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 עדכון דמי השימוש במגרשי הספורט והאולמות .א

 

 עדכון דמי שימוש. 1א

 2018-2019-על סמך נתוני   2019דמי השימוש עודכנו במהלך שנת 

 התקיימו  התקבלו נתונים   מאגף הנטיעות, רשות הספורט, מח' מים, 

 מח' שכר ומח' תשלומים. נתקבלו נתונים מעודכנים של העלויות  השונות 

 באחזקת  אצטדיון עירוני , מגרשי ספורט  ואולמות.

 הנתונים בין היתר כללו את עדכון שעות השימוש באולמות הספורט והתעריפים 

 השונים.

 

 שיטת הבדיקה . 2א

 ומזל אסולין  מנהלת מח' תמיכות  יחד עם  רמי לב מנהל אגף החשבות

 רשות הספורט, אגף  הנטיעות ,מח' שכר, מח' חשבות ומח' מים   אספו את 

 האחזקה.יים, היקף השימוש ועלויות הפיזהנתונים 

  

 ,ונים הבאים : השקעות הון מהעברהנת, לא נכללובתחשיבים   יודגש:

 פעמיים במקיף ז' )מלבד שיפוצים חד  מתקציב פיתוחבניה  תקציבי

תקציבית  וביטוחים. תשלומי פנסיה העמסות מנהלה, ,ובאצטדיון (
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 במתקנים נתונים פיזיים, היקף שימוש האגודות ועלויות האחזקה .ב
 

 אצטדיון עירוני .1

 אולמות ספורט .2

 מגרשי אימון וספורט .3

 :אצטדיון העירוני( 1ב.

 יא'. -אצטדיון ע"ש ה שם:

 רובע א' רחוב ההסתדרות.מיקום: 

 נתונים פיזיים:   .א

 100  מ' אורךX 50 .מ' רוחב 

  מושבים. 8,438סה"כ  גושים וכן יציע כבוד 6מבנה טריבונה המכיל 

 מ"ר. 200 -מבנים:  מבנה מלתחות וחדרי הלבשה כ 

 מ"ר. 100 -מבנה מלתחות וחדרי הלבשה אורחים כ

 היקף שימוש האגודות: .ב

 מ.ס אשדוד  :   ים שם המשתמש 

 בעונה עותש  120ם:היקף שימוש באימוני 

 מס אשדוד  -שעות  114  -כ  

  פעולות חינוך וכדומה –שעות  36  -כ 

 

 :משחקים בשבת*  היקף שימוש במשחקים 

 משחקים מס אשדוד 14 -כ 

 חושבו כמשחקים בשבת מאחר שבאופן שולי מתקיימים משחקים באמצע השבוע *

 .הספורטרשות  מקור הנתונים:  

  הוועדה תאפשר שימוש באצטדיון בהתקשרות מול רשות הספורט בעלות מסובסדת

 לקבוצות הנמצאות במסלול התמיכות.
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 עלויות אחזקה:ג.

עלות לשנה  סוג ההוצאה

 בש"ח

 145,500 עובדים

 54,000 חומרים

 425,906 אחזקה שוטפת

 12,600 כלים וציוד

ושירותים וטריבונותניקיון    128,264 

 58,800 שיזרוע 

 133,250 הכנות לרישיון עסק

 156,350 מים

 74,300 חשמל

כולל   2025ון חישוב עד ידפוץ אצטשי  1,474,336 

 2,663,306 סה"כ

 

 הערות: ד.

 

 עלויות החשמל והמים כוללות את חדרי ההלבשה ומועדון הספורט. (א

 של מועדון הספורט מתבצע ע"י הקבוצה.ניקיון ותחזוקת חדרי ההלבשה  (ב

 

 עלות שימוש באצטדיון הי"א במשחק כדורגלה.

 

 עלות בש"ח הוצאות למשחק כדורגל בשבת

 1,670 עובדים במשחק

 3,000 נקיון שרותים

 2,124 נקיון טריבונות

 300 חשמל

 7,094 סה"כ

 

*מקור הנתונים:   רשות הספורט
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 אולמות הספורט(. 2ב 

 

  נתונים פיזיים:א(  

 ביה"ס מקיפים
גודל האולם, כולל טריבונה 

 וחדרי ספח
 שעות הפעילות

 22:00  -  8:00 מ"ר 450 מקיף א'

 22:00  -  8:00 מ"ר 750 מקיף ב'

 22:00  -  8:00 מ"ר 850 מקיף ג'

