
  

  

  

  

  תקוה-פתחמועצה דתית 
  

  

  

  
  
  
2019 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום 



  
  תקוה- פתחדו"ח ההלה של מועצה דתית 

  
 2019בדצמבר  31ליום 

  
 כללי .1

  .1971הוקמה ופועלת מכוח חוק שירותי הדת היהודיים [וסח משולב], תשל"א להלן: ("המועצה")  תקוה-פתחהמועצה הדתית 

   תקוה.-עיריית פתח המועצה פועלת בשטח השיפוט של

  תושבים יהודיים. 263,554 -במסגרת זו אחראית המועצה על מתן שירותי דת לכ

  .(כולל פסיורים) עובדים 119מעסיקה המועצה  2019כון לשת 

  
. 30.6.2019ועל ידי המשרד לשירותי דת ביום  27.6.2019אושר על ידי מליאת המועצה ביום  2019תקציב המועצה לשת 

מסך  75%-חלקה של הרשות המקומית מסתכם ב₪.  19,559,610 - שאושר מסתכם ב 2019לשת ההכסות הכולל תקציב 
  .המוסדיים ההשתתפות סכומימסך  25%-חלקו של המשרד לשירותי דת מסתכם ב .המוסדיים ההשתתפות סכומי

  

 תחומי פעילות עיקריים .2

 ישואין .1

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

  וגות שרשמו לישואין במועצה אשתקד. ז 450זוגות לישואין, זאת לעומת  483רשמו במועצה  2019בשת   

    
  כלות שעברו הדרכות כלה חלקיות. 0 -שעברו הדרכות כלה מלאות ו כלות 457 2019 בשת

  
 . 2013אגרות רישום לישואין גבות מכוח תקות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע"ד 

  

 כשרות .2

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

  
הסמכות להעקת תעודות כשרות, כולל פיקוח והשגחה למפעלים ולבתי עסק הואצלה למחלקת הכשרות במועצה 

ק שעומדים בכללי ). סמכות כאמור תקפה רק למפעלים ולבתי עס1983מכוח חוק איסור הואה בכשרות התשמ"ג (
  הכשרות הארצית של הרבות הראשית לישראל.

  
 . 2013אגרות כשרות גבות מכוח תקות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע"ד 

  
  ), בהתאם לקטגוריות הבאות:2018בשת  445 - בתי עסק מושגחים (בהשוואה ל 492היו  2019בשת 

  סוג העסק  העסק מס'

  מספר עסקים
  המושגחים 

  על ידי המועצה

  מספר עסקים
  המושגחים 

  סה"כ  בהשגחה חיצוים

סה"כ שעות  
השגחה לכל 

  סוג עסק

 18,000 40.0  40.0    -                   קייטריג ייצור מזון 1

 14,650 35.0  35.0    -                   ביח"ר למזון 2

 7,200 36.0 36.0    -                  מאפיה/מגדיה 3

 200 1.0 1.0    -                  מאפיה למצות פסח 4

 600 3.0 3.0    -                  הכת כריכים 5

 500 2.0 2.0    -                  טחת קמח 6

 700 1.0 1.0    -                  עובדים 20מחלבה עד  7

 8,130 30.0 30.0    -                   רשת שיווק מכירת מזון 8

  3,000 18.0 18.0    -                  פיצוחים 9

 9,000 18.0 18.0    -                   אולם שמחות הסעדה 10

 22,000 76.0 76.0    -                   שעות 10מסעדה הפועלת  11

 16,000 58.0 58.0    -                  שעות 18מסעדה הפועלת  12

13 

חדרי אוכל במוסד (בית 
 12,000 9.0 9.0    -                  חולים/פימייה/בית אבות)

 800 2.0 2.0    -                  חדרים 50בית מלון עד  14

 19,000 82.0 82.0    -                   סטקייה/מזון/דלפק הסעדה 15

 6,500 33.0 33.0    -                  בתי קפה 16

 1,200 3.0 3.0    -                   בשר מקומי -עסק סיטואי  בשר/דגים 17

 2,000 1.0 1.0    -                  מחסן דגים 18

 3,000 14.0 14.0    -                   איטליז 19

 3,000 6.0 6.0    -                   שוק סיטואי ירקות 20

 10,680 23.0 23.0    -                  ירקן קימואי 21

 400 1.0 1.0    -                   לא מזון -בית חרושת  אחר 22

 158,560 492.0 492.0    -                  סה"כ עסקים:    

  
  ).₪  30,289 -הסתכמו ב 2018 בשת ההכסות( ש"ח. 0 - הסתכמו ב 2019לשת  כשרות משגיחיסך הכסות המועצה בגין 
  ).₪ 686,379 -הסתכמו ב 2018 בשת ההכסות. (₪  634,321 - הסתכמו ב 2019לשת  שירותי השגחהסך הכסות המועצה בגין 
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  תקוה-פתחמועצה דתית 
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 4 דוח רואה החשבון המבקר

  
 5 דוחות על המצב הכספי

  
 6 הכספי הביצועדוחות על 
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  תקוה-פתחמועצה דתית 

  הכספי הביצוע על דוחות

  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

 2019 2018   2017  

  ש " ח

       ביאור  

   מחזור הפעילויות: 

 3,548,646  3,732,133  4,213,346 13 רותי דתיהכסות מהמשרד לש

  9,790,612  10,585,438  12,640,039 14 הכסות מהרשות המקומית

 2,401,677  2,270,391  2,224,012  15 הכסות עצמיות

 --   32,692  --  16 מכסים טו שהוגבלו לפעילויות סכומים ששוחררו

       

 15,740,935  16,620,654  19,077,397  מחזור הפעילויות ה"כס    

   

    עלות הפעילויות

 6,452,666  6,401,379  6,696,750 17 משכורות ולוות

 4,275,002  4,274,300  4,363,476 17 גמלאים

 2,563,140  3,326,567  4,818,359 18 הוצאות לפעילויות

 1,366,010  1,663,864  2,031,002 19 הוצאות כלליות

 63,560  56,840  59,409  20  ופטורים החות, מעקים

     

 14,720,378  15,722,950  17,968,996 "כ  עלות הפעילויותסה

         

         

 1,020,557  897,704   1,108,401 מפעילויות, לפי מימוןהכסות טו 

  

 )17,810(  21,829  21,691  21 הכסות (הוצאות) מימון, טו

     

 1,002,747  919,533  1,130,092 הכסות טו, לאחר מימון

  

 410,547  415,816  483,276  22  הכסות אחרות

     

 1,413,294  1,335,349  1,613,368 לשה עודף טו

  

 

  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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  תקוה-פתחמועצה דתית 

  דוחות על השיויים בכסים טו

  2019בדצמבר  31ליום 

  

   

  הגבלה לגביהם קיימת שלא

 שקיימת 
  הגבלה לגביהם

  בעלת אופי זמי
  

    

