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 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול  .א

 .30יובא לאישור פרוטוקול מס' 

  

 עדכון רה"ע .ב

 

 עדכון מנכ"ל   .ג

 

 שאילתות .ד

 כפי שיונחו על שולחן המועצה 

 

 הצעות לסדר .ה

 

 ע"י רונן וסרמן 1הצעה לסדר מס' 

 לוחות מודעות חינמיים ברחבי העיר הרצליה :בנושא

ומסודרים מאוד, לוחות מודעות בתשלום. לוחות אלה נקיים  40-ברחבי העיר הרצליה ישנם כ

 בדרך כלל.

ואולם ברחבי העיר הרצליה ישנם כמה מאות של לוחות מודעות חינמיים, אשר מהווים מפגע 

 תברואתי ואסתטי במשך רוב הזמן.

במקרים רבים המודעות יוצאות מחוץ למסגרת של הלוחות, מודבקות אחת על השנייה 

ים הקשורים לדת, כאשר אין בחוסר חן, ובנוסף לוחות המודעות משמשים בעיקר לפרסומ

 שום סיכוי לתלות שם שום דבר אחר, כי אחרי פחות משעה כבר מכסים במודעות דת נוספות.

 

מקובל שיש מספר לוחות מודעות חינמיים בשכונה כלשהי, במיוחד נניח ליד בית כנסת, ששם 

 ייתלו מודעות אשר מקדמות מסרים ואירועים דתיים.

 ל רחבי העיר אלפי מודעות דת, במיוחד ליד בתי ספר חילוניים.אך לא נתפס שנתלים לאורך כ

 

הגיע הזמן לעשות סדר בכל הנושא של הלוחות מודעות החינמיים, על מנת לתת תחושה של 

 ניקיון ואסתטיקה ברחבי העיר.

 

לוחות מודעות  50לפיכך ההצעה לסדר היא שעיריית הרצליה מקבלת בזאת החלטה להפוך 

ללוחות מודעות בתשלום, כאשר יינתן דגש במיוחד על לוחות מודעות  –ר חינמיים ברחבי העי

 מטר מבתי ספר וגנים. 150חינמיים במרחק של עד 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ע"י רונן וסרמן 2הצעה לסדר מס' 

 אכיפה של בעלי כלבים אשר אינם מנקים אחרי כלביהםבנושא: 

כלבים שאינם  לפני כשנה וחצי העליתי מספר שאילתות ואף הצעה לסדר בנושא של בעלי

 מנקים אחרי כלביהם.

 תגובת העירייה הייתה שתתבצע אכיפה ביחד עם פעולות להגברת ההסברה.

 

לצערי חוץ ממהלך אחד של אכיפה, לא ניכר שמבוצעות פעולות נוספות למטרת אכיפה של 

 הנושא.

ות בזמן האחרון מתגברת התחושה שאין דין ואין דיין ברחובות, ואני מקבל תלונות של עשר

 תושבים בכל שבוע על הלכלוך במדרכות.

טוב שאין הפתעות על -אפילו אצלי ברחוב, כבר קשה ללכת בצורה ישרה מבלי לבדוק טוב

 המדרכה.

 

בשבוע האחרון של אוגוסט אפילו נתפסה בעדשת מצלמת האבטחה בביתי, תושבת שהכלב 

 שלה השאיר לנו ארבע מתנות ברחובות, והיא הלכה מבלי לאסוף אותן.

 

 לפיכך להלן ההצעה:

עיריית הרצליה מקבלת בזאת החלטה כי לא תסבול יותר את המצב הבלתי נסבל הזה, וכי 

תגייס באופן מיידי עשרות פקחים לעבודה על מנת לאכול את נושא ניקיון העיר על ידי בעלי 

 כלבים.

 

 

 "קהילה, ,"יש עתיד בהרצליה" ,ת "החופש לבחורוסיעע"י  3הצעה לסדר מס' 
 צעירים וסביבה נטו"

 

קיום דיון דחוף במועצת העיר הרצליה בנושא חינוך והסברה יעילה   בנושא:
 והסדרת שיוויון זכויות ובטחון לנשים

 
דיון מאין זה הוא ראוי בכל עת, אך בימים אלה בהם כולנו מזועזעים מהאונס באילת, דעת 

, ואנו בפתחה של שנה חדשה הקשב של הציבור לנושאים אלה הוא מלא  הקהל עוסקת בנושא,

 זהו מועד ראוי ביותר לקיימו. -

 

 הצעת החלטה: 

 

מועצת העיר הרצליה תקיים בדחיפות בישיבתה הקרובה בחודש ספטמבר, דיון בנושא חינוך 

 והסברה יעילה והסדרת שוויון זכויות ובטחון לנשים .



 
 
 
 
 

 
 
 

הפדגוגיות ופעילות ההסברה במסגרת דיון זה, מועצת העיר תקיים דיון מקיף בתוכניות 

והחינוך בעיר הרצליה בנושא מניעת אלימות נגד נשים, ביטחונן וזכויותיהן, וכן בהסדרת 

 זכויות הנשים וביטחונן בהחלטות רשמיות של מועצת העיר.

במסגרת הדיון יופיעו בפני מועצת העיר , ראש מנהל הנשים בעיר, יועצת ראש העירייה למעמד 

שפטית של העירייה, נציג מאגף החינוך ומדוברות העירייה, ונציגים האישה, היועצת המ

נוספים של העירייה מאגפים רלוונטיים, ויתנו סקירות מפורטות בהתאם על הפעילות 

העירונית והסטטוס הקיים בעיר בנושאים אלה ויפרטו תוכניות ויעדים, ישיבו לשאלות חבר 

  מועצת העיר ויקשיבו לדיון שלהם והחלטותיהם.

