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2020נובמבר,  23
ז' כסלו, תשפ"א 

1/2020מס' פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
19/1/20ראשון, כ"ב טבת תש"פ, מיום 

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

גזברית העירייה  - גב' תמר קופר 
יועצת משפטית לעירייה  - אלטמן -פיראה שטובעו"ד 

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

על סדר היום: 

. 2020לשנת  לעמותות הספורט דיון בבקשות תמיכה .1

:  מנכ"ל העירייה

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

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

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 הקודמתשא תמיכה נו  ותובא ובאותו תקציב 

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

 מכבי יבנה  -. עמותת מכבי לקידום הספורט1

העמותה מפעילה את הקבוצות הבאות: 

. קבוצת הבוגרים בליגה א' .1

ה( חדשצה קבוצת הנשים בליגה ארצית )קבו .2

.קבוצת הוותיקים )קבוצה חדשה( .3

קבוצות מחלקת הנוער: נוער ליגה ארצית, נערים א', נערים ב', נערים ג'  .4

ילדים א', ילדים ב', ילדים ג', ילדים מיוחד.

סה"כ שחקנים ושחקניות בקבוצות העמותה :

. שחקנים/ות 220שחקנים בקבוצה   x 20קבוצות  11

נה. שחקנים/ות תושבי יב 200-שחקנים/ות בעמותה כ 220מתוך 



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה 

2 
 

. עמותת בית"ר יבנה 2

העמותה מפעילה קבוצת בוגרים בליגה ב',   .1

.לעמותה אין קבוצות נוספות  .2

שחקנים תושבי יבנה.  16-שחקנים בעמותה מתוכם כ 20* סה"כ 

אליצור יבנה   –. העמותה לקידום הכדורסל ביבנה 3

ה את הקבוצות הבאות: העמותה מפעיל   

. בוגרים בליגה הלאומית .1

. נשים בליגה הלאומית .2

. בוגרים בליגה א' .3

הנוער מחלקת  ב',  קבוצות  נערות  א',  נערות  מחוזית,  נוער  ארצית,  נוער  לאומית,  נוער  על,  ליגת  נוער   :

ילדות א',    נערים לאומית, נערים ארצית,  נערים מחוזית,  ילדים לאומית,  ילדים ארצית, ילדים מחוזית, 

סל בנים, -ילדות ב', קט סל א' בנים, קט

סל בנות. -סל בנות ב', קט-סל בנות א', קט-סל ב' בנים, קט סל בנים, קט סל בנים, קט-קט

סה"כ שחקנים ושחקניות בקבוצות העמותה:

. שחקנים ושחקניות 375  –שחקנים   x  15קבוצות 25

ושבי יבנה. שחקנים/ות ת 330 -שחקנים/ות בעמותה כ 375מתוך 

החלטה :   

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

  ולעמידה בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים:

סכום התמיכהשם העמותהמס'

2,550,000העמותה לקידום הכדורסל ביבנה . 1
2,100,000עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה . 2
260,000עמותת בית"ר .3

₪ 4,910,000סה"כ 

רשמה: יעל יצחק פור

העתק:
ראש העיר –ארי -מר צבי גוב

למשתתפים 
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