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 2020אוקטובר,  8
 כ' תשרי, תשפ"א 

 2/19מס' פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
 18/3/19שני, י"א אדר ב' תשע"ט, מיום  

 נוכחים:
 ויו"ר ועדת הקצאות  מנכ"ל העירייה - דוד שטרית מר 

 גזברית העירייה  - גב' תמר קופר 
 יועצת משפטית לעירייה  - אלטמן -טובה שפירא עו"ד

   מפקח על עמותות הספורט - לולו -מר ציון בן
 מזכירות העירייה  - פור -גב' יעל יצחק

 על סדר היום:

 .2019לשנת  לעמותות הספורט דיון בבקשות תמיכה .1

 : מנכ"ל העירייה

 ₪. 4,910,000תקציב התמיכות לתחום הספורט לשנה זו הינו   •

 .ולהלן יפורטו המלצותיו המקצועיות הבקשות נבחנו ע"י המפקח בהתאם להוראות התבחינים  •

כספי   • הפנים,  משרד  ידי  על  העירייה  תקציב  לאישור  ועד  במועצה  התמיכות  חלוקת  אישור  לאחר 

קרי   הפנים,  משרד  בנוהל  לאמור  בהתאם  לעמותות  יועברו  שחולקה    1/12התמיכה  התמיכה  מסכום 

 מסך התמיכה.   50%אך לא יעלה על  ,בכל חודש בשנה הקודמתו נושא תמיכה ותא בוציב תקבאותו 

 : לולו, מפקח על פעילות עמותות הספורט-התייחסות מר ציון בן

 מכבי יבנה 

מקיימת פעילות בתחום הכדורגל לאורך כל השנה ולכל הגילאים, מילדים ועד מבוגרים. מפעילה בית ספר  

הספלכדורגל   בתי  )הליגה  יר  בע  רבכל  א'  בליגה  ממוקמת  ביותר.הקבוצה  הגדול  הינו  החניכים  והיקף 

ל  השלישית( כוללת  מועמדת  העמותה  עליון.  תחרותיות,  10פליאוף  כ  245  קבוצות  מתוכם    220-שחקנים 

  4  ,בנוסף  לם בני המקום.וילדים כ  600מפעילה בי"ס לכדורגל הכולל  העמותה  כ"כ    שחקנים תושבי יבנה.

שחקנים מופעלים ע"י    100עוד    לם יבנאים.וכ  ,ילדים  60לבנות סה"כ    1  -לבנים ו  3-ורט  ספ   י קבוצות פרח

צעדה, מסע אופנים, הליכה לילית   חוגים עממיים למבוגרים. העמותה מקיימת פעילות לכלל התושבים:

 ועוד. 

 אליצור יבנה העמותה לקידום הכדורסל ביבנה 

ה ילדים, נערים, ב  מקיימת פעילות ספורט בענף הכדורסל. הפעילות מתקיימת לאורך כל השנה ומשתתפים

 נערות ומבוגרים. יש לציין שאליצור מעודדת פעילות נשים בענף זה. קבוצת אליצור יבנה ממוקמת בליגה 



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה 

2 

היתר מיבנה. כ"כ    כל  שחקנים   8למעט    ,שחקנים  345קבוצות סה"כ    26בעמותה    .לאומית )הליגה השנייה(

מהקבוצות    7הקבוצות    23מתוך    .  א'וקבוצת בוגרים בליגה  לאומית  מת קבוצת נשים בליגה  יבעמותה קי

הכולל  הן   לכדורסל  בי"ס  גם  מפעילה  העמותה   . בנות  ועוד    650קבוצות  וילדות  פרחי    2ילדים  קבוצות 

הכוללת   עוד    בנות.  30ספורט  ישנן  כן,  למבוגרים  2כמו  כ  ,קבוצות  משתתפים  וגברים  50  -בהן    .נשים 

 . העמותה מפעילה פעילות כלל עירונית סטרייט בול , ומאמצים ילדים במועדוניות הרווחה בעיר

 בית"ר יבנה 

ירדה השנה ליגה והיא    הקבוצהקבוצת כדורגל המפעילה קבוצת בוגרים בלבד. מספר החניכים הינו מועט.  

ר יבנה יש פעילות  "לבית  היתר מחוץ ליבנה.שחקני בית ו  16תוכם  מ  ,שחקנים  25  סה"כ.  'גממוקמת בליגה  

 ₪ למהלך כל השנה.  200,000הוא בהתאם לתבחינים על כן סך תקציבה  ,ייחודית רק של קבוצת בוגרים

ה  לשאלת היועצת המשפטית בדבר תמיכה עקיפה בקבוצות באמצעות שימוש במגרשי ספורט עירוניים, עונ

לפי צרכיהן.  משתמשות במגרשים העירונייםעמותות ל המר ציון בן לולו כי כ

:החלטה

להלן,   כמפורט  הספורט  לעמותות  תמיכות  חלוקת  לאשר  אחד  פה  ממליצה  לעיל  הוועדה  לאמור  בכפוף 

ולעמידה בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים: 

סכום התמיכהשם העמותה מס'
2,550,000ורסל ביבנה העמותה לקידום הכד .1
 2,160,000 עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה  .2

 200,000 עמותת בית"ר  .3
 ₪ 4,910,000סה"כ

רשמה: יעל יצחק פור

העתק:
ראש העיר –ארי -מר צבי גוב

למשתתפים 
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