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 :דיון בנושא ספורט
 

 שלוש בקשות לתמיכה בנושא זה. הוגשו :שוקי
הודיעה בכתב כי היא מושכת אשכנזי  רזביה"ס לכדורגל ע"ש א לאחר מכן עמותת

 את בקשתה.
 ת:בקשו 2נותרו לדיון 

 .(להלן "מסילות") עמותת ספורט מסילות .1
 .(להלן "מכבי") בית שאןבקעת מכבי  .2

 
העמותות נדרשו להשלים מסמכים לאחר הגשת הבקשות והן עשו כן.  שתי: מיכל

מסילות הציגו אישור ניהול תקין רק היום. יש לתת את הדעת לכך שהאישור נושא 
 תאריך של היום.

 
: לקבל את המסמך, לאור העובדה ששתי הקבוצות נדרשו להשלמת החלטת הועדה

 ת.מסמכים מאוחר
 

ספורט מסילות הגישה מכתב של רואה החשבון של הקבוצה  עמותת: עטאללה
שכותרתו "אישור ניהול פנקסי חשבונות". אני מאשר כי מקובל להביא אישור כזה 

 כתחלופה לאישור המס הנדרש.
 

 לאור האמור, גם מסילות וגם מכבי השלימו כל המסמכים כנדרש.: החלטת הועדה
 

: הגשתי את חוות דעתי המקצועית לועדה, ובה יישום התבחינים לגבי שמעון דנן
 הבקשות. אני רוצה להבהיר את חוות דעתי ולתקנה בנקודה מסוימת.

 



 
 . 15%על פי התבחינים לקריטריון זה  –קריטריון הליגה  .א

את מכבי נמצככל שהקבוצה נמצאת בליגה גבוהה יותר המשקל יגדל. קבוצת  
 3/5). קבוצת מסילות נמצאת כרגע במקום 5נה (מתוך בתחתית הליגה האחרו

בענין זה אין הבדל משנה שעברה (וגם נלחמת על הישארותה בליגה א'. 
לקבוצת הפועל  13%לתת התבחינים לא השתנו), ולכן אני חוזר על המלצתי 

 לקבוצת מכבי כדורסל. 2% -מסילות ו
 

פי התבחינים לקריטריון על  –קריטריון מס' האוהדים, והיקף העניין הציבורי  .ב
 .50%זה 

 
יישם לגביהם לדעתי מס' האוהדים למכבי נמוך וכמעט לא קיים ולכן לא ניתן ל

קריטריון זה. אני הייתי במשחקים שלהם ולא היו אוהדים. לכן אני ממליץ לתת 
 למסילות. 50%את מלוא 

 
 .15%על פי התבחינים לקריטריון זה  –קריטריון המימון  .ג

יש לבדוק את היקף המימון הקיים ביחס לפעילות הקבוצה וכן בקריטריון זה 
את היקף הפעילות של הקבוצה. המבקשות הציגו בבקשותיהן נתונים לגבי 
מרכיבים אלו: היקף המימון של עמותת ספורט מסילות ממקורות חיצוניים 

ש"ח. אצל מכבי בקעת בית שאן, היקף  930,000מתוך ₪  100,000עומד על 
 ₪. 280,000מימון מתוך  0וני הינו המימון החיצ

; 80%  -את הקריטריון הזה לשניים: היקף הפעילות  י חילקתיבחוות דעת
 .20%השתתפות מקורות מימון נוספים 

₪.  280,000לבין  930,000נערכה השוואה מתמטית בין  –לגבי היקף הפעילות 
קורות למכבי כדורסל. לגבי מ 18% -להפועל מסילות ו 62%התקבל יחס של 

 למכבי כדורסל. 0% -להפועל מסילות ו 20%נערך חישוב והתקבל  –חיצוניים 
 למכבי. 3%למסילות  12%לפי החישוב הזה יוצא 

 1%למסילות  14%יחד עם זאת יש בעיה בנתונים של מכבי ולכן אני ממליץ על 
 למכבי.

 
 .20%לפי התבחינים לקריטריון זה  - קריטריון עתודה צעירה  .ד

קבוצות עתודות ולמכבי  7תקן את חוות דעתי. כאן יש למסילות אני רוצה ל
 למכבי. 2.5%למסילות  17.5%קבוצה אחת. לכן, אני ממליץ לתת 

 
 :דיון

 
 הועדה מעיינת בבקשות ובחוות דעתו של שמעון דנן ומקיימת דיון.

הועדה ממליצה לאמץ את חוות דעתו של שמעון דנן כפי שתוקנה לעיל. לגבי 
ימון, הועדה מעיינת בבקשה של מכבי ואכן, על פי הדו"ח הכספי לשנת קריטריון המ

 2016, קיים פער בהיקף הפעילות לעומת תקציב שנת 2015ומאזן הבוחן לשנת  2014
 והתקציב נראה לא ריאלי.

 הגזבר מציין כי לעמותה אסור לכלול בתקציב שלה הלוואות.
 קריטריון המימון.לפיכך, הועדה מאמצת את המלצת שמעון דנן גם לגבי 



 
 90%: יש לשים לב כי על פי התבחינים ניתן לאשר לכל נתמך מקסימום של מיכל

 מעלות הפעילות הנתמכת.
 

לסיכום כל הקריטריונים, הועדה ממליצה לחלק את סכום תמיכות הספורט כך:  
 .5.5%ולקבוצת מכבי בקעת בית שאן  94.5%לקבוצת עמותת הספורט מסילות 

 
 :סכום התמיכות

 
: אחזקת מתקן האצטדיון העירוני נעשית על ידי העיריה ממילא, וכוללת עטאללה

אלש"ח),  63אלש"ח), שיזרוע ( 50אלש"ח על פי הפירוט להלן: חשמל ( 781סכום של 
 450אלש"ח), מים ( 23אלש"ח), חומרים ( 45אלש"ח), עבודות קבלניות ( 150עובד (

 ). השימוש הוא גם לצרכים אחרים ולכן זו לא תמיכה עקיפה. אלש"ח
לתמיכות ספורט. מסכום זה יש להפחית ₪  900,000תוקצב סכום של  2016בתקציב 

 ידי על המוערך השימוש. במתקן השימוש אומדן רק את התמיכה העקיפה, שהיא
 להפחית יש אותם, העירוני באצטדיון ₪ 20,000 -ו כדורסל במתקני ₪ 10,000 הוא

 .התמיכה מסכום
 

 הבאים: םמיסכומדובר ב ,בסיכום נתונים אלו
 ₪.  X 94.5%  =850,500אלש"ח  900מסילות: 
 2016מימון חיצוני, סך התקציב המתוקן של העמותה לשנת ₪  100,000(בתוספת 

 .)90%ועל כן מתקיימת המגבלה של ₪  855,450ממנו הוא  90% -ו₪  950,000הוא 
850,500 – 20,000  =830,500 .₪ 

 
 ₪. X 5.5%  =49,500אלש"ח  900מכבי: 
49,500 – 10,000 =39,500 .₪ 

 
  –ההמלצה הינה 

 
תמיכה ישירה ועוד  ₪ 39,000  -סך של  –  2016למכבי בקעת בית שאן עבור שנת 

 תמיכה עקיפה.₪  10,000
 

ועוד תמיכה ישירה ₪  830,500 –סך של 2016לעמותת ספורט מסילות עבור שנת 
 תמיכה עקיפה.₪  20,000
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