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 על סדר היום: 
 
 2021לשנת  לעמותות הספורט דיון בבקשות תמיכה .1

 אישור הוספת תנאי סף להגשת בקשה לתמיכה הגשת תצהיר רו"ח לאישור העסקת עובדים כדין.  .2

 .2022אישור התבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  .3

 

 

 2021דיון בבקשות תמיכה לעמותות הספורט לשנת  .1

 

 : מנכ"ל העירייה

  3,090,000תקציב התמיכות לתחום הספורט לשנה זו הינו .₪ 

  ולהלן יפורטו המלצותיו המקצועיות המפקח בהתאם להוראות התבחיניםהבקשות נבחנו ע"י . 

 מאחר שמדובר בקבוצות  בשנה זאת על אף מגיפת הקורונה לא היתה השפעה על פעילות קבוצות הספורט

 תחרותיות.

  שח לבדיקה  500לעמותות היתה הוצאה נוספת השנה לאור דרישת בדיקות קורונה מיוחדות בעלות של

 חק. לפני כל מש

 .כל העמותות משתמשות במגרשים עירוניים 

 

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

 

 "עמותת מכבי לקידום הספורט":  מכבי יבנה ענף הכדורגל  .1

 

 העמותה מפעילה את הקבוצות הבאות:

  ליגה א'. -בוגרים 

  ליגה ארצית. –נשים 

  קבוצה חדשה. –וותיקים 

  ליגה לאומית. –נוער 

  'מחוזית. –נערים א 
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  'מחוזית. –נערים ב 

  'מחוזית. –נערים ג 

 .'ילדים א 

 .'ילדים ב 

 .'ילדים ג 

 .'ילדים טרום א 

 

 סה"כ שחקנים/שחקניות בקבוצות העמותה :

 שחקנים/ות. 242סה"כ  –שחקנים בקבוצה   x 22קבוצות  11

 שחקנים/ות תושבי העיר יבנה.  220 -כ 

 

 בית"ר יבנה. עמותת 2

 .'העמותה מפעילה קבוצת בוגרים בליגה ג 

 לעמותה אין קבוצות נוספות 

  שחקנים תושבי העיר יבנה. 17 –שחקנים בעמותה מתוכם כ  22 –סה"כ כ 

 

 אליצור יבנה –. "העמותה לקידום הכדורסל ביבנה" 3

 העמותה מפעילה את הקבוצות הבאות:

 וגרים ליגה ארצית.ב 

 .נשים ליגה לאומית 

 .נוער ליגת על 

 .נוער ליגה לאומית 

 .נוער ליגה ארצית 

 .נערים א' לאומית 

 .נערים א' ארצית 

 .נערים א' מחוזית 

 .ילדים א' לאומית 

  .ילדים א' מחוזית 

 ילדים ב' מחוזית 

 .ילדים ג' מחוזית 

  '1קט סל א. 

  '2קט סל א. 

  '1קט סל ב. 

  '2קט סל ב. 
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  '1נערות א. 

  '2נערות א. 

  '1ילדות א. 

  '2ילדות א. 

  1קט סל א' בנות. 

  2קט סל א' בנות. 

  1קט סל ב' בנות. 

    2קט סל ב' בנות. 

 

 סה"כ שחקנים/ות בקבוצות העמותה:

 שחקנים/ות בעמותה. 360 -שחקנים/ות סה"כ כ  x  15 קבוצות 24

 שחקנים/ות תושבי יבנה. 320 -כ 

 

 :1החלטה מס' 

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

 ולעמידה בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים: 

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 1,730,000 העמותה לקידום הכדורסל ביבנה . 1

 1,260,000 עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה . 2

 100,000 עמותת בית"ר .3

 ₪  3,090,000 כ"סה 

 
 
 אישור הוספת תנאי סף להגשת בקשה לתמיכה הגשת תצהיר רו"ח לאישור העסקת עובדים כדין.  .2

לאחרונה התקבלו במשרדי העירייה המלצות משכ"ל לעניין הכללת תנאי סף בהגשת בקשות לתמיכה 

בנושא הספורט בהצגת אישור רו"ח בדבר העסקת עובדים כדין. הוועדה שקלה נושא זה והיא רואה 

 חשיבות בקבלת מידע זה כתנאי לתמיכה. 

 : 2מס'  החלטה

נושא ספורט תנאי סף להגשת בקשה צירוף תצהיר ב 2022החל משנת התמיכות  בקשת יוסף לנוהל

בנוסח המצ"ב לעניין שמירה על זכויות עובדים. הנוהל יתוקן בהתאם ויועלה לאתר העירייה וימסר 

 למבקשי התמיכה. 

 

 :3החלטה מס' 

 ואילך.  2022הוועדה מאשרת את התבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות הספורט המצ"ב לשנת 

 רשמה: יעל יצחק פור

 
 העתק:

 ראש העיר –ארי -מר צבי גוב
 למשתתפים