 22:00  -  8:00 מ"ר 1,200 מקיף ד'

 22:00  -  8:00 מ"ר 1,200 מקיף ה'

 22:00  -  8:00 מ"ר 1,400 מקיף ו'

 22:00  -  8:00 מ"ר 1,800 מקיף ז'

 22:00  -  8:00 מ"ר 1,400 מקיף ח'

 22:00  -  8:00 מ"ר 1,600 מקיף ט'

 

 

 ביה"ס יסודיים
גודל האולם, כולל טריבונה 

 וחדרי ספח
 שעות הפעילות

 22:00  -  8:00 מ"ר 560 המגנים

 22:00  -  8:00 מ"ר 560 ארזים

 22:00  -  8:00 מ"ר1400 שלה

 22:00  -  8:00 מ"ר 250 רעים

 22:00  -  8:00 מ"ר 1,100 אשכול

 22:00  -  8:00 מ"ר 560 שקד

 22:00  -  8:00 מ"ר 1,100 רתמים

 22:00  -  8:00 מ"ר 1400 רבין

 22:00  -  8:00 מ"ר 250 הראל

 22:00  -  8:00 מ"ר 1200 הד הקריממ"

 22:00  -  8:00 מ"ר 560 חזון יעקב

 22:00  -  8:00 מ"ר  560 אלונים

 22:00  -  8:00 מ" ר 1100 היובל

 22:00  -  8:00 מ"ר 1100 אריאל

 

 הערות:

  15:00  -  08:00שעות הפעילות במסגרות הפורמאליות החל משעה. 

  22:00  -  15:00שעות הפעילות במסגרות הבלתי פורמאליות החל משעה. 

 .השעות הינן שעות פעילות ממוצעות
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  :היקף שימוש האגודות באולמות הספורט 

 שם האגודה/עמותה
סה"כ שעות 

 הפעילות בחודש
סה"כ שעות 

 הפעילות בשנה

 1,050 105 אליצור אשדוד

 3,020 302 הפועל אשדוד  ענפים

 7,518 756 ספורטאי מכבי אשדוד

 400 50 אשדוד, כדורסל גבריםמכבי 

  0 הפועל ארזים אשדוד, כדורסל

 2,340 260 ביתר אשדוד

 72 12 העמותה לקידום הנכים

 250 25 עמותת הטניס שולחן

 350 50 מכבי אשדוד כדורסל נשים

 1,550 155 מכבי אשדוד כדור סל )ילדות נערות(

 16,550 1,715 סה"כ 

   הספורט.הרשות  -מקור הנתונים 

 :עלויות אחזקה 

 ,הינו בשיטת ההוצאה הישירה המשתנה לכל שעת  תמחור אולמות הספורט

 פעילות.

 :תשומות להפעלת האולם לכל שעת הפעלה 

 שעה₪/ 60  -ניקיון 

    שעה₪/  70  -אב/בית 

 שעה₪/ 62  -   1תקורה 

 192    ₪  . לכל שעת  הפעלה 

  : מקור הנתונים ועורכי התחשיב 

 .רשות הספורט 

 .מחלקת חשבות ומחלקת ושכר 

 מנהל אגף החשבות - מר רמי לב 

  מנהלת מח' תמיכות -גב' מזל אסולין 

 

 

                                                 
 הוצאות חשמל, מים ותחזוקה -תקורה 1

 10.08₪קוט"ש  =   X 18לשעה ₪   0.56 -חשמל

 ש"ח 10.5קוב=    X 1לקוב ₪   10.5 -מים

 לשעה בממוצע₪    36  אולם שנתי  =עבור ₪  130,500 -תחזוקה
 ₪  5 -שונות
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  מגרשי ספורט:. 3ב

 

 סינטטימגרש ספורט דשא  –. א 3ב 

  נתונים פיזיים:א (.  

 )גדול(  סינטטידשא  -מגרש אימונים רובע ב' שם: 

 צמוד לאצטדיון ברובע ב' בשד' ויצמןמיקום: 

 מ' רוחב X 40מ' אורך  90 :פיזייםנתונים 

 אין חדר שופטים ואין מקלחות .

