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 מוש במגרשי הספורט והאולמותעדכון דמי השי .א

 

 עדכון דמי שימוש. 1א

 .2015+ 2016-על סמך נתוני   2016דמי השימוש עודכנו במהלך שנת 

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

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

 י , מגרשי ספורט  ואולמות.באחזקת  אצטדיון עירונ

 הנתונים בין היתר כללו את עדכון שעות השימוש באולמות הספורט והתעריפים 

 השונים.

 

 שיטת הבדיקה . 2א

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

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

 האחזקה.יים, היקף השימוש ועלויות הפיז הנתונים

  

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

 )מלבד שיפוצים חד פעמיים במקיף ז'  מתקציב פיתוחבניה  תקציבי

תקציבית  וביטוחים. תשלומי פנסיה העמסות מנהלה, ,ובאצטדיון (
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 במתקנים ויות האחזקהנתונים פיזיים, היקף שימוש האגודות ועל .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 -מבנה מלתחות וחדרי הלבשה כמבנים 

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

 

 היקף שימוש האגודות: .ב

   בוגרים ונוער .  -שם המשתמש:   מ.ס אשדוד 

 עות בעונהש 234ם:היקף שימוש באימוני. 

 :משחקים בעונה  20  היקף שימוש במשחקים.* 

 .שעות 60נה סה"כ לעו  שעות לבוגרים ולנוער יחדיו  3

 ומה.פעולות חינוך וכד –שעות  36

 

 חושבו כמשחקים בשבת מאחר שבאופן שולי מתקיימים משחקים באמצע השבוע *

.רשות הספורט מקור הנתונים:  



 לשכת הגזבר

08-8545230/3 

 

   5 

 

 עלויות אחזקה: .א

 

 עלות לשנה בש"ח סוג ההוצאה

 156,000 עובדים

 35,400 חומרים

 97,000 אחזקה שוטפת

 5,300 כלים וציוד

ושירותים וטריבונות ניקיון   40,300 

 33,500 עבודות קבלניות

 124,000 תיקוני מסגרות

 81,000 תיקוני חשמל

 90,772 הכנות לרישיון עסק

 97,341 מים

 72,000 חשמל

  2022ון חישוב עד ידפוץ אצטשי
 1,600,000 כולל 

 2,432,613 סה"כ
 

 

 הערות:  .ב

 

 בשה ומועדון הספורט.עלויות החשמל והמים כוללות את חדרי ההל (א

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

 

 עלות שימוש באצטדיון הי"א במשחק כדורגל

 

 עלות בש"ח הוצאות למשחק כדורגל בשבת

 1850 עובדים במשחק

 1500 נקיון שרותים

 1500 נקיון טריבונות

 300 חשמל

 5,150 סה"כ

 

רשות הספורט *מקור הנתונים:  
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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"ר 250 רננים

 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 560 אופק

 22:00  -  8:00 מ"ר 250 הראל

 22:00  -  8:00 מ"ר 200 גאלים

 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

 720 80 אליצור אשדוד

 2,232 248 הפועל אשדוד  ענפים

 2,700 300 ספורטאי מכבי אשדוד

מכבי אשדוד, כדורסל 
 384 48 גברים

הפועל ארזים אשדוד, 
 1,692 188 כדורסל

 2,268 252 ביתר אשדוד

 72 12 העמותה לקידום הנכים

 288 32 עמותת הטניס שולחן

מכבי אשדוד כדורסל 
 384 48 נשים

מכבי אשדוד כדור סל 
 1,134 126 )ילדות נערות(

 11874 1334 סה"כ 

 

   הרשות הספורט. -מקור הנתונים 

 :עלויות אחזקה 

 הינו בשיטת ההוצאה הישירה המשתנה לכל שעת  מחור אולמות הספורט,ת

 פעילות.

