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 ראש המועצה  –: אבי הררי נוכחים

 סגנית ראש המועצה  –לימור גיל שני            

 חברה  –מיגל אבינועם            

 חברה  –שיר אידלסון            

 חברה  –יוכי פרי           

 חבר  –יוסי אלבז           

 חברה  –הילה קולט           

 חבר  –זוהר אברמוב           

 סגנית ראש המועצה  –זיו קמיני           

 

 סגן ראש המועצה  –: דרור ריבובסקי נעדרו

 חבר  –משומר לוי           

 

 מנכ"ל המועצה  –: אלי גטר משתתפים

  יועמ"ש  –עו"ד קרן קדמי                 

 מבקרת  המועצה –שירה שאול                 

 רואה חשבון של המרכז הקהילתי  –רו"ח ליאור שחטר                 

 

 על סדר היום: 

  2021אישור דו"ח כספי של המרכז הקהילתי לשנת 

 

בדצמבר  31חברי המועצה קיבלו את הדוחות הכספיים של המרכז הקהילתי ליום  אבי הררי:

2021 . 

 קש מרואה החשבון של המרכז הקהילתי ליאור שחטר להציג את עיקרי הדברים. אני מב

 

 –: הריני מתכבד להציג את הדוחות הכספיים של המרכז הקהילתי רו"ח ליאור שחטר

 .31.12.2021מתנ"ס לשנה שנסתיימה ביום 

 : לדוחות, לדו"ח של הפעילות 4אבקש להפנות את הנוכחים לעמוד 



 10.3, שנה קודמת ₪מיליון  14-בשנת החשבון הסתכמה בסך כסה"כ הכנסות העמותה 

 .36%גידול בשיעור של 

מיליון  9מיליון שח, שנה קודמת בסך של  12.4סה"כ הוצאות ההפעלה הסתכמו בסך של  

 . 38%, גידול בשיעור של ₪

., ₪אלפי  318הסתיימה בעודף הכנסות על הוצאות בסך של  2021סה"כ שנת התקציב 

 . ₪אלפי  61 שנה קודמת

 לדוחות הכספיים.  3אבקש בבקשה שתפנו לעמוד 

 . ₪מיליון  7, שנה קודמת ₪מיליון  9סה"כ היקף המאזן מסתכם בסך של 

 . 31.12.2021הריני מתכבד להציג את הדוחות הכספיים של הספורט לשנה שנסתיימה ביום 

 לדוחות, לדו"ח של הפעילות:  4אבקש להפנות את הנוכחים לעמוד 

 422, שנה קודמת ₪אלפי  898 -סה"כ הכנסות העמותה בשנת החשבון הסתכמה בסך כ

 . 212%, גידול בשיעור של ₪אלפי 

, ₪אלפי  510, שנה קודמת בסך של ₪אלפי  826סה"כ הוצאות ההפעלה הסתכמו בסך של 

 .161%גידול בשיעור של 

, שנה ₪אלפי  71 הסתיימה בעודף הכנסות על הוצאות בסך של 2021סה"כ שנת התקציב 

 . ₪אלפי  87קודמת הפסד בסך של 

 לדוחות הכספיים. 3אבקש בבקשה שתפנו לעמוד 

 . ₪אלפי  286, שנה קודמת ₪אלפי  331סה"כ היקף המאזן מסתכם בסך של 

 

: מגיעה הערכה לכל צוות המרכז הקהילתי שבתקופה מאתגרת פעלו לרווחת הילה קולט

 הקהילה. 

 

, ליו"ר המרכז הקהילתי הילה קולט ולמנכ"ל בדי המרכז הקהילתייישר כח לעו אבי הררי:

  המרכז הקהילתי משה בבלפור, והנהלת המרכז הקהילתי

 חברי המועצה, האם יש שאלות או בקשה להתייחסות לדו"ח ? 

כפי שהוצגו ע"י רו"ח  2021לדצמבר  31: לאשר את הדוחות הכספיים ליום הצעת החלטה

 ליאור שחטר.

 

 חד הצבעה פה א

 

 

 אלי גטר                                                        אבי הררי                

 מנכ"ל המועצה                                                   ראש המועצה           