 

   
 אישור תב"רים  .ו

  2020של  תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת  2020עדכון תקציב פיתוח 

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  53,633,165בסכום כולל של 

 

 סכום מקור מימון

 14,575,000 קרן עבודות פיתוח

 3,360,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 35,698,165 אחרים

 53,633,165 סה"כ

 . מצ"ב קובץ 

 

 –ח  –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .ז

 מצ"ב.

 מצ"ב. –העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל  .ח

 מצ"ב. –בקשה  לפתיחת חשבון בנק לגן ילדים  .ט

 

 של העמותות הבאות :  31.12.2019דוחות כספיים ליום  .י

  )מצ"ב. –בית עלמין הרצליה )ע"ר 

  מצ"ב. –בית הורים –העמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )מצ"ב. – עמותת בני הרצליה )ע"ר 

 מצ"ב. –מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 מינויים .יא

 עד סורדו לחבר דרקטוריון בחברה לתרבות -המועצה תתבקש לאשר מינויו של מר גיל

 ויינברג.ואמנות בע"מ במקומה של גב' עירית 

 

  ויועצת ראש המועצה תתבקש לאשר מינויים של ס' ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק

הרשות לוועדת הבחירה לרב ות כנציגיה למעמד האישה, הגב' מישל עצמון העירי

 העיר. מצ"ב מכתבו של השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן.

 

 

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יב

 24.8.20מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום 

 

 שונות .יג

 

 

 

 בברכה,                                                                                            

 זאבי רינה 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום







































































































































































































 

 

  -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה

 בית הורים"

 )עמותה רשומה(

 דוחות כספיים

 9201בדצמבר  31ליום 



 

 

  

 

 

 

 בית הורים" -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )עמותה רשומה(

 דוחות כספיים

 9201בדצמבר  31ליום 

 

 

 ניםיתוכן עני

 

 

 עמוד  

   

 1  החשבון המבקר ה דוח רוא

 2  מאזנים

 3  על הפעילויות  ותדוח

 4  על השינויים בנכסים נטו  ותדוח

 5-6  דוחות על תזרימי המזומנים

 7-19  ביאורים לדוחות הכספיים

 







 )עמותה רשומה( בית הורים" -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )בש"ח( על הפעילויות ותדוח

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

3 

 לשנה שהסתיימה ביום   

 31.12.2018 31.12.2019 ביאור 
    
    

    :מחזור הפעילויות

 7,711,780 7,119,845  מדיירים עצמאיים

 1,669,793 1,852,958  עודייםימדיירים ס

 66,535 53,114  קרן סיעוד

 4,950 5,610  תרומות ודמי הרשמה

 1,727,478 1,912,383 9 דמי כניסה מדיירים

 2,358,732 1,958,991  שלוחי משרד הבריאות -סיעודיים 

 317,375 305,873 11 כנסות שוטפות אחרות, נטו ה
     

   13,208,774 13,856,643 
     

     
    :עלות הפעילויות

    תפעול:

 (*)7,206,999 7,205,211  שכר עבודה ונלוות

 1,233,244 1,191,334  וצרכי מטבח ןמזון, חומרי ניקיו

 )*(194,681 216,070  תיקונים ואחזקה כללית, עבודות חוץ

 660,087 655,983  פחת

 )*(2,664,274 2,570,542 12 הוצאות ישירות אחרות
     
   11,839,140 11,959,285 

         
 94,142 71,780  פרסום ושיווק

      11,910,920 12,053,427 
     

 1,803,216 1,297,854  הכנסות נטו מפעילויות
     

     
    וכלליות: הוצאות הנהלה

 (*)1,464,510 1,564,165  שכר עבודה ונלוות

 532,834 646,553 13 הוצאות אחרות
     
   2,210,718 1,997,344 
     
 (194,128) (912,864)  ואחרות הוצאות נטו לפני מימון 

 8,543 1,620 14 הכנסות מימון, נטו

 - 293,000 15 הוצאות אחרות

 68,686 316,209 5ח 2 לדיירים ולממתינים בגין דמי כניסה ירידת ערך התחייבות
     

     
 (116,899) (888,035)  גרעון השנה

     
 
 סווג מחדש(*)
  



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 דוחות על השינויים בנכסים נטו )בש"ח(

 

 דוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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  קרן הון  נכסים נטו 

  בגין עסקה  לגביהם הגבלה שלא קיימת 
  עם בעל  ששימשו לשימוש 
 הכל-סך שליטה הכל-סך לרכוש קבוע לפעילויות 

      
 (3,280,729) (10,461,702)  7,180,973 4,138,191  3,042,782 2018בינואר  1יתרה ליום 

 
     

  - סכומים שהועברו מנכסים נטו
 - - - 732,071 (732,071) משו לרכוש קבועישש  

 - - - (660,087) 660,087 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 (116,899) - (116,899) - (116,899) גרעון השנה
      

       (3,397,628) (10,461,702) 7,064,074 4,210,175 2,853,899 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
      

  - סכומים שהועברו מנכסים נטו
 - - - 682,284 (682,284) משו לרכוש קבועישש  

 - - - (655,983) 655,983 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 (888,035) - (888,035) - (888,035) ון השנהגרע
      

 (4,285,663) (10,461,702) 6,176,039 4,236,476 1,939,563 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
            
 

  
 

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 דוחות על תזרימי המזומנים )בש"ח(

 

 דוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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  סתיימה ביוםהלשנה ש
31.12.2018  31.12.2019  

    

 :פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים    

  לשנהגרעון  (888,035)  (116,899)

(509,365)  1,473,273 
 פעילות שוטפתל ושווי מזומנים התאמות הדרושות להצגת המזומנים

     נספח א'()   
 שוטפתמפעילות )לפעילות(  מזומנים, נטו, 585,238  (626,264)

    

    

 :פעילות השקעהלתזרימי מזומנים    

 תונופיקד)הפקדת(  תמשיכ (4,293,150)  7,817,877

 קבוערכישת רכוש  (682,284)  (732,071)
    

 , מפעילות )לפעילות( השקעהמזומנים, נטו (4,975,434)  7,085,806
    

    
 ושווי מזומנים מזומניםב)ירידה( עליה  (4,390,196)  6,459,542

 לתחילת השנהושווי מזומנים יתרת מזומנים  7,790,022  1,330,480
    

 לסוף השנהושווי מזומנים יתרת מזומנים  3,399,826  7,790,022
    

 

 

  
 

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 דוחות על תזרימי המזומנים )בש"ח(

 

 דוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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 :פעילות שוטפתלהתאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים  -נספח א' 

  סתיימה ביוםהלשנה ש
31.12.2018  31.12.2019  

 :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים   

 פחת    655,983  660,087

 מעביד, נטו-עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד    (52,555)  76,539

     בהתחייבות לדיירים ולממתינים בגין דמי כניסה  (ירידה)עליה     250,505  (439,998)
296,628  853,933  

    

 :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות   

 בהמחאות לגביה ירידה 215,000  -

 בחייבים ויתרות חובה ירידה)עליה(  (14,270)  146,075

 במלאי ירידה )עליה( (22,346)  23,402

 זכות-זכאים ויתרותב )ירידה( עליה 379,238   (29,481)

 בהמחאות לפירעון  )ירידה(עליה  169,157  (353,472)

 )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםעליה  229,922  (474,676)

     ירידה בהתחייבויות לדיירים ובהכנסות נדחות  (337,361)  (117,841)
(805,993)  619,340      

    
    
 הכל-סך 1,473,273  (509,365)

    
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )בש"ח( 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 :כללי - 1ביאור 

 נוסדה ביום  בית הורים" )עמותה רשומה( )להלן: "העמותה"( -"עמותה למען גילאי הזהב  הרצליה  .1 א.

 .1980-לפי חוק העמותות התש"ם 1982בנובמבר  7

 תושבי העיר. וגמלאיםבית הורים לקשישים  נוסדה במטרה להקים ולנהל בהרצליההעמותה 

 .1975 -העמותה רשומה כמלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף תשל"ו .2

 ג(. 1)ראה ביאור  2007בדצמבר  16עירונית החל מיום  תאגידהעמותה הינה  .3

 ( לפקודת מס הכנסה.2)9ותה פועלת כ"מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף העמ .4

 .2020בדצמבר  31 לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות בתוקף עד .5

 תרומות מישות מדינית זרה. 2019.      העמותה לא קיבלה בשנת 6

לבין  ן: "העירייה"(עיריית הרצליה )להלחוזה בין ביוזמת העמותה נערך ונחתם  1986במאי  12ביום  .ב

יה, בית אבות על קרקע אשר הופקעה בתחום יהעמותה להקים בעבור העיר בלה על עצמהיהעמותה, לפיו ק

החלה העמותה בהרשמת מועמדים לבית  1986בשנת  ית הרצליה לצורך הקמת בית אבות.יהשיפוט של עיר

 הוחל באכלוס. 1989בספטמבר  17האבות וביום 

והציוד  יניםית הרצליה על הקרקע, הבניבית האבות יהיה קנינה המוחלט של עירינקבע כי כאמור בחוזה 

 שיותקן בהם.

מעלות ההקמה  25%-ו הלוואות, דמי כניסה שיגבו, קרנות העמותה, תרומות שיגויסו  המימון להקמה יהיה

 מתקציב העירייה.

ת בית ההורים, נטלה עיריית מעלות בניי 75%כיוון שבמשך הזמן לא עמדה העמותה בהתחייבויותיה לממן 

 עליהם התחייבה בהסכם ההתקשרות הראשוני. 25%-הרצליה על עצמה לממן את גמר הקמת הבניין מעבר ל

בעקבות מהלך זה, הועברו כל כספי דמי הכניסה ופיקדונות החודש הנוסף אל העירייה. כמו כן הועברה 

העירייה לדיירים את דמי החזירה ועד זה יתרת ההלוואות שנטלה העמותה לתשלום על ידי העירייה. ממ

 2002החל משנת לשנה בתוספת הצמדה למדד ולחלקם בתוספת ריבית.  20%של  חילוטהכניסה, לאחר 

 20%בחישוב חודשי במקום  16.67%של  חילוטמחזירה העירייה לדיירים את דמי הכניסה הנ"ל, לאחר 

ודש הנוסף במלואם בתוספת הצמדה למדד. חזירה העירייה את פיקדונות החכמו כן הכאמור לעיל. 

כמו כן  לעירייה.לא הועברו  2002פיקדונות חודש נוסף ששולמו ע"י דיירים בהסכם החדש, החל משנת 

להתגורר בבית ההורים, את מלוא דמי הכניסה צמודים למדד טרם נכנסו חזירה העירייה לממתינים, אשר ה

 ולחלקם בתוספת ריבית.
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 משך(:)ה כללי - 1ביאור 

"תאגיד -נחתם הסכם בין העמותה לעירית הרצליה, וזאת במסגרת הפיכת העמותה ל 2008בפברואר  28 ביום  ג.

