כ"א סיון תשפ"א
 01יוני2021 ,
פרוטוקול אסיפת עמותה מתאריך 01.06.2021
משתתפים
מר ארקדי פומרנץ – ראש העיר ,יו"ר העמותה
מר יורי קוצ'ר – חבר אסיפת עמותה
מר טנוס נחלה – חבר אסיפת עמותה
הגב' יאנה שליימוביץ – חברת אסיפת עמותה
הגב' שולה שרביט – חברת אסיפת עמותה
מר לאוניד גינזבורג – חבר אסיפת עמותה
מר עידן כפיר – חבר אסיפת העמותה
עו"ד נידאא אבו האשם – יועמ"ש העמותה
רו"ח עבד בוטרוס – רו"ח העמותה
רו"ח נועם זנאתי – מנהל חשבונות
נעדר
מר גבי שאהין – חבר אסיפת העמותה
על סדר היום
 .1אישור דו"ח כספי 2020
 .2אישור תקציב 2021
מהלך הדיון
שלום לכולם ותודה על השתתפותכם .אנו נפגשים לטובת אישור דו"ח
עידן:
כספי  2020ולטובת אישור תקציב  .2021אתן את רשות הדיבור לרו"ח
בוטרוס עבד.
עבד:

בדו"ח  2020אנו רואים ירידה דרסטית בפעילות בשל הקורונה .תגובה
מהירה של העמותה בלמה את ההוצאות .כתוצאה מהפעולות שנעשו
בעמותה נשאר עודף מפעילות (רווח) ע"ס  .₪ 73,791חשוב להבין שעמותה
היא גוף שלא אמור להרוויח או להפסיד.

למרות הקורונה הצלחנו להקטין את הגרעון המצטבר מ –  435אלש"ח ל
–  386אלש"ח .המגמה של צמצום בגרעון המצטבר אמורה להמשיך בשנים
הקרובות.
אנו רואים בדו"ח שלמרות הקורונה עיריית מעלות תרשיחא שמרה על
הכנסותיה .כמו כן ,רואים ירידה משמעותית בהכנסה מהפעלת חוגים
וירידה בהכנסות מתרומות.
עידן:

באישור דו"ח כספי  2020יש לתת את הדעת למס' דברים:
 .1שנת  2020התאפיינה במשבר הקורונה כאשר ב –  15.03.20הפסקנו
באופן מידי את כל פעילות הספורט בעיר ,הישגי ועממי .מצד אחד
זה השפיע על הוצאות הפעילות (לוגיסטיקה ושכר) אך מצד שני
נאלצנו לזכות את ההורים על יתרת תקופת הפעילות בחוגים מה
שהשפיע על הכנסות מהפעלת חוגים.
 .2הפעילות העממית הופסקה עד לאחרונה וחוגי ילדים – כולל בית
ספר לכדורגל וכדורסל ,טניס ועוד לא התקיימו ממרץ  2020ועד
לחודש האחרון.
 .3למרות כל זאת הורחבה פעילות מחלקות הילדים והנוער בליגות
הכדורגל והכדורסל .בא לידי ביטוי בכמות משתתפים גבוהה יותר.
 .4שנת  2020הסתיימה בעודף של כ  70 -אלש"ח והקטנת הגרעון
המצטבר של העמותה .זאת למרות שנרשמו שתי הוצאות
משמעותיות ע"ס  50אלש"ח כ"א .הוצאה בגין איחוד עמותות
כדורגל (שהחלה בשנת  2017והסתיימה רק בתחילת  )2020וחיוב
שנרשם על ידי העירייה על המצ'ינג בגין רכישת ציוד כדורגל למח'
נוער בקול קורא שהגשנו וזכינו.
אם לחברים אין הערות מבקש לאשר את הדו"ח השנתי לשנת
 :2020החברים מאשרים פה אחד
 .5בנוגע לתקציב :2021
• בנוגע לענפים המרכזיים ,כדורגל וכדורסל ,גם בשנה זו תמשך
המגמה של השקעה במחלקות הילדים והנוער ע"ח השקעה
בקבוצות הבוגרים.

• בנוגע לספורט בתרשיחא ,הנהלת העיר קיבלה החלטה כי
הספורט בתרשיחא ייהנה מסכום של  160אל"שח מתוך תקציב
הספורט הכולל .תנאי לתקצוב הפעילות הוא קבלת תכנית
עבודה מסודרת והתחייבות לסבסוד מחירים וגביית סכומים
זהים במעלות ובתרשיחא.
• ענף הסייף המצליח ימשיך ליהנות מתמיכה בסכום דומה
לסכומים שתקצבנו בשנים קודמות.
• בנוגע לגרעון המצטבר ,בתקציב  2020נרשם סכום של 90
אלש"ח לטובת כיסוי הגרעון כולנו תקווה שלא יהיו לנו
הפתעות ונוכל לעמוד ביעד חשוב זה.
• יימשך הסיוע לענפים :שחמט ,הוקי קרח ,קיקבוקס (שהביא
לנו הישגים מרשימים בסוף השבוע האחרון בתחרות
בקרואטיה) ,אגרוף וספורט עממי.
• חשוב לציין שלא כל פעילות הספורט העירונית נרשמת
בתקציב עמותת הספורט .פעילות רבה נעשית תחת פיקוח
מקצועי שלנו ברשת המתנסים העירונית ונרשמת שם כחלק
מתהליך איגום משאבים שהחל בשנה שעברה.
ארקדי :אני מברך על פעילות הספורט בעיר מעלות תרשיחא ומצפה להמשך.
מבקש שהחברים יאשרו את תקציב העמותה לשנת  .2021החברים
מאשרים פה אחד.
בכבוד רב,
ארקדי פומרנץ
ראש העיר
יו"ר העמותה
רשם :עידן כפיר

