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 2021אישור דו"ח כספי מבוקר  .1

של   עצמיות  הכנסות  על  מראה  הכספי  לעומת    2,520הדו"ח   1,937אלש"ח 

 .  2020 –אלש"ח ב 

של   של    אלש"ח  2,200הוצאות  מפעילות  עודף  מה    320משאירות  אלש"ח 

 שמסייע במימון הוצאות הנהלה וכלליות ולשנה מאוזנת מבחינת הדו"ח. 

מראה על הכנסה מהפעלת חוגים בסכום    2021אחד הנתונים המשמעותיים של  

. מוסבר בעיקר על ידי הקורונה  2020אלש"ח בשנת    277אלש"ח לעומת    946של  

 אך לא רק! 

 ! 2020  –אלש"ח ב    1,100  אלש"ח לעומת  900עלות תרשיחא  יית מהכנסות עיר

 מאשרים את הדו"ח הכספי פה אחד. 

 2022אישור תקציב שנתי  .2

ודו"ח הביצוע של  2021על בסיס הנתונים שנאספו ואושרו בדו"ח הכספי של 

 . 2022, אנו מבקשים לאשר את תקציב 2022המחצית הראשונה של שנת 

 הערות לתקציב: 

מיועד  אלש"ח    160אלש"ח. מתוכו    900עלות תרשיחא:  תקציב עיריית מ •

 אחוזים מתקציב הספורט.  20 –כ  לפעילות ספורט בתרשיחא.

 אלש"ח.  1,100הכנסות עצמיות צפויות:  •

 יתרת התקציב: סל ספורט יישובי, טוטו, תרומות ועוד.  •

 אלש"ח.  2,800סך כל התקציב הצפוי הנו  •

הרשות המקומית תמשיך לסבסד את כפי שהתחייב ראש העיר לציבור,   •

 מחירי החוגים ולא תהיה עלייה במחירים.

על בסיס מידע זה ובבניית תקציב הפעילות להמשך עונת המשחקים  •

בכדורגל   הבוגרים  קבוצות  בתקציב  משמעותית  ירידה  צופים  אנו 

המשחקים   לעונת  הקבוצות  רישום  אי  כדי  עד  . 2021-22ובכדורסל 

במהלך השנים נהנו קבוצות הבוגרים מתקציבים משמעותיים שהביאו  



 
 

 
 

צמצו גבוהות.  לליגות  הקבוצות  והעברת  את  בתקציבים  הדרגתי  ם 

ונוער הביאו את הקבוצות לנשירה   משאבים לפיתוח ספורט לילדים 

ואנו  יקרה  הנמוכות  בליגות  גם  הקבוצות  הפעלת  נמוכות.  לליגות 

הבוגרים   קבוצת  של  עתידה  את  במיוחד  עתידן.  את  לשקול  צריכים 

רצון   שביעות  חוסר  יצרו  הליגה  וירידת  בתקציב  שהפחתה  בכדורגל 

 האוהדים המקומיים. בקרב

וותיקים  • ונוער,  ילדים  בוגרים,  כולל  הכדורגל  בענף  תומכת  הרשות 

 אלש"ח.  390ותרשיחא בסכום של 

ותרשיחא   • ונוער  ילדים  בוגרים,  כולל  הכדורסל  הרשות תומכת בענף 

 אלש"ח.  250בסכום של 

 אלש"ח.  100הרשות תומכת בענף הסיוף בסכום של  •

 אלש"ח.  20של  הרשות תומכת בענף השחמט בסכום •

ענפים נוספים שקיימים ברשות כמו קיקבוקס, קראטה, אגרוף וטניס   •

בזכות   ומתקיימים  למתקנים  מעבר  הרשות  לתמיכת  זקוקים  אינם 

 הכנסות עצמיות וחיצוניות. 

 . פה אחד   2022מאשרים את תקציב  

 משאביםפיתוח לגיוס תרומות ו גוף יציאה להליך לאיתור אישור  .3

כניסתי   אני פועל בהגדלת ההכנסות של העמותה    2017לתפקיד בשנת  מאז 

במטרה לקדם את הספורט בעיר מעלות תרשיחא. אני מבין שלמרות העלייה 

בהכנסות מהורים, העמותה אינה יכולה להגשים את מטרותיה בעזרת התמיכה  

 מל"כ.  חברת העירונית ופעולות הגבייה. לפיכך פניתי כבר אז ל 

לעמותות בפיתוח מערך   הנה חברה המסייעת  –המל"כ    –מרכז לגיוס כספים  ה

באמצעות משאבים  פילנתרופיות גיוס  ובב קרנות  המל"כארץ  עוסק    חו"ל. 