 

 ב (.  היקף שימוש האגודות: 

  שעות 606 –כ           מ.ס אשדוד מח' הנוער •

 שעות  75  - כ בוגרים הדולפין  עירוני אשדוד •

 שעות 285  -כ  נוער   עירוני אשדוד הדולפין  •

 שעות   165 -כ           נוער אדומים הפועל אשדוד •

 שעות  30 -כ        בוגריםהפועל אשדוד אדומים  •

 שעות  30 -כ                     אשדוד בני  הפועל  •

 שעות 210 -כ           בוגרים -אשדוד בני הפועל  •

 שעות  36 –כ  תחרויות בית ספר               •

 רובע ב'עלות אחזקה שנתית של מגרש סינטטי גדול ג(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלות לשנה בש"ח סוג ההוצאה

 52,444 כולל תיקוני חשמל ומסגרות  אחזקה שוטפת

 59,290 חשמל

 41,000 רישיון עסק

 119,000 ניקיון שירותים וטריבונות

 27,595 מים

 299,329 סה"כ 
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 בזבוטינסקי ( 2מגרש אימונים ) –. ב 3ב 

 דשא טבעי - מגרשי אימונים 2שם:  

 צמוד למכללה למינהל רח' ז'בוטינסקימיקום: 

 מ' רוחב X 45מ' אורך  90 נתונים פיזיים:

 מבנה יביל .   -קיים קרוון לחדר שופטים  

 

 שימוש האגודות:  היקף ב (. 

 252 - כ              מ.ס אשדוד בוגרים  

 210 - כ                    מ.ס אשדוד מח' הנוער   

 שעות  189 -כ    בוגרים  הדולפין עירוני אשדוד 

  שעות  189 -כ     בוגרים -אשדוד אדומים הפועל 

 שעות 30  -כ       בוגרים          -הפועל בני אשדוד 

 שעות  84  -כ               קבוצות ותיקים 

 שעות  36  -כ              תחרויות בתי ספר 

  רשות הספורט  -מקור הנתונים  

 עלות אחזקה שנתית של מגרש אימונים במכללה )מחיר למגרש אימון אחד( (ג

 עלות לשנה בש"ח סוג ההוצאה

 145,500 עובדים

 18,000 חומרים

 4,200 אחזקת ציוד ומכסחות

 19,600 עבודות קבלניות ושזרוע

 52,444 אחזקה שוטפת ותיקוני חשמל ומסגרות

 10,250 רישיון עסק

 4,250 וטריבונותניקיון שירותים 

 111,400 מים

 365,644 סה"כ 
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 )קטן(  סינטטידשא  מגרש -אצטדיון העירוני  – ג. 3ב 

 :נתונים פיזייםא( 

 דשא סינטטי  -שם:  אצטדיון רובע ב'  

 גוריון-מיקום:  רובע ב' שד' ויצמן בתוך פארק בן

 נתונים פיזיים: 

 מ' רוחב X 50מ' אורך 

 מטר. 400מושבים ומסלול היקפי לא"ק  2000מבנה טריבונה לישיבה סה"כ 

 חדרי הלבשה(. 4 -מלתחות:  )חדרי ספח למשרד, שופטים,  ו  -מבנים  

 

 היקף שימוש האגודות :ב(  

 שעות 258 -כ                       מ.ס אשדוד  נוער 

  שעות 465 -כ        נוער הדולפין עירוני אשדוד 

  שעות  180 -כ     הדולפין בוגרים עירוני אשדוד 

  שעות  270  -כ     נוער –אדומים הפועל אשדוד 

  שעות  315  -כ   בוגרים –הפועל אשדוד אדומים 

  שעות 120  -כ                נוער בית"ר אשדוד 

 שעות 75  -בית"ר אשדוד בוגרים                כ 

 שעות 75  -כ  סיטי בוגרים           בוקה גוניור 

  שעות  225  -כ           נוער  -בני אשדוד הפועל 

  שעות   210  -כ        בוגרים -הפועל בני אשדוד 

 שעות 110 -כ                                   ותיקים 

   שעות  36 –כ  -              תחרויות בית ספר 

 

 שעות בממוצע לעונת פעילות, 300  -כ קבוצת אתלטיקה קלה

 הוועדה החליטה שלא לחייבם   -הקבוצה משתמשת רק במסלול הריצה   

 שימוש.מי בד 

ספורטרשות ה  -מקור הנתונים  
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 רובע ב' קטןעלות אחזקה שנתית של מגרש סינטטי ג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלויות אחזקה מבנה מלתחות –. ג 3ב 

 תמחור שימוש  מבנה  המלתחות באצטדיון ברובע ב', בשיטת ההוצאה הישירה  

 לכל שעת פעילות. מבדיקה עולה כי התשומות להפעלת המבנה הנ"להמשתנה  

 לשעה.₪  192 :קרי זהות לשעת הפעלת אולם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלות לשנה בש"ח סוג ההוצאה

