
  1220דין וחשבון לשת   - 580489391  מכבי קביליו יפו (ע"ר) 
      

  
,  להלן מוגש בזאת דין וחשבון  1980-א. והתוספת השלישית לחוק העמותות, התש"ם37בהתאם להוראות סעיף 

יהול והפעלה של  ב העמותה  בשים לב לכך שעיקר פעילות    . 2021לשת    עמותת מכבי קביליו יפו (ע"ר)של  כללי  
ים על ידי ההתאחדות לכדורגל,  קבעה   ,מסגרת מועדי עות המשחקיםבלות  ועכדורגל (בוגרים ווער), הפקבוצות  

  .2022 אפרילחודש סוף  עד ללפעילות שבוצעה   סקירה זותייחס ת
  
  

  מבוא
  

מועדון ובית ספר  ולהפעיל  , מתוך כווה להקים  2008ת "מכבי קביליו יפו" רשמה לפעילות בחודש פברואר  תעמו
על ידי    1949לספורט "מכבי יפו", שוסדה בשת  לכדורגל, המבוססים על מורשתה וקהילתה של אגודה ציוית  

  .  (או מכבי סופיה) יהודים יוצאי בולגריה כהמשכה של מכבי בולגריה
  

הקמת מועדון כדורגל שמבוסס על מורשתה וקהילתה  הן,    מפורט בתקוה, כמטרותיה העיקריות של העמותה
וח הפרט והקבוצה בעפי הספורט והתחרות בעפי  של אגודה ציוית מכבי יפו, טיפוח החיוך הגופי והרוחי, טיפ

 הספורט השוים, הקמה ופיתוח של מתקי ספורט וחיוך ותרומה לקהילה ולוער ביפו.  
  
  

  מבה ארגוי 
  

  .בחר מבין חברי העמותה  עמותה על ידי ועד מהלהיום מוהלת למן תחילת פעילותה ועד  
  
  , כדלקמן: חברים חמישההמהל  בוועד  כיהו 1220שת תחילת ב
  

  יו"ר;  -יוסי אשכזי  
  טל מלצר 
  יצחק   )שמוליקשמואל (

  טל משיח  
  חיים  )מיקימחם (

  מאיר דרעי 
  ערן כהן אמין 
  דבורית פרימן 

  
ודבורית  שמואל יצחק , סיימו את תפקידם כחברי ועד מהל: יוסי אשכזי, טל מלצר, טל משיח 20.6.2021ביום  
   .שי לוי  -ומוו במקומם כחברי ועד מהל: רפאל יולזרי ו, (חברת ועד לא פעילה)  פרימן

  
  חבר הוועד מחם (מיקי) חיים מה ליו"ר העמותה. 

  
  לומון. ומוה חבר ועד וסף: שבתאי ס 4.8.2021יום ב
  

ים טמפלהוף  חיים מזר, חיכחברי ועדת הביקורת של העמותה:    2020שת  תחילת  בועד המהל כיהו  ולצד חברי ה 
  ואייל בן תמר. 

  
סיימו חברי ועדת ביקורת ה"ל את תפקידם ומוו במקומם החברים: שלמה שקוף, אלון בן ון,    20.6.2021ביום  

  אלעד משה. -וביקש לסיים תפקידו)    מספר שבועות (שלאחר מוטי דורון, שי ביש, רוי צרפתי 
  

  עמותה.  רו"ח המשמש כ רו"ח שאול שויקה 
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  פעילות העמותה

  
  חברי עמותה 

  
  571  -עד למועד הכת דו"ח זה רשמו כבעלי זכות להיות חברים בעמותה כפעילות העמותה ו  ממועד ראשיתהחל  

אימצו בחתימתם    231לפעילות העמותה), כאשר מתוכם  לפחות כל אחד    ש"ח   1,000אשים (אשים אשר תרמו  
אשים (בעלי זכות אשר    115  -כ,  כחברי עמותה  רשומים  , זהלתקופת דו"ח  את תקון העמותה במשך השים. כון  

  ).  ומשלמים דמי חבר שתיים אימצו בחתימתם את תקון העמותה
  

  המישור התקציבי 
  

לשת    הכסות המשחקים    2021העמותה  לעות  דיוק  יוי    2021/22(וליתר  חודש  שבין  בתקופה    2021דהייו, 
    .ש"ח 2,629,707 -הסתכם בכ, )2022מאי לחודש 

  
ותורמים מגופים מסחריים  וחסויות    544,110  -כ (  , לרבות אוהדיםעיקר הכסות העמותה התקבלו מתרומות 

הוער  , לא ש"ח מ,  )כולל מחלקת  והכסה  הכסה ממכירת שלטי  ),  ש"ח  290,653  - (כברוטו  כרטיסים  מויים 
  שוטפת וחריגה  הקצבה עירוית   ,)ש"ח  560,178  –(כ  ), הקצבות טוטו והתאחדותש"ח  502,500  -(כ   פרסומת במגרש