 עירוני" כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות )נוסח חדש(. להלן עיקרי ההסכם:

הבלעדי של  רכושה הינם ויוותרומבנה בית ההורים והמקרקעין עליהם הוא בנוי, לרבות תכולתו,  .1

 עירייה. ה

זכויות הניהול של בית ההורים שייכים לעירייה והן נמסרות לעמותה בהתאם להוראות ההסכם.  .2

 העמותה לא תהיה זכאית לתמורה עבור ניהול בית ההורים.

העמותה תהיה אחראית בלעדית לכל הקשור לענייני בית ההורים, לרבות הניהול השוטף, פעילות כספית  .3

מין וסוג שהוא. ואולם מובהר, כי בכל שנה תעשה התחשבנות שנתית  וכן חובות והתחייבויות מכל

מצטברת בנוגע להתחייבויות העמותה לדיירים אל מול הכנסותיה מדיירים. במידה ויתברר שקיים 

הפרש לחובת העמותה, והעירייה השתכנעה שאין בכוחה של העמותה לשלמו ממקורותיה, אזי יכוסה 

רך של הלוואה או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת העירייה, וזאת ההפרש על ידי העירייה, בין בד

 בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. 

העמותה תשא בכל העלויות והתשלומים הקשורים לניהולו ואחזקתו של בית ההורים לרבות משכורות  .4

של לעובדים, תשלומים לספקים, אחזקה שוטפת של המבנה ותכולתו, השקעות ופיתוח, חידוש ורכישה 

 ציוד והחזר דמי רישום. 

בות דמי העמותה תהיה זכאית לקבל לידיה את כל ההכנסות הקשורות לפעילות של בית ההורים, לר .5

חודש נוסף וזאת החל מהמועד שבו יתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי דין לשינוי  ןופיקדוכניסה 

 תקנון העמותה והפיכתה לתאגיד עירוני.

, העמותה נטלה בהתאם לאמור לעיל בכל מוסדות העמותה.ב בקולות ההצבעה לנציגי העירייה יהיה רו .6

ה מכל מין וסוג שהם )מלפני מועד חתימת ירייעל עצמה את כל חובות והתחייבויות העבר של הע

עד קדון חודש נוסף יופ 2007עד וכולל שנת ההסכם( לרבות ההתחייבויות בגין דמי הכניסה החד פעמיים 

מור לעיל. בנוסף נקבע בהסכם, כי היה והעירייה תשתכנע כי העמותה אינה מסוגלת כא 2001שנת וכולל 

לעמוד בפירעון התחייבויותיה ממקורותיה היא, אזי יכוסה ההפרש על ידי העירייה, בין בדרך של 

כתוצאה מהאמור, מחקה הלוואה או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת העירייה ובכפוף להוראות כל דין. 

בגין ש"ח  2,433,321בסך  2007בדצמבר  31ת יתרת החוב של העירייה כלפיה ליום העמותה א

התחייבויות העבר שלקחה על עצמה העמותה כאמור לעיל, הכוללות ת העבר של העמותה. יוהתחייבו

שנת וכולל ן חודש נוסף עד ופיקדו 2007עד וכולל שנת  בגין דמי הכניסה החד פעמייםאת ההתחייבויות 

 31ה לעמותה ליום יהעירי ויתרת החוב של ח' להלן 2שבים בהתאם לחישוב כאמור בביאור המחו 2001

בדוחות הכספיים של העמותה לקרן הון  נזקפו ,ש"ח 10,461,702, המסתכמות לסך 2007בדצמבר 

  עם בעל שליטה. פעולהבגין בחובה 
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 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 שר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הם:עיקרי המדיניות החשבונאית א

 

 הגדרות: א.

 בדוחות כספיים אלה:

 .בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב  הרצליה  -  העמותה

 מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -   מדד

 ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה. -  נכסים נטו

הגבלה על השימוש בנכסים נטו שנקבע על פי התניות של תורמים, תומכים או מעניקי  -   לה הגב

 מענקים לעמותה.

 הגבלה בעלת

הגבלה הפוקעת, או מוסרת, עם קרות אירוע מסוים, או עם חלוף זמן, או שניתן  - אופי זמני 

או  לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים

 הגורמים החיצוניים שנתנו את המקורות.

 (.6)ג'() 1ראה ביאור  - עיריית הרצליה    -בעל שליטה      

לפי כללי חשבונאות מקובלים ובסכומים נומינליים היסטוריים )כולל מספרי הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים  ב.

של המוסד  12ונאות מספר השוואה( אשר אינם שונים מהותית מהסכומים המדווחים בהתאם לתקן חשב

 .הישראלי לתקינה חשבונאית בדבר הפסקת התאמה של דוחות כספיים

 חוץ והצמדה:-מטבע .ג

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמת במועד ההכרה הראשונית בשקלים בהתאם לשער החליפין של  .1

 .מטבע החוץ במועד העסקה

 .היציג ליום המאזןפריטים כספיים במטבע חוץ מדווחים לפי שער החליפין  .2

 .הפרשי שער מוכרים כהכנסות / הוצאות במועד התהוותם .3

 להלן פרטים על מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין של הדולר של ארה"ב: .4

 בדצמבר 31ליום   
  2019  2018 

     
 100.2  100.8  מדד המחירים לצרכן

 3.748  3.456  דולר( 1-דולר של ארה"ב )בש"ח ל
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 :)המשך( חוץ והצמדה-מטבע .ג