לשימוש 
  לפעילויות

ששימשו 
 סך הכל  כללי  לרכוש קבוע

 (150,490)   --    180,463  )330,953( 2017ביואר  1יתרה ליום 

           :2017תוספת במהלך השה 

  1,413,294  --    --   1,413,294  מפעילות שוטפת  

 30,000  30,000  --   --   סכומים שהתקבלו בהגבלה  

           הגבלה:סכומים שלא קיימת לגביהם   

 --   --   )14,522(  14,522 ששימשו לרכישת רכוש קבוע  

           :2017גריעות במהלך השה 

           הגבלה:מ שוחררוסכומים ש  

  )30,000(  )30,000(  --   --   רכוש קבוע לרכישת  

             סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה:  

 --   --   )39,722(  39,722  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת  

  1,262,804  --   126,219  1,136,585  2017בדצמבר  31יתרה ליום   

         :2018תוספת במהלך השה 

 1,335,349  --   --   1,335,349 מפעילות שוטפת

 32,692  32,692   --   --  סכומים שהתקבלו בהגבלה

                 סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה:     

 --  --  376,281  )376,281( ששימשו לרכישת רכוש קבוע

         :2018גריעות במהלך השה 

 (32,692)  (32,692)  --  -- סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות  

         :הגבלהלגביהם  לא קיימת סכומים ש  

 --  --  (47,436)  47,436  ם שהועברו לכיסוי הוצאות פחתסכומי  

 2,598,153  --  455,064  2,143,089  2018בדצמבר  31יתרה ליום   

         :2019תוספת במהלך השה 
 1,613,368  --  --  1,613,368  מפעילות שוטפת

         סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה :  
 --  --  845,839  )845,839( ששימשו לרכישת רכוש קבוע

         :2019גריעות במהלך השה 
         הגבלה:סכומים שלא קיימת לגביהם    

 --  --  (83,464)  83,464 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת     

 4,211,521  --  1,217,439   2,994,082 2019בדצמבר  31יתרה ליום    

  שיפוץ מקוואות ותרבות תורית.  -הרכב כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמי כללי 

בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

2019  2018  2017 
  ש "ח

כללי - תועה ב" בהגבלה זמית           

       סכומים שהתקבלו בהגבלה 

 30,000  32,692  --   הכסות ממשרד לשרותי דת

       

       סכומים ששוחררו מהגבלה

 30,000  --   --  כוש קבועהוצאות לרכישת ר

 --   32,692  --   הוצאות לרכישות שוטפות (*)

 --  32,692  30,000 

       

 --   --   --   עודף (גרעון) טו לשה

     

       (*) הוצאות לרכישות שוטפות

 --   32,692  --  תרבות תורית

  
  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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  תקוה-פתחמועצה דתית 

  על תזרימי המזומים ותדוח

  

  

  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים

 

 

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2019 2018  2017 
  ש " ח

    תזרימי מזומים מפעילות שוטפת

 1,413,294  1,335,349   1,613,368  עודף (גרעון) טו לשה

 250,794  85,060  )1,829,891(  (א)  ההתאמות הדרושות לשם הצגת תזרימי המזומים מפעילות שוטפת

מזומים טו, שבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)    )216,523(  1,420,409  1,664,088 

     

       תזרימי מזומים לפעילות השקעה

 )15,478(  )376,281(  )845,839(  רכישת רכוש קבוע

לרכישת רכוש קבועהשה שהתקבלו משים קודמות מעקים  -ביכוי    --   --  30,000 

 14,522  )376,281(  )845,839(  מזומים טו, שבעו מפעילות השקעה (ששימשו לפעילות השקעה)   

     

       תזרימי מזומים מפעילות מימון

 30,000   32,692  --  מזומים שהתקבלו עם הגבלה

 30,000  32,692  --    מימוןמזומים טו, שבעו מפעילות 

       

       

 1,708,610  1,076,820  )1,062,362(  (ירידה) במזומים ושווי מזומיםעליה 

        

 1,249,094  2,957,704  4,034,524 יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת שה

 2,957,704  4,034,524  2,972,162 יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף השה

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2019 2018  2017 

  ש " ח

      תההתאמות הדרושות לשם הצגת תזרימי המזומים מפעילו -(א)ספח 

      הוצאות (הכסות) שאין כרוכות בתזרימי מזומים:

 39,722  47,436  83,464 פחת

טו, העסקהלאחר סיום  לעובדים הטבות בגיןעליה בהתחייבויות   28,046  18,388  25,945 

 --   )32,692(  --  שחרור כסים טו מוגבלים לפעילויות

111,510  33,132   65,667 

        

       שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 --   )1,438(  )2,053,161( הקצבות לקבל

 )6,597(  1,868  )84,058( חייבים ויתרות חובה

 51,429  40,624  36,557   שיוי בפקדון לפסיה תקציבית

 9,872  )53,843(  )61,796(  עובדים  עבור שכר

  67,271  )41,973(  6,510 מוסדות עבור שכר

 63,152  106,690  204,547 ספקים וותי שירותים

 --   --   10,000 גידול בתלויות

)1,941,401(  51,928  185,127 

        

  )1,829,891(   85,060  250,794 
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  תקוה-פתחמועצה דתית ה

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31ליום 

 

 באור 1 - כללי-

  . 1971שירותי הדת היהודיים (וסח משולב), תשל"א לן: "המועצה") הוקמה מכח חוק (להתקוה -פתחהמועצה הדתית 
למועצה אישור מהרשות למסים בישראל כמלכ"ר וכן אישור על יהול פקסי חשבוות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים 

 . 1976 -ציבוריים התשל"ו 

  .37חובבי ציון  ומשרדיה ממוקמים ברחוב קוהת-עירית פתחהמועצה פועלת בתחום השיפוט של 
  תושבים יהודים. 263,554 -במסגרת זו אחראית המועצה על מתן שירותי דת לכ

  עובדים (כולל פסיורים). 119מעסיקה  המועצה

. 30.6.2019ועל ידי המשרד לשירותי דת ביום  27.6.2019אושר על ידי מליאת המועצה ביום  2019תקציב המועצה לשת 

 ההשתתפות סכומימסך  75% -חלקה של הרשות המקומית מסתכם ב₪.  19,559,610 -שאושר מסתכם ב 2019התקציב לשת 

  .המוסדיים ההשתתפות סכומימסך  25% - . חלקו של המשרד לשירותי דת מסתכם בהמוסדיים

 

         

  תוים כלליים

      263,554  מספר תושבים יהודים
      8 פעילים שים מספר מקוואות

      1  מספר מקוואות גברים פעילים
      --  בהשגחה חיצוית מספר עסקים מושגחים
      492  בהשגחה פימית מספר עסקים מושגחים

      483  מספר רשמים לישואים
      50 קילומטרים עירוב העיר

 

 באור 2 -  עיקרי המדייות החשבואית ומידע וסף-

החשבואית המדייות עיקרי  

:קודמת לשה עקבי באופן הכספיים הדוחות בעריכת יושמו אשר החשבואית המדייות עיקרי להלן  

 אחראי גוף היותו מתוקף, דת לשירותי המשרד של ותקצוב לתכון בכיר אגף להחיות בהתאם ערכו הכספיים הדוחות  .א
 לשכת של 69 דעת גילוי על בעיקרן מבוססות ההחיות. בישראל הדתיות המועצות של חשבוות ליהול הוגע בכל ומפקח

  .(Israeli GAAP )  בחשבואות לתקיה הישראלי המוסד של 5' מס חשבואות ותקן בישראל חשבון רואי

כשווי מזומים חשבות השקעות לזמן קצר בעלות זילות גבוהה, היתות בקלות להמרה, לסכומים ידועים של מזומים,   .ב
והחשופות לסיכון לא משמעותי של שיויים בערכן. שווי מזומים כוללים, בין היתר, פיקדוות לזמן קצר שהופקדו בבקים 

 חודשים.  3ת ההשקעה בהם לא עלתה על מסחריים בישראל ושהתקופה עד למועד מימושם בע

פקדוות אשר קיימת מגבלה לגבי השימוש בהם ופקדוות אשר מועד פירעום במועד ההשקעה בהם עולה על תקופה בת 
  שלושה חודשים מסווגים במסגרת סעיף השקעות לזמן קצר.

