ועדה מקצועית לתמיכות לשנת  2021מיום 04/02/2021
משתתפים:
מר שוקי קליין  -ר .מנהל כללי -מזכיר העיר.
גב' סימה כחלון – גזברית .
עו"ד מנחם בן טובים  -יועץ משפטי.
גב' לירז אדרי -רכזת תמיכות.
על סדר היום :
דיון בבקשות למתן מקדמות על חשבון תמיכות.
לירז:
במסגרת הגשת הבקשות למתן תמיכות לשנת  2021הגישו שתי עמותות מתחום הספורט הגישו
בקשות למתן מקדמה מטעמים .מדובר בעמותה לקידום הספורט בדימונה שמקיימת את קבוצת
הכדורגל וכן בעמותה לעידוד ענפי הכדוריד והכדורסל.

הבקשה של העמותה לקידום הספורט.
לירז:
לפנינו בקשה של העמותה לקידום הספורט דימונה וקידום הנוער (ע"ר)  580431955למתן מקדמה
על חשבון כספי התמיכה לשנת  .2021לידיעת חברי הועדה  ,הועדה רשאית לאשר תמיכה שלא
תעלה על  25%מסך כל התמיכה שקיבלה העמותה בשנה הקודמת .
סימה :
מדובר בבקשה למקדמה על חשבון כספי התמיכה ככל שתאושר לשנת  . 2021אני מבקשת להבהיר
כי בבקשת התמיכה שהגישה העמותה לשנת  2021עומד סכום התמיכה המבוקשת על 1,500,000
מיליון  .₪העמותה מציינת בבקשתה למקדמה ,כי המקדמה נדרשת בעיקרה לתשלום משכורות
לשחקנים של חודש  ,2/2021יחד עם זאת נראה על פי הבקשה כי ישנם התחייבות כספיות נוספות
כגון  :ביטוח לאומי  ,מס הכנסה וכו'.
מנחם בן טובים:
על פי הנתונים של שנת  2020העמותה קיבלה תמיכה על סך  .₪ 1,772,045כלומר ניתן לתמוך
בעמותה בסך כולל של . ₪ 443,000
סימה :
אני סבורה כי לנוכח מצב ה של העמותה בבנק והחשש שלא תוכל לשלם שכר  ,הבקשה מוצדקת .
אני מציעה לאשר מקדמה בסך  400אלף  .₪כמו כן אני מציעה לתת את המקדמה בשני תשלומים
על מנת להבטיח את תשלום המשכורות גם בחודש מרץ .כלומר ,פעימה ראשנה על חודשים ינואר
פברואר לאשר  ₪ 260,000ופעימה נוספת בחודש מרץ על סך . ₪ 140,000
החלטה:
לאחר שעיינו בבקשה למקדמה ובבקשה לתמיכה לשנת , 2021ממליצה הועדה בפני המועצה לאשר
מקדמה בסך  , ₪ 400,000סכום שאינו עולה על  25%מהתמיכה שניתנה בשנת  ,2020תשלום
המקדמה יינתן בשתי פעימות אחד על סך  ₪ 260,000ופעימה נוספת בחודש מרץ על סך ₪ 140,000
וזאת בכפוף להתחייבות העמותה באמצעות מורשי החתימה לפני תשלום המקדמה ,כי העמותה
יחזיר לרשות את המקדמה אם בסופו של דבר לא תאושר לה התמיכה ,בתנאי הצמדה מקובלים
ובריבית כחוק.

בקשת העמותה לעידוד ענפי הכדוריד והכדורסל
לירז:
לפנינו בקשה של העמותה לקידום עידוד ענפי הכדור יד והכדורגל בדימונה ח.פ 580433316 .למתן
מקדמה על חשבון כספי התמיכה שהוגשו לשנת  , 2021לידיעת הועדה  ,הועדה רשאית לאשר
תמיכה שלא תעלה על  25%מסך כל התמיכה שקיבלה העמותה בשנה הקודמת .

סימה:
אני מבקשת להביא לידיעת העמותה שממסמכי הבקשה לתמיכה הסכום המבוקש לשנת  2021הינו
. ₪ 1,000,000
העמותה מציגה בבקשתה למקדמה כי תשלום המקדמה נועד לתשלום משכורת וכי על פי הבקשה
עולה יש עיכוב במתן תמיכה מהטוטו ,וגם לא נעשתה גביית תשלומי הורים עקב משבר הקורנה ,
יש לעמותה התחייבויות כספיות כגון  :תשלומים לספקים ורשויות המס.
שוקי קליין:
על פי הנתונים של שנת  2020קיבלה העמותה תמיכה בסך  ₪ 664,000כלומר ניתן לתמוך בעמותה
בסך כולל של  166,000ש”ח .
סימה:
גם פה אני סבורה כי הבקשה מוצדקת וממליצה להעביר  ₪ 150,000מקדמה .
החלטה
לאחר שעיינו בבקשה למקדמה ובבקשה לתמיכה לשנת  , 2021ממליצה הועדה בפני המועצה לאשר
מקדמה בסך  , ₪ 150,000סכום שאינו עולה על  25%מהתמיכה שניתנה לעמותה בשנת  . 2020וזאת
בכפוף להתחייבות העמותה באמצעות מורשי החתימה לפני תשלום המקדמה  ,כי תחזיר לרשות
את המקדמה אם בסופו של דבר לא תאושר לעמותה התמיכה  ,בתנאי הצמדה מקובלים ובריבית
כחוק.
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מנחם בן טובים -עו"ד

סימה כחלון – גזברית

שוקי קליין  -מזכיר

