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محضر جلسة المجلس المحلي غير االعتيادية رقم 4102/9
يوم الخميس  4400104102الساعة السابعة مساء
ديوان الرئيس
حضر الجلسة :
السيد مضر يونس

رئيس المجلس المحلي

السيد نور جزماوي

محاسب المجلس

السيد توفيق ضعيف

قائم بأعمال الرئيس

المحامي امين مرجية

المستشار القضائي

السيد اياد مسعود

نائب الرئيس

السيد غازي قاسم

نائب الرئيس

السيد طالب جهجاه

عضو

السيد عبد هللا جزماوي

عضو

السيد نادر يونس

عضو

السيد احمد ملحم (ابو انس)

عضو

السيد محمد مصري

عضو

السيد امير مرعي

عضو

السيد فرج عقل

عضو

المحامي مقداد الشيخ عبد

عضو

لم يحضر الجلسة :
السيد مصطفى ابو هالل
السيد نديم مرزوق

على جدول األعمال :

مضر رئيس المجلس

السيد سامر سعد
السيدة انهار مصاروة

عضو
عضو

مراقب المجلس
مستشارة لمكانة المرأة

دعم فريق كرة القدم ابناء عرعرة عارة

 :السالم عليكم ورحمة هللا  ،نبدأ جلستنا غير االعتيادية رقم  ، 4102/9موضوع الجلسة
دعم فريق كرة القدم ابناء عرعرة عارة ،نرغب بسماع نور وامين اعضاء اللجنة لدعم
الجمعيات والمؤسسات (ועדת תמיכות).

نور جزماوي

 :نتحدث عن طلب دعم لفريق كرة القدم ابناء عرعرة عارة بقيمة  653الف شاقل لتغطية
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مصاريف وفعاليات الفريق من شهر  4102/9لغاية نهاية شهر  ،4102/04هذه
المصاريف شاملة للمصاريف االولية مثل :تسجيل الجمعية الخاصة بالفريق ،تجهيز
الجمعية

"הוצאות התחלתיות ,רישום העמותה ,ציוד" ,باإلضافة هناك

المصاريف والنفقات الجارية הוצאות שוטפות  -كل مبلغ يدفعه المجلس مقابل هذه
المصاريف االولية  -يسترجع من المبلغ المحدد لدعم الفريق .المصاريف الجارية باألساس
هي فيما يتعلق بالالعبين ،المدربين ،السفريات ،الحارس (שחקנים ,מאמנים ,נסיעות,
שומר) .جلسنا انا وامين "أعضاء اللجنة" وزياد رئيس الجمعية بحيث نظرنا بطلب
الفريق والمصاريف ،في النهاية توصلنا لتخصيص مبلغ ما يقارب  091الف شاقل،
باستطاعة المجلس دعم  %51من المبلغ بدون قرار المجلس ولكن بما ان الجمعية جديدة
وفي بداية الطريق رأينا من االفضل بحث األمر بجلسة مجلس ومن اجل المصادقة على
اضافة  %21من المبلغ لدعم الفريق بحيث نستطيع دعمه بنسبة  %91من المبلغ الذي تم
تخصيصه اي ما يقارب  071الف شاقل.
مقداد شيخ عبد

 :افهم ،باإلمكان دعم الفريق بنسبة  51بالمئة دون قرار المجلس .

عبد هللا جزماوي

 :فيما لو طلبوا دعم بقيمة مليون شاقل هل كان باستطاعتهم الحصول على دعم اكبر؟

نور جزماوي

 :هناك حواجز (חסמים) :
أ  -ميزانية المجلس المخصصة لدعم الفعاليات الرياضية للسنة المالية  ،4102بقيمة 611
الف فقط.
ب  -حتى االن تقدموا الينا بطلب لدعم الجمعيات الرياضية – جمعيتين ( :فريق كرة القدم
ابناء عرعرة عارة و االخر فريق الشباب "נוער")
نحن كمجلس يجب النظر في كيفية توزيع المبلغ  611الف شاقل على كافة الطلبات ،حاليا
تم النظر فقط بالطلب االول والخاص بفريق كرة القدم ،لم ننظر بعد في بقية الطلبات.
اللجنة لم تستلم كافة المستندات المطلوبة من اجل دعم الفريق ،مازال ينقصنا بعض
المستندات مثل ما يسمى ب "ادارة سليمة" ניהול תקין – מאזן בוחן על ההוצאות
– הצעת תקציב נכונה ומתוקנת עוד לא קבלנו -
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محمد مصري

 :ما السبب في عدم استالم المستندات فيما يتعلق باإلدارة السليمة (ניהול תקין)?