 או מימון הוצאות/ הכסות בסעיף כלל ההשקעות בערך שיוי. המאזן ליום השוק שווי לפי מוצגות - קצר לזמן השקעות  .ג

 .העיין לפי, עלמין בתי מפיתוח עצמיות בהכסות

בדוחות הכספיים בוצעו הן הפרשה כללית והן הפרשה ספציפית. ההפרשה לחובות מסופקים  -הפרשה לחובות מסופקים  .ד
  מחושבת באופן ספציפי בגין חובות מזוהים אשר לדעת ההלת המשרד, גבייתם מוטלת בספק.
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  תקוה-פתחמועצה דתית ה

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31ליום 

  

  באור 2 -  עיקרי המדייות החשבואית ומידע וסף (המשך)-
  

  קבוע  רכוש  .ה

רכוש קבוע הוא כס מוחשי אשר מוחזק על ידי מועצה לשימוש ביצור או בהספקת סחורות או שירותים,   )1( 
  מהליים וכן, חזוי שישתמשו בו במשך יותר מתקופת דיווח אחת.להשכרה לאחרים, או לצרכים 

רכוש קבוע מדד לראשוה לפי עלות, לרבות עלויות שיתן לייחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע ולהבאתו   )2(
למיקום ולמצב הדרושים לצורך פעולתו. כאשר כס רכש ללא עלות, או בעלות סמלית, עלותו היא שוויו 

  הרכישה.ההוגן במועד 

בתקופות שלאחר ההכרה לראשוה, הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות ביכוי פחת צבר וביכוי הפסדים   )3(
  שצברו מירידת ערך.

  פחת ושיטת פחת:        )4(

המועצה מפחיתה בפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של   א.    
פת דיווח מוכרות כהוצאה בדוח על הביצוע הכספי, אלא אם הן כללות הפריט. סכומי הפחת לכל תקו

  בערך בספרים של כס אחר.

פחת של הרכוש קבוע באופן שיטתי על פי אורך החיים השימושיים שלו, המועצה - להקצאת הסכום בר  ב.    
ההטבות משתמשת בשיטת הקו הישר. שיטת הפחת בה עשה שימוש משקפת את הדפוס החזוי לצריכת 

  הכלכליות העתידיות ופוטציאל השירות מהכס.
  

המועצה סוקרת את ערך השייר, את אורך החיים השימושיים של פריט רכוש קבוע ואת שיטת הפחת בה   ג.   
  עשה שימוש לפחות כל סוף שת כספים. שיויים מטופלים כשיוי באומדן חשבואי. 

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

  
  
  
  
  
  
  

  

  עלויות עוקבות:  )5( 

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

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

  

     , מעקים IAS 20הטיפול במעקים יושם בהתאם להוראות תקן בילאומי  - קבוע רכוש בגין מעקים)    6(
בסיס שיטתי על פי התקופות שהישות מכירה בעלויות המתייחסות  ממשלתיים יוכרו ברווח או הפסד על

  כהוצאות שבגין המעקים מיועדים לתת פיצוי.

    

  %  פחת שיעורי
  2  מקרקעין
  2  במושכר שיפורים

  6-15  וציוד ריהוט
  33  היקפי וציוד מחשבים

  15  רכב כלי
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31ליום 

  
  (המשך)עיקרי המדייות החשבואית ומידע וסף  - 2 ביאור

 

  - , טוהעסקה סיום לאחר עובדים הטבות בגיןהתחייבויות   .ו

 הטבות לאחר סיום העסקה: .1
לאחר סיום העסקה כוללות פסיה תקציבית, התחייבות לפיצויי פיטורין ופדיון ימי מחלה.  עובדיםהטבות 
להטבה מוגדרת.  לאחר סיום העסקה הין בחלקן תוכיות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכיות עובדיםהטבות 

 Defined Contribution)הוצאות בגין התחייבות המועצה להפקדת כספים במסגרת תכית להפקדה מוגדרת 

Plan)   .ם מחויבת המועצה לביצוע ההפקדהזקפות לעודף או גירעון, במועד הספקת שירותי העבודה, בגי
כאשר סך ההפקדות . מוצג כהתחייבות ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות ששולמו

ששולמו עולה על ההפקדה הדרשת בגין השירות שסופק עד לתאריך הדוח על המצב הכספי, ועודף זה יוביל 
 להקטת ההפקדות העתידיות, או להחזר כספי, מכירה המועצה בכס.

רעון, בהתאם לשיטת זקפות לעודף או גי)  (Defined Benefit Planהוצאות בגין תכית להטבה מוגדרת

תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות )  (Projected Unit Credit Methodיחידת הזכאות החזויה 
בתום כל תקופת דיווח. בהתאם למדייות החשבואית של המועצה, עלות הריבית טו כללת בהוצאות מימון 

 בדוח על הביצוע הכספי.

 OCIבמועד היווצרותם. רווחים והפסדים אקטוארים שזקפו ל  OCIרווחים והפסדים אקטואריים זקפים ל 
  לא יסווגו מחדש לעודף או גירעון במועד מאוחר יותר.

 הטבות עובדים לטווח קצר: .2
חודשים מתום השה בה  12הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפי 

   יתן השירות המזכה על ידי העובד.

הטבות עובדים לטווח קצר במועצה כוללות את התחייבות המועצה בגין משכורות, הבראה והפקדות לביטוח 
לאומי. הטבות אלו זקפות לעודף או גירעון במועד היווצרותן. ההטבות מדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה 

סכום ששולם בגין, מוכר ככס או המועצה לשלם. הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, לבין ה
     כהתחייבות.

 הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך: .3
חודש לאחר  12הטבות עובד אחרות לטווח ארוך הן הטבות אשר לא חזויות להיות מסולקות במלואן לפי 

תקופת הדיווח השתית בה העובד מספק את השירות המתייחס ואין מהוות הטבות לאחר סיום העסקה או 
 הטבות בגין פיטורין.