 52,444 אחזקה שוטפת כולל תיקוני חשמל ומסגרות 

 59,290 חשמל

 10,250 רישיון עסק

 42,500 ניקיון שירותים וטריבונות

 27,290 מים

 192,079 סה"כ 
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 ( מסקנות:ג

 

  -  אצטדיון עירוני (1

   2(1ראה נספח ב', סעיף ב)  -סה"כ עלות אחזקה שנתית 

  3(2ראה נספח ב', סעיף ב)  -סה"כ הוצאות מינימום שנתית  

  4(5ראה נספח ב', סעיף ב)  -שימוש לשעה עלות דמי  

  5(12ראה נספח ב', סעיף ב)  -סה"כ דמי שימוש שנתיים נורמטיביים  

  6(8ראה נספח ב', סעיף ב)  -סה"כ תמיכה שנתית נדרשת
 

 

 ט אולמות ספור (2

 

 שח  לשנה שח לשעה 

 7(1ראה נספח ב', סעיף ג) 192 סה"כ הוצאות הפעלת אולם 

  (5ראה נספח ב', סעיף ג) 60 נורמטיבייםסה"כ דמי שימוש 

 (6ראה נספח ב', סעיף ג) 132 סה"כ תמיכה נדרשת 

                                                 
 ( ס"ק ג'1סעיף ב' ) 4ראה עמ'   2

 והמגרש הצמוד אליו מגרשי האימונים במכללה והאצטדיון ברובע ב' 3ממוצע   3

 עלות אחזקה שנתית בניכוי הוצאות מינימום, חלקי סה"כ שעות שימוש באיצטדיון.  4

דמי שימוש לשעה כפול סה"כ שעות השימוש בגין אימונים ומשחקים כפול מקדם החיוב   -תחשיב דמי שימוש נורמטיביים   5

 ין משחקים.מנספח ג'. על המחיר לשעת שימוש יתווספו העלויות המלאות בג

 עלות אחזקה שנתית בניכוי הוצאת מינימום ובניכוי דמי שימוש נורמטיביים שנתיים   6

  7התחשיבים שנקבעו לפי שעה כפול סה"כ שעות הפעילות ראה עמ'   7
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 (  מגרשי האימונים3

 

  8(1ראה נספח ב', סעיף ד) - מגרשי האימונים 4סה"כ הוצאות הפעלת
 

 9(2ראה נספח ב', סעיף ד) -סה"כ שעות שימוש במגרשי האימונים 

  10(3ראה נספח ב' סעיף ד) -לשעת שימושעלות שימוש 

 (4,12,24,28,36ראה נספח ב', סעיף ד) -11סה"כ דמי שימוש נורמטיביים:  לנערים 

  ראה נספח ב', -12בוגריםסה"כ דמי שימוש נורמטיביים 

 (8,16,20,32,40,44סעיף ד) 

 ( 3ראה נספח ב' סעיף ג)  -13תוספת שימוש במבנה מלתחות 

 :(56ראה סה"כ נספח ב', סעיף ד) - 14סה"כ תמיכה נדרשת שנתית

                                                 
 ג3ב. 10-11עמודים  ב3ב.סעיף  9 א עמוד3סעיף  ב. 8עמוד  מגרשים ראה  4  8

לא כולל שעות קבוצת  ( ס"ק ב'ג()3סעיף ב) 10ראה עמ' ( )ב( ס"ק ב', 3סעיף ב) 9ב' ועמוד   ()א( ס"ק3סעיף ב) 8ראה עמ'   9

 אתלטיקה קלה. 

 סה"כ הוצאות חלקי סה"כ שעות שימוש  10

 חיוב לנוער עלות לשעה כפול מקדם החיוב מנספח ג'  11

 חיוב לבוגרים עלות לשעה כפול מקדם החיוב מנספח ג'   12

 ב(ג3החיוב לחיוב באולמות ) השוואת 11ראה עמ'   13

 סה"כ תמיכה:  נוער, בוגרים, ותיקים ובתי ספר  14
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 עדכון דמי השימוש:  ד.

