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בחדר ישיבות ע"ש ,( 2022בנובמבר  15שלישי כא' חשון  חשוון תשפ"ג  )ביום שהתקיימה  ועדת תמיכות מקצועיתמישיבת 
 , רמלה.1אפריאט בספריה העירונית רחוב ויצמן 

 
 נוכחים:

 

  מנכ"ל העירייה  ויו"ר הועדה                                   -רונן עזריה 
 יועץ משפטי  -עו"ד דורון דבורי

 גזברית העירייה  ס' – שגיא רוזנבלט
  

 

  
 

 עבור מ.ס. בית"ר רמלה ותנועות הנוער בעיר תמיכותדיון הנדון: 
 

 580667046 הקפאת הקצבה של מועדון מ.ס. בית"ר רמלה כדורגל ע"ר .1

וזאת למעט תמיכה לתשלום שכר  של הקבוצהלאור דו"ח רואה החשבון הקצבות לעמותה החליטה על הקפאת וועדת תמיכות 

 שחקנים והוצאות דחופות.

עמותת מ.ס. רמלה מנוהלת ע"י חברי לאור הדו"ח, הוחלט על שינויי גברא בעמותה, בהתאם לדיווח מנהל אגף ספורט ואירועים, 

ים שהסכימו לקחת את תחום הניהול ברשותו של סמי אבידן, יו"ר העמותה, אדם בעל ניסיון עבר בניהול עמותות ספורט הנהלה חדש

  .במטרה לשקם את הנזק שנגרם ע"י חברי ההנהלה הקודמת

ל הצד ומנהלים את הקבוצה ע 2022ההנהלה החדשה החלה את עונה הפעילות בתחילת אוגוסט לדברי ראש האגף, מר ניסים רון, 

העבירו חברי העמותה דוחות רבעוניים שנבדקו ע"י עובדי העירייה  2022הטוב ביותר מבחינה ניהולית ותקציבית. בחודש אוקטובר 

ולדעת אנשי מקצוע, נבנתה קבוצה טובה  2-מחזורים הקבוצה מדורגת במקום ה 10ונמצאו עונים לדרישות עפ"י נוהל תקין. לאחר 

 ל לליגה ב'.בעלת סיכויים טובים להעפי

 

שהקבוצה העבירה דו"חות מסודרים הוחלט על שחרור הדרגתי של כספי התמיכה וזאת למעט לאור השינוי בניהול הקבוצה ולאחר 

 ₪.   104,000 בסךלקבוצה  א.מ.וזאת בעקבות חוב של מר ₪  104,000סך של 

הגיש א.מ לגביית החוב. במקביל  א.מ.הגישה תביעה נגד  מ.ס. בית"ר רמלהעמותת בהתאם לדיווח מנהל אגף הספורט והאירועים, 

תביעה למוסד לבוררות בהתאחדות לכדורגל כי הלווה כסף לחבר הנהלת הקבוצה. העמותה מ.ס. בית"ר הגישה כתב הגנה בנדון 

 ותביעה נגדית. 

  שההליך ימשך במהלך החודשים הקרובים.במוסד לבוררות נקבע דיון ראשון לחודש דצמבר והצפי 

לבטל את הקפאת הסכום  השבקמ, הנהלת הקבוצה מאחר והחל הליך בוררות בהתאחדות לכדורגל והגשת תביעה משפטית כנגד א.

 בנתה קבוצה טובה מבחינה מקצועית,לדברי הנהלת הקבוצה, מאחר והקבוצה מדורגת במקום השני ללא הפסד ונ₪.  104,000בסך 

יגרם נזק בלתי הפיך ויצטרכו לשחרר שחקנים בכדי להימנע ממצב ₪,  104,000 לא יקבלו את הסכום בסךוהחשש בעמותה שבאם 

 .שלא יעמדו בתנאי החוזים ותשלום שכר השחקנים, להם התחייבו טרם הידיעה על הקפאת חלק מהתקציב

 

העובדה וחוות דעת מנהל אגף ספורט בנוגע לשיפור החל בניהול הקבוצה והפיקוח החשבונאי עליה ולאור לאחר בחינת הנתונים 