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

תוך שימוש ,   (Projected Unit Credit Method)לעודף או גירעון, בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה
  .בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח

ים והפסדים אקטואריים בגין הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך זקפים לעודף או גירעון במועד רווח
  היווצרותם. 

סיכויי תביעות משפטיות שהוגשו כגד המועצה, על פיהן אמד   - משפטיות לתביעות והפרשה תלויות התחייבויות  .ז
הסכום אותו יש לכלול כהפרשה בדוחות הכספיים, אם בכלל הוערכו, בעיקר בהסתמך על חוות דעתם של היועצים 
המשפטיים של המועצה. הערכות אלה מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים 

 יסיון שצבר בושאים השוים. תוצאות התביעות בפועל עלולות להיות שוות מהערכות אלה.וכן על ה

 

הכסה מדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתאי החוזה, ביכוי –- הכסות  .ח
 הסכומים שגבו לטובת צדדים שלישיים. 

תחייבות חשב ותופיע בדוחות הכספיים כל עוד ההתחייבות תוכר בעת קבלת ה -הכסה לקבל מהמשרד לשירותי דת
  בתוקף.

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

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

 פסיה לעובדים המועסקים בתאי פסיה תקציבית.       .1

 .ישהפדיון ימי מחלה לעובדים הזכאים לתשלום בעת פר      .2

  הזכאים לתשלום בעת פרישה.פדיון ימי חופשה לעובדים       .3

  .11לעיל מוצגים בבאור  3 -ו 2תוים על התחייבות המועצה לגבי סעיפים          
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31ליום 

  
  (המשך)עיקרי המדייות החשבואית ומידע וסף  - 2 ביאור

  

קיימת מחויבות (משפטית או משתמעת) בהווה כתוצאה מאירועי העבר, הפרשות מוכרות כאשר למועצה  - הפרשות  .י
בגיה צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלם הטבות כלכליות או פוטציאל שירות כדי לסלקה וכן יתן 
לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות. הסכום המוכר כהפרשה היו האומדן הטוב ביותר של ההלת המועצה 

הסכום הדרש לסילוק המחויבות הקיימת במועד הדיווח. כאשר ההשפעה של ערך הזמן היה מהותית, סכום לגבי 
 מדד לפי הערך הוכחי של ההוצאות הדרשות לסילוק המחויבות.יההפרשה י

 

  הכסים טו סווגו על בסיס ההגבלה בגים : - כסים טו  .יא

 כסים טו י אופי בעלת הגבלה לגביהם שקיימתזמ-  
כסים טו שלגביהם קיימת מגבלה בעלת אופי זמי ( על ידי גורם חיצוי),בעת השימוש למטרות שלשמם 

ועדו הכספים   משוחררים מהגבלתם ומוצגים בדוח על הפעילויות ו/ או מועברים לרכישת רכוש קבוע. 
  זמי. יתרת הסכומים העומדים ליצול סווגו ככסים טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי

  יתטו שקיימת לגביהם הגבלה זמ כסים -עלמין בית פיתוח קרן -  
בקרן פיתוח בית העלמין כלולים תקבולים שקיבלה המועצה בגין מכירת קבר בחיים וכן תקבולים 
ממכירת חלקות קבר לתושבי  חו"ל  וכן כספים שקיבלה המועצה מהמשרד כתקציבי פיתוח בית עלמין . 

ק לצרכי פיתוח בית העלמין לרכישת קרקעות ולאחזקת בית העלמין ואין יתרה זו משמשת אך ור
המועצה רשאית לבצע בהם כל שימוש אחר. בעת השימוש לצורך בית העלמין משוחררים כסים אלו 

  מהגבלתם ומוצגים בדוח על הפעילויות.

 כסים  שלא קיימת לגביהם הגבלה 
  .כלשהי הגבלה בו השימוש על מוטלת שלא טו הכסים של החלק אותו

 

בעריכת הדוחות כספיים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים,  -שימוש באומדים בעריכת הדוחות הכספיים   .יב
דרשת ההלת המועצה להשתמש באומדים והערכות המשפיעים על התוים המדווחים של כסים והתחייבויות 

של אומדים והערכות, התוצאות בפועל עשויות וכן על תוי ההכסות וההוצאות בתקופות הדיווח. מעצם טבעם 
 להיות שוות מאומדים אלה. 

להלן מידע בדבר אומדים קריטיים, ששימשו ביישום המדייות החשבואית ואשר שיוי  -אומדים קריטיים  .יג
באומדים אלה, לרבות כסים והתחייבויות תלויים עשוי לשות את ערכם של כסים והתחייבויות המוצגים 

  וחות אלה:בד

התחייבויות בגין זכויות עובדים מבוססות על מספר רב של תוים, תוך  -הטבות עובדיםהתחייבויות בגין  .1
שימוש בטכיקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת החות, בין השאר לגבי שיעורי 

עובדים והחות שוות וספות. קיימת ההיוון, שיעורי תשואה צפויים, שיעור עליית השכר, שיעורי תחלופת 
אי וודאות מהותית בגין אומדים אלו ושיויים בהחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן של 

  ההתחייבויות בספרים.

סיכויי תביעות משפטיות שהוגשו כגד המועצה, על פיהן  -תחייבויות תלויות והפרשה לתביעות משפטיותה .2
כהפרשה בדוחות הכספיים, אם בכלל הוערכו, בעיקר בהסתמך על חוות  אמד הסכום אותו יש לכלול

דעתם של היועצים המשפטיים של המועצה. הערכות אלה מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, 
בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים וכן על היסיון שצבר בושאים השוים. תוצאות התביעות בפועל 

  לה.עלולות להיות שוות מהערכות א

  

 

  -מידע וסף             

 
להלן פרטים על מדדי המחירים לצרכן ושיעורי השיוי בהם:                

 
31.12.2017   31.12.2018 31.12.2019  

 ) בקודות2002מדד המחירים לצרכן (ממוצע  125.06 124.31   123.33
  שיעור עליית (ירידת) המדד במהלך השה 0.60% 0.79%  0.40%
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  תקוה-פתחמועצה דתית ה

  באורים לדוחות הכספיים

  2019צמבר בד 31ליום 

  

 -מזומים ושווי מזומים  3ביאור 

  בדצמבר 31ליום 

2 0 1 9 2 0 1 8 

  ש "ח

 מפעילות שוטפת

 2,759  8,001  מזומים בקופה

 984,816   378,587 חשבוות עו"ש

 3,046,949  2,585,574  פיקדוות בשקלים לזמן קצר 

2,972,162  4,034,524 

 

  

 -הקצבות ומעקים לקבל  4ביאור 

  בדצמבר 31ליום 

2 0 1 9 2 0 1 8 

  ש "ח

 1,438  2,054,599  עבור שת הדוח -הרשות המקומית  

  

  

 - חייבים ויתרות חובה  5ביאור 

  בדצמבר 31ליום 

2 0 1 9 2 0 1 8 

  ש " ח

  --   439  מקדמות לספקים 

  --   33,127  הוצאות מראש 

  --   799  שיקים חוזרים 

  35,483  85,176  כרטיסי אשראי 

119,541  35,483  

  