نور جزماوي

 :غير ممكن الحصول على مستند ادارة سليمة ،الن الجمعية جديدة ومن اجل الحصول على
مستندات ادارة سليمة يجب ان تكون الجمعية فعالة منذ سنتين على االقل  ,תקציב
מאושר – עניין עריכה של ראוה חשבון לא יותר ,אותו דבר לגבי מאזן
בוחן -בגלל דחיפות הנושא אישרנו – بقية المستندات عمليا تقتصر على اجراءات
عادية بمساعدة مدقق الحسابات وبسبب اهمية الموضوع صادقنا على الطلب.
توصية لجنة الدعم واالقتراح كالتالي  :دعم الفريق بقيمة  071الف شاقل وعلى مراحل
وحسب تقدير المحاسب ومع استيفاء بقية المستندات المطلوبة للجنة الدعم ،بعدها سنقوم
بالنظر بالطلبات االخرى والمتعلقة بالجمعيات االخرى.

نادر يونس

 :هل مبلغ  071الف شاقل كاف لتغطية مصاريف الفريق لغاية نهاية شهر  4102/04؟

نور جزماوي

 :بصراحة لم نضع انفسنا مكانهم  -هذه قضيتهم لتدبير امورهم.

نادر يونس

 :المقصود هو :حسب تقديرك هل من الممكن التدبر بهذا المبلغ لغاية نهاية 4102؟

نور جزماوي/امين

" :יחיו עם זה" ممكن التدبر مع المبلغ حتى لو تطرقوا لعجز ما ،فمن الممكن االخذ بعين
االعتبار الدعم للسنة القادمة.

مضر رئيس المجلس

 :مكمال ،احد االسباب لنقص االوراق  :هذه الجمعية جديدة كانت لديها مخاوف حول
امكانياتهم المادية مما شكل عائق امامهم بالتوجه للجهات المختصة واالتفاق مع المدرب او
الالعبين ،كانوا بانتظار رد ودعم المجلس المحلي اوال ليتسنى لهم مباشرة االجراءات
الالزمة لتشكيل الفريق ،انا اتفهم مخاوفهم من االلتزام بمبالغ طائلة وفي النهاية ال
يحصلون على الدعم المنشود ،لكن بمجرد الحصول على الموافقة بالدعم سوف يتم
استيفاء جميع االوراق والتوقيع على اتفاقية .نحن كمجلس لم نعدهم بمبلغ محدد وانما
اخبرناهم سنجلس ونقرر بهذا الخصوص والبت في المبلغ الممكن لدعم الفريق ،طبعا هم
طلبوا مبلغ اكبر ونحن لنا الحق بتخصيص المبلغ الممكن ،لكن سنأخذ بعين االعتبار كونه
فريق جديد من الصعب عليه حاليا الحصول على المنح وبحاجة للدعم ،من المؤكد لدينا
توقعات لسنة  – 4105الدعم سيتم على مراحل –  001الف شاقل من باب االحتياط
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سوف نضعها لدعم جمعيات اخرى ،بعد استيفاء كل المستندات والمعطيات الالزمة وتقديم
الطلبات بشكل واف وسليم وبناء عليه سيتم البحث في الدعم واعطاءهم المبالغ بحسب
المعطيات المتوفرة بهذا الخصوص.
اللجنة لها الصالحية في البحث ودعم الجمعيات بنسبة  %51ونحن لنا الصالحية النظر في
امكانية الدعم بنسبة  % 21اضافية وهكذا يمكننا الدعم بنسبة  %91من خالل جلسة
مجلس .بالنسبة لقضية االدارة السليمة (ניהול תקין) بموجب قانون/نظام الدعم )נוהל
תמיכות) يجب ان تكون الجمعية فعالة منذ سنة على االقل ،ولكن يوجد للمجلس
الصالحية للنظر في دعم الجمعية لتقديرات שיקולים ما .االسباب واضحة فريق جديد،
جمعية جديدة ،نحن دعمنا الفكرة منذ البداية معنيون بالفريق ،وبما ان الفريق والجمعية
السابقة كانت لديهم المشاكل في حينه لم نرغب في تبني تلك المشاكل والديون – رأينا من
المناسب دعم فريق جديد جمعية جديدة من منطلق الدعم للرياضة ،للبلد ،وللفريق .انا
شخصيا شاهدت اللعبة االولى لهم في برطعة كان هناك اقبال وجمهور قد توافد ال بأس به
كمرحلة أولى – لذا طلب منكم دعم الفريق بنسبة  % 91وليس فقط  - % 51بقيمة 071
الف شاقل ،بالنسبة لإلدارة السليمة من الواضح البند اعد خصيصا للجمعيات الفعالة منذ
سنتين على االقل اذا وجدت ،خاصة هناك صالحية للمجلس والنظر في دعم مثل هذه
الجمعية الجديدة التي ليس بمقدورها حاليا توفير مثل هذه المستندات كأثبات على ادارة
سليمة .اطلب المصادقة على الدعم مع الوضع الحالي بالنسبة الدارة سليمة (ניהול
תקין).
توفيق ضعيف

 :موجها سؤاله لنور :اذا ممكن توضيح وشرح نسبة  % 51و  - % 91نسبة لماذا ؟ بشكل
عام هل نسبة للمبلغ الذي تعرضه الجمعية ام بالنسبة للميزانية التي خصصها المجلس لدعم
الفريق؟

امين مرجية

 :בנוהל מתייחסים לעלות הפעילות -نظام الدعم ينص على تكلفة الفعاليات،
توقعاتهم للمصاريف للفترة الزمنية التي ستقام بها الفعاليات والنشاطات ،فيما لو كانت
مصاريف الفعاليات لهذه الفترة تصل ل  011الف شاقل بإمكانك دعم وتبني المصاريف
بنسبة  %51او  51( %91الف لغاية  91الف).

