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 903/201/40מיום  1920ועדה מקצועית לתמיכות לשנת 

 משתתפים:
 מזכיר העיר. -ר. מנהל כללי  -מר שוקי קליין 

 מ"מ גזבר. –דוד לוי מר 
 יועץ משפטי.  -עו"ד מנחם בן טובים 

 רכזת תמיכות. -גב' לירז אדרי
 .חבר מועצה ומחזיק תיק הספורט   -אסי איפרגןמר 

 
 על סדר היום :

 תמיכה בתחום הספורט .
 

 לירז :

 .בקשות לתמיכה  5בתחום הספורט הוגשו 

 א' דימונה קיריקט 

 סי יו קריקט

 עמותת עליית השחר 

 העמותה לקידום מועדון ספורט דימונה וקידום נוער .

 .דימונה  ברנשטייןטיבי  כדורגל  מועדון

 

 :דוד לוי 

 ₪ . 1,190,400 הינותמיכה בתחום הספורט ההקצה שאישרה מועצת העיר ל

 א . דימונה .בקשתה של קריקט1

 : לירז

ה . בדקתי את הבקשה העמותה הגישה את כל המסמכים הנדרשים ואין מניעה לדון בבקש
  .₪ 138,000העמותה מבקשת תמיכה על סך 

 

  אסי : 

תם הקבוצה שאזו , האחת בליגה לאומית  . שנותנות כבוד לעירבדימונה שתי קבוצות קריקט  ןישנ
.  אני שסבור שיש עלתה לליגת העלאשר קריקט סי יו קבוצת  השנייהוהקבוצה , עכשיו  דנים בה

להתחשב בעובדה שהקבוצה עלתה לליגת העל וזה מביא לתמוך בשתי הקבוצות אולם על הוועדה 
 מצוינות ללעודד ולתמרץ את הקבוצה להוצאות רבות יותר כגון מס' משחקים גדול יותר. כמו כן יש 

צלחה והישגים בתחום הספורט ולכן יש מקום לעשות הבחנה בין שתי הקבוצות שעד היום נהנו ה
 מתקציב שווה . 

 

 



 שוקי : 

הצעת התקציב של העמותה  2019ת בשנ . ₪ 35,000בסכום בשנה קודמת העירייה תמכה בקריקט א' 
ו שכז ת תמיכה בקשנראה שאין שום הצדקה לוזו התמיכה המבוקשת.  ₪  138,000 על  ₪ עומד 

להצעה שהגישה קבוצת הקריקט  בהשוואה . במציאות בסיס אין  שכן להצעת התקציב של העמותה
אנו רואים הבדלים גדולים  וההוצאות הכרוכות בקיום הפעילות של קבוצות קריקט  הנוספת

שמציינת העמותה מציינת הוצאות גדולות יותר מזו , כלומר  , של דמי רישם , ציוד , ביגוד בהוצאות
 2018לשנת לספורט  שנה הקודמת הצעת התקציב גם באבקש לציין כי כמו כן , הקבוצה השנייה . 

וזה למעשה התקציב בלבד  ₪  39,000על  עמד בפועל הביצוע הייתה גבוה ביותר ואך על פי כן 
 .  שכאמור לא חל אצלה כל שינוי הקבוצההריאלי של 

 דוד לוי : 

כי העמותה מחזיקה במקלט עירוני שלא במסגרת   ,שצרפה העמותה עולהמתוך  עיון במסמכים 
 ₪ . 5,000הקצאה ולכן אני סבור כי יש לקזז מהעמותה תמיכה עקיפה על סך 

 החלטה 

הועדה  סבורה כי יש מקום לתמוך בקבוצה   . ₪ 138,000מבקשת תמיכה של  א '  עמותת קריקט
בליגה הלאומית , משתתפת בטורנירים  1962שכן הקבוצה משחקת שנים ארוכות החל משנת 

מחזיק תיק וחבר המועצה  את דבריו של ששמעה שהוועדה לאחר ומביאה כבוד לעיר. מאידך   
למה לקבוצה מעבר  תמיכהסבורה הועדה כי אין לתת תוספת מר אסי איפרגן הספורט בעירייה 

 שניתן בשנה קודמת . 