  

  פקדוות לזמן ארוך  6ביאור 

  בדצמבר 31ליום 

2 0 1 9 2 0 1 8 

  ש " ח

  472,294   435,737 פקדון בגין פסיה תקציבית
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31ליום 

  

 -רכוש קבוע, טו   7ביאור 
    

  -31.12.2017רכוש קבוע שרכש עד ליום   .א
    

                   
שיפורים 
 במושכר

  
 רהוט וציוד

  
 כלי רכב

  
 2019סה"כ 

  
  2018סה"כ 

  עלות:
    

 55,732 ביואר 1יתרה ליום 
 

770,000 
 

436,495 
 

1,262,227 
 

1,262,227 

 55,732 בדצמבר 31יתרה ליום 
 

770,000 
 

436,495 
 

1,262,227 
 

1,262,227 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  מעקים שהתקבלו:
 

 
 

 
 

 
 

 

 --  ביואר 1יתרה ליום 
 

30,000 
  

273,767  
 

303,767 
 

303,767 

 --  בדצמבר 31יתרה ליום 
 

30,000 
  

273,767  
 303,767  

303,767 
         

  עלות ביכוי מעקים:
 

 
 

 
 

 
 

 

 55,732 ביואר 1יתרה ליום 
 

740,000 
 

162,728 
 

958,460 
 

958,460 

 55,732 בדצמבר 31יתרה ליום 
 

740,000 
 

162,728 
 

958,460 
 

958,460 
         

  פחת שצבר:
 

 
 

 
 

 
 

 

 22,433 ביואר 1יתרה ליום 
 

684,689 
 

162,728 
 

869,850 
 

832,241 

 1,114 בגין השה
 

13,823 
 

 -- 
 

14,937 
 

37,609 

 23,547 בדצמבר 31יתרה ליום 
 

698,512 
 

162,728 
 

884,787 
 

869,850 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
  עלות מופחתת 

 32,185 בדצמבר 31ליום 
 

41,488 
 

 -- 
 

73,673 
 

88,610 

  

  

-1.1.2018רכוש קבוע שרכש החל מיום ב.      
     

                       
שיפורים 

 במושכר
  

 רהוט וציוד
  מחשבים     

 וציוד היקפי
    

  כלי רכב
  

 2019סה"כ 
  

  2018סה"כ 

  עלות:
      

 310,631 ביואר 1יתרה ליום 
 

52,400 
 

 -- 
 

13,250  376,281   -- 

  466,237  רכישות השה
  

326,906  
  

52,696  
  

 --    845,839    376,281  

 776,868 בדצמבר 31יתרה ליום 
 

379,306 
 

52,696 
 

13,250  1,222,120  376,281 
           

  פחת שצבר:
 

 
 

 
 

     

 6,213 ביואר 1יתרה ליום 
 

2,620 
 

 -- 
 

994  9,827   -- 

 15,538 בגין השה
 

33,611 
 

17,390 
 

1,988  68,527  9,827 

  21,751  
 

36,231 
 

17,390 
 

2,982  78,354  9,827 

  בדצמבר 31יתרה ליום 
 

 
 

 
 

     
  עלות מופחתת 

 755,117 בדצמבר 31ליום 
 

343,075 
 

35,306 
 

10,268  1,143,766  366,454  
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31ליום   

  

 -רכוש קבוע, טו (המשך)  7ביאור 
     

  -31.12.2019 סה"כ רכוש קבוע כון ליום  .ב
 

 
 

 
   

 
     

שיפורים 
 במושכר

  
 רהוט וציוד

מחשבים   
 וציוד היקפי

  
  כלי רכב

  
  2019 סה"כ 

  עלות:
   

 
 

 32,185 (*) 2017בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
 

41,488 
 

 -- 
 

 -- 
 

73,673 
       עלות מופחתת כסים שרכשו החל מיום

 755,117 2019בדצמבר  31עד ליום  2018ביואר  1
 

343,075 
 

35,306 
 

10,268 
 

1,143,766 

 787,302  2019בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
 

384,563 
 

35,306 
 

10,268 
 

1,217,439 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  .IAS 20, מעקים ממשלתיים בגין רכוש קבוע מטופלים בהתאם להוראות תקן 2018(*) החל משת 

 

  עובדים עבור שכר 8ביאור 

  בדצמבר 31ליום 

2 0 1 9 2 0 18 

  ש " ח

       א.   ההרכב: 

  675,936  640,726 ביואר 1יתרה ליום 

   7,387,860   7,140,225ובמבר -שכר טו לחודשים יואר 

  )7,816,161(   )8,024,749(  שכר ששולם בפועל השה 

  --    3,837  יתרה 

       

  640,726   609,372 תוספת טו בגין דצמבר

  640,726   613,209  בדצמבר 31יתרה ליום  

        

  372,545   373,069  דמי הבראה לשלם  

  170,001   135,198  ביגוד לשלם 

   508,267   542,546  

        

  1,183,272   1,121,476 סה"כ עובדים עבור שכר
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31ליום                                                                                                    

  

     (המשך)  עובדים עבור שכר ביאור 8

      

     ב.   התחייבויות וספות:

 בדוחות כדלקמן:למועצה התחייבויות וספות בגין יחסי עובד מעביד שאין מופיעות  
      

 בדצמבר 31ליום    

   2019   2018    

  ש " ח   

 443,571  510,191  ימי חופשה 

 187,614  27,951  ימי מחלה  

   538,142  631,185 

      

 07/04/2020ההתחייבות לעיל רשמו על בסיס הערכת אקטואר שהתקבלה ביום  
  

  התחייבות לעובדים בגין ימי חופשה:
, זכאים עובדי המועצות למספר ימי חופשה בתשלום בגין 1951בהתאם לחוק חופשה שתית התשיא 

כל שת עבודה. בהתאם לחוק האמור ותוספת לו שקבעה בהסכם בין המועצות לעובדים, מספר ימי 
החופשה בשה להם זכאי כל עובד קבעים בהתאם לוותק של אותו עובד. העובד רשאי בהסכמת 

  צל ימי חופשה שצברו, ולצבור את יתרת ימי החופשה שטרם וצלה. המועצה, ל
ימי חופשה מוצלים קודם מהיתרה שצברה משים קודמות ולאחר מכן מהזכאות מהשה השוטפת 

). עובד, שחדל לעבוד בטרם יצל את יתרת ימי החופשה שצבר, זכאי לתשלום בגין FIFO(לפי בסיס 
כי ימי החופשה שטרם וצלו לתום השה בה סופק השירות המזכה יתרת ימי החופשה ה"ל.  צפוי 

חודשים מאותו מועד, ועל כן המחויבות בגים מדדת  12בהטבה, לא יוצלו במלואם לפי 
כהתחייבות אחרות לטווח ארוך, כמפורט במדייות החשבואית . לעיין הצגת ההתחייבות בדוח על 

דדת כהטבות לטווח ארוך, מוצגת ההתחייבות בגין חופשה המצב הכספי, אף על פי שמחויבות זו מ
בהתחייבויות השוטפות במסגרת סעיף הזכאים, זאת בשל העובדה כי אין למועצה זכות בלתי 

