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 15.10.2019תאריך: 

 פרסום דוחות בהתאם לתקנון הרשות לבקרה תקציבית 

 7.3.19-.1931.5דוח לתקופה    - הפועל פתח תקווה  הנדון:  

  : כללי 

העברת זכויות הניהול  את  ת לכדורגל בישראל ו ההתאחד עדה להעברת זכויות של ה הו אישר  7.3.19בתאריך 
   . הכחולה(   - ע"ר )להלן  ת האחווה הכחולה  לעמות הפועל פתח תקווה    גל של מועדון הכדור והתפעול  

כוללים נתוני הכנסות והוצאות מיום העברת   31.5.19כחולה ליום הדוחות הכספיים של ה בנסיבות אלו 
 . 2018/9שחקים  עונת המ הזכויות ועד לתום  

 : אופן ההתאגדות 

 .06.11.2016. הוקמה ביום 580630234מספר  עמותה רשומה 

  : היקף התקציב 

( ורגל בע"מ )חל"צתקווה כד  כמפרק הפועל פתח  בתפקידו"ד יצחק יונגר  "י עוענבנה  וצה לעונה זו  קבתקציב ה 
אלפי   7,210. סך התקציב שאושר היה 2018סוף חודש יולי ק ואושר על ידי הרשות לבקרת תקציבים בפירוב

מיום העברת ופת הפירוק. לכחולה אין נתונים סופיים לגבי ביצוע הכנסות והוצאות בתקבפועל,  ש"ח.
 אלף ש"ח.  2,071סך של  בפועל בהקבוצה   הסתכם תקציבהזכויות 

  מדיניות רכש: 

 הקבוצה לא רכשה שחקנים בעונה זו. 

  מדיניות נוער: 

מחלקת  ופעלה ה 2019בחודשים מרץ עד מאי הקבוצה הפעילה קבוצות מחלקת נוער ובית ספר לכדורגל. 
כל הכנסות מחלקת הנוער בעונה זו נגבו על ידי  ו. מאחר קו ה בתקופת הפירהנוער בהמשך ישיר לפעילות

 . 31.5.19ה ליום  נוער בדוחותיה הכספיים של הכחולקת ההמפרק, לא כלולות הכנסות ממחל

 מכירות שחקנים: 

 לקבוצה אין הכנסות ממכירת שחקנים בעונה זו. 

  השקעת בעלים: 

. בעונה זו רכשה  אלף ש"ח  400  - יסו ככנחברים, שה  750  -היו כ  18/19ה, נכון לעונת המשחקים  בעמותת הכחול
יליון ש"ח המשולמים באמצעות הון עצמי של חברי מ 1כום של תפעול בסהול והכחולה את זכויות הני ה

וך הונה  אלף ש"ח אשר הועמדו מת  700סך של  ה התקציבית  העמותה. בנוסף העמידה העמותה לרשות הבקר 
כספי העמותה משמשים הן לפעילות תפעול מועדון הכדורגל ומחלקת הנוער שלו והן  העצמי של הכחולה. 

והתרומות  כספי דמי החבר ולה השוטף של העמותה. העמותה מציגה את לפעילות למען הקהילה ותפע
 חות הכספיים.ועל כן אין יתרות בעלים בדו מחבריה בסעיף ההכנסותהמתקבלות 

 ארועים מהותיים שאירעו במהלך השנה: 

 רק.הול והתפעול של הקבוצה מידי המפרכישת זכויות הני 

 החלטות שהשפיעו על התאגיד: 

 . 2018/9נקודות לעונות  11חתו ממאזן הקבוצה הופ

  

הדוח ,  31.05.19ליום    הכחולהמצ"ב דוח על הפעילויות ובאורים לדוח מתוך דוחותיה הכספיים המבוקרים של  
ישת הזכויות  כטרום ר  31.12.18לשנה שהסתיימה ביום  ה  עמותכולל מספרי השוואה המבטאים את פעילות ה

 ן. בנהול המועדו 