 :תשומות להפעלת האולם לכל שעת הפעלה 

 שעה₪/ 48  -ניקיון 

    שעה₪/  50  -אב/בית 

 שעה₪/ 66  -   1תקורה 

 164    ₪  . לכל שעת  הפעלה 

  : מקור הנתונים ועורכי התחשיב 

 .רשות הספורט 

 ר.מחלקת חשבות ומחלקת ושכ 

 מנהל אגף החשבות - מר רמי לב

                                                 
 הוצאות חשמל, מים ותחזוקה -תקורה 1

 ₪ 10.8קוט"ש  =   X 18לשעה ₪  0.6 -חשמל

 ש"ח 10.1קוב=    X 1לקוב ₪   10.1 -מים

 לשעה בממוצע₪    40  אולם שנתי  =עבור ₪  150,000 -תחזוקה
 ₪  5 -שונות
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 מנהלת מח' תמיכות -גב' מזל אסולין 

  מגרשי ספורט:. 3ב

 מגרש ספורט דשא טבעי –. א 3ב 

 

  נתונים פיזיים:א (.  

 דשא טבעי -מגרש אימונים רובע ב' שם: 

 

 צמוד לאצטדיון ברובע ב' בשד' ויצמןמיקום: 

 מ' רוחב X 40מ' אורך  90 :נתונים פיזיים

 דר שופטים ואין מקלחות .אין ח

 

 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 (. 

 198 - כ  מ.ס אשדוד בוגרים  

 1,078 - כ מ.ס אשדוד מח' הנוער   

 שעות  60 -כ   עירוני אשדוד נוער 

 שעות  280  -כ    עירוני אשדוד בוגרים 

  שעות   60 - כ  בוגרים –אדומים 

 שעות  60 -כ  בוגרים -הפועל  אשדוד 

 שעות  60  -כ   קבוצות ותיקים 

 שעות בממוצע לשנה 36  -כ  תחרויות בתי ספר 

 שעות ממוצע שנתי משחקים ואימונים

רשות הספורט  -ם  מקור הנתוני
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 ג(  עלות אחזקה שנתית של מגרש אימונים במכללה )מחיר למגרש אימון אחד(

 

 עלות לשנה בש"ח סוג ההוצאה

 156,000 עובדים

 35,000 חומרים

 33,000 עבודות קבלניות 

 5,500 כלים וציוד

 28,000 חשמל

 80,000 מים

 337,500 סה"כ 
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 סינטטידשא  גרשמ -אצטדיון העירוני  – ב. 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 -טים,  ומלתחות:  )חדרי ספח למשרד, שופ  -מבנים  

 

 היקף שימוש האגודות :ב(  

 

 שעות 800 -כ   מ.ס אשדוד  נוער 

  שעות 150 -כ  נוער עירוני אשדוד 

  שעות  40 -עירוני אשדוד נוער כ 

  שעות  150  -בוגרים כ  –אדומים 

 שעות  150  -כ  בוגרים -הפועל אשדוד 

 שעות 180 -כ  ותיקים 

 

 שעות בממוצע לעונת פעילות, 300  -כ קבוצת אתלטיקה קלה

 הוועדה החליטה שלא לחייבם   -הקבוצה משתמשת רק במסלול הריצה   

 שימוש.מי בד 

 שעות בממוצע לשנה 36 -תחרויות בתי ספר כ

 

ספורטרשות ה  -מקור הנתונים  
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 עלויות אחזקה מבנה מלתחות:(. 1ג

 

 הוצאה הישירה תמחור שימוש  מבנה  המלתחות באצטדיון ברובע ב', בשיטת ה 

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

 לשעה.₪  164 :קרי זהות לשעת הפעלת אולם 

 

 עלות אחזקה שנתית של מגרש האימונים באצטדיון רובע ב'  (.2ג

 

 עלות לשנה בש"ח סוג ההוצאה

 53,000 עלות עובדים

 59,700 אחזקה שוטפת

 89,800 תתיקוני מסגרו

 20,000 ניקיון טריבונות

 26,256 הכנת רישיון עסק

 24,000 אחזקת דשא סינטטי

 18,000 מים

 84,500 חשמל

 11,600 עבודות קבלניות 

 2,000 כלים

 386,856 סה"כ 

 

 מקור הנתונים:  רשות הספורט

  