  חודשים מתום תקופת הדיווח. 12מותית לדחות את סילוק ההתחייבות לאחר 

  

  -מוסדות עבור שכר   9ביאור 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 מס הכסה

 יכויים
ביטוח   

 לאומי
קופת   

 גמל
  

 קה"ל
ועד     

 עובדים
סה"כ   

2019 
סה"כ   

2018 

 ש " ח  

 104,146 ביואר 1יתרה ליום 
 

50,495 
 

53,167 
 

36,318 
 

5,459 
 

249,585 
 

288,543 
  תוספות טו 

 1,295,757 בובמבר 30עד ליום 
 

660,521 
 

536,957 
 

360,674 
 

64,880 
 

2,918,789 
 

2,743,534 

 1,399,903 בובמבר 30יתרה ליום 
 

711,016 
 

590,124 
 

396,992 
 

70,339 
 

3,168,374 
 

3,032,077 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 103,503 תוספות טו בגין דצמבר
 

48,202 
 

57,070 
 

39,646 
 

4,659 
 

253,080 
 

246,570 

 1,503,406 בדצמבר 31יתרה ליום 
 

759,218 
 

647,194 
 

436,638 
 

74,998 
 

3,421,454 
 

3,278,647 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 1,399,903 שולם השה
 

711,016 
 

590,124 
 

396,992 
 

70,339 
 

3,168,374 
 

3,032,077 

 103,503 יתרה מועברת למאזן
 

48,202 
 

57,070 
 

39,646 
 

4,659 
 

253,080 
 

246,570 
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31ליום 

  

  -ספקים וותי שירותים 10ביאור 

  בדצמבר 31ליום 

2 0 1 9 2 0 1 8 

  ש " ח
    

  235,000  560,664 התחייבויות לספקים

  311,373   190,256  המחאות לפרעון 

750,920   546,373  

  

  

 התחייבויות בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה, טו- 11ביאור 

ההרכב   א.      

  בדצמבר 31ליום 

2 0 1 9 2 0 1 8 

  ש " ח
    

  1,515,838  1,616,002 פיצויים

  )1,091,403(   )1,163,521(  יעודה שהופקדה -ביכוי  

 452,481   424,435  

  

 ב. התחייבויות וספות:
  למועצה התחייבויות וספות בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה שאין מופיעות בדוחות כדלקמן: 

בדצמבר 31ליום     

2 0 1 9  (*) 2 0 1 8 

 ש " ח   

  76,868,651   93,773,080  התחייבות לתשלום פסיה תקציבית 

  750,457   307,700  התחייבויות לתשלום בגין ימי מחלה שצברו על פי חוק 

  494,508   393,886  מעק שים עודפות

  855,211   741,021 פיצויי פיטורין

  78,968,827   95,215,687  סה"כ

  
  .07/04/2020ההתחייבות לעיל רשמו על בסיס הערכת אקטואר שהתקבלה ביום                                         

  (*)  מוין מחדש.                                        
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום 

  
  
  
  
  

 התחייבויות בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה, טו- 11ביאור 
  

 ב. התחייבויות וספות:
  

  :העסקה סיום לאחר הטבות                            
 :מוגדרת להפקדה תכיות .1

  :ופיטורין פרישה פיצויי בגין תכיות
 המועצה את מחייבים  )החוק (להלן: 1963ג "תשכ ,פיטורים פיצויי" וחוק בישראל העבודה דיי

 מקום את עוזבים עובדים(לרבות  פרישתם או פיטוריהם בעת לעובדים פיטורין לשלם פיצויי
 על מתבצע מעביד-עובד יחסי סיום בשל ההתחייבות חישוב). אחרות ספציפיות תחת סיבות העבודה

 לקבלת הזכות את יוצרת ,הההלה לדעת אשר העובד משכורת על ומבוסס בתוקף הסכם העסקה פי
 .הפיצויים

 השוטפות הפקדותיה פיו על ,לחוק 14 לסעיף בהתאם והרווחה העבודה ממשרד אישור למועצה
 בגים לעובדים, וספת התחייבות מכל אותה פוטרות ,ביטוח בחברות בפוליסות או/ו בקרות פסיה

 תשלומים לשלם משתמעת או משפטית מחויבות תהיה לא למועצה לעיל. כאמור הופקדו הסכומים
 לשירות המתייחסות העובד הטבות כל את לשלם כדי כסים מספיק יהיו לא אם לתכית וספים
 בתקופה העובד

  .הקודמות ובתקופות השוטפת
  

 :מוגדרת להטבה תכיות .2
 :ומאפיייה התכית מהות תיאור  .א

  :ופיטורין פרישה פיצויי בגין התחייבות
המועצה  את (להלן: החוק), חייבים 1963 -ג "תשכ ,פיטורים פיצויי" וחוק בישראל העבודה דיי

 על עומד כיום החוקי הפרישה גיל פרישתם. או פיטוריהם בעת לעובדים פיטורין פיצויי לשלם
 במשך המועצה ידי על הועסק אשר עובד התכית, פי על לגברים. לפיכך, 67וגיל  לאישה  62גיל

 שיעור פיטורין. לפיצויי זכאי האמורה, התקופה לאחר ופוטר לפחות אחת ברציפות שה
 אישור אין למועצה עבודה. שת לכל העובד של אחרוה משכורת הוא המוי בחוק הפיצויים

 פוטרות אין השוטפות הפקדותיה לחוק, לפיכך 14 לסעיף בהתאם העבודה והרווחה ממשרד
  .לעובדים התחייבות וספת מכל אותה

 להבטיח בכדי ,בחוק שייקבע בשיעור ,סכומים בהפקדת ,המועצה מחויבת ,התוכית במסגרת
 )משולב וסח(הרחבה  בצו כקבע .לעיל כאמור לעובד המגיעים הפיטורין פיצויי של את צבירתם

 הדיווח שיעור ההרחבה) בשת צו (להלן: 1975ז "תשי קיבוציים הסכמים חוק לפי חובה לפסיה
המועצה  ביטוח. קופת/פסיה בקרן יופקדו אשר %X על עומד לפיצויים המועצה הפרשות
 מפרישה שבגים השכר מרכיבי8.33% -ל עד הפיטורין פיצויי השלמת את להפקיד רשאית

  . )לקצבה גמל לקופת או העובד שם על לפיצויים אישית גמל לקופת(גמל  המועצה לקופת
 השקעה", כלומר סיכון"הבאים:  לסיכוים המועצה את חושפת לעיל, המפורטת התוכית

 שלא באופן התוכית כסי את יקטיו ובכך שלילית תשואה יישאו התוכית הסיכון שכסי
 עליית בדבר אקטואריות שהחות סיכון שכר" כלומר המחויבות, "סיכון לכסות את יספיקו
 לסיכון המועצה את חושפות ובכך בפועל השכר עליות לעומת בחסר תוערכה ,הצפויה השכר

 .תגדל בהתאם שהמחויבות
הערכה  על החזויה, המבוססת הזכאות יחידת בשיטת שימוש תוך חושבה האמורה המחויבות