כמו כן יש לקזז תמיכה עקיפה על שימוש ₪ .  35,000הועדה ממליצה להעניק תמיכה לעמותה בסך 
 ₪ . 5,000המקלט על סך 

 

 . בקשתה של סי יו קריקט2

 לירז: 

העמותה הגישה את כל המסמכים הנדרשים ואין מניעה לדון בבקשה .  . בדקתי את הבקשה
 ₪ . 80,000העמותה מבקשת תמיכה על סך 

 אסי :

פעילות ספורט .  מדובר בקבוצת קריקט ותיקה אשר מתקיימת בדימונה מזה שנים ארוכות 
י מבקש . אנלקריקט לילדיםוכמו כן היא מקיימת בית ספר בוגרים קריקט קבוצה העמותה מקיימת 

לליגת העל אשר מביא כבוד לעיר דימונה , בשנה זו לציין כי קבוצה זו עשתה היסטוריה ועלתה 
ומספר , מעצם היותה בליגת העל הוצאותיה גדולות יותר, מס' המשחקים בהם תשתתף גדול יותר

לכן יש להגדיל משמעותית את התמיכה בקבוצה זו לנוכח הוצאותיה הרבות האוהדים גדול יותר 
 .  לעודד מצוינות בתחום הספורטעל מנת כן ו

 דוד לוי : 

שהומלץ ע"י ועדת הקצאות , המליאה אישרה זאת לפני  19קבוצת סי יו קריקט מחזיקה במקלט 
 בסיומו .נמצא זה מס' ישיבות תהליך 

 החלטה 

₪  76,800בעוד שתקציב העמותה עומד על  , ₪  80,000מבקשת תמיכה של  סי יו קריקט עמותת 
סך של לעמותה תמיכה באישרה הועדה  צה הייתה בליגה הלאומית . כשהקבו בשנה הקודמת

עלתה לליגת העל ולאור גידול בהוצאות הקבוצה , כמו כן גדל מס'  קבוצה של העמותה ה₪,  35,000



בית ספר לקריקט ועל מנת לעודד  גם מקיימת בשל העובדה שהעמותה של הקבוצה , וכן  האוהדים
בורה העמותה שיש להגדיל את התמיכה , מאידך בהתאם לנוהל מקסימום התמיכה סלמצוינות 

להעניק לעמותה תמיכה הוועדה ממליצה מתקציב העמותה הנתמכת. לפיכך  90%יכולה להגיע עד 
 ש"ח . 69,000בסך 

של המקלט לעמותה הושלם.  מכל מקום ברור שההליך מצוי כמו כן , לא ברור אם תהליך ההקצאה 
אם תהליך ההקצאה הושלם כי אז אין לקזז מהתמיכה דבר אולם אם תהליך  ום . לפיכך לפני סי

מתחילת השנה ועד להשלמת  התמיכה העקיפה של החלק היחסי לקזז את   ישההקצאה לא הושלם 
  התהליך .

 

 . בקשתה של עליית השחר 3

 לירז: 

מניעה לדון בבקשה . העמותה בדקתי את הבקשה העמותה הגישה את כל המסמכים הנדרשים ואין 
 ₪ . 813,629מבקשת תמיכה על סך 

 אסי :

 שהגישה בקשה לתמיכה בשנה קודמת אך נדחתה בשל אי עמידה בתנאיםמדובר בעמותה 
קבוצות  4מדובר בעמותה שמפעילה  . עומדת בכל התנאיםהעמותה כיום כפי ששמענו המוקדמים.  

כדורסל ילדים , קבוצת כדור בסיס גברים , נשים ,  קבוצת כדורסל בוגרים , כדורסל נשים ספורט 
  .ממליץ לתמוך בה ככל שניתןהקבוצות עושות חיל ומצליחות ומביאות כבוד לעיר דימונה .  , ונוער. 

 דוד לוי : 

. העמותה צירפה  2018העמותות לא מצרפות דו"ח מבוקר לשנת  2019הואיל ואנו בתחילת שנת 
הספורט שקיימה העמותה  פעילות ללמוד כי  ממנו ניתן  2017כמקובל דו"ח כספי מבוקר לשנת 

 2018חודשים אחרונים לשנת  10צירפה מאזן בוחן של העמותה  נמוכה, על פי כן הייתה  2017בשנת 
ההכנסות העמותה בפעילות אף שעל פי המאזן כי העמותה ביצעה פעילות ענפה בעיר  ,להמהם עו

 ולכן מציע להגביל את התמיכה לתחום זה. בלבד ₪  120,000 סך עמדו על הספורט 

 העמותה אינה נתמכת בתמיכה עקיפה . 

