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 2020אוקטובר,  10
כ"ב תשרי, תשפ"א 

פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
14/3/17תשע"ז,   ט"ז באדר, שנימיום 

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

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

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

 2017לשנת  לעמותות הספורט דיון בבקשות תמיכה על סדר היום: 

 דוד שטרית:

 ₪. 3,800,000הינו  לשנה זו תקציב התמיכות לתחום הספורט 

 ע"י מכבי יבנה, העמותה לקידום הכדורסל ביבנה ובית"ר.  ות תמיכהבקש שלושהוגשו 

 בהתאם להוראות התבחינים.המפקח   ע"י הבקשות נבחנו

 : 3.1714.בנוסף למכתבו מיום  לולו, מפקח על פעילות עמותות הספורט-התייחסות מר ציון בן

 העמותות בתחום. מכתבי מהווה המלצה לחלוקת תמיכות בהתאם לתבחינים השונים, לרבות היקף פעילות 

 מכבי יבנה 

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

ביותר הגדול  הינו  החניכים  והיקף  השלישית(.  לכדורגל  )הליגה  א'  בליגה  ממוקמת  עליון.    הקבוצה  פליאוף 

כ"כ היא מפעילה בי"ס    .שחקנים תושבי יבנה  210-וכם כם מת שחקני  225  קבוצות תחרותיות,  9העמותה כוללת  

ילדים    60לבנות סה"כ    1  -לבנים ו  3,  קבוצות פרחי ספורט  4  ,לם בני המקום .בנוסףוילדים כ   500לכדורגל הכולל  

 לם יבנאים. וכ

א בכדורגל  יש לציין,  כי ענף הכדורגל לעומת הכדורסל הינו ענף מורכב יותר הדורש משאבים גדולים יותר. לדוגמ 

רק    25נדרשים   נדרשים  בכדורסל  ואילו  קבוצה  לכל  לכל קבוצה,   15שחקנים תחרותיים  חלק    שחקנים  ומכאן 

 . מהפערים בהיקף התמיכות לעמותות השונות

 אליצור יבנה 
נערים,   ילדים,  בה  ומשתתפים  השנה  כל  לאורך  מתקיימת  הפעילות  הכדורסל.  בענף  ספורט  פעילות  מקיימת 

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

בעמותה  כ   ,שחקנים  5למעט    .שחקנים  345קבוצות סה"כ    23בעמותה    )הליגה השלישית(. כ"כ  מיבנה.  היתר  ל 

.  מהקבוצות הן קבוצות בנות  7הקבוצות    23מת קבוצת נשים בליגה הארצית וקבוצת בוגרים בליגה ב' .מתוך  יקי

 . בנות 30קבוצות פרחי ספורט הכוללת  2ילדים וילדות ועוד    450העמותה מפעילה גם בי"ס לכדורסל הכולל  

 עניין מכבי.ראה הערה לעיל בסיפא של הפיסקה הקודמת ל 



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה 
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 בית"ר יבנה 

 .צה ממוקמת בליגה ב'בד. מספר החניכים הינו מועט. הקבוקבוצת כדורגל המפעילה קבוצת בוגרים בל

שחקני בית והיתר מחוץ ליבנה. 12שחקנים מתוכם   20סה"כ 

:החלטה

לעמידה בתבחינים בכפוף  הספורט כמפורט להלן,    לאשר חלוקת תמיכות לעמותותהוועדה ממליצה פה אחד  

והשלמת מסמכים נדרשים:

סכום התמיכהשם העמותהמס'

 1,400,000 העמותה לקידום הכדורסל ביבנה  .1

 2,200,000 עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה  .2

 200,000 עמותת בית"ר  .3

 ₪ 3,800,000 סה"כ 

 רשמה: יעל יצחק פור

 העתק:
ראש העיר   -ארי -צבי גוב מר

למשתתפים 
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