 
 שיעור השנוי באחוזים  

 בשנה שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

  2019  2018 
     

 0.8  0.6  מדד המחירים לצרכן 

 8.1  (7.79)  דולר של ארה"ב 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: .ד

שקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין היתר, פיקדונות לזמן קצר שהופקדו כשווי מזומנים נחשבות ה

בבנקים, שאינם מוגבלים בשימוש ושאינם משועבדים, ושהתקופה עד למועד מימושם במועד ההשקעה בהם 

 חודשים. 3לא עלתה על 

 :מלאי .ה

 שוק כנמוך שבהם.העלות או המלאי מזון, תרופות, חומרי ניקוי ואחזקה מוצג לפי 

 :רכוש קבוע .ו

קובע שבית האבות, על הקרקע הבנוי עליו וכל  1986במאי  12ית הרצליה מיום יהחוזה שבין העמותה ועיר

וכן  במסגרת ספרי העמותה מוצגה  ולכן ציוד ורכוש ההקמה של בית האבות לא יציודו, הינם בבעלות העירי

 ללניהונזקפו רכישות ציוד  1997ל משנת . החרכוש כאמור ששולם על ידי העירייה לאחר הקמת בית האבות

שאינם מחוברים למבנה, שיפורים במושכר ושיפוץ מחלקה סיעודית, אשר שולמו על ידי  ,שוטף של הבית

 לסעיף רכוש קבוע.העמותה, 

. הפחת מחושב 15ובניכוי הפרשות לירידת ערך על פי תקן  מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצברהקבוע הרכוש 

 קו הישר", על בסיס תקופת השימוש המשוערת בנכסים.לפי "שיטת ה

 :הכרה בהכנסות והוצאות .ז

של לשכת רואי  69העמותה רושמת את הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה מלא בהתאם לגילוי דעת 

 .של המוסד לתקינה חשבונאית 5ותקן  חשבון בישראל
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 :ודמי כניסה לבית האבותחודש נוסף קדונות יפ .ח

אומדן סכום הפיקדון וסכום דמי הכניסה, הצפוי להיות מוחזר לדיירים בהתאם לתנאי החוזים עימם  .1

נרשם כהתחייבויות לדיירים, האומדן מבוסס על הערכה אקטוארית על פי ניסיון העבר בדבר תוחלת 

 פי גיל הכניסה, מין הדייר ומצבו המשפחתי. על העמותה השהיה של דיירים בדיור מוגן של 

 רכה האקטוארית תעודכן לפחות אחת לשנה., ההע18על פי הוראות תקן מספר 

ההתחייבות לדיירים מוצגת בערכה הנוכחי לתאריך המאזן. שיעור הניכיון השנתי נקבע על ידי  .2

. לתקופה המתאימה טולריבית קונצרנית איכותית שנתית ברואקטואר חיצוני בלתי תלוי בהתאם 

שיעור השינוי בסכום ההתחייבות הנובע מערך הזמן של הכסף נזקף להוצאות מימון, לסעיף הוצאות 

  מימון בגין התחייבויות לדיירים.

ובגין פיקדונות טרם נכנסו כדיירים לבית האבות( אשר ת בגין דמי כניסה לממתינים )יוהתחייבוה  

 המלא.ות בערכן מוצגחודש נוסף 

שנתקבלו וסכומי דמי הכניסה שנתקבלו )בניכוי ההתחייבויות לדיירים כמתואר  תהפיקדונויתרת  .3

 לעיל( מוצגים כהכנסות נדחות במסגרת ההתחייבויות. 2בסעיף 

ההכנסות הנדחות מופחתות לדוח על הפעילויות כהכנסות, בהתבסס על אומדן אורך החיים )או  .4

לבית האבות בהתבסס על הערכות אקטואריות, הפחתת  תוחלת השהיה( של הדייר בעת כניסתו

 ההכנסות הנדחות מתבצעת על פי שיטת הקו הישר. 

ובגין פיקדון חודש נוסף עד וכולל  2007ההתחייבויות בגין דמי הכניסה החד פעמיים עד וכולל שנת  .5

( לעיל, 2)-( ו1ג' לעיל חושבו בהתאם לסעיפים ) 1שהעמותה נטלה על עצמה כאמור בביאור  2001שנת 

שינויים בהתחייבות זו נרשמים במלואם כהכנסה או הוצאה בדוח רווח והפסד כהכנסה או הוצאה 

 אחרת.

 

 :הסתייעות באומדנים .ט

בעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, נדרש ועד העמותה 

הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובביאורים הנלווים לבצע אומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על 

 אליהם. מעצם טיבעם של אומדנים והנחות, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהם.
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 :ופיקדונות בבנק מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 

 הרכב:

  

שיעור ריבית 
ליום 

31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 
  %   

     זמן קצר: -ף מוצג ברכוש השוט
 7,790,022 3,399,826   חשבון שוטף  -מזומנים ושווי מזומנים בבנקים 

          
 - 4,293,150 0.3-0.4  פיקדונות בבנק מעל שלושה חודשים עד שנה

   7,692,976 7,790,022 

  

 

 חובה:-ויתרותחייבים  - 4ביאור 

 הרכב:
 31.12.2019 31.12.2017 
 54,303 89,726 אשהוצאות מר   

 21,100 22,200 עובדים

 19,300 33,460 עיריית הרצליה -הכנסות לקבל 

 68,247 25,171 דיירים -הכנסות לקבל 

 6,311 12,974 מקדמות לספקים 

 36,012 36,012 חייבים אחרים
   
 219,543 205,273 
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 :רכוש קבוע - 5ביאור 

 הרכב: א.