 החלטה:

בקשה לתמיכה העמותה זו מגישה לראשונה , ₪ 813,629ת השחר מבקשת תמיכה של עלייעמותת 
קבוצות ספורט בדימונה קבוצת כדורסל בוגרים ,  4הבקשה עומדת בתנאים , העמותה מקיימת 

הקבוצות פעילות   כדורסל נשים  , כדורסל ילדים , קבוצת כדור בסיס גברים , נשים , ונוער ,
גם  ומצליחות .  ממאזן הבוחן עולה כי בנוסף לפעילות בתחום הספורט מקיימת העמותה פעילות

הועדה ממליצה  בתחום התרבות  והוועדה אינה דנה בתחום פעילות זה אלא בתחום הספורט בלבד. 
 ש"ח . 120,000להעניק לעמותה תמיכה בסך 

 

 . בקשתה של מ.ס. דימונה 4

 לירז:

בדקתי את הבקשה העמותה הגישה את כל המסמכים הנדרשים ואין מניעה לדון בבקשה . העמותה 
 ₪ . 1,100,000 מבקשת תמיכה על סך

 



 

 

 אסי:

נים קודמות נתמכה בסכומים גדולים, מדובר בקבוצה כדורגל הגדולה והבכירה בדימונה שבש
יש מקום ש אף  הקבוצה ירדה ליגה ואני סבור כי₪.  ליון ישהגיעו בשנה האחרונה בסביבות שני מ

   להקטין את סכום התמיכה בעמותה יש מקום לתמוך בה ולאפשר את הפעילות של הקבוצה. 

 דוד לוי :

 ₪ . 94,000באצטדיון העירוני ולכן יש לקזז על פי שמאות תמיכה עקיפה על סך העמותה מחזיקה 

 החלטה :

שיחקה  בליגה א'  מתוך רצון לאפשר לה כ₪  1,950,000 -הקבוצה נתמכה בשנה הקודמת בכ
להתמודד על עליה לליגה הלאומית .  לקבוצה  אוהדים רבים והמשך פעילותה חשובה לרבים 

כדי לאפשר לה להמשיך ולפעול  ₪ 1,100,000מבקשת תמיכה של עמותת מ. ס דימונה מתושבי העיר. 
וצה ירדה הליגה ב' וממלא מאידך הקב. באופן נאות  לנוכח ההתחייבויות שנטלה על עצמה  

הוצאותיה צריכות להיות נמוכות יותר. כמו כן יש לזכור  כי  התקציב העומד לחלוקה בשנה זו נמוך 
ממליצה מזה שעמד שבנה קודמת . במצב דברים זה ולנוכח התקציב המצומצם העומד לחלוקה 

מובן שככול  טדיון.דמי שימוש באצ₪  94,000יש לקזז ₪ .  875,400הועדה להעניק תמיכה בסך 
 שיתוסף תקציב לתחום הספורט נכון יהיה לדון בתמיכה נוספת לעמותה.

 

 

 .מכבי טיבי ברנשטיין דימונה .  5

 לירז:

 הבקשה הוגשה באיחור ולכן לא נבדקה. 

 אסי: 

ג' , העמותה איחרה בבקשת מדובר בעמותה שמחזיקה קבוצת כדורגל חשובה בדימונה בליגה 
ברגע החליט  בשם העמותה  מצערת , מי שהיה אמור להגיש את התמיכההתמיכה  בשל תקלה 

שהוא לא מגיש ואף לא מעדכן את העמותה , העמותה הסתמכה עליו . מדובר בעמותה האחרון 
, שכן כדי להקים קבוצה  תיסגר ודבר זה חבל מאוד הקבוצה תמיכה סביר להניח שתקבל שאם לא 

אני מבקש להתחיל את כל התהליך מחדש , תהליך שלוקח כשלוש שנים.  חדשה תידרש העמותה 
 מהועדה שתיקח בחשבון את האמור ותדון בבקשה לתמיכה למרות שהוגשה באיחור. 

 החלטה : 

בבקשה הועדה אינה רשאית לדון שאישרה מועצת העיר לתבחינים ו לנוהל התמיכות  בהתאם
בפני אנו ממליצים ציב הספורט טרם חולק במלואו ותק, ולא נדון בבקשה ,  אולם שהוגשה באיחור

המועצה לאשר דיון בבקשה בשל הנסיבות החריגות שהביאו לאיחור ובעיקר בשל הסכנה שבסגירת 
ככל שהמועצה תאשר לדון בבקשה תבוא הבקשה .  סגר בהעדר תקציביהקבוצה ככול שזו ת

 לתמיכה לדיון בוועדה המקצועית. 

 

__________________ __________________ _______________               
 םעו"ד מנחם בן טובי שוקי קליין דוד לוי 