סבורה שמתנהל דיון בבוררות של ההתאחדות לכדורגל ותביעה בבית משפט אזרחי של העמותה כנגד א.מ. שלא מעניינה של העירייה, 

 יזוקה.וועדת תמיכות כי אכן הסכום הנ"ל חשוב לבניין הקבוצה וח

 

עם זאת, טרם נקבע דבר על ידי הגורמים המוסמכים של ההתאחדות ומשכך, אין הוועדה רואה לנכון לשחרר את הסכום הנ"ל וזאת 

 עד לתום ההליכים.
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. בתום ההליך 2023שנת ל לזכות העמותה יעודיאש"ח ולהעבירם לתקציב  104אשר על כן, מחליטה הוועדה להקפיא את הסך של 

 תחליט הוועדה באם לשחרר הכספים לקבוצה אם לאו.תידון והוועדה בנושא ו  ר תוצאותיוהמשפטי ולאו

 

 

 (1)נספח 

 

 

 2022תשלום סופי לתמיכות תנועות נוער לשנת  .2

על אופן חלוקת תמיכות לתנועות הנוער, נמצא כי חלק מתנועות   25.7.2022מיום  8/2022-15בהמשך להחלטת המועצה מס' 

הגישו אסמכתאות /חשבוניות שאינן רלוונטיות מתנועות הנוער וחלק  ,באופן חלקי 2021ביצוע פעילות לשנת הנוער הגישו דוח 

 תנועות בעיר. הלפעילות 

עבור התמיכה העירונית שהעירייה מעבירה לתנועות, מהווה חלק מהתבחינים לחלוקה  2021היות והצגת דוח ביצוע לשנת 

 לוקה של התמיכות לתנועות הנוער.ת תקציב החצורך לעדכן אעלה , 2022התמיכה לשנת 

 להלן ריכוז תשלום לתנועות הנוער לאחר בדיקת מסמכים וקיזוז תשלומי עירייה:

   
      

 שם תנועה

סכום תמיכה 
מקסימאלי 

ע"פ 
 קריטריונים

תקציב שנשאר 
בתנועה משנת 

ויש לקזז  21
מהתמיכה 

22בשנת   

קיזוז 
חשבונות 

חשמל/שונות 
שהעירייה 

 שילמה

פירוט קיזוז 
חשבונות ששלומו 

 ע"ח העירייה

תשלום 
סופי 

לתנועות 
 אחרי קיזוז

נוער העובד 
 51,698 חשמל מענית 4,900 22,389 78,986 והלומד  מענית

 81,528 אוטובוס 2,689 261 84,477 בני עקיבא
צופים ערבים 
 59,134 אורתודכסים

   59,134 

 70,116 צופים אחווה
11,156 8,143 

התקנת שעון פנימי 
 50,817 +קיזוז חשמל

 59,134    59,134 אריאל
השומר -אגיהל

 36,743   11,409 48,152 הצעיר

 339,054  15,732 45,214 400,000 סה"כ
 

אשר הוקצו  לשיפור התשתיות והשיפוצים במבני העירייה 2022 בשנת מבקשת להשתמש בתקציב העודף בעירייה נוערה יחידת
 ₪ . 45,214הינו על סך נועות הנוער להגדלת היקף הפעילות התקציב לת

 

 

 החלטות הועדה:

 לזכות העמותה,אש"ח ולהעבירם לתקציב יעודי  104להקפיא את הסך של הועדה מחליטה לאור ההליך המשפטי המתנהל  .1

באם לשחרר הכספים לקבוצה . בתום ההליך המשפטי ולאור תוצאותיו  תידון והוועדה בנושא ותחליט הוועדה 2023לשנת 

 אם לאו.
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יאושר כתבחין נוסף להמשך שיפור התשתיות והשיפוצים במבני ₪  45,214הועדה מחליטה כי סכום הקיזוז על סך  .2
 אשר הוקצו לתנועות הנוער להגדלת היקף הפעילות. העירייה

 
 

 
                                                                                    

  רונן עזריה                         שגיא רוזנבלט                                דורון דבורי               
  מנכ"ל העירייה                               גזברית העירייה   ס'                      יועמ"ש העירייה  
      

 

 