 עדכון דמי השימוש יהיה כדלהלן על פי הפרמטרים שהציבה הוועדה:

 

 אצטדיון עירוני: (1

 (12ראה נספח ב', סעיף ב)  -סה"כ דמי שימוש   

 (8ראה נספח ב', סעיף ב)   -סה"כ תמיכה נדרשת   

  

 ספורט:אולמות  (2

 (5ראה נספח ב', סעיף ג) - סה"כ דמי שימוש

 (6ראה נספח ב', סעיף ג) - סה"כ תמיכה נדרשת

 

 מגרשי האימונים: (3

 (57ראה נספח ב', סעיף ד) - סה"כ דמי שימוש

 (56ראה נספח ב', סעיף ד) -סה"כ תמיכה נדרשת 

 

 תמיכה פירוט האגודות המחויבות בדמי שימוש, גובה החיוב בדמי שימוש והקצאת ה

טבלת חישוב לחיוב האגודות בדמי שימוש  -הרעיונית, מפורטים בנספח מסומן א' 

 במתקנים.

 

 'מצ"ב מסומן נספח ב' - טבלת ריכוז נתונים לנספח א 

 

   3דמי השימוש החדשים יהיו צמודים אחת לשנה למדד המחירים לצרכן ואחת ל 

נתוני השנה האחרונה.שנים יש לבצע את החישוב על פי 
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 דמי השימוש שתגבה העירייה מהרשות ועמותת מ.ס אשדוד בכפוף לנספח א' יהיו (4

 כדלקמן:

  ₪ 307,510   מ.ס אשדוד, )העירייה תגבה ישירות(

 ₪ 40,000 אולמות ספורט )העירייה תגבה מהרשות לספורט(

 ₪  347,510 סה"כ

  בתקציב העירייה, בכפוף ועפ"י תמיכות רעיוניות בשווי כסף לקיזוז מסעיף הכנסות

נספח א', ההכנסה תקוזז כנגד ההוצאה בפעולה חשבונאית רעיונית ללא זרימת 

 כספים ,ובצמוד למדד מתאריך ההפקה.

 

 ב ב ר כ ה 

 

 

 מר עודד לוי

 גזבר העירייה

 מר רמי לב 

 מנהל אגף החשבות

 מר יוסי לרר 

 מנהל אגף נטיעות

 מר יורם אסרף 

מנהל הרשות 

 לספורט

 גב' מזל אסולין 

 מזכירת ועדת תמיכות
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 טבלת חישוב לחיוב בדמי שימוש במתקנים -נספח א 

 

 סוג המתקן שם אגודה

תמיכה 
 2019עקיפה 

 *כולל שיפוץ 

היקף 
שימוש 

 שנתי
דמי 

 שימוש

דמי סה"כ 
שימוש לחיוב 

 העמותה

הפער בין דמי 
השימוש שנקבעו 

לבין סה"כ 
 העלויות

 איצטדיון ה יא  בוגרים ונוער  -מ.ס. אשדוד 

 
114 2,044 233,016 1,558,784 

 בוגרים ונוער  -מ.ס. אשדוד 
שימוש  -איצטדיון ה יא  

 24,823 74,494 5,321 14  בשבתות

 מגרשי ספורט  בוגרים -מ.ס. אשדוד 
 

252 80 20,160 44,489 

 מגרשי ספורט נוער-מ.ס. אשדוד 
 

1,074 80 85,920 189,610 

 1,817,706 413,590   1,454 2,486,534   סה"כ מ.ס 
עירוני אשדוד בוגרים  

 0 0 2,044 0   איצטדיון ה יא  ונוער)דולפיני(

עירוני אשדוד  בוגרים נוער 
 )דולפיני(

שימוש  -ה יא   איצטדיון
 0 0 5,321 0  בשבתות

 מגרשי ספורט עירוני אשדוד בוגרים )דולפיני(

 
444 80 35,520 78,386 

 132,409 60,000 80 750 224,179 מגרשי ספורט עירוני אשדוד נוער )דולפיני(

 210,795 95,520   1,194     סה"כ עירוני אשדוד

 18,537 8,400 80 105   מגרשי ספורט בית"ר אשדוד בוגרים

 מגרשי ספורט בית"ר אשדוד נוער 
 

120 80 9,600 21,185 

 39,723 18,000   225     סה"כ בית"ר אשדוד
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 טבלת חישוב לחיוב בדמי שימוש במתקניםהמשך  –נספח א 

 

 

 

 * בנוסף באופן יחסי לעמותות המשתמשות במקיף ז' תיחשב תמיכה עקיפה בהתאם  לשיפוץ

 2014שנים החל מ  10ל₪   155,655לכל אחד –וכדורסל גברים כדורסל נשים 

 

 לרשות העמותה תהעומד תהשנתי תמיכהמה 15%לא תעלה על   כדורגל ל גבייה בגין מגרשי אימונים. 