 הוט ציוד ורי 
ציוד 

 אלקטרוני
שיפורים 

 הכל-סך במבנה
      עלות:

 7,442,163 4,937,442 1,265,532 1,239,189 2019בינואר  1ליום 

 682,284 104,866 29,584 547,834 תוספות
     

 8,124,447 5,042,308 1,295,116 1,787,023 2019בדצמבר  31ליום 
     

     
     פחת נצבר:

 3,231,988 1,507,301 1,010,082 714,605 2019ואר בינ 1ליום 

 655,983 444,337 84,861 126,785 תוספות
     

 3,887,971 1,951,638 1,094,943 841,390 2019בדצמבר  31ליום 
                                  

                                  
 4,236,476 3,090,670 200,173 945,633 31.12.2019יתרה מופחתת ליום 

                           
                           

 4,210,175 3,430,141 255,450 524,584 31.12.2018יתרה מופחתת ליום 
       

      
  10 33-10 10-6  שיעורי הפחת: ב.

      
      

  10 15 7  %-שיעור הפחת העיקרי ב
     

 

 זכות:-ויתרותזכאים  - 6 אורבי

 הרכב:
 31.12.2019 31.12.2018 

   
 456,470 515,049 התחייבויות לעובדים בשל שכר ומשכורת

 184,335 225,438 מוסדות

 159,670 175,032 הוצאות לשלם

 690,326 640,861 הפרשה לחופשה

 - 150,000 (16-ו 15ראה ביאורים ) החדשה תההסתדרו -הפרשה בגין פס"ד 

 12)ראה ביאורים עיריית הרצליה  -התחייבות בגין השתתפות בביטוח מבנה 
 (15-ו

170,000 - 

 11,070 4,729 זכאים אחרים
   
 1,881,109 1,501,871 
    

 התחייבויות לדיירים בגין דמי כניסה: - 7ביאור 

הצפוי להיות מוחזר לכל דייר  במועד ההתקשרות עם הדייר אומדת העמותה את הסכום - 9כאמור בביאור  א.

 בעתיד בעת סיום תקופת שהייתו בבית האבות.

אשר  0.77%בדוחות הכספיים היתרה הנ"ל מוצגת בערכה הנוכחי לתאריך המאזן בשיעור ניכיון שנתי של 

בדצמבר  31שנים, נכונה ליום  1.5לתקופה של  את ריבית קונצרנית איכותית נומינלית שנתית ברוטומשקפת 

מדד הידוע לתאריך המאזן בהתאם לתנאי ההסכם שנקבעו עם כל ל מוצמדתלדיירים . ההתחייבות 2019

 דייר.
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 התחייבויות לדיירים בגין דמי כניסה )המשך(: - 7ביאור 

 :בגין דמי כניסה להלן התקופה לפירעון לאחר תאריך המאזן של יתרת ההתחייבויות לדיירים ב.

 

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 2,096,695 2,208,741 ה הראשונה )חלות שוטפת(בשנ

 183,650 250,585 הבשנה השניי

 113,162 152,115 בשנה השלישית

 56,878 73,730 בשנה הרביעית

 16,022 28,426 בשנה החמישית

 1,455 4,770 בשנה השישית ואילך
   

 2,467,862 2,718,367 הכל-סך
   

 

 1,750,477: 2018)"ח ש 1,806,437כולל גם התחייבות לממתינים בסך הסעיף בהתחייבויות שוטפות  ג. 

לפי דרישה של  ןלפירעו. הסכומים ניתנים בהתאם להסכמים עם הממתינים המלאערכה בהמחושבת ,(ש"ח

 הממתין בתקופת ההמתנה.

 

 קדון חודש נוסף:יהתחייבויות לדיירים בגין פ - 8ביאור 

עמותה לבין דיירים מתחייב הדייר לשלם לעמותה במעמד חתימת בהתאם להסכם דיירים שנערך בין ה א.

ההסכם, פיקדון בסכום השווה לדמי אחזקה, עבור חודש אחד )להלן: "הפיקדון"(, וזאת להבטחת ביצוע 

 .מחולטדמי הכניסה אינו  ןפיקדו התשלומים בהם חייב הדייר ע"פ ההסכם.

 ירעון חובות הדייר. לעמותה שמורה הזכות להשתמש בכספי הפיקדון הנ"ל לפ

הפיקדון עבור  2002הועבר פיקדון חודש נוסף מהדיירים לעיריית הרצליה. החל משנת  2001עד לסוף שנת 

לעיל( לקחה על עצמה העמותה  1. בהתאם להסכם עם העירייה )ראה ביאור החודש הנוסף מועבר לעמותה

. סכומי ההתחייבות בגין 2001סוף שנת ד שהופקדו בעירייה ע תהפיקדונואת ההתחייבות של העירייה בגין 

 .לעיל 7, ראה ביאור החד פעמיים דמי הכניסההתחייבות בגין בצורה זהה ל מסווגים תהפיקדונו

 :בגין פיקדון חודש נוסף של יתרת ההתחייבויות לדייריםהרכב לתאריך המאזן  ב.

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 1,147,512 1,189,234 יתרת פיקדונות

 (294,088) (301,825) יתרת פיקדונות לזמן קצר
   

 853,424 887,409 פיקדונות לזמן ארוך
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 הכנסות נדחות מדמי כניסה: - 9ביאור 

 כדלקמן:הדוח עיקריות בהתאם להתקשרויות עם דיירים היו בשנת הכניסה האפשרויות  א.

