
 

דוחות כספיים של

המועצה הדתית כפר יונה

2020בדצמבר  31ליום 



ח הנהלה של מועצה דתית כפר יונה"דו

2020בדצמבר  31ליום 

כללי.1

נוסח [הוקמה ופועלת מכוח חוק שירותי הדת היהודיים ") המועצה: ("המועצה הדתית כפר יונה להלן
.1971א "תשל, ]משולב

.המועצה פועלת בשטח השיפוט של רשות מקומית כפר יונה

. תושבים יהודיים 22,529 -במסגרת זו אחראית המועצה על מתן שירותי דת לכ

).כולל פנסיונרים(עובדים  24מעסיקה המועצה  2020נכון לשנת 

והמשרד לשירותי דת ביום  01/07/2019אושר על ידי מליאת המועצה ביום  2020תקציב המועצה לשנת 

חלקה של הרשות המקומית מסכומי . ₪ 2,971,406 -שאושר מסתכם ב 2020התקציב לשנת . 04/08/2019

חלקו של המשרד לשרותי דת מסכומי ההשתתפות . מסך התקציב 50% -ההשתתפות המוסדיים מסתכם ב

.מסך התקציב 50% -המוסדיים מסתכם ב

תחומי פעילות עיקריים.2

נישואין.א

. המועצה מספקת שירותי רישום לנישואין לתושבים יהודיים שבתחום השיפוט של הרשות המקומית

זוגות שנרשמו לנישואין במועצה  102זוגות לנישואין זאת לעומת  90נרשמו במועצה  2020בשנת 
. אשתקד

הדרכות כלה מלאות שהתקיימו  90זאת לעומת , הדרכות כלה מלאות 80התקיימו  2020בשנת 
).לא התקיימו הדרכות כלה חלקיות 2019-וב 2020בשנת (במועצה אשתקד 

. 2013ד "התשע, )אגרות שירותים(אגרות רישום לנישואין נגבות מכוח תקנות שירותי הדת היהודיים 

כשרות.ב

המועצה מספקת שירותי כשרות למפעלים ולבתי עסק הפועלים בתחום השיפוט של הרשות 
. המקומית

כולל פיקוח והשגחה למפעלים ולבתי עסק הואצלה למחלקת , הסמכות להענקת תעודות כשרות

סמכות כאמור תקפה רק ). 1983(ג "הכשרות במועצה מכוח חוק איסור הונאה בכשרות התשמ

.למפעלים ולבתי עסק שעומדים בכללי הכשרות הארצית של הרבנות הראשית לישראל

. 2013ד "התשע, )אגרות שירותים(אגרות כשרות נגבות מכוח תקנות שירותי הדת היהודיים 



:בהתאם לקטגוריות הבאות, )2019בשנת  27 -בהשוואה ל(בתי עסק מושגחים  32היו  2020בשנת  

מספר עסקיםסוג העסקהעסק
המושגחים בהשגחה חיצונית

כ שעות "סה
השגחה לכל עסק

, מסעדה, מזנון -בתי אוכל 
בית קפה וכל מקום אוכל

כושר הקליטה עד 
199,360איש 20

מפעלים ובתי חרושת למזון 
, כולל מאפיות(ומשקאות 

מגדניות ומפעלים להכנת 
))קייטרינג(אוכל מוכן 

93,900עובדים 10עד 

, ירקות, פירות, חנויות מזון
בשר ודגים

חנות או מחסן 
1780שאינם סיטונאיים

1350ר"מ 500עד מרכולים
ר ועד "מ 251מ 

21,560ר"מ 500

3215,950כ"סה

.מפקחי כשרות 1מעסיקה המועצה  2020בדצמבר  31נכון ליום 

הסתכמו  2019בשנת (ח "ש  41,968  -הסתכמו ב 2020סך הכנסות המועצה בגין אגרות כשרות לשנת 

.העלייה נובעת מעלייה בהיקף העסקים המושגחים). ח"ש 14,054 -ב

טהרת המשפחה.ג

המועצה אחראית על אחזקה ותפעול של כלל המקוואות הפועלים בתחום השיפוט של הרשות 
. המקומית

. מקוואות גברים 1-מקוואות נשים ו 1תחת אחריות המועצה , 2020נכון לשנת 

 -טבילות נשים ו 4,564היו  2019בשנת (טבילות גברים  857 -טבילות נשים ו 4,030היו  2020בשנת 
).טבילות גברים 3,846

).  2019ללא שינוי בשנת (מחליפות  3 -בלניות ו 1 2020בדצמבר  31המועצה מעסיקה נכון ליום 

.שיפוץ במקוואות הנשיםלא ביצעה המועצה  2020בשנת 

. 2013ד "התשע, )אגרות שירותים(אגרות רישום לנישואין נגבות מכוח תקנות שירותי הדת היהודיים 

עירובין.ד

. המועצה אחראית על הקמה ואחזקת עמודי העירוב בתחום השיפוט של הרשות המקומית

.מ"ק 23 -אורך העירוב מסתכם ב 

שירותי קבורה.ה

.בתי עלמין בתחום השיפוט של הרשות המקומית 1המועצה אחראית על אחזקת 

:להלן פירוט בתי העלמין

)סגור/פעיל(סטאטוס שם בית עלמין 

פעילכפר יונה

נטמנו בחלקת קבר שרכשו  29מתוכם , נפטרים 69טיפלה המועצה בהבאתם לקבורה של  2020בשנת 
.בחייהם

הכנסות ממכירת חלקות קבר משמשות לפיתוח , ל המשרד לשירותי דת"בהתאם להוראות חוזר מנכ
. בית העלמין בלבד
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשיםבאור

מחזור הפעילויות 

 1,208,465  1,193,953  1,193,953 15הכנסות מהמשרד לשירותי דת

 700,642  1,193,953  1,193,953 16הכנסות מהרשות המקומית

 544,423  575,061  467,062 17הכנסות עצמיות

 5,712  15,500  20,259 18הכנסות מהעברות בגין מענקים

סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו
 836,895  642,748  489,382 19לפעילויות

 3,364,609  3,621,215  3,296,137 

עלות הפעילויות 

 1,370,838  1,276,301  1,555,656  ב'20משכורות ונלוות

 419,393  472,392  425,874  ג'20גמלאים

 1,303,962  1,119,774  872,523 21הוצאות לפעילויות

 192,200  244,183  218,701 22הוצאות כלליות

 3,286,393  3,112,650  3,072,754 סה"כ עלות הפעילות

 9,744  508,565  291,855 הכנסות נטו לפני מימון

(4,757)(6,705)(4,346)23הוצאות מימון, נטו

 4,987  501,860  287,509 הכנסות נטו אחרי מימון

 3,108  -  - 24הכנסות אחרות

 8,095  501,860  287,509 עודף נטו לשנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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שלא קיימת לגביהם
הגבלה

