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 01/2022מס'  אסיפה כללית קרן בני שמעוןפרוטוקול 

  בתשפ" איירב 'ז, 2022 מאיב 8 ,אשוןרמיום 

 ראש המועצה-   ניר זמיר  נוכחים:
 נציג משמר הנגב-   תומר רכטמן 

 נציג גבעות בר-   ירון בורבא
 נציג להב-   גנקאסף לה 

 נציג חצרים-   עופר רימון
 נציג דביר-   אסף רוט

 נציג תדהר-   איציק אבוטבול
 נציג נבטים-   שמעון רוזיליו

 נציג שומריה-   אייל פינס
 נציג בית קמה-   ירון שיפוני
 נציג משמר הנגב-   גילי מולכו

 כרמים תנציג-   יעל אלטמן                           
 נציג תאשור-   תורג'מןאדי 

   
 נציג ברוש-   דוד קדוש  חסרים:

 נציג חצרים-   אריה ולדברג
 נציגת שובל-   חסיה ישראלי

 
 מנכ"ל-   פלג ניאגו משתתפים:

  גזברית-   נטע לי אביטל  
 דוברת המועצה-   דנה שמח  
 רו"ח שרון מגירה  
 שובים ואסטרטגיהימנהל אגף י-   דנברגיאיתי זי  
 יועמ"ש-   עו"ד אולגה גונן  
 מבקר המועצה-   רועי זילברמן   
   
  

 

 

 

 

 



 8/5/2022מיום  1/22 ל אסיפה כללית קרן בני שמעוןפרוטוקו

 
 ע ל  ס ד ר  ה י ו ם :

 

 3 ......................................... קרן בני שמעון, ודיון והצגת דו"חות כספיים – 2021[ סיכום שנת 1]
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  -סיכום דיון-

 , ודיון והצגת דו"חות כספייםקרן בני שמעון – 2021[ סיכום שנת 1]

הייתה ירידה בפעילות לאור מגפת הקורונה,  2020מבחינת נכסים, בשנת  שרון מגירה ]רו"ח[:

 8.5, לעומת 2021מלש"ח לשנת  10.2. המאזן מסתכם בסך של 2021וחזרה לפעילות מלאה בשנת 

המועצה  .2020בשנת  7.4מלש"ח, לעומת  9.2הינו  2021. סך הנכסים לשנת 2020מלש"ח לשנת 

את היתרות בסיום השנה חזרה למועצה. העמותה מבצעת  מתקצבת כל שנה את הקרן, שמעבירה

 עבודה של גביית כספים וצמצום החובות, ועל כן נצפתה ירידה בחייבים. 

מלש"ח, לאור גידול בספקים וירידה בחייבים.  6.3בנוגע להתחייבויות, התחייבויות שוטפות על סך 

סים נטו שלא קיימת לגביהם נכ ש"ח. 526,462מעביד על סך -התחייבות בשל סיום יחסי עובד

 מלש"ח.  3.2 -הגבלה

. עלות הפעילות הינה 2020מלש"ח לעומת שנת  3-דו"ח הפעילות מציג גידול במחזור הפעילות של כ

 ש"ח. 1,569,889מלש"ח. סה"כ עודף נטו לשנה  39.7-על סך של כ

לאשר את רו"ח מבקשים לאשר את הדו"ח הכספי, הדו"ח המילולי וכן  ניר זמיר ]ראש המועצה[:

. 2022של הקרן לשנת ואת רו"ח חיים וורמבנד כגוף המבקר שרון מגירה כרואה חשבון המבקר 

 אושר פה אחד.

 

 

  .את הדו"ח הכספי והמילולי של קרן בני שמעוןמליאת המועצה מאשרת   החלטה:

 אושר פה אחד  

המבקר של הקרן לשנת את רו"ח שרון מגירה כרואה חשבון מליאת המועצה מאשרת   החלטה:

2022. 

 אושר פה אחד  
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 ברכה,ב

  ראש המועצהניר זמיר, 

_______________________  

 איי בע"מ-חברת סאמיט רשם על ידי:נ

 . 2022את רו"ח חיים וורמבנד כגוף המבקר לשנת מליאת המועצה מאשרת   החלטה:

 אושר פה אחד  