המחירים לצרכן ומחולטים בשיעור של משלם דמי כניסה חד פעמיים אשר צמודים למדד דייר עצמאי  .1

 .(ש"ח 1,727,478 :2018)בשנת  ש"ח 1,912,383שנת הדוח חולטו ב .חודשיבחישוב לשנה  16.67%

מתעריף החזקתו  גבוה יותרהסיעודי, חל עליו תעריף דמי החזקה חודשי לעם הפיכת דייר עצמאי 

 כעצמאי.

 אוכלוסיית הסיעודיים נחלקת לשלוש: .2

לא משלמים דמי כניסה חד פעמיים  -ים שאוכלסו בבית ההורים לראשונה כסיעודיים דיירים פרטי

 ותעריף החזקתם עפ"י המחירון כולל תשלום עבור תרופות, שינוע וכיוצ"ב.

שילמו בעבר  -דיירים פרטיים שאוכלסו לראשונה בבית ההורים כעצמאיים ועברו למחלקה הסיעודית 

ם במחלקה הסיעודית בהתאם להסכם עימם נמוך מתעריף דמי כניסה כעצמאיים ותעריף החזקת

 .החזקת דייר סיעודי שאוכלס לראשונה כסיעודי

התמורה בגינם מתקבלת ממשרד הבריאות עפ"י תעריפי המכרז  -דיירים המופנים ממשרד הבריאות 

 שפורסם. 

תוחלת ר את סיון העבי, בעת ההתקשרות עם הדייר, על פי תנאי החוזה ובהתבסס על נאומדת העמותה

, את הסכום הצפוי להיות מוחזר לדיירים בערכו הנוכחי )"התחייבות האבות תדיירים בביהשהיה של ה

(. הסכום שנתקבל מהדיירים בניכוי ההתחייבויות לדיירים מהווה הכנסה לעיל 7ראה ביאור  -לדיירים" 

חות"(. ההכנסות הנדחות האבות )"הכנסות נד תרשם במהלך תקופת שהייתם של הדיירים בבייהצפויה לה

 נזקפות כהכנסה בדוחות הכספיים לאורך תקופת השהיה, לפי שיטת הקו הישר.

בנוסף  אשר יוכרו כהכנסות בשנים הבאות. יתרת ההכנסות הנדחות לתאריך המאזן, כוללת כאמור, סכומים

תקבלו קדונות הכספיים שניה, מהשפעת ערך הזמן על חלק מהפעמותהטבה הנובעת להיתרה כוללת 

 דרש להחזיר לדיירים בעתיד.ימדיירים במועד כניסתם אותו ת

 הרכב לתאריך המאזן: ב.
 31.12.2019 31.12.2018 
   

 9,551,380 9,172,297 יתרת הכנסות נדחות

 (1,271,767) (1,240,790) יתרת הכנסות נדחות לזמן קצר
   

 8,279,613 7,931,507 הכנסות נדחות לזמן ארוך 
   

 
 

 :מעביד, נטו-ת בשל סיום יחסי עובדיוהתחייבו - 10ביאור 

פיטורין, פרישה ופנסיה לעובדיה, אשר חושבו על בסיס חוקי העבודה והסכמי התחייבויות העמותה לפיצויי   א.

חלקן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים שנצברו בקופות פנסיה, קופות  -העבודה הקיימים, מכוסות במלואן 

 יסות לביטוח מנהלים ויתרתן על ידי ההתחייבויות הכלולות בדוחות הכספיים. פיצויים ופול

סכומי הצבירה בקרנות הפנסיה ובפוליסות לביטוח מנהלים הינם על שם העובד. קרנות הפנסיה מקבלות על  ב.

עצמן את חבות העמותה הנובעת מהסכמי עבודה ומשחררות את העמותה מתשלום נוסף. בגין התחייבויות 

 מוצג רק עודף ההתחייבויות על היעודה במידה וקיים. אלה

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )בש"ח( 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

- 16 - 

 

 :, נטושוטפות אחרותהכנסות  - 11ביאור 

 לשנה שהסתיימה ביום  
  31.12.2019  31.12.2018 
     

 53,215  45,519  מארוחות אורחים

 42,244  32,190  מכביסת דיירים

 159,906  148,469  ומחומרי עזר רפואיים  הכנסות מטיטולים

 (132,617)  (101,999)  ונלוות טיטוליםהוצאות 
     
  124,179  122,748 

 31,125  54,808  הכנסות מדירות בניסיון ואירוח

 163,502  126,886  שונות
     

 317,375  305,873  הכל-סך      
     

 

 

 הוצאות ישירות אחרות: - 12ביאור 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 422,562 423,062 ארנונה

 124,005 160,008 פעילות תרבות

 267,050 239,425 רפואיות וסיעודיות 

 701,210 693,795 חשמל

 246,603 262,308 מים

 22,715 16,799 טלפון ותקשורת, נטו

 162,031 91,456 דלק

 157,042 173,167 ומבנה ביטוח שירות

 289,154 283,550 שמירה ואבטחה

 98,163 64,816 חומרים ורכישות לאחזקת בית

 79,205 57,458 חומרי ניקוי והדברה

 45,441 37,613 חוגים, נטו

 - 5,939 תרופות, נטו

 11,302 13,690 טיולים, נטו

 37,791 47,456 מכבסה 

 2,570,542 2,664,274 
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 :אחרות הוצאות הנהלה וכלליות - 13ביאור 