שקיימת לגביהם הגבלה
 באופן זמני

לשימוש
לפעילויות

ששימשו
לרכוש
כלליקבוע

פיתוח
סה"כבית עלמין

שקלים חדשים

 2,244,297  661,141  218,085  232,043  1,133,028 2018 בינואר  1יתרות ליום  

תוספות במהלך השנה 

 8,095  -  -  -  8,095 מפעילות שוטפת

 327,404  432,514 (105,110) -  - סכומים שהתקבלו בהגבלה

 -  -  -  276,162 (276,162)ששימשו לרכישת רכוש קבוע

גריעות במהלך השנה 

(836,895)(836,895) -  -  - סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
:

 -  -  - (61,867) 61,867 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 1,742,901  256,760  112,975  446,338  926,828 2018 בדצמבר 31יתרות ליום 

תוספות במהלך השנה 

 501,860  -  -  -  501,860 מפעילות שוטפת

 676,242  698,272 (22,030) -  - סכומים שהתקבלו בהגבלה

 -  -  -  67,862 (67,862)ששימשו לרכישת רכוש קבוע

גריעות במהלך השנה 

(642,748)(642,748) -  -  - סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות

סכומים ששוחררו מהגבלה לרכישת רכוש
(85,945) - (85,945) -  - קבוע

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
:

 -  -  - (75,710) 75,710 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 2,192,310  312,284  5,000  438,490  1,436,536 2019 בדצמבר 31יתרות ליום 

תוספות במהלך השנה 

 287,509  -  -  -  287,509 מפעילות שוטפת

 714,187  669,187  45,000  -  - סכומים שהתקבלו בהגבלה

 -  -  -  20,791 (20,791)ששימשו לרכישת רכוש קבוע

גריעות במהלך השנה 

(489,382)(489,382) -  -  - סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
:

 -  -  - (79,841) 79,841 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 2,704,624  492,089  50,000  379,440  1,783,095 2020 בדצמבר 31יתרות ליום 

.יתרת קרן בית עלמין משמשת רק את הבית עלמין
.ח"ש 50,000יתרת קרן הכללית כולל תקציב עבור שיפוץ מקוואות בסך  

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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(א) - תנועה בקרן פיתוח בית עלמין 

 בדצמבר31ליום 

202020192018

שקלים חדשים

סכומים שהתקבלו בהגבלה 

 -  -  60,000 הכנסות המשרד לשירותי דת

 432,514  698,272  609,187 הכנסות עצמיות

 669,187  698,272  432,514 

סכומים ששוחררו מהגבלה 

(836,895)(642,748)(489,382)הוצאות לפיתוח בית עלמין

 179,805  55,524 (404,381)

(ב) - תנועה בקרן בנ"נ בהגבלה זמנית - כללי 

 בדצמבר31ליום 

202020192018

שקלים חדשים

סכומים שהתקבלו בהגבלה 

(105,110)(22,030) 45,000 הכנסות (ביטול הקצבה) מהמשרד לשירותי דת

סכומים ששוחררו מהגבלה 

 - (85,945) - הוצאות לרכישת רכוש קבוע

 45,000 (107,975)(105,110)
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 8,095  501,860  287,509 עודף נטו לשנה

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות
(509,761)(290,755)(1,052,628)שוטפת-נספח א'

(501,666) 211,105 (765,119)מזומנים נטו ששימשו לפעילות (שנבעו מפעילות) שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

(276,162)(67,862)(20,791)רכישת נכסים קבועים

 - (85,945) - סכומים ששוחררו מהגבלה

(276,162)(153,807)(20,791)מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון 

 327,404  676,242  714,187 מזומנים שהתקבלו עם הגבלה

 327,404  676,242  714,187 מזומנים נטו ששימושו לפעילות מימון

(450,424) 733,540 (71,723)עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

 1,643,795  1,193,371  1,926,911 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

 1,193,371  1,926,911  1,855,188 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 61,867  75,710  79,841 פחת והפחתות

(5,712)(15,500)(20,259)הפחתת הכנסות נדחות בגין מענקים (בגין שנת הדוח)

 7,265 (34,858) 88,274 עליה (ירידה) בעודף של יעודה לפיצויי פרישה - נטו

(836,895)(642,748)(489,382)שחרור נכסים נטו מוגבלים לפעילות

(341,526)(617,396)(773,475)

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

 112,967  195,405 (635,999)הקצבות לקבל

 33,403  2,982  3,532 ירידה בחייבים ויתרות חובה

(12,784)(24,880)(18,960)הפקדות ורווחים לפיקדון לפנסיה תקציבית

 9,756  12,421 (11,003)עובדים עבור שכר

 3,900 (4,967) 2,764 מוסדות עבור שכר

(172) 52,235 (43,936)עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון

 -  7,500 (7,500)עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

 116,644  85,945  - הכנסה נדחית בגין מענקים

(711,102) 326,641  263,714 

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות
(509,761)(290,755)(1,052,628) שוטפת-נספח א'

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

 -א "תשל, )נוסח משולב(שירותי הדת היהודיים "הוקמה מכח חוק ") המועצה" -להלן (המועצה הדתית 

פי ר וכן אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ל"למועצה אישור מהרשות למסים בישראל כמלכ. 1971

.1976 -ו "חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל

.כפר יונה 12ומשרדיה ממוקמים ברחוב הרצל המועצה פועלת בתחום השיפוט של עיריית כפר יונה 

והמשרד לשירותי דת ביום  01/07/2019אושר על ידי מליאת המועצה ביום  2020תקציב המועצה לשנת 

חלקה של הרשות המקומית מסכומי . ₪ 2,971,406 -שאושר מסתכם ב 2020התקציב לשנת . 04/08/2019

חלקו של המשרד לשרותי דת מסכומי ההשתתפות . מסך התקציב 50% -ההשתתפות המוסדיים מסתכם ב

.מסך התקציב 50% -המוסדיים מסתכם ב

2020נתונים כלליים לשנת 

22,529מספר תושבים יהודים

1מספר מקוואות נשים פעילים

1מספר מקוואות גברים פעילים

32מספר עסקים מושגחים בהשגחה חיצונית

90מספר נרשמים לנישואין

23קילומטרים עירוב העיר

משבר נגיף הקורונה

" או " הנגיף: "להלן( 19Covidהתפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה שמקורה בנגיף , 2019בחודש דצמבר 

וגרמה , 2020התפרצות נגיף הקורונה התפתחה במהירות מתחילת שנת " ). המשבר"או " נגיף הקורונה

האטה בייצור ועיכוב , ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת עסקים רבים-לאי

מדינות , כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה. ארצית והבינלאומית-במשלוחים ובתחבורה הפנים

תוך צמצום , ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות, רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה

.הגבלות נוכחות כוח אדם במקומות עבודה ועוד, היציאה למרחב הציבורי

כאשר הפעילות במספר ענפים אף נעצרה באופן , למגבלות אלה השפעה ישירה על ענפים שונים במשק

.מוחלט

אשר הוסרו בחלקן במהלך הרבעון השני של שנת  2020בישראל הוטלו מגבלות מסוימות בחודש מרס 

2020 .