תכיות  בגין הכספיים בדוחות המוכרים הסכומים והסבר זיהוי לשם גילויים להלן אקטוארית.
  .מוגדרת להטבה
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31שסתיימה ביום לשה 

 

    התחייבויות בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה, טו (המשך)  11ביאור 

 ב. התחייבויות וספות (המשך):
  

  מוגדרת (המשך): להטבה תכיות    .2
 :הדיווח תקופת לתום העיקריות האקטואריות ההחות  .ב

  2018בדצמבר  31ליום   2019בדצמבר  31ליום   
  3.34% - 4.60%  -0.387%  -  0.295%  שיעור היוון

 3.52% - 3.63% בתוספת מדד 2%  שיעורי העלאת משכורות חוזרים
 0% -  2% 0%  -  1.5%  שיעור תחלופה ועזיבה

  

 :  עיקריות אקטואריות להחות רגישות יתוחי   .ג
 האקטואריות לתום בהחות סביר באופן אפשריים שיויים על בהתבסס קבעו שלהלן הרגישות יתוחי
  :ההחות בין הקיימת כלשהי הדדית בתלות מתחשב איו המועצה יתוח  .הדיווח תקופת

השיוי במחויבות   
  להטבה מוגדרת

  (שקל חדש)
  )11,892,443(  אחת אחוז בקודת גדל היה ההיוון שיעור אם
  14,833,483  אחת אחוז בקודת קטן היה ההיוון שיעור אם
  2,529,219  אחת אחוז גדל בקודת היה חזויים משכורות העלאות שיעור אם
  )2,263,498(  אחת אחוז בקודת קטן היה חזויים משכורות העלאות שיעור אם
  )250,724(  דאח אחוזב גדלה הייתה ושים לגברים החזויה הממוצעת החיים אורך תוחלת אם
  253,526  דאח אחוזב קטה הייתה ושים לגברים החזויה הממוצעת החיים אורך תוחלת אם

  
  :מוגדרת להטבה תוכית בגין המחויבות של הוכחי בערך התועה  .ד

  סה"כ  צוברת  תקציבית  
  2019בדצמבר  31ליום   

  שקל חדש
  2019בדצמבר  31ליום 

  שקל חדש
  2019בדצמבר  31ליום 

  שקל חדש
  79,156,442  1,013,397  78,143,045  יתרת פתיחה

        עלות שירות שוטף:
  786,396  --   786,396  בגין פסיה

  43,242  43,242  --   בגין פיצויי פיטורין
  56,181  --   56,181  בגין מעק שים עודפות

  56,293  18,930  37,363  בגין הפרשה לפדיון ימי מחלה
        

  1,396,976  19,750  1,377,226  עלות ריבית
        

  )40,024,076(  --   )40,024,076(  הטבות ששולמו
        

  53,744,233  )295,678(  54,039,911  רווחים (הפסדים) בגין מדידות מחדש
        

  95,215,687  799,641  94,416,046  יתרת סגירה
  

  -התחייבויות תלויות 21ביאור 

  בדצמבר 31ליום 

2 0 1 9 2 0 1 8 
  ש " ח

  --    10,000 הפרשה לתביעות משפטיות

  
  לדעת היועץ המשפטי של בתל אביב  תביעה גד המועצה הדתית של עובד בבית הדין האזורי לעבודה   
  , המועצה הדתית עשויה להיות  קרה של הליך פשרהבמ המועצה הדתית סיכויי התביעה מוכים.   
 . הפרשה להוצאה בסכום האמור וצעהב . ש"ח 10,000חשופה בסכום של    
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום 

  

 -דת לשירותיהכסות מהמשרד  13ביאור 
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2 0 1 9 2 0 1 8 
 

2 0 1 7 

  ש " ח

  3,528,479   4,213,346  הכסה שוטפת
 

3,251,028  

  --    --   יוחדמעק מ 
 

77,700  

  203,654   --  מעק מרזרבת השר
 

219,918  

4,213,346   3,732,133  
 

3,548,646  

 

 -הכסות מהרשות המקומית 14ביאור 
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2 0 1 9 2 0 1 8 
 

2 0 1 7 

  ש " ח
  

  10,585,438   12,640,039  הכסה שוטפת
 

9,753,084  

  --    --   ים קודמותהכסה בגין ש 
 

37,528  

12,640,039   10,585,438  
 

9,790,612  

 
  

 -הכסות עצמיות 15ביאור 
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2 0 1 9 2 0 1 8 
 

2 0 1 7 

  ש " ח

 אגרות ושירותים:
 

  

   318,774   316,837ישואיןרבות ו
 

346,567  

  686,379   634,321 אגרות כשרות
 

748,028  

  30,289   --   כשרות משגיחי 
 

67,535  

  1,236,886   1,270,917 טהרת המשפחה
 

1,226,127  

  --    --  ת תוריתפעילו
 

13,420  

2,224,012   2,270,391  
 

2,401,677  

  
  

 - לפעילויותסכומים ששוחררו מכסים טו שהוגבלו   16ביאור 
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2 0 1 9 2 0 1 8 
 

2 0 1 7 

  ש " ח

 פירוט:
  

  32,692   --  כללי
 

 --  
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום 

             -שכר ולוות א' 17ביאור 
    

 8 1 0 2סה"כ  9 1 0 2סה"כ  לוות  שכר
  

  7 1 0 2סה"כ 

 ש " ח

 1,271,920  1,273,843  286,949  986,894  רבות
 

1,250,519 

   174,315  69,185  243,500  240,983ישואין
 

250,277 

 1,156,388  1,348,916  290,196  1,058,720 כשרות 
 

1,020,126 

 2,722,673  2,775,095  582,838  2,192,257 טהרת המשפחה
 

2,982,156 

 4,274,300  4,363,476  234,927  4,128,549 גמלאים
 

4,275,002 

 1,024,743  1,054,817  200,131  854,686 עובדים אחרים
 

978,758 
 חשבואיותהוצאות (הכסות) 

 )15,328(  579  579  --  לפיצויים עתודהבגין שיויים ב
 

)29,170( 

9,395,421  1,664,805  11,060,226  10,675,679 
 

10,727,668 

  

        פירוט לסעיפי רבות וטהרת המשפחה
    

 8 1 0 2סה"כ  9 1 0 2סה"כ  לוות  שכר
  

  7 1 0 2סה"כ 

 ש " ח  רבות:

 581,150  583,373   151,813  431,560  רב עיר
 

586,154 

 690,771  690,470  135,136  555,334 רב שכוה
 

664,365 

986,894  286,949  1,273,843  1,271,921 
 

1,250,519 

  

 8 1 0 2סה"כ  9 1 0 2סה"כ   לוות  שכר
  

  7 1 0 2סה"כ 

 ש " ח  טהרת המשפחה:

 2,722,673  2,775,095  582,838  2,192,257 בליות שאין משב"ק
 

2,982,156 

  