مضر رئيس المجلس

" :זה בגבול" ,اعطيك مثال اخر – لو الفريق قدم طلب بقيمة مليون شاقل حجم الفعاليات
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والمصاريف ،ونحن المجلس لدينا ميزانية بقيمة  611الف شاقل –  %51عمليا عبارة
عن  511الف بينما نحن خصصنا  611الف ،هل باستطاعنا منحهم كل المبلغ ال 611
الف ،ووقتها انت غير مقيد بدعم لغاية  91بالمئة – اما ان ال  % 51هي من ال 611
الف ؟
امين مرجية

 :االمر متعلق بحجم الفعاليات فيما لوكان حجم الفعاليات بقيمة مليون وانت باستطاعتك
الدعم لغاية  611الف فانت عمليا تستطيع منح كل المبلغ دون التقيد بدفع  %91من حجم
المبلغ .للتوضيح بالنسبة لالدارة السليمة "ניהול תקין"– هناك بعض االجراءات النظم
بمثابة شروط ومؤهالت اساسية كما هو الحال في المناقصات (תנאי סף -במכרזים)
يجب ان تتوفر عند تقديم الطلب – فيما يتعلق بهذه الجمعية يمكن طلب مستند بديل لمستند
االدارة السليمة من مسجل الجمعيات "רשם עמותות"– لكن يجب ان نستوفي كافة
المستندات والمعطيات الالزمة لغاية الحصول على المستند المطلوب

فرج عقل

" :אישור רואה חשבון לא נחשב כאישור נוהל תקין?"
مصادقة مدقق الحسابات ال تعتبر كمصادقة على ادارة سليمة؟

نور جزماوي

 :مدقق الحسابات باستطاعته اعطاء تصريح ومصادقة على ادارة حسابات سليمة ولكن ليس
باستطاعته اعطاء تصديق على تسجيل جمعية بشكل سليم "מרשם עמותה תקין" –
الذي هو من صالحيات " מרשם עמותות"

مضر رئيس المجلس

 :ماهي الطلبات التي يستدعي توفيرها للحصول على "ניהול תקין"? –

نور جزماوي

 :ادارة دفاتر سليمة ،اهداف الجمعية مخططاتها ،صفاتها ،هل استطاعت الجمعية تنفيذ
المخطط واالهداف ،ببساطة نفحص كيفية ادارة الجمعية باالساس ليس فقط من ناحية
تدقيق الحسابات وانما من الناحية االدارية ايضا .ניהול ספרים תקין ,כוונות
העמותה ,תכונות העמותה ,תכנון אם עמדה בתכנון ובכוונות ,פשוט מאוד
בודקים ביצוע ניהול העמותה – בעיקר לא רק מבחינה חשבונאית אל גם
ניהולית.

مضر رئيس المجلس

 :على الرغم من ذلك اقترح حاليا االكتفاء بالمستندات المتوفرة – ניהול ספרים תקין
ادارة سليمة لدفاتر الجمعية – ניכוי במס خصم الضرائب – نتحدث عن جمعية حديثة
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منذ  6اشهر فقط من الصعب توفير كافة المستندات االخرى -
احمد ملحم

 :اقترح ان يكون المبلغ مشروط لفترة زمنية محددة ليس على مدار السنين القادمة وبمراقبة
مصاحبة من قبل المجلس

نور جزماوي

 :الطلبات ستكون كل سنة على حدة -كل سنة لها حيثياتها وتبعياتها .

امين مرجية

 :حسب توصيتنا يجب ان يكون هناك مراقب -فاحص (בודק) من قبل المجلس -بعد تحويل
النقود فيما لو تم استغالل النقود للهدف المخصص الذي اقره المجلس المحلي وفحص
الرواتب واوراق البنك.

احمد ملحم

 :ماذا عن المبلغ  001الف شاقل؟

مضر رئيس المجلس

 :من الممكن دعم لجنة اخرى – المبلغ عائد لصندوق المجلس يمكن البت فيه فيما بعد לפי
שיקולי המועצה وفقا العتبارات واهتمامات المجلس .

القرار

 :المصادقة باإلجماع على دعم فريق كرة القدم ابناء عرعرة عارة بقيمة  071الف شاقل
وذلك وفقا لتوصيات لجنة الدعم المهنية.

اغلقت الجلسة

04:91 :

نور جزماوي
القائم بأعمال سكرتير المجلس المحلي
اعداد :

المحامي مضر يونس
رئيس المجلس المحلي عرعرة
سامية
مديرة ديوان الرئيس
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