הוטלו ברבעון , של המגפה" גל שני" לאור העלייה במספר הנדבקים בנגיף והתפרצות , יחד עם זאת

אשר חלקן הוסרו בהדרגה , חלקן דומות למגבלות שכבר הוסרו, מגבלות חדשות2020השלישי של שנת 

.2021ובתחילת שנת  2020במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 -השפעת המשבר על ההכנסות וההוצאות של המועצה הדתית כתוצאה מהאמור לעיל

:התפשטות נגיף הקורונה גרמה לירידה בהכנסות הבאות

.לעומת ההכנסות בשנה קודמת 11% -ירידה של כ -מגזר הנישואין ⦁
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.לעומת ההכנסות בשנה קודמת 26% -ירידה של כ -מגזר מקוואות וטהרת המשפחה  ⦁

-השלכות הימשכות המשבר

. המועצה הדתית אינה יכולה להעריך באופן מדויק את השלכות המשך משבר נגיף הקורונה, בשלב זה

בעומק המגבלות , בעוצמה ובמשך המשבר ותוצאותיו הכלכליות, השלכות אלה תלויות בין היתר בהיקף

בפיתוח חיסון , בהיקף התמיכות הממשלתיות, בקצב החזרה לשגרה, בהטלת סגרים נוספים, המוטלות

, להערכת המועצה הדתית .ובהימשכות והעמקת המיתון בישראל ובעולם,ולוחות הזמנים הכרוכים בכך

תעמוד המועצה הדתית בפירעון , או האטה כלכלית עולמית מתמשכת/גם במקרה של הימשכות המשבר ו

ותתאפשר המשך פעילותה בהתאם לאסטרטגיה , 2020בדצמבר 31התחייבויותיה הקיימות ליום 

.שהתהוותה על ידה

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

:להלן עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי לשנה קודמת

מתוקף , הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות אגף בכיר לתכנון ותקצוב של המשרד לשירותי דת.א
ההנחיות מבוססות . היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונות של המועצות הדתיות בישראל

של המוסד הישראלי  5' של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן חשבונאות מס 69בעיקרן על גילוי דעת 

).Israeli GAAP( לתקינה בחשבונאות  

לסכומים , הניתנות בקלות להמרה, כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר בעלות נזילות גבוהה.ב
, בין היתר, שווי מזומנים כוללים. והחשופות לסיכון לא משמעותי של שינויים בערכן, ידועים של מזומנים

פיקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנקים מסחריים בישראל ושהתקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה 
. חודשים 3בהם לא עלתה על 

פקדונות אשר קיימת מגבלה לגבי השימוש בהם ופקדונות אשר מועד פירעונם במועד ההשקעה בהם עולה 
.על תקופה בת שלושה חודשים מסווגים במסגרת סעיף השקעות לזמן קצר

/ שינוי בערך ההשקעות נכלל בסעיף הכנסות. מוצגות לפי שווי השוק ליום המאזן -השקעות לזמן קצר .ג
.לפי העניין, הוצאות מימון או בהכנסות עצמיות מפיתוח בתי עלמין

ההפרשה . בדוחות הכספיים בוצעו הן הפרשה כללית והן הפרשה ספציפית -הפרשה לחובות מסופקים.ד
גבייתם מוטלת , לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי בגין חובות מזוהים אשר לדעת הנהלת המשרד

בספק
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רכוש קבוע .ה

רכוש קבוע הוא נכס מוחשי אשר מוחזק על ידי מועצה לשימוש ביצור או בהספקת סחורות או )1
חזוי שישתמשו בו במשך יותר מתקופת , או לצרכים מנהליים וכן, להשכרה לאחרים, שירותים

.דיווח אחת

לרבות עלויות שניתן לייחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע , רכוש קבוע נמדד לראשונה לפי עלות)2
, או בעלות סמלית, כאשר נכס נרכש ללא עלות. ולהבאתו למיקום ולמצב הדרושים לצורך פעולתו

.עלותו היא שוויו ההוגן במועד הרכישה

הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר ובניכוי , בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה)3
.הפסדים שנצברו מירידת ערך

:פחת ושיטת פחת)4

המועצה מפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך .א
סכומי הפחת לכל תקופת דיווח מוכרות כהוצאה בדוח על הביצוע . העלות של הפריט

.אלא אם הן נכללות בערך בספרים של נכס אחר, הכספי

פחת של הרכוש קבוע באופן שיטתי על פני אורך החיים -להקצאת הסכום בר.ב
שיטת הפחת בה נעשה שימוש . המועצה משתמשת בשיטת הקו הישר, השימושיים שלו

משקפת את הדפוס החזוי לצריכת ההטבות הכלכליות העתידיות ופוטנציאל השירות 
.מהנכס

את אורך החיים השימושיים של פריט רכוש קבוע , המועצה סוקרת את ערך השייר.ג
שינויים מטופלים . ואת שיטת הפחת בה נעשה שימוש לפחות כל סוף שנת כספים

. כשינוי באומדן חשבונאי

או אורך חייהם , שיפורים במושכר מופחתים על פני משך תקופת השכירות.ד
.כנמוך שבהם, השימושיים של השיפורים במושכר

%שיעורי פחת

10שיפורים במושכר

6-15ריהוט וציוד

33מחשבים וציוד היקפי

15כלי רכב

:עלויות עוקבות)5

מוכרות כהוצאות בדוח על הביצוע הכספי בעת . עלויות התחזוקה השוטפות של הפריט.א
.התהוותן

עלות של החלפת חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים מוכרת כחלק מהערך בספרים .ב
.של פריט רכוש קבוע

, IAS20הטיפול במענקים יושם בהתאם להוראות תקן בינלאומי  -מענקים בגין רכוש קבוע )6

מענקים ממשלתיים יוכרו ברווח או הפסד על בסיס שיטתי על פני התקופות שהישות מכירה 
.בעלויות המתייחסות כהוצאות שבגינן המענקים מיועדים לתת פיצוי
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 -נטו, התחייבויות בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה.ו

:הטבות לאחר סיום העסקה)1

התחייבות לפיצויי פיטורין , הטבות עובדים לאחר סיום העסקה כוללות פנסיה תקציבית
הטבות עובדים לאחר סיום העסקה הינן בחלקן תוכניות להפקדה . ופדיון ימי מחלה

הוצאות בגין התחייבות המועצה להפקדת . מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת

נזקפות לעודף )  Defined Contribution Plan(כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת 

. בגינם מחויבת המועצה לביצוע ההפקדה, במועד הספקת שירותי העבודה, או גירעון
לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג , ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום

כאשר סך ההפקדות ששולמו עולה על ההפקדה הנדרשת בגין השירות . כהתחייבות
, ועודף זה יוביל להקטנת ההפקדות העתידיות, שסופק עד לתאריך הדוח על המצב הכספי

.מכירה המועצה בנכס, או להחזר כספי

, נזקפות לעודף או גירעון) ) Defined Benefit Plan(הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת 

תוך שימוש ) ) Projected Unit Credit Methodבהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה 