ונים עלות אחזקת מגרש האימ תחשיב המבנה מוגש בנפרד ומחושב לפי שעות הערות: 

הצמוד לאצטדיון זהה לעלות אחזקת האצטדיון.
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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)  -עלות דמי שימוש לשעה  

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

  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) 164 סה"כ הוצאות הפעלת אולם 

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

 (6', סעיף ג)ראה נספח ב 104 סה"כ תמיכה נדרשת 

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

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

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

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

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

 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) -עלות שימוש לשעת שימוש 

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

  (8ראה נספח ב', סעיף ד) -12בוגריםסה"כ דמי שימוש נורמטיביים 

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

 :(32ראה סה"כ נספח ב', סעיף ד) - 14סה"כ תמיכה נדרשת שנתית

                                                 
 (2( )ג3סעיף ב) 11( ועמ' ()ג3סעיף ב) 9מגרשים ראה עמ'  4  8

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

 סה"כ הוצאות חלקי סה"כ שעות שימוש  10

 חיוב לנוער עלות לשעה כפול מקדם החיוב מנספח ג'  11

 ג' חיוב לבוגרים עלות לשעה כפול מקדם החיוב מנספח   12

 1ב(ג3השוואת החיוב לחיוב באולמות ) 10ראה 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:

 

 ון עירוני:אצטדי (1

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

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

  

 אולמות ספורט: (2

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

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

 

 מגרשי האימונים: (3

 (33ראה נספח ב', סעיף ד) - סה"כ דמי שימוש

 (32ראה נספח ב', סעיף ד) -סה"כ תמיכה נדרשת 

 

  פירוט האגודות המחויבות בדמי שימוש, גובה החיוב בדמי שימוש והקצאת התמיכה

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

 במתקנים.

 

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

 

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

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

 כדלקמן:

  ₪ 311,962   מ.ס אשדוד, )העירייה תגבה ישירות(

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

 ₪  351,962 סה"כ

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

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

 .כספים ,ובצמוד למדד מתאריך ההפקה

 

 ב ב ר כ ה 

 

 

 מר עודד לוי

 העירייהגזבר 

 לבמר רמי  

 אגף החשבותמנהל 

 מר יוסי לרר 

 אגף נטיעותמנהל 

 מר ניסים דוק 

ס/מנהל הרשות 

 לספורט

 גב' מזל אסולין 

 ותועדת תמיכמזכירת 
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 טבלת חישוב לחיוב בדמי שימוש במתקנים -נספח א 

 

תחשיב  סוג המתקן שם אגודה
 קודם

היקף 
שימוש 

 שנתי

דמי 
 שימוש

סה"כ דמי 
 שימוש

הפער בין דמי 
השימוש 

שנקבעו לבין 
 סה"כ העלויות

 איצטדיון בוגרים ונוער  -מ.ס. אשדוד 
 

234 1,003 234,702 1,570,369 

 בוגרים ונוער  -מ.ס. אשדוד 
שימוש  -איצטדיון 
 25,740 77,260 3,863 20  בשבתות

 מגרשי ספורט בוגרים -שדוד מ.ס. א
 

198 0 0 83,006 

    
 

        

 787,295 0 0 1,878 1,818,276 מגרשי ספורט נוער-מ.ס. אשדוד 

 2,466,409 311,962        סה"כ מ.ס 

 88,036 0 0 210   מגרשי ספורט עירוני אשדוד בוגרים

 134,150 0 0 320   מגרשי ספורט עירוני אשדוד נוער

 88,036 0 0 210   מגרשי ספורט גריםאדומים אשדוד בו

 88,036 0 0 210   מגרשי ספורט הפועל אשדוד בוגרים

 398,259 0   950   מגרשי ספורט סה"כ אגודות ספורט

 46,284 0 0 6   צטדיוןא כנס מחולות -מינהל החינוך  

שימוש במגרשי  -מינהל החינוך 
 30,184 0 0 72   מגרשי ספורט ספורט

 231,419 0 0 30   צטדיוןא ימי ספורט ואירועים -נוך מינהל החי

 307,887 0   108   צטדיוןא סה"כ מינהל החינוך

 100,613 0 0 240   ב'-אצטדיון  ותיקים -כדורגל 
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 טבלת חישוב לחיוב בדמי שימוש במתקנים -נספח א המשך 