סוג המתקןשם אגודה

תמיכה 

עקיפה 2019 

כולל שיפוץ

היקף 

שימוש 

שנתי

דמי 

שימוש

סה"כ דמי שימוש 

לחיוב העמותה

הפער בין דמי 

השימוש שנקבעו 

לבין סה"כ העלויות

75806,00013,241מגרשי ספורטבוקה גוניור בוגרים

756,00013,241סה"כ בוקה גוניור סיטי

02,04400איצטדיון ה יא הפועל אדומים אשדוד בוגרים ונוער

05,32100איצטדיון ה יא  - שימוש בשבתותהפועל אדומים אשדוד בוגרים ונוער

5348042,72094,275מגרשי ספורטהפועל אדומים אשדוד בוגרים

4358034,80076,797מגרשי ספורטהפועל אדומים אשדוד נוער 

96977,520171,072סה"כ  הפועל אדומים

4508036,00079,445מגרשי ספורטהפועל  בני אשדוד בוגרים 

2258018,00039,723מגרשי ספורטהפועל  בני אשדוד נוער 

67554,000119,168סה"כ הפועל אשדוד

4,592664,6302,371,706מגרשי ספורטסה"כ אגודות ספורט

88,826

88,826
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 טבלת חישוב לחיוב בדמי שימוש במתקניםהמשך  –נספח א 

 סוג המתקן שם אגודה

תמיכה 
 2019עקיפה 

 כולל שיפוץ 

היקף 
שימוש 

 שנתי
דמי 

 שימוש

סה"כ דמי 
שימוש לחיוב 

 העמותה

הפער בין דמי 
השימוש שנקבעו 

לבין סה"כ 
 העלויות

 94,305 0 0 6   איצטדיון כנס מחולות -מינהל החינוך  

 27,707 0 0 108   מגרשי ספורט שימוש במגרשי ספורט -מינהל החינוך 

 471,526 0 0 30   איצטדיון ימי ספורט ואירועים -מינהל החינוך 

 593,539 0   144   איצטדיון מינהל החינוךסה"כ 

 34,250 15,520 80 194   מגרשי ספורט ותיקים -כדורגל 

 138,285 63,000 60 1,050 112,170 אולמות ספורט אליצור אשדוד

 397,734 181,200 60 3,020 286,820 אולמות ספורט הפועל אשדוד )ענפים(

 990,121 451,080 60 7,518 788,125 אולמות ספורט ספורטאי מכבי אשדוד

 52,680 24,000 60 400 192,128 אולמות ספורט מכבי אשדוד כדורסל גברים)כדורסלני(

 0 0 60 0 0 אולמות ספורט הפועל ארזים אשדוד כדורסל

 308,178 140,400 60 2,340 319,214 אולמות ספורט ביתר אשדוד כדורסל

 9,482 4,320 60 72 7,548 ספורטאולמות  העמותה לקידום נכים

 32,925 15,000 60 250 22,643 אולמות ספורט עמותת טניס שולחן )ביתר + הפועל(

מכבי אשדוד כדורסל נשים)בנות 
 אולמות ספורט אשדוד(

 
350 60 21,000 46,095 

מכבי אשדוד כדורסל נערות )בנות 
 אולמות ספורט  אשדוד(

354,618 
1,550 60 93,000 204,135 

 2,179,635 993,000   16,550 2,083,266 אולמות ספורט סה"כ 

 סה"כ כללי
 

4,971,631 
  

1,673,150 5,179,129 
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 טבלת ריכוז נתונים לנספח א' -נספח ב 

 

 כללי .א

 ₪ 6,852,279 1 סה"כ עלויות  ע"פ טבלה זו

 