בהתאם למדיניות החשבונאית . בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח
.עלות הריבית נטו נכללת בהוצאות מימון בדוח על הביצוע הכספי, של המועצה

רווחים והפסדים . במועד היווצרותם OCIרווחים והפסדים אקטואריים נזקפים ל 

.לא יסווגו מחדש לעודף או גירעון במועד מאוחר יותר OCIאקטוארים שנזקפו ל 

:הטבות עובדים לטווח קצר)2

 12הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני , הטבות עובדים לטווח קצר
. חודשים מתום השנה בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד

, הטבות עובדים לטווח קצר במועצה כוללות את התחייבות המועצה בגין משכורות
. הטבות אלו נזקפות לעודף או גירעון במועד היווצרותן. הבראה והפקדות לביטוח לאומי

הפרש בין גובה ההטבות . ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה המועצה לשלם
. מוכר כנכס או כהתחייבות, לבין הסכום ששולם בגינן, לזמן קצר להן זכאי העובד

:הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך)3

הטבות עובד אחרות לטווח ארוך הן הטבות אשר לא חזויות להיות מסולקות במלואן 
חודש לאחר תקופת הדיווח השנתית בה העובד מספק את השירות המתייחס  12לפני 

.ואינן מהוות הטבות לאחר סיום העסקה או הטבות בגין פיטורין

ההוצאות בגין . הטבות עובדים אחרות במועצה כוללות התחייבויות בגין חופשה ומחלה

 Projected(בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה , הטבות אלו נזקפות לעודף או גירעון

Unit Credit Method( , תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת

.דיווח

רווחים והפסדים אקטואריים בגין הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך נזקפים לעודף או 
. גירעון במועד היווצרותם

על , סיכויי תביעות משפטיות שהוגשו כנגד המועצה  -התחייבויות תלויות והפרשה לתביעות משפטיות .ז
בעיקר בהסתמך על , אם בכלל הוערכו, פיהן נאמד הסכום אותו יש לכלול כהפרשה בדוחות הכספיים

, הערכות אלה מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי. חוות דעתם של היועצים המשפטיים של המועצה
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תוצאות התביעות בפועל . בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים וכן על הניסיון שנצבר בנושאים השונים
.עלולות להיות שונות מהערכות אלה

, הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה– הכנסות.ח
. בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים

תוכר בעת קבלת התחייבות חשב ותופיע בדוחות הכספיים כל  -הכנסה לקבל מהמשרד לשירותי דת 
.עוד ההתחייבות בתוקף

. י ראש הרשות וגזבר הרשות"תוכר בעת קבלת מכתב חתום ע -הכנסה לקבל מהרשות המקומית

המדווחות בשנה בה שולמו בפועל או בה , זאת פרט להוצאות שלהלן, מדווחות על בסיס צבירה -הוצאות .ט
: לפי המוקדם, התגבשה עילת התשלום

.פנסיה לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה תקציבית)1

.פדיון ימי מחלה לעובדים הזכאים לתשלום בעת פרישה)2

.פדיון ימי חופשה לעובדים הזכאים לתשלום בעת פרישה)3

.ב 13לעיל מוצגים בבאור  3 -ו 2נתונים על התחייבות המועצה לגבי סעיפים 

בהווה כתוצאה ) משפטית או משתמעת(הפרשות מוכרות כאשר למועצה קיימת מחויבות  -הפרשות.י
בגינה צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלם הטבות כלכליות או פוטנציאל , מאירועי העבר

הסכום המוכר כהפרשה הינו . שירות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות
. האומדן הטוב ביותר של הנהלת המועצה לגבי הסכום הנדרש לסילוק המחויבות הקיימת במועד הדיווח

סכום ההפרשה יימדד לפי הערך הנוכחי של ההוצאות , כאשר ההשפעה של ערך הזמן הינה מהותית
.הנדרשות לסילוק המחויבות

:הנכסים נטו סווגו על בסיס ההגבלה בגינם  -נכסים נטו.יא

  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני)1

בעת השימוש ,)על ידי גורם חיצוני( נכסים נטו שלגביהם קיימת מגבלה בעלת אופי זמני 
/ למטרות שלשמם נועדו הכספים   משוחררים מהגבלתם ומוצגים בדוח על הפעילויות ו

יתרת הסכומים העומדים לניצול סווגו כנכנסים נטו . או מועברים לרכישת רכוש קבוע
.שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

קרן פיתוח בית עלמין-נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית )2

בקרן פיתוח בית העלמין כלולים תקבולים שקיבלה המועצה בגין מכירת קבר בחיים וכן 
ל  וכן כספים שקיבלה המועצה מהמשרד "תקבולים ממכירת חלקות קבר לתושבי  חו

יתרה זו משמשת אך ורק לצרכי פיתוח בית העלמין לרכישת . כתקציבי פיתוח בית עלמין 
בעת . קרקעות ולאחזקת בית העלמין ואין המועצה רשאית לבצע בהם כל שימוש אחר

השימוש לצורך בית העלמין משוחררים נכסים אלו מהגבלתם ומוצגים בדוח על 
.הפעילויות

נכסים שלא קיימת לגביהם הגבלה )3

.אותו החלק של הנכסים נטו שלא מוטלת על השימוש בו הגבלה כלשהי

בעריכת הדוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות  -שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים .יב
נדרשת הנהלת המועצה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של , מקובלים
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מעצם טבעם של אומדנים . נכסים והתחייבויות וכן על נתוני ההכנסות וההוצאות בתקופות הדיווח
. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה, והערכות

ששימשו ביישום המדיניות החשבונאית ואשר , להלן מידע בדבר אומדנים קריטיים -אומדנים קריטיים.יג
לרבות נכסים והתחייבויות תלויים עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות , שינוי באומדנים אלה

:המוצגים בדוחות אלה

התחייבויות בגין זכויות עובדים מבוססות על מספר רב של  -התחייבויות בגין הטבות עובדים)1
בין , חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות. תוך שימוש בטכניקות הערכה אקטואריות, נתונים

שיעורי תחלופת עובדים , שיעור עליית השכר, שיעורי תשואה צפויים, השאר לגבי שיעורי ההיוון
קיימת אי וודאות מהותית בגין אומדנים אלו ושינויים בהנחות . והנחות שונות נוספות

.האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן של ההתחייבויות בספרים

סיכויי תביעות משפטיות שהוגשו כנגד  -התחייבויות תלויות והפרשה לתביעות משפטיות)2
, אם בכלל הוערכו, על פיהן נאמד הסכום אותו יש לכלול כהפרשה בדוחות הכספיים, המועצה

הערכות אלה מתבססות . בעיקר בהסתמך על חוות דעתם של היועצים המשפטיים של המועצה
בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים וכן על הניסיון שנצבר בנושאים , על מיטב שיפוטם המקצועי

.תוצאות התביעות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלה. השונים

:תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות, תקני חשבונאות חדשים. יד