 ה שהסתיימה ביוםלשנ 

 31.12.2019 31.12.2018 
   
 420 25,291 אר וד

 66,356 66,683 חים שוניםבטו

 39,025 23,840 משרדיות

 69,458 73,360 שרות ואחזקת מחשבים

 306,791 377,195 שירותים מקצועיים

 3,812 5,249 נסיעות ומשלוחים

 1,592 34,345 אגרות 

 22,892 25,753 שי לחג

 19,063 10,757 תלמויות וספרות מקצועיתהש

 3,425 4,080 שונות
   
 646,553 532,834 

   
 

 

 :נטו ,מימון( וצאותה) הכנסות - 14ביאור 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 21,669 11,050 ריבית והצמדה הכנסות

 (3,795) (840) הוצאות בגין התחייבויות לדיירים 

 (9,331) (8,590) מלות בנק ודמי ניהולע
   
 1,620 8,543 
   

 

 

 :הוצאות אחרות – 15ביאור 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 - 143,000 ביטוח מבנה בגין שנים קודמות השתתפות

 - 150,000 (*)חבות לשלם מענק לעובדים
   
 293,000 - 

 

 להלן 16ראה ביאור (*)
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות: - 16ביאור 

כנגד העמותה תלוי ועומד הליך משפטי המנוהל בבית הדין האזורי לעבודה , 2019בדצמבר  31נכון ליום   .א

אביב יפו בבקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי שהגישה ההסתדרות החדשה במרחב השרון וועד עובדי -בתל

 .2018דש דצמבר בית ההורים )להלן: "המבקשת"(  בחו

בהליך זה טוענת המבקשת להפרת ההוראה לעניין תשלום "מענק מיוחד" שנקבע בנספח להסכם הקיבוצי          

 .2012במרץ  28המיוחד מיום 

(, הערעור בהליך משפט זה יידחה, 7582-11-19 ערעור סכסוך קיבוציפסק דין ) פורסם 2020במרץ  16ביום 
, הסעיף הנדון במשפט, מבוטל. נקבע גם כי העמותה 2012במרץ  28מיום  בנספח להסכם הקיבוצי 4סעיף 

שנים  3ובלבד שעובד זה היה בעל וותק של  2020במרץ  31ביום שעבד  תשלם מענק אישי חד פעמי לכל עובד
בסכום שכר ברוטו. הסכום הכולל של כל  2020לפחות, מענק זה ישולם במועד תשלום משכורת חודש מרץ 

ת הכספיים הוכרה בדוחוש"ח,  150,000 סך ישיים שישולמו לכל עובדי העמותה יעמוד עלהמענקים הא
 (.6הפרשה בסכום זה )ראה גם ביאור 

 בעמותה קיים תעריף שונה לדמי אחזקה של דייר עצמאי ולדמי אחזקה של דייר סיעודי. עלות אחזקת דייר  ב.

ההסכם עם דיירים שנרשמו ואוכלסו עד לחודש סיעודי גבוהה יותר מעלות אחזקה של דייר עצמאי. עפ"י 

יחול גם במקרה משלמים לעמותה כדיירים עצמאיים  נקבע כי התעריף החודשי הנמוך שהם 2002מאי 

  ויועברו עקב מצבם הרפואי למחלקה הסיעודית ולא יושת עליהם תעריף הגבוה של דייר סיעודי.

 לעיל.  8-ו 7ראה ביאורים  -דמי כניסה ופיקדון חודש נוסף  ג.
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 צדדים קשורים: - 17אור בי
 
 

 לחברה צדדים קשורים כדלקמן:
 

 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ .1

 עיריית הרצליה .2

 

 יתרות עם צדדים קשורים:א.    
 לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2019  31.12.2018 

     :חייבים ויתרות חובה

 19,300  33,460  (4יאור )ראה ב עיריית הרצליה -הכנסות לקבל

  33,460  19,300 

     :זכות-זכאים ויתרות

עיריית  -ביטוח מבנה התחייבות בגין השתתפות ב
 (6ים ביאור הרצליה )ראה

  

170,000 

  

- 

  170,000  - 

     

 
 עסקאות עם צדדים קשורים:ב .    

 לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2019  31.12.2018 

     :הוצאות
הוצאות עבור שדרוג  -החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

 מחלקה סיעודית
 

-  1,833,520 
     

 1,833,520  -  סה"כ

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן: - 18ביאור 
 

(, שהחלה בסין והתפשטה COVID 19חלה התפרצות של נגיף חדש מסוג קורונה ) 2020במהלך חודש ינואר 

לם, ובכלל אלו, גם ישראל. מגיפת נגיף הקורונה משפיעה על הכלכלה ופוגעת לעשרות מדינות ברחבי העו
העמותה מספקת  או חלקי.\לאור הנחיות משרד הבריאות לסגר מלא ו משמעותית בפעילויות רבות במשק

 שירותים וטיפולי בית לקשישים ועל כן נחשבת כמפעל חיוני, לכן המשיכה לפעול ללא הפסקה בכל התקופה.
, עד לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים חזרו לעבודה מעובדיה לחופשה ללא תשלום מקצת וציאההעמותה ה

כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום. העמותה מדווחת כי אינה הושפעה באופן מהותי עקב המגיפה, למעט 
ר ודאות לגבי מאחר ומדובר באירוע מתגלגל ובחוס. הוצאות זניחות עבור שמירת הנחיות משרד הבריאות

ההתפתחויות במחצית השנייה של השנה, ממשיכה העמותה לעקוב אחר ההתפתחויות ותפעל בהתאם להוראות 
הממשלה. העמותה נערכת בשיתוף עם עיריית הרצליה להתאמת תוכנית עבודה במתכונת שתאפשר בתנאי אי 

  בתחומי פעילותה של העמותה בפרט.הודאות במשק בכלל ו
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