 אצטדיון עירוני .ב

 ₪ 2,663,306 1 שבתללא עלות איצטדיון 

 ₪ 305,674 2 בנטרול הוצאת מינמום שנתית

 ₪ 2,357,632 3 עלות איצטדיון לחיוב

 150 4 סה"כ שעות שימוש באיצטדיון 
 ₪ 15,718 5 עלות  לשעה 

 ₪ 2,044 6 דמי שימוש מומלצים לשעת שימוש

 ₪ 306,600 7 סה"כ דמי שימוש מומלצים

 ₪ 2,051,032 8 סה"כ תמיכה נדרשת

 ₪ 7,094 9 עלות למשחק כדורגל

 ₪ 74,488 10 חיוב בגין שעות שבת -איצטדיון 

 ₪ 24,829 11 עלות ע"ח העירייה בגין שעות שבת -איצטדיון 

 ₪ 381,088 12 סה"כ דמי שימוש מומלצים שנתיים

 אולמות ספורט .ג

 ₪ 3,172,635 1 עלות אולמות ספורט

 16,550 2 סה"כ שעות שימוש
 ₪ 192 3 הפעלהעלות שער  

 ₪ 60 4 דמי שימוש מומלצים

 ₪ 993,000 5 סה"כ דמי שימוש

 ₪ 2,179,635 6 סה"כ תמיכה נדרשת 
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 טבלת ריכוז נתונים לנספח א' -נספח ב' 

 מגרשי ספורט .ד

 ₪ 1,222,695 1 עלות מגרשי ספורט

 4,766 2 שעות שימוש
 ₪ 257 3 סה"כ עלות לשעה 

 ₪ 80 4 דמי שימוש מומלצים לנוער לשעה מ.ס אשדוד

 1,074 5 סה"כ שעות שימוש נוער מ.ס אשדוד
 ₪ 85,920 6 סה"כ דמי השימוש השנתיים מ.ס אשדוד 

 ₪ 189,610 7 תמיכה נדרשת נוער מ.ס אשדוד

 ₪ 80 8 דמי שימוש מומלצים בוגרים מס אשדוד

 252 9 סה"כ שעות שימוש בוגרים מס אשדוד
 ₪ 20,160 10 סה"כ דמי השימוש השנתיים מס אשדוד 

 ₪ 44,489 11 תמיכה נדרשת בוגרים מס אשדוד

 ₪ 80 12 דולפין-דמי שימוש מומלצים לנוער לשעה עירוני אשדוד 

 750 13 דולפין -סה"כ שעות שימוש נוער עירוני אשדוד 
 ₪ 60,000 14 דולפין -סה"כ דמי השימוש השנתיים עירוני אשדוד  

 ₪ 132,409 15 דולפין -תמיכה נדרשת נוער עירוני אשדוד 

 ₪ 80 16 דולפין -דמי שימוש מומלצים בוגרים עירוני אשדוד 

 444 17 דולפין -סה"כ שעות שימוש בוגרים עירוני אשדוד 
 ₪ 35,520 18 דולפין -סה"כ דמי השימוש השנתיים עירוני אשדוד  

 ₪ 78,386 19 דולפין-תמיכה נדרשת בוגרים עירוני אשדוד 

 ₪ 80 20 דמי שימוש מומלצים בוגרים הפועל אדומים אשדוד

 534 21 סה"כ שעות שימוש בוגרים הפועל אדומים אשדוד
 ₪ 42,720 22 סה"כ דמי השימוש השנתיים הפועל אדומים  אשדוד 

 ₪ 94,275 23 תמיכה נדרשת בוגרים  הפועל אדומים אשדוד

 ₪ 80 24 לנוער לשעה הפועל אשדוד אדומיםדמי שימוש מומלצים 

 435 25 סה"כ שעות שימוש נוער הפועל אשדוד אדומים
 ₪ 34,800 26 סה"כ דמי השימוש השנתיים נוער הפועל אשדוד אדומים 

 ₪ 76,797 27 תמיכה נדרשת נוער הפועל אשדוד אדומים

 ₪ 80 28 בית"ר אשדוד -דמי שימוש מומלצים לנוער לשעה 

 120 29 בית"ר אשדוד -שעות שימוש נוער סה"כ 
 ₪ 9,600 30 נוער בית"ר אשדוד -סה"כ דמי השימוש השנתיים  

 ₪ 21,185 31 בית"ר אשדוד -תמיכה נדרשת נוער 

 ₪ 80 32 בית"ר אשדוד -דמי שימוש מומלצים בוגרים לשעה 

 105 33 סה"כ שעות שימוש בוגרים בית"ר אשדוד
 ₪ 8,400 34 בוגרים  בית"ר אשדוד -השנתיים סה"כ דמי השימוש  

 ₪ 18,537 35 בוגרים בית"ר אשדוד -תמיכה נדרשת נוער 
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 ₪ 1,222,695 1 עלות מגרשי ספורט

    

    

    

 טבלת ריכוז  -נספח ב' המשך 

 נתונים לנספח א'

    

    