:תקן חדש אשר עדיין אינו בתוקף ואשר המועצה לא בחרה ביישומו המוקדם

")התקן"או " 40תקן " -להלן " (רים"כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ" 40תקן חשבונאות מספר 
ותקן חשבונאות מספר  5כולל תקן חשבונאות מספר (והתיקונים לו  69מחליף את גילוי דעת מספר  40תקן 

רבים מהשינויים ). דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה( 9וכן את תקן חשבונאות מספר ) 36
. הותאמו להוראות התקינה האמריקאית בנושא 40הנכללים בתקן 

:40להלן תיאור של הוראות נבחרות מתוך תקן 

תרומות של נכסים קבועים ותרומות של מזומנים להשקעה בנכסים קבועים יוכרו כהכנסות בדוח על . 1
, הפעילויות כאשר הנכס מוכן לשימושו המיועד או לאורך תקופת ההגבלה שנקבעה על ידי התורם

.בכפוף לתנאים שנקבעו בתקן

לצורך הדוחות הראשיים בוטלה ההבחנה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני לבין .2
ההבחנה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה (נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע 

בביאורים לדוחות הכספיים יינתן גילוי ). לבין נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה נותרה על כנה
לגבי יתרת הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה תוך פיצול היתרה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם 

.נכסים נטו המוגבלים למטרה מוגדרת ונכסים נטו המוגבלים לזמן עתידי מוגדר, הגבלה קבועה

בהתקיים , )או כנכסים(הישות תידרש לכלול שירותים שהתקבלו ללא תמורה כהכנסות וכהוצאות .3
.התנאים המפורטים בתקן

וקובע כי תרומות בלתי מותנות שהתקבלו , התקן מבחין בין תרומה מותנית לבין תרומה בלתי מותנית.4
. יוכרו בתקופה שבה התקבלו ואילו תרומות מותנות לא יוכרו עד אשר התרומה הופכת לבלתי מותנית

הסכם בכתב או בעל פה לתרום מזומן או נכסים אחרים הניתן לאכיפה (התקן קובע כי הבטחה , כמו כן
בלתי מותנית תוכר בתקופה שבה התקבלה בתנאי שקיימות ראיות מספיקות בצורת תיעוד ) משפטית

. ניתן לאימות שניתנה הבטחה ושקיימת יכולת אכיפה משפטית של ההבטחה

שעל הישות להתגבר , התורם למעשה מציב חסם) חיצונית או פנימית(נקבע בתקן כי בהקבלת מקורות .5
אשר תוכר רק כאשר הישות , מדובר בתרומה מותנית, לפיכך. עליו לפני שהישות תהיה זכאית לתרומה

.תתגבר על החסם שהציב התורם

או , נאמן, התקן כולל התייחסות לעסקאות סוכנות ומבחין בין מצבים שבהם הישות משמשת כסוכן.6
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

מתווך לבין מצבים שבהם לישות יש יכולת לשלוט בטובת ההנאה הצפויה מתרומה שהתקבלה והיא 
התקן קובע כללי , כמו כן. יכולה להשתמש בה למטרותיה באופן חופשי או בהתאם להתניות התורם

.הצגה בדוח על המצב הכספי ובדוח על הפעילויות לגבי עסקאות סוכנות

תרומות בדרך של (התקן עושה הבחנה בין הכרה בהכנסה מעסקאות החלפה לבין העברות חד צדדיות .7
וקובע כי הכנסות מעסקאות החלפה שאינן העברות , )נכסים אחרים ושירותים מסוימים, קבלת מזומן

. הכנסות, 25צדדיות יוכרו בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר -חד

נכסים היסטוריים ונכסים דומים , התקן מאפשר בחינת מדיניות חשבונאית לגבי יצירות אומנות.8
או כתוספת לנכסים נטו (לעניין הכרה כנכסים וכהכנסות , המקיימים את הגדרת אוסף בהתאם לתקן

.מתוך שלוש חלופות המפורטות בתקן, או מתן גילוי בלבד) עם הגבלה

רים לגבי תרומות או הקצבות "בוטלה האפשרות להצגת פריט מיוחד בדוח על הפעילויות של מלכ.9
שהשימוש בהן הותנה על ידי נותניהן לכיסוי גירעונות משנים קודמים ולגבי תמורה ממימוש רכוש 

.קבוע המוצג בשווי סמלי

.התקן הוסיף דרישות להצגת סוגי הכנסות מסוימים בשורות נפרדות בדוח על הפעילויות.10

הצגת ההשוואה בין נתוני התקציב לבין נתוני הביצוע תבוצע במסגרת נספח לדוחות הכספיים ולא .11
.במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים

בדוח על תזרימי המזומנים בפעילות המימון יכללו תקבולים מתרומות שהתורם הגביל את השימוש .12
למעט תרומות שהתורם הגביל את , תקבולים מתרומות שקיימת לגביהם הגבלה. בהם לזמן ארוך

.יכללו בדוח על תזרימי המזומנים בפעילות השוטפת, השימוש בהן לזמן ארוך

נכללו בתקן ) א: רים"אינו חל על מלכ) הצגת דוחות כספיים( 34לאור העובדה שתקן חשבונאות מספר .13

שוטפים -נוספה דרישה להצגת נכסים שוטפים ולא) ב ;מאפיינים כלליים של דוחות כספיים
למעט כאשר הצגה (שוטפות כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכספי -והתחייבויות שוטפות ולא

נוספה דרישה לסיווג ההוצאות ) ג-ו ;)המבוססת על נזילות מספקת מידע מהימן שהוא יותר רלוונטי
לפי השיטה שמספקת מידע מהימן (בדוח על הפעילויות לפי מהות ההוצאות או לפי מאפיין הפעילות 

).תוך מתן גילוי בביאורים לסיווג של ההוצאות לפי השיטה שלא נבחרה, שהוא רלוונטי יותר

.או לאחריו 2021בינואר  1רים לתקופות המתחילות ביום "התקן יחול על דוחות כספיים שנתיים של מלכ

ר יידרש לדווח על ההשפעה של אימוץ הוראות "מלכ. הוועדה המקצועית מעודדת יישום מוקדם של התקן
המדידה של התקן במועד היישום לראשונה כתיאום של יתרות הנכסים נטו לתחילת התקופה שבה אומץ 

). ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה בגין שינויים במדידה הנובעים מהוראות התקן(התקן לראשונה 
. ר יישם את הוראות ההצגה של התקן למפרע"מלכ, אולם

על דוחותיה הכספיים 40המועצה בוחנת את השפעתו הצפויה של תקן 

מידע נוסף

:להלן פרטים על מדדי המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם

31/12/202031/12/201931/12/2018

) 2018ממוצע (מדד המחירים לצרכן 
בנקודות

100.2100.8100.1

המדד במהלך ) ירידת(שיעור עליית 
השנה

0.4%0.6%0.69%-
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 - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