מכירות  ,  המלא)  ה ימפוטציאל הגבי  80%  – , המהווים כש"ח   305,000  -גביה ממחלקת וער (כ,  )ש"ח  366,268  -(כ
    ;)ש"ח 60,998  -(כשחקים 

  
בהתדבות מלאה וללא כל   מהל, חברי העמותה וידידיה, עשית הפעילות לגיוס הכספים של חברי הועד ה  ,ככלל

  .  עלויות כספיות
  

עיקר המשאבים הכספיים שגויסו על ידי העמותה הופו לתפעולה של קבוצת הכדורגל הבוגרת, כאשר, כרגיל  
המועדון    יםהעיקרי  יםהתקציבי  פיםהסעי סעיף  של  (כ  עלויותהו  לשכר  ולוות  ש"ח),    1,779,628  -משכורות 

  204,595  -כש"ח). הוצאות עיקריות וספות היו: הוצאות אימוים וקורסים (  382,989  - השכרת מגרשים וציוד (כ
  - ש"ח) הוצאות רפואיות    112,792  -ש"ח), הסעות שחקים, דלק וסיעות (כ  181,692  -ש"ח), הוצאות אבטחה (כ

ש"ח),    76,775  - ש"ח), הוצאות שידור ועמלות (כ  112,125  - טיפולים ובדיקות רפואיות כולל פיזיותרפיסט קבוע (כ
     ש"ח) ועוד. 75,838  -תלבושות, עלים, כדורים ואביזרי אימון לקבוצה הבוגרת (כ -ביגוד וציוד  

  
.  2019/20, הופסקה באופן חריג עות המשחקים  2020בחודש מרץ    יצוין, כי עקב משבר הקורוה שפרץ בישראל

שקוצרה,   2020/21. בוסף, לכך עות  2020כתוצאה מכך חסכו הוצאות שכר ודמי שימוש במגרשים בשת המס 
בשל הסגרים שהוטלו במשק על ידי ממשלת ישראל. דבר   2020פתחה באיחור ואף קטעה  מספר פעמים בשת  

לשת המס    2020ולכן בהתאמה הוצאות שכר דחו משת    2021רבית העוה שוחקה בשת המס  זה גרם לכך שמ
2021 .  

  
  -ש"ח, אל מחזור פעילות של כ 2,851,084  -הסתכמה בכ 2021/22בהתאם לכך, עלות הפעילות בעות המשחקים 

2,629,707  מש עודפים  ויתרת  מימון,  הוצאות  וכלליות,  ההלה  להוצאות  לב  ובשים  קודמת  ש"ח,  עות    –ה 
  ש"ח.  26,449המשחקים הסתיימה בעודף בהכסות של 

  
  המישור הספורטיבי 

  
  קדם אתעל מת ל   2021/22בעות המשחקים  המשיכה העמותה לפעול  ,  ת במישור גיוס כספיםומקביל לפעילב

  .  המופעלות על ידה  כדורגלהת וקבוצ
  

אל הליגה הלאומית ולשם כך    2021/22הוועד המהל החדש שם לעצמו למטרה להעפיל בתום עות המשחקים  
ערכה פעילות מאומצת להעלאת תקציב המועדון, לרבות קבוצת הבוגרים, ואף צורפו אל סגל הקבוצה הבוגרת  

  משימה החשובה. שחקים בכירים (כגון: ערן לוי, דובב גבאי, פיליפ חאיכ ועוד) על מת לעמוד ב
  

) עלה בידי קבוצת הבוגרים להעפיל אל הליגה  13.4.2022(ביום    2021/22בשעה טובה, בתום עות המשחקים  
  הלאומית (הליגה השייה, שהיה ליגה מקצועית).
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האחרוות), בו התמודדה   16הישג יוצא דופן וסף היו העפלת הקבוצה הבוגרת לשלב ¼ גמר גביע המדיה (
  קבוצות מהליגה הלאומית).   2מכבי תל אביב (לאחר שיצחה גד 

  
המכובד בליגה   6  -קבוצת הוער סיימה במקום ה  –גם קבוצות מחלקת הוער חלו הצלחה במישור הספורטיבי  

  הלאומית), ואילו קבוצות ערים ב' וערים ג' זכו באליפויות הליגות בהן שיחקו. 
  

  )170(  שבעיםוה  , הכוללות כמא'ב  -, ילדים א' וג'-ו  ב'ערים א',    וער,  קבוצות:  כללה ששפעילות מחלקת הוער  
בוצות וער  שש קלפעילות   רשמו  2022/23לקראת עות המשחקים  גם פעילים, כאשר  ו ילדים ובי וער רשומים 

  וילדים.
  

הגורמים  , עם  הטובשיתוף פעולה  את    העמיקועד מהל של העמותה לו המשיך ה  2021/22במהלך עות המשחקים  
מחלקת הספורט של עיריית תל  ועל מחלקותיה השוות  ההתאחדות לכדורגל  ובפרט עם    עם עמותההבאים במגע  

  אביב.  
  