             -שכר ולוות ב' 17ביאור 
    

 8 1 0 2סה"כ  9 1 0 2סה"כ   לוות שכר
  

  7 1 0 2סה"כ 

 ש " ח

  581,150   583,373   151,813   431,560 משכורות ולוות לרבים בחרים
  

586,154  
משכורות ולוות לרבים שאים 

   555,334   135,136   690,470   690,770בחרים
  

664,365  

 1,024,743  1,054,817  201,739  853,078 משכורות ולוות לעובדי מהלה
 

978,758 

 4,120,044  4,367,511  940,611  3,426,900 ולוות לעובדים אחריםמשכורות 
 

4,252,559 
   חשבואיותהוצאות (הכסות) 

 )15,328(  579  579  --  לפיצויים עתודהבגין שיויים ב
 

)29,170( 

5,266,872  1,429,878  6,696,750  6,401,379 
 

6,452,666 

  

  

    -גימלאים 'ג 17ביאור 

  8 1 0 2סה"כ  9 1 0 2סה"כ   לוות שכר
  

  7 1 0 2סה"כ 

 ש " ח

 4,274,300  4,363,476  234,927  4,128,549  תשלומי פסיה
 

4,275,002 
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום 

 

   -הוצאות לפעילויות 18ביאור 

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2 0 1 9 2 0 1 8  2 0 1 7 

  ש " ח

          

   130,244   68,029   143,980ישואין

  93,237   119,811   179,566 כשרות

         טהרת המשפחה:

  1,269,843   1,832,638   1,308,164 אחזקת מקוואות

         שבת ועירובין:

  283,816   148,127   173,420 אחזקת עירובין

         תרבות תורית:

  237,755   85,889   466,605 פרסומים

  337,612   907,139   2,392,646 הווי דת ואירועים

         הוצאות שוות

  131,750   150,834   149,114  פיוי גיזה 

  --    --    13,000  קמחא דפסחא 

  65,147   14,100   5,600 תשמישי קדושה

4,818,359   3,326,567   2,563,140  

  

 

   -הוצאות כלליות 19ביאור 

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2 0 1 9 2 0 1 8  2 0 1 7 

  ש " ח

 469,911  735,306  985,623 שכירות, ביטוח, ארוה ואגרות

 147,767  101,755  68,803 אחזקה 

 69,996  44,860  45,198  תקשורת ודואר

 39,225  40,403  37,572 מחשוב

 84,337  180,431  133,958 פרסום

 27,746  21,563  26,443 משרדיות

 266,395  272,653  395,264 מקצועיות

 60,926  51,944  63,549  אחזקת רכב 

 12,639  7,661  7,471  אירוח 

 71,996  100,952  111,657 השתלמויות ודמי חבר

 39,722  47,436  83,464 פחת

 75,350  58,900  72,000 מתות ושי לעובדים

2,031,002  1,663,864  1,366,010 
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  תקוה-פתחהמועצה דתית 

  באורים לדוחות הכספיים

  2019בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום 

  

 -מעקים, החות ופטורים  02ביאור 
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

  2 0 1 9     2 0 1 8  
  

2 0 1 7  

  ש " ח
 

 

 56,840   59,409  החות 
 

63,560 

59,409  56,840 
 

63,560 

 

 

    -הכסות (הוצאות) מימון, טו  21ביאור 
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   

  2 0 1 9   2 0 1 8 
 

2 0 1 7 

  ש "ח  

  43,928   42,345 ריבית מפקדוות 
 

3,021 

  )22,099(   )20,654(  הוצאות בקאיות, טו 
 

)20,831( 

  21,691  21,829  
 

)17,810( 

  

 

  -(הוצאות) אחרותהכסות   22ביאור 
  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

2 0 1 9 2 0 1 8 
 

2 0 1 7 
  ש "ח

 
 

 370,122  493,276 השתתפויות בפסיה ואחרות
 

304,193 

 29,788  --  הפרשי הפקדות לעובדים 
 

74,393 

 --    )10,000( הוצאות הפרשה לתביעות 
 

 -- 

 15,906  --   השתתפויות בפעילויות 
 

12,212 

 --   --  התאמת מס הכסה
 

19,749 

483,276  415,816 
 

410,547 
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  תקוה-דו"ח תקציב מול ביצוע של מועצה דתית פתח

  2019בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום 

  

  

  

  

             תקציב 
  2018לשת 

ביצוע בפועל 
 2018לשת 

         תקציב 
  2019לשת 

ביצוע בפועל 
 2019לשת 

אחוז ביצוע  
2019לשת   

 %   ש " ח  

  295,000  259,997  330,000  259,365  79%ישואין

 101%  1,270,917  1,260,000  1,236,886  1,310,000 מקוואות

 87%  634,321  731,225  716,668  730,000 כשרות

 126%  483,276  385,000  415,816  335,083 עצמיות אחר

         

  98%  2,647,879  2,706,225  2,629,367  2,670,083 הכסות עצמיות סה"כ

         

 100%  4,213,346  4,213,346  3,528,479  3,528,479 המשרד לשירותי דת

 100%  12,640,039  12,640,039  10,585,438  10,585,438 הרשות המקומית

 100%  16,853,385  16,853,385  14,113,917  14,113,917 מוסדיותסה"כ הכסות 

         
  הכסות חד פעמיות

 --    --   203,654   --  ובגין שים קודמות 
 

0% 

 100%  19,501,264  19,559,610  16,946,938  16,784,000 סה"כ הכסות

           

           הוצאות

          הוצאות שכר

 83%   583,373  703,129   581,150  703,000 שכר רבי עיר

 96%   690,470  715,572   690,770  695,000  שכר רבי שכוות

 0%  --   388,056  --   --  שכר יושב ראש

 80%  243,500  303,032  240,983  280,000 שכר מחלקת ישואין

 97%  2,775,095  2,872,164  2,722,673  2,919,000 שכר מחלקת מקוואות

 100%  1,348,916  1,345,232  1,156,388  1,064,000 שכר מחלקת כשרות

 90%  1,054,817  1,173,070  1,024,743   1,090,000 שכר מיהל

 97%  4,363,476  4,498,327  4,274,300  4,303,000 פסיה

 92%  11,059,647  11,998,582  10,691,007  11,054,000 סה"כ שכר

          הוצאות לפעילויות

  155,000  68,029  111,000  130,244  117%ישואין

  58%  1,308,164  2,239,028  1,832,638   2,436,000 מקוואות

 79%   173,420   220,000  148,127  350,000 עירובין

 137%  2,859,251  2,090,000  1,125,270  897,000 תרבות תורית

 148%  179,566  121,000  119,811  106,000 כשרות

 111%  1,947,538  1,755,000  1,663,864  1,450,000 מיהלה

 0%  --   1,000,000  --   300,000 פעולות אחרות

 88%  6,598,183  7,536,028  4,957,739  5,694,000 סה"כ הוצאות לפעילויות

         

 90%  17,657,830  19,534,610  15,648,746  16,748,000 סה"כ הוצאות

             

  -87%  21,691  )25,000(   21,829   )36,000( הכסות (הוצאות) מימון

 0%  1,865,125   --   1,320,021   --  עודף 