מפעילות שוטפת

 3,212  3,815 מזומנים בקופה

 1,616,933  1,366,241 חשבונות עו"ש

 1,370,056  1,620,145 

 306,766  485,132 מפיתוח בתי עלמין

 1,855,188  1,926,911 

 - הקצבות ומענקים לקבל 4באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 5,000  50,000 המשרד לשירותי דת  - עבור שיפוץ מקוואות

 104,890  696,707 הרשות המקומית - עבור שנת הדוח

 30,603  29,785 ביטוח לאומי - דמי קבורה

 776,492  140,493 

 - חייבים ויתרות חובה 5באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 7,900  2,929 המחאות לגבייה

 5,518  6,957 המחאות לגביה פיתוח בית עלמין

 9,886  13,418 

 - פיקדון לזמן ארוך 6באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 152,909  171,869 פיקדון לפנסיה תקציבית

לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל  91-ו 89הפיקדון נוכה מהעובדים בפנסיה תקציבית בהתאם לסעיפים 
וישמש  2003ג "התשס) 2004-ו 2003תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים (

גובה ההוצאות הצפויות בפרישת העובדים הינו גבוה . את המועצה לכיסוי חלק מההוצאות הנלוות בגין פרישה
.ב 13ראה ביאור , לגבי סך ההתחייבות בגין עובדים בפנסיה תקציבית, מסך הפיקדון
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 - רכוש קבוע, נטו 7באור  

 : 31.12.2017א. רכוש קבוע שנרכש עד ליום  

 בדצמבר31ליום 

20202019

מקרקעין 
שיפורים
במושכר

ריהוט
וציוד

מחשבים
וציוד

סה"כסה"כהיקפי

שקלים חדשים

עלות

 1,220,601  1,171,034  3,515  47,266  1,120,253 2020 בינואר 1יתרה ליום 

(49,567) -  -  -  - גריעות במשך השנה

 1,171,034  1,171,034  3,515  47,266  1,120,253 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

מענקים שהתקבלו

 725,593  725,593  -  -  725,593 2020 בינואר 1יתרה ליום 

עלות בניכוי מענקים

 445,441  445,441  3,515  47,266  394,660 2020 בינואר 1יתרה ליום 

פחת שנצבר

 304,753  296,760  3,147  24,493  269,120 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 41,574  40,192  368  4,577  35,247 תוספות במשך השנה

(49,567) -  -  -  - גריעות במשך השנה

 296,760  336,952  3,515  29,070  304,367 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

18,196  90,293  בדצמבר31עלות מופחתת ליום 
 

 -  108,489  148,681 

 : 01/01/2018ב. רכוש קבוע שנרכש החל מיום  

 בדצמבר31ליום 

20202019

מקרקעין
ושיפורים
במושכר

רהוט
סה"כסה"כוציוד

שקלים חדשים

עלות

 276,162  344,024  28,917  315,107 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 67,862  20,791  20,791  - תוספות במשך השנה

 344,024  364,815  49,708  315,107 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שנצבר

 20,079  54,215  3,794  50,421 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 34,136  39,649  6,106  33,543 תוספות במשך השנה

 54,215  93,864  9,900  83,964 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

 289,809  270,951  39,808  231,143 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 
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 - רכוש קבוע, נטו (המשך)7באור 

 :31/12/2020ג. סה"כ רכוש קבוע נכון ליום 

 בדצמבר31ליום 

20202019

מקרקעין
ושיפורים
במושכר

ריהוט
וציוד

מחשבים
סה"כסה"כ- עלות

שקלים חדשים

31עלות מופחתת לנכסים שנרכשו עד ליום 
 148,681  108,489  -  18,196  90,293  (*)2017בדצמבר 

1עלות מופחתת נכסים שנרכשו החל מיום 
 289,809  270,951  -  39,808  231,143 2020 בדצמבר 31 ועד 2018בינואר 

 321,436  58,004  -  379,440  438,490 

).6(ה 2ראה ביאור  IAS20מענקים ממשלתיים בגין רכוש קבוע מטופלים בהתאם להוראות , 2018החל משנת (*) 

 - עובדים עבור שכר 8באור  

:הרכב . א

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 98,882  111,303  בינואר1יתרה ליום 

 1,163,874  1,192,133 שכר נטו לחודשים ינואר - נובמבר

(1,262,757)(1,303,436)שכר ששולם בפועל השנה

(1) - יתרה

 111,304  100,300 תוספות נטו בגין דצמבר

 100,300  111,303 
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 - עובדים עבור שכר (המשך) 8באור  

:התחייבויות נוספות . ב

:למועצה התחייבויות נוספות בגין יחסי עובד מעביד שאינן מופיעות בדוחות הכספיים כדלקמן 

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 314,114  117,552 ימי חופשה

 11,085  13,718  ז"ק)20%ימי מחלה (

 131,270  325,199 

.2021באפריל  6ההתחייבות לעיל נרשמו על בסיס הערכת אקטואר שהתקבלה ביום 

:התחייבות לעובדים בגין ימי חופשה

זכאים עובדי המועצות למספר ימי חופשה בתשלום בגין כל שנת ,  1951 -א"בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי

מספר ימי החופשה בשנה להם  ,בהתאם לחוק האמור ותוספת לו שנקבעה בהסכם בין המועצות לעובדים. עבודה

.זכאי כל עובד נקבעים בהתאם לוותק של אותו עובד

ימי . ולצבור את יתרת ימי החופשה שטרם נוצלה, לנצל ימי חופשה שנצברו, העובד רשאי בהסכמת המועצה
לפי בסיס (חופשה מנוצלים קודם מהיתרה שנצברה משנים קודמות ולאחר מכן מהזכאות מהשנה השוטפת 

FIFO .(ל"זכאי לתשלום בגין יתרת ימי החופשה הנ, שחדל לעבוד בטרם ניצל את יתרת ימי החופשה שצבר, עובד .

 12לא ינוצלו במלואם לפני , צפוי כי ימי החופשה שטרם נוצלו לתום השנה בה סופק השירות המזכה בהטבה

כמפורט במדיניות  ,ועל כן המחויבות בגינם נמדדת כהתחייבות אחרות לטווח ארוך, חודשים מאותו מועד

אף על פי שמחויבות זו נמדדת כהטבות לטווח , לעניין הצגת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי. החשבונאית
זאת בשל העובדה כי אין , מוצגת ההתחייבות בגין חופשה בהתחייבויות השוטפות במסגרת סעיף הזכאים, ארוך

.חודשים מתום תקופת הדיווח 12למועצה זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק ההתחייבות לאחר 

 - מוסדות עבור שכר 9באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

מס
הכנסה
ניכויים

ביטוח
לאומי

קופות
קה"לגמל

ועד
סה"כסה"כעובדים

שקלים חדשים

 69,741  64,774  4,945  9,155  13,154  6,767  30,753  בינואר1יתרה ליום 

30תוספות נטו עד ליום 
 490,500  587,792  3,056  94,140  81,740  93,753  315,103 בנובמבר