  המישור הקהילתי 
  
חשיבות מרובה לפעילות מחלקת הוער, המהווים אבן שואבת לילדים ולבי    העמותה מייחס ועד המהל של  וה

וער צעירים ומוקד לפעילות חברתית. כידוע איזור יפו רווי אוכלוסיות קשות יום, בי מיעוטים ועולים חדשים.  
ועולים    ןוער בסיכו   יהעמותה שמה למה למטרה עיקרית לפעול דווקא בקרב וער יהודי ערבי, ללא כל אפליה וב

  , על מת לקדם ילדים ובי וער הזקוקים לתמיכה ולמסגרת משמעותית בחייהם.חדשים
  

יפו     headstart  גיוס המוים  העמותה פרויקט  העלתה  25.2.2021ועד ליום    2021בראשית שת     –בשם "מכבי 
הפרויקט   מטרת  לצמרת".  משאבים    –חוזרים  וספים  גיוס  עליי כספיים  והגדלת  הלא  ליגהל  ה לצורך  ומית 

אש"ח (לאחר    100  – הפרויקט רשם הצלחה ומהלכו גויס סכום בלתי מבוטל של כ  .  החשיפה של פעילות העמותה
  תומכים.  342הוצאות) באמצעות  

  
  . https://headstart.co.il/project/58729מצ"ב קישור לדף הפרויקט: 

  
גיוס המוים  וסף של  העלתה העמותה פרויקט    27.11.2021ועד ליום    2021/22בוסף, במהלך עות המשחקים  

headstart   " וער בעיר יפו,    ת קוחל   – מטרת הפרויקט    ההצגה הכי טובה בעיר"בשם יויים לבבתי הספר  במ
גם   !דיון בדרך לליגה הלאומית מלא את יציע האיצט, במטרה לקרב לקבוצה את ילדי ומשפחות העירכדי לבעיר 

  תומכים.  34אש"ח (לאחר הוצאות) באמצעות    45  –רשם הצלחה ומהלכו גויס סכום בלתי מבוטל של כ  זה  פרויקט  
  

  https://headstart.co.il/project/64849מצ"ב קישור לדף הפרויקט: 
  

גיוס המוים  וסף של  העלתה העמותה פרויקט    25.4.2022ועד ליום    2021/22בוסף, במהלך עות המשחקים  
headstart   " הפרויקט    "ביחד איתכםבשם  יפו מאחורי הקבוצה   –מטרת  ואוהבי מכבי  אוהדי  כל    לאחד את 

רשם הצלחה ומהלכו גויס סכום בלתי מבוטל של כ  זה   פרויקט  גם  ביב.  במשחקי ¼ גביע המדיה מול מכבי תל א
  תומכים.  125אש"ח (לאחר הוצאות) באמצעות  90 –
  

  https://headstart.co.il/project/66891מצ"ב קישור לדף הפרויקט: 
  

בערוצי  (מלא או חלקי) הצלחות המועדון והעיין סביבו חלק יכר ממשחקי הקבוצה שודרו בשידורם חיים בשל 
, לרבות משחקי ¼ גמר גביע המדיה גד מכבי תל אביב, שערכו, שיהם, באיצטדיון בלומפילד  ספורט השוים

סירבה   שבתחילה  לכדורגל,  ההתאחדות  מול  העמותה  של  משפטי  מאבק  (לאחר  של  ביפו  קיומו  את  לאפשר 
  . המשחק בעיר יפו)

  
    /http://www.kabiliojaffafc.comבאתר איטרט רשמי בכתובת  באופן שוטף פעילות העמותה מסוקרת

- קביליו-מכבי-כדורגל -מועדון-FC-Jaffa-https://www.facebook.com/Maccabiובמסגרת דף פייסבוק בשם  
  / 211907902183320- פוי
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  סיכום
  

שבסופה עלה ידי הקבוצה הבוגרת    –הסתיימה בקפיצת מדרגה פיסית וספורטיבית    2021/22עות המשחקים  
  . הליגה הלאומיתלעלות, עלייה היסטורית, אל 

  
  חלו אף הן הצלחה ספורטיבית.  ת הוערוקבוצ

  
בהעמותה   קיימת  להיות  הספורטיביתממשיכה  שהיא    תודעה  תוך  כל  פעילות  את    משביחהוהקהילתית, 

  .   כאחד מחלקת הוערבוגרים ו  –קבוצותיה 
  

המשחקים   עות  לעוה  מצפ,  2022/23לקראת  העמותה  קבריטי  הספורטיבי,  מוצלחתים  במטרה    במישור 
ו  הלאומית,  בליגה  יתד  תיתקע  הבוגרת  בידי  שהקבוצה  יעלה  כי  לגייס    המתחדשת   העמותהההלת  בתקווה 

  כך.   משאבים כספיים לצורך 
     

  
  בכבוד רב,                                                                                

  
  

         ___________ ________  __ _____________  
    ערן כהן אמין         מחם (מיקי) חיים, יו"ר             

  
  
            25.9.2022 :תאריך 