 
תחשיב  סוג המתקן שם אגודה

 קודם

היקף 

שימוש 

 שנתי

דמי 

 שימוש

דמי  סה"כ

 שימוש

הפער בין דמי 

השימוש 

שנקבעו לבין 

 סה"כ העלויות

 74,808 43,200 60 720   אולמות ספורט אליצור אשדוד

 231,905 133,920 60 2,232   אולמות ספורט הפועל אשדוד

 280,530 162,000 60 2,700   אולמות ספורט ספורטאי מכבי אשדוד

 39,898 23,040 60 384   אולמות ספורט מכבי אשדוד כדורסל גברים

 175,799 101,520 60 1,692   אולמות ספורט הפועל ארזים אשדוד כדורסל

 235,645 136,080 60 2,268   אולמות ספורט ביתר אשדוד

 7,481 4,320 60 72   אולמות ספורט העמותה לקידום נכים

 29,923 17,280 60 288   אולמות ספורט עמותת טניס שולחן

 39,898 23,040 60 384   אולמות ספורט שדוד כדורסל נשיםמכבי א

 117,823 68,040 60 1,134   אולמות ספורט מכבי אשדוד כדורסל נערות

 1,233,709 712,440   11,874   אולמות ספורט סה"כ 

 סה"כ כללי

    

1,024,402 4,506,877 

 עקיפה בהתאם  לשיפוץ מיכהת ' תיחשבז* בנוסף באופן יחסי לעמותות המשתמשות במקיף 

2014שנים החל מ  10ל ₪  155,655לכל אחד –כדורסל נשים וכדורסל גברים 
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 טבלת ריכוז נתונים לנספח א' - בנספח 

 

 כללי .א

 ח"ש 5,531,279  פ טבלה זו"כ עלויות ע"סה

 

 עירוניצטדיון א .ב

ח"ש  1 מלאה -עלות אצטדיון   2,432,613 

ח"ש  2 מום שנתיתיבנטרול הוצאת מינ  349,839 

ח"ש  3 עלות אצטדיון לחיוב  2,082,774 

ח"ש  4 סה"כ שעות שימוש באצטדיון  270 

ח"ש  5 עלות  לשעה  7,714 

ח"ש  6 דמי שימוש מומלצים לשעת שימוש  1,003 

ח"ש  7 סה"כ דמי שימוש מומלצים  270,810 

ח"ש  8 סה"כ תמיכה נדרשת  1,811,964 

ח"ש  9 ורגלעלות למשחק כד  5,150 

ח"ש  10 חיוב בגין שעות שבת -אצטדיון   77,250 

עלות ע"ח העירייה בגין שעות  -אצטדיון 

ח"ש  11 שבת  25,750 

ח"ש  12 סה"כ דמי שימוש מומלצים שנתיים  348,060 

 

 ספורטולמות א .ג

ח"ש 1 עלות אולמות ספורט  1,946,149 

ח"ש  2 סה"כ שעות שימוש  11,874 

ח"ש  3 עלות שער הפעלה  164 

ח"ש  4 ימוש מומלציםדמי ש  60 

ח"ש  5 סה"כ דמי שימוש  712,440 

ח"ש  6 סה"כ תמיכה נדרשת   1,233,709 
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 טבלת ריכוז נתונים לנספח א' -המשך נספח ב' 