 560,241  652,566  8,001  103,295  94,894  100,520  345,856  בנובמבר30יתרה ליום 

 54,904  64,317  159  9,366  18,764  6,813  29,215 תוספות נטו בגין דצמבר

 615,145  716,883  8,160  112,661  113,658  107,333  375,071  בדצמבר31יתרה ליום 

(550,371)(649,345)(2,241)(103,295)(94,894)(103,059)(345,856)שולם השנה

 64,774  67,538  5,919  9,366  18,764  4,274  29,215 יתרה מועברת למאזן
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 - ספקים ונותני שרותים 10באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 42,320  8,028 התחייבויות לספקים

 39,876  30,232 המחאות לפרעון

 38,260  82,196 

 - זכאים ויתרות זכות 11באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 22,500  15,000 הוצאות לשלם

 - הכנסות נדחות בגין מענקים 12באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 110,932  181,377 יתרה לתחילת שנה

 85,945  - תוספות השנה

(15,500)(20,259)גריעות השנה

 161,118  181,377 

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 20,259  20,259 הכנסות נדחות בגין מענקים לזמן קצר

 161,118  140,859 הכנסות נדחות בגין מענקים לזמן ארוך

 161,118  181,377 

 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו 13באור  

א. הרכב

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 355,157  433,277 עתודה לפצויי פרישה

(337,396)(327,242)יעודה שהופקדה

 106,035  17,761 
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 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו (המשך) 13באור  

התחייבויות נוספות:ב.  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 13,908,796  16,852,198 פנסיה תקציבית

 409,529  468,052 מענק שנים עודפות

 613,579  86,108 פדיון ימי מחלה

 17,406,358  14,931,904 

.2021באפריל  6ההתחייבות לעיל נרשמו על בסיס הערכת אקטואר שהתקבלה ביום 

:העסקהסיוםלאחרהטבות

:מוגדרתלהפקדהתכניות.  1

:ופיטוריןפרישהפיצוייבגיןתכניות

המועצהאתמחייבים") החוק: "להלן" (1963–ג "תשכ, פיטוריםפיצויי"וחוק בישראלהעבודהדיני
העבודהמקוםאתהעוזביםעובדיםלרבות(פרישתם אופיטוריהםבעתלעובדיםפיטוריןלשלם פיצויי

הסכם פיעלמתבצעמעביד-עובדיחסיסיוםבשלההתחייבותחישוב). אחרותספציפיותתחת נסיבות

.הפיצוייםלקבלתהזכותאתיוצרת, ההנהלהלדעתאשרהעובדמשכורתעלומבוססבתוקףהעסקה

בקרנות השוטפותהפקדותיהפיועל,לחוק 14לסעיף בהתאםוהרווחההעבודהממשרדאישורלמועצה

הופקדו בגינם, לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות, ביטוחבחברותבפוליסותאו/ופנסיה
אם נוספיםתשלומיםלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבותתהיהלאהמועצה. לעילכאמורהסכומים

בתקופה העובדלשירותהמתייחסותהעובדהטבותכלאתלשלםכדינכסיםמספיקיהיולאלתכנית

.הקודמותובתקופותהשוטפת

:מוגדרתלהטבהתכניות.2

:ומאפייניההתכניתמהותתיאור.א

:ופיטוריןפרישהפיצוייבגיןהתחייבות

אתמחייבים,)החוק: להלן" ( 1963–ג "תשכ, פיטוריםפיצויי"וחוק בישראלהעבודהדיני
כיוםהחוקיהפרישהגיל. פרישתםאופיטוריהםבעתלעובדיםפיטוריןפיצוייהמועצה לשלם

המועצהידיעלהועסקאשרעובד, התכניתפיעל, לפיכך.לגבר 67וגיל לאישה62גיל עלעומד
שיעור. פיטוריןלפיצוייזכאי,האמורההתקופהלאחרופוטרלפחותאחת ברציפותשנהבמשך

אישוראיןלמועצה.עבודהשנתלכלהעובדשלאחרונהמשכורתהואהמנוי בחוקהפיצויים

פוטרותאינןהשוטפותהפקדותיהלפיכך,לחוק14לסעיףבהתאםהעבודה והרווחהממשרד

.לעובדיםהתחייבות נוספתמכלאותה

את להבטיחבחוק בכדישייקבעסכומים בשיעורבהפקדת, המועצההתוכנית מחויבתבמסגרת
) משולבנוסח(הרחבה בצוכנקבע. לעילכאמורלעובדהמגיעיםהפיטוריןפיצויישלצבירתם
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 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו (המשך) 13באור  

הדיווח בשנת") ההרחבהצו: "להלן ( 1957 -ז"תשיקיבוצייםהסכמיםחוקלפיחובהלפנסיה

המועצה . ביטוחקופת/ פנסיהבקרןיופקדואשר%Xעלעומדלפיצוייםהמועצההפרשותשיעור

מפרישהשבגינםהשכרמרכיבי. 8.33%לעדהפיטוריןפיצוייהשלמתאתלהפקידרשאית
). לקצבהגמללקופתאוהעובדשםעללפיצוייםאישיתגמללקופת(גמלהמועצה לקופת

כלומר" השקעהסיכון: "הבאיםלסיכוניםהמועצהאתחושפת, לעילהמפורטתהתוכנית
שלאבאופןהתוכניתנכסיאתיקטינוובכךשליליתתשואהיישאוהתוכניתהסיכון שנכסי

עלייתבדבראקטואריותשהנחותסיכוןכלומר, "שכרסיכון", המחויבותלכסות אתיספיקו
לסיכוןהמועצהאתחושפותובכךבפועלהשכרעליותלעומתבחסרתוערכנה, הצפויההשכר

.תגדל בהתאםשהמחויבות

הערכה עלהחזויה המבוססתהזכאותיחידתבשיטתשימושתוךחושבההאמורההמחויבות
תכניות בגיןהכספייםבדוחותהמוכריםהסכומיםוהסברזיהוילשםגילוייםלהלן. אקטוארית

.מוגדרתלהטבה

: הדיווחתקופתלתוםהעיקריותהאקטואריותההנחות.ב

2019בדצמבר  31ליום 2020בדצמבר  31ליום 

:ריבית היוון
שיעור מ"מח

תשואה פנימי
שיעור מ"מח

תשואה פנימי
7.536-0.051%-6.1740.579%פיצויי פיטורין

11.3040.085%-12.3100.101%פנסיה תקציבית
0.0830.020%0.083-0.600%מענק שנים עודפות

1.734-0.475%-9.8620.529%פדיון ימי מחלה

שיעור עליית שכר שנתית 
עתידית

2%2%

:שיעור עזיבות

שיעור 
התפטרות

שיעור 
פיטורין

שיעור 
התפטרות

שיעור 
פיטורין

0%0%0%0%רבנים
 -אחרים) גברים(עובדים 
60עד גיל 

1.5%0.5%1.5%0.5%

 -אחרים) גברים(עובדים 
60לאחר גיל 

0%0%0%0%

 -אחרות) נשים(עובדות 
60עד גיל 

1.5%0.5%1.5%0.5%

 -אחרות) נשים(עובדות 
60לאחר גיל 

0%0%0%0%

:עיקריות אקטואריותלהנחותרגישותניתוחי.ג

בהנחותסבירבאופןאפשרייםשינוייםעלבהתבססנקבעושלהלןהרגישותניתוחי

הקיימתכלשהיהדדיתבתלותמתחשבאינוהמועצהניתוח.הדיווחתקופתהאקטואריות לתום
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 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו (המשך) 13באור  

