסורת של אלופי ישראל.

אגרוף:
מסורת של אלופי ישראל ,השתתפות בתחרויות בינלאומיות

קראטה
מסורת של אלופי ישראל.
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תבחינים לחלוקת הקצבות
התמיכה הכספית העירונית ניתנת לאגודות ספורט העומדות בכל התנאים הבאים:







אגודת ספורט המפעילה מחלקת נוער קרי :ילדים ,נערים ונוער.
אגודה הרשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
אגודת ספורט הפועלת בתחומי העיר לוד בלבד.
אגודת ספורט המוגדרת על פי קריטריונים של מינהל הספורט הממלכתי.
אגודת ספורט הפועלת במנהל תקין.
אגודת ספורט המפעילה קבוצת בוגרים ומתחרה במסגרת רשמית/מייצגת את העיר לוד.

תנאי הסף לקבלת התמיכה:











אישור ניהול תקין של העמותה.
אישור מוסד ציבורי ( ניכוי מס וניהול ספרים).
הצעת תקציב.
דו"ח כספי מבוקר.
אישור צדדים קשורים ( .רו"ח ).
אישור מפקח – מנהל אגף הספורט
תקנון.
תעודת רישום עמותה.
אישור רו"ח לזכות בחתימה.
רישום חברי וועד.

התבחינים מבוססים על העקרונות הניקוד הבסיסים הבאים:




מספר הליגות בענפים הקבוצתיים
דירוג ענפי הספורט בעיר ( מצ"ב נספח _)_1
העדפה מתקנת לקבוצות הנשים בענפים הקבוצתיים בלבד

קריטריונים נוספים:
לכל קבוצה וענף ,קטגוריית גיל ומין ,נקבעו קריטריונים על בסיס הישגים כגון:
א .זכייה באליפות ישראל/גביע המדינה או גביע לבוגרים.
ב .עליה לליגה ( על בסיס הישגי ).
ג .העפלה לגמר מפעל כמפורט לעיל.

עקרונות לשיטת החישוב
נספח 1
דרוג ענפי הספורט ההישגי ( סדר עדיפויות לענפי הספורט בעיר )
ליגות בוגרים בלבד.
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דרוג

כדורגל
כדורסל

על

דרוג א'
דרוג ב'

דרוג ג'

6

טניס שדה
טניס שולחן

קריקט

טקוואנדו
בדמינטון
אגרוף
האבקות
קונג-פו
ג'ודו
מרכזי
מצוינות

תהליך צבירת נקודות:
הניקוד הבסיסי לו תזכה הקבוצה יהיה על פי עקרונות לשיטת החישוב כמופיע
בטבלה הבאה:
ניקוד יינתן ל 2-קבוצות בוגרים (בדרוג העל בלבד) בכל ענף ובכל מין ,לקבוצות
המדורגות בליגה הגבוהה יותר .בשאר הענפים יינתן ניקוד לקבוצה אחת המדורגת
בליגה הבכירה ביותר.
תבחינים לחלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת 2115
דרוג
עדיפות

על

הענף

רמה

רמה

רמה

רמה

רמה

ענפים
אישיים

ליגה

1

2

3

4

5

6

כדורגל ליגה
לאומית

א'

כדורסל גברים
כדורגל ליגה ג'
טניס

א'
ב'
ג'
ג'
ג'

טניס שולחן
קריקט אריות
קריקט רינג'רס
האבקות
אגרוף

ג'

מכבי לוד
קריקט
בדמינטון
טקוונדו
ג'ודו
טניס שולחן
מרכז מצוינות
האבקות מרכז
מצוינות

ג'
ג'
ג'

45
25
5
7.5
7.5
1.0
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
2.1
2.1

פרוט:
רמה  :1השתתפות בליגה בדרוג הגבוה בו מתקיימת הפעילות בענף.
רמה  :2השתתפות בליגה בדרוג השני בו מתקיימת פעילות בענף.
רמה  :3השתתפות בליגה בדרג השלישי בו מתקיימת פעילות בענף.
רמה : 4השתתפות בליגה בדרג הרביעי בו מתקיימת פעילות בענף
רמה :5השתתפות בליגה בדרג החמישי בו מתקיימת פעילות בענף
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מרכז מצוינות:
הנו מרכז המאגד את סל הספורטאים הבכירים ( עד גיל נוער ) בענפי הספורט המאושרים ע"י
מינהל הספורט ב"משרד התרבות והספורט" והמתאמנים במסגרת ייחודית לפחות פעם בשבוע,
מעבר למסגרות הרגילות באגודה.
אגודה שתעמוד בקריטריונים להפעלת מרכז מצוינות תזכה לתמיכה בגובה סכום התמיכה של
מינהל הספורט ובמצ'ינג עירוני של שקל מול שקל.

קריטריונים נוספים שילקחו בחשבון:
קריטריון
א'
ב'
ג'
ד'
ה'

עידוד נשים – קבוצת נשים בענפים על
מענק זכייה במקומות  1-2-3באליפות/גביע אירופה,
אליפות עולם ,אולימפיאדת בוגרים
זכייה באליפות הארץ/גביע המדינה ליגה בוגרים
מענק עלייה לליגה גבוהה יותר
תרומה לקהילה-קבוצות להן תרומה חיובית לקהילה
המבטאת בפעילות ספורטיבית ובעניין שהקבוצה
יוצרת בדירוג
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