 ספורט גרשימ .ד

ח"ש 1 עלות מגרשי ספורט  1,399,356 

ח"ש  2 שעות שימוש  3,338 

ח"ש  3 סה"כ עלות לשעה  419 

 0  4 דמי שימוש מומלצים לנוער לשעה

ח"ש  5 סה"כ שעות שימוש נוער  1,878 

 0  6 סה"כ דמי השימוש השנתיים

ח"ש  7 תמיכה נדרשת נוער  787,295 

 0  8 דמי שימוש מומלצים בוגרים

ח"ש  9 סה"כ שעות שימוש בוגרים  198 

 0 10 סה"כ דמי השימוש השנתיים

ח"ש  11 תמיכה נדרשת בוגרים   83,006 

ח"ש  12 סה"כ שעות שימוש נוער עירוני אשדוד  320 

דמי השימוש השנתיים עירוני אשדוד סה"כ 
 0 13 נוער

ח"ש  14 תמיכה נדרשת נוער עירוני אשדוד  134,150 

ח"ש  15 סה"כ שעות שימוש בוגרים עירוני אשדוד  210 

סה"כ דמי השימוש השנתיים בוגרים עירוני 
 0 16 אשדוד

ח"ש  17 תמיכה נדרשת בוגרים עירוני אשדוד  88,036 

ח"ש  18 ודסה"כ שעות שימוש בבוגרים אדומים אשד  210 

 0 19 סה"כ דמי השימוש השנתיים בוגרים אדומים

ח"ש  20 תמיכה נדרשת בוגרים אדומים  88,036 

ח"ש  21 סה"כ שעות שימוש בבוגרים הפועל אשדוד  210 

סה"כ דמי השימוש השנתיים בוגרים הפועל 
 0 22 אשדוד

ח"ש  23 תמיכה נדרשת בוגרים הפועל אשדוד  88,036 
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 טבלת ריכוז נתונים לנספח א' -המשך נספח ב' 

 

 

 0 24 שעות שימוש מומלצים

 0 25 דמי שימוש מומלצים

 0 26 סה"כ דמי השימוש השנתיים

ח"ש 27 כ תמיכה נדרשת לבתי ספר"סה  30,184 

ח"ש  28 שעות שימוש ותיקים  240 

 0 29 דמי שימוש מומלצים ותיקים

 0 30 דמי שימוש ותיקים

ח"ש  31 תמיכה נדרשת ותיקים  100,613 

סה"כ תמיכה נוער + בוגרים+ ותיקים + בתי 
ח"ש  32 ספר  1,399,356 

סה"כ דמי השימוש השנתיים נוער + 
 0 33 בוגרים+ ותיקים

ח"ש  34 סה"כ תמיכה + דמי שימוש  1,399,356 

ח"ש  35 סה"כ  5,531,279 

 0  הפרש בין עלויות טבלה זו לפירוט

 

סגרת ועדת התמיכות העירונית המבקשות הערה: קבוצות שאינן עמותות מתוקצבות במ

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

מהעלות המלאה. 60%במחיר 
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 טבלת מקדמת החיוב בדמי שימוש –נספח ג' 

 

סוג 

 המתקן

מתוך  המשתמש שם הפרמטר

 ערך

תוצאת  ערך

 הפרמטר

 אצטדיון

אחוז מתוך עלות לשעת 

 שימוש

 -מ.ס. אשדוד 

 1,003 13% 7,714 בוגרים

 צטדיוןא

אחוז מתוך עלות לשעת 

 שימוש בשבתות

 -מ.ס. אשדוד 

 3,863 75% 5150 בוגרים

מגרשי 

 ספורט

אחוז מתוך עלות לשעת 

 שימוש 

 -מ.ס. אשדוד 

 0 0% 419 בוגרים

מגרשי 

 ספורט

אחוז מתוך עלות לשעת 

 שימוש

 -ד מ.ס. אשדו

 0 0% 419 ותיקים

מגרשי 

 ספורט

אחוז מתוך עלות לשעת 

 שימוש

 -מ.ס. אשדוד 

 0 0% 419 נוער

 צטדיוןא

אחוז מתוך עלות לשעת 

 0 0% 7,714 כנס מחולות שימוש

 צטדיוןא

אחוז מתוך עלות לשעת 

 שימוש

ימי ספורט 

 0 0% 7,714 ואירועים

מגרשי 

 ספורט

אחוז מתוך עלות לשעת 

 0 0% 419 בתי ספר שימוש

 אולמות

אחוז מתוך עלות לשעת 

 60 36% 164 אגודות שונות שימוש

  