 ₪ 80 36 בני אשדוד -דמי שימוש מומלצים לנוער לשעה 

 225 37 בני אשדוד -נוער  סה"כ שעות שימוש
 ₪ 18,000 38 נוער בני אשדוד -סה"כ דמי השימוש השנתיים  

 ₪ 39,723 39 בני אשדוד -תמיכה נדרשת נוער 

 ₪ 80 40 בני אשדוד -דמי שימוש מומלצים בוגרים לשעה 

 450 41 סה"כ שעות שימוש בוגרים בני אשדוד
 ₪ 36,000 42 אשדודבוגרים  בני  -סה"כ דמי השימוש השנתיים  

 ₪ 79,445 43 בוגרים בני אשדוד -תמיכה נדרשת 

 ₪ 80 44 בוקה גוניור -דמי שימוש מומלצים בוגרים לשעה 

 75 45 סה"כ שעות שימוש בוגרים בוקה גוניור
 ₪ 6,000 46 בוגרים  בוקה גוניור  -סה"כ דמי השימוש השנתיים  

 ₪ 13,241 47 שאשדוד בוגרים  בוקה גוניור -תמיכה נדרשת נוער 

 108 48 שעות שימוש בתי ספר
 ₪ 0 49 דמי שימוש מומלצים 

 ₪ 0 50 סה"כ דמי השימוש השנתיים

 ₪ 27,707 51 סה,כ תמיכה נדרשת לבתי ספר

 194 52 שעות שימוש ותיקים
 ₪ 80 53 דמי שימוש מומלצים ותיקים 

 ₪ 15,520 54 דמי שימוש ותיקים

 ₪ 34,250 55 תמיכה נדרשת ותיקים

 ₪ 850,055 56 סה"כ תמיכה נוער + בוגרים+ ותיקים + בתי ספר

 ₪ 372,640 57 סה"כ דמי השימוש השנתיים נוער + בוגרים+ ותיקים

 ₪ 1,222,695 58 סה"כ תמיכה + דמי שימוש

 ₪ 6,852,279 59 סה"כ    

 הפרש בין עלויות טבלה זו לפירוט
 

0 
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 ₪ 1,222,695 1 עלות מגרשי ספורט

    

 

 

הערה: קבוצות שאינן עמותות מתוקצבות במסגרת ועדת התמיכות העירונית המבקשות 

בערב , יחוייבו  22.00בבוקר ואחרי השעה  8:30לעשות שימוש במגרשים לפני השעה 

 מהעלות המלאה. 60%במחיר 

 

 טבלת מקדמת החיוב בדמי שימוש –ספח ג' נ

 

 

 

 

  

ערךמתוך ערךהמשתמששם הפרמטרסוג המתקן

תוצאת 

הפרמטר

15,71813%2,044מ.ס. אשדוד - בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימושאיצטדיון

7,09475%5,321מ.ס. אשדוד - בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימוש בשבתותאיצטדיון

15,71813%2,044עירוני אשדוד - דולפיניאחוז מתוך עלות לשעת שימושאיצטדיון

7,09475%5,321עירוני אשדוד - דולפיניאחוז מתוך עלות לשעת שימוש בשבתותאיצטדיון

15,71813%2,044הפועל אדומים אשדוד אחוז מתוך עלות לשעת שימושאיצטדיון

7,09475%5,321הפועל אדומים אשדוד אחוז מתוך עלות לשעת שימוש בשבתותאיצטדיון

25731%80מ.ס. אשדוד - בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימוש מגרשי ספורט

25731%80מ.ס. אשדוד - ותיקיםאחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80מ.ס. אשדוד - נועראחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80עירוני אשדוד - בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימוש מגרשי ספורט

25731%80עירוני אשדוד-נועראחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80 הפועל אדומים-בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80 הפועל אדומים-נועראחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80הפועל אשדוד-בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80הפועל אשדוד-נועראחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80ביתר אשדוד -בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80ביתר אשדוד -נועראחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80בוקה גוניור סיטי -בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80בני אשדוד -בוגריםאחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

25731%80בני אשדוד -נועראחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

15,7180%0כנס מחולותאחוז מתוך עלות לשעת שימושאיצטדיון

15,7180%0ימי ספורט ואירועיםאחוז מתוך עלות לשעת שימושאיצטדיון

2570%0בתי ספראחוז מתוך עלות לשעת שימושמגרשי ספורט

19231%60אגודות שונותאחוז מתוך עלות לשעת שימושאולמות