  .בייעוץ, ליווי, כתיבה והגשת בקשות לקבלת מענקים עבור עמותות ומלכ"רים

נוספות.  אפשרויות  חיפשתי  ולכן  החברה  של  העסקי  למודל  התחברתי  לא 

ואותי,  הכלכלית  החברה  מנכ"ל  את  העיר  ראש  הנחה  האחרונים,  בחודשים 

תחלתי לפנות לגופים עסקיים במעלות תרשיחא ולבקש תמיכתכם. במקביל, ה 

כדי למלא מטרה זו.    –מומחה בתחום גיוס משאבים    –לחפש חברה או אדם  

הרציני  לאחר חיפוש ארוך שעשיתי ושיחות שקיימתי הבנתי שמל"כ הנו הגוף  

https://mgc.co.il/page.aspx?id=18&hmenu=7


 
 

 
 

אלף ₪   35עלות פתיחת תיק היא:  גיוס משאבים.  בכל הנוגע לבארץ    ביותר

 תשלומים.  12פריסה של בהחברה מאשרת לנו אותו ה

 . עם חברת מל"כמסוג זה בכלל ואני מבקש את אישור האסיפה להתקשרות 

נידא: אתה מבקש שנאשר התקשרות עם ספק יחיד? ההמלצה שלי היא יציאה  

 להליך על פי הכללים. 

ארקדי: אני תומך בהתקשרות מסוג זה. אבל מה קורה עם הכסף ששילמנו אם 

יס ההתקשרות יהיה  הם לא מצליחים לגייס תרומות בכלל? אני מעדיף שבס

מבוסס על אחוזים מגיוס עתידי ולא על בסיס ריטיינר חודשי או סכום שאנחנו  

 משלמים מראש. 

ולפתח   תרומות  לגייס  במטרה  גוף  לאיתור  להליך  יציאה  אחד  פה  מאשרים 

 משאבים. 

 23-2022ל וכדורגל לעונת המשחקים אישור רישום של קבוצות כדורס .4

נדרש אישור האסיפה הכללית לרישום קבוצות כבכל תחילת עונת משחקים  

בהתאחדות לכדורגל ואיגוד הכדורסל. במהלך תהליך הרישום אנו מצרפים את 

של  ייעודי  טופס  גבי  על  קבוצות  רישום  בדבר  הכללית  האסיפה  החלטת 

 ההתאחדות. 

של  לכדורגל  בהתאחדות  לרישום  הכללית  האסיפה  אישור  מבקשים  אנו 

ליגה ג', קבוצת נערים א', נערים ב', נערים ג', ילדים הקבוצות הבאות: בוגרים ב

התקציבית  המסגרת  פי  על  הכל  א'.  טרום  ילדים  ג',  ילדים  ב',  ילדים  א', 

 המאושרת. 

אנו מבקשים אישור האסיפה הכללית לרישום באיגוד הכדורסל של הקבוצות 

על פי  הבאות: בוגרים ליגה א', נוער, נערים א', ילדים א', קטסל. גם כאן, הכל  

 המסגרת התקציבית המאושרת. 

נכון לרגע זה אנו מבקשים לאשר את יורי קוצ'ר ואותי כבאי כוח הקבוצות 

בהתאחדות, כמורשי חתימה וכחברי הנהלה. במידה ויוחלט על שינוי בקרב  

 הנהלת הקבוצות בהמשך, אז נבצע עדכון בהתאם. 

 מאשרים פה אחד 

 

 

 

 



 
 

 
 

 תודה על ההשתתפות 

 

 עידן כפיר            ארקדי פומרנץ           

 מנהל העמותה                 ראש העיר            

 מורשה חתימה                 יו"ר העמותה   

 

 

 

החלטות האסיפה מאושרות לחתימת העמותה ע"י יועמ"ש העמותה, לאחר שנמצאו  

 מתאימות לדרישות הדין.

 

 תאריך: ____________     עו"ד נידאא אבו האשם 

 יועמ"ש העמותה 

 

 