:ההנחותבין

כ השפעה"סההיקף שינויכיוון שינויהנחה
)1,907,875(1%גידולריבית היוון

1%2,321,303קיטוןריבית היוון

1%256,963גידולעליית שכר

)236,172(1%קיטוןעליית שכר

)51,870(1%גידולתמותה חזויה

1%52,442קיטוןתמותה חזויה

:מוגדרת להטבהתוכניתבגיןהמחויבותשלהנוכחיבערךהתנועה.ד

כ"סהצוברת תקציבית

2020בדצמבר  31ליום 
שקלים חדשים

14,960,264169,19715,129,461יתרת פתיחה
:עלות שירות שוטף 

246,611-246,611בגין פנסיה

4,6354,635-בגין פיצויי פיטורין
9,001-9,001בגין מענק שנים עודפות

2,6003,6216,221בגין הפרשה לפדיון ימי מחלה

5,863)511(6,374עלות ריבית 

)428,606()2,732()425,874(הטבות ששולמו

2,578,080)29,302(2,607,382הפסדים בגין מדידות מחדש) רווחים(

17,406,358144,90817,551,266יתרת סגירה
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 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה באופן זמני - פיתוח בית עלמין 14באור  

 בדצמבר31ליום 

202020192018

שקלים חדשים

רכוש שוטף

 79,617  306,766  485,132 מזומנים ושווה מזומנים

 161,776  -  - הקצבות ומענקים לקבל

 15,367  5,518  6,957 המחאות לגבייה

(492,089)(312,284)(256,760)

התחייבויות שוטפות

 -  -  - המחאות לפירעון

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה באופן זמני -
 256,760  312,284  492,089  פיתוח בית עלמין

 492,089  312,284  256,760 

 -  -  - 

 - הכנסות מהמשרד לשירותי דת 15באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

 1,208,465  1,193,953  1,193,953 הכנסה שוטפת

 - הכנסות מהרשות המקומית 16באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

 700,642  1,193,953  1,193,953 הכנסה שוטפת
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 - הכנסות עצמיות 17באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

 50,022  60,553  54,149 רבנות ונישואין

 53,910  14,054  41,968 אגרות כשרות

 95,864  87,691  65,156 טהרת המשפחה

 319,127  401,306  298,389 שירותי קבורה - שוטף

 25,500  11,457  7,400 אחרות

 467,062  575,061  544,423 

 - הכנסות מהעברות בגין מענקים 18באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

 5,712  15,500  20,259 הכנסות מהעברות השנה

 - סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות 19באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

 836,895  642,748  489,382 פיתוח בית עלמין
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 - משכורות ונלוות 20באור  

לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

202020192018

סה"כסה"כסה"כנלוותשכר

שקלים חדשים

 695,383  678,851  680,905  107,723  573,182 רבנות

 30,287  31,612  32,844  7,727  25,117 כשרות

 179,424  193,817  181,224  29,666  151,558 טהרת המשפחה

 1,247  1,297  1,329  -  1,329 תרבות תורנית

 102,289  62,025  140,255  32,411  107,844 שירותי קבורה

 419,393  472,392  425,874  25,598  400,276 גמלאים

 396,503  398,261  478,592  102,656  375,936 עובדים אחרים

הוצאות (הכנסות) חשבונאיות בגין
(34,295)(89,562) 40,507  40,507  -  שינויים בעתודה לפיצויים

 1,635,242  346,288  1,981,530  1,748,693  1,790,231 

 א' - פירוט לסעיפי רבנות וטהרת המשפחה 20באור  

לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

202020192018

סה"כסה"כסה"כנלוותשכר

שקלים חדשים

 629,638  610,601  609,364  90,559  518,805 רב העיר

 65,745  68,250  71,541  17,164  54,377 רב שכונה

 573,182  107,723  680,905  678,851  695,383 

לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

202020192018

סה"כסה"כסה"כנלוותשכר

שקלים חדשים

 179,424  193,817  181,224  29,666  151,558 עובדי טהרת המשפחה אחרים
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 - משכורות ונלוות (המשך)20באור 

 ב' - משכורות ונלוות 20באור  

לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

202020192018

סה"כסה"כסה"כנלוותשכר

שקלים חדשים

משכורות ונלוות לנבחרים וממונים
 297,961  293,892  298,469  73,393  225,076  (ללא רבנים)

 629,638  610,601  609,364  90,559  518,805 משכורות ונלוות לרבנים נבחרים

משכורות ונלוות לרבנים שאינם
 65,745  68,250  71,541  17,164  54,377 נבחרים

 98,542  104,369  180,123  29,263  150,860 משכורות ונלוות לעובדי מנהלה

 313,247  288,751  355,652  69,804  285,848 משכורות ונלוות לעובדים אחרים

הוצאות (הכנסות) חשבונאיות בגין
(34,295)(89,562) 40,507  40,507  -  שינויים בעתודה לפיצויים

 1,234,966  320,690  1,555,656  1,276,301  1,370,838 

 ג'- גמלאים : 20ביאור  

לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

202020192018

סה"כסה"כסה"כנלוותשכר

שקלים חדשים

 419,393  472,392  425,874  25,598  400,276 תשלומי פנסיה
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 - הוצאות לפעילויות 21באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

 6,002  -  - רבנות ונישואין

טהרת המשפחה 

 148,262  89,793  107,417 אחזקת מקוואות

שבת ועירובין 

 81,238  63,488  62,325 אחזקת עירובין

 118,714  189,681  64,326 שירותי קבורה

תרבות תורנית 

 -  35,741  26,882 פרסומים

 13,517  12,214  48,751 תמיכות

 99,334  86,109  73,440 הווי דת ואירועים

פיתוח בתי עלמין 

 836,895  642,748  489,382 הוצאות פיתוח

 872,523  1,119,774  1,303,962 

 - הוצאות כלליות 22באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

 17,557  21,276  24,696 אחזקה

 16,713  16,389  15,622 תקשורת ודואר

 779  1,697  - פרסום

 8,833  11,371  9,313 משרדיות

 70,928  91,267  71,388 מקצועיות

 2,259  6,125  1,978 אירוח

 12,825  20,348  15,863 השתלמויות ודמי חבר

 61,866  75,710  79,841 פחת

 440  -  - אחרות

 218,701  244,183  192,200 
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 - הוצאות מימון, נטו 23באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

(4,757)(4,760)(4,346)הוצאות בנקאיות

 - (1,945) - ריבית והצמדה הלוואה

(4,346)(6,705)(4,757)

 - הכנסות אחרות 24באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

202020192018

שקלים חדשים

 3,108  -  - הכנסות בגין שנים קודמות




