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 דוח רואה החשבון המבקר  

 לבעלי המניות של 

 מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ 

 

החברה(    -)להלן )חל"צ(   מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"משל    פיםהמצור   ניםאת המאז   תיביקר
ודוחות , את דוחות הרווח וההפסד, את הדוחות על השינויים בהון העצמי  2020- ו  2021בדצמבר    31לימים  

הינם  אלה  כספיים  דוחות  תאריכים.  באותם  שהסתיימו  מהשנים  אחת  לכל  המזומנים  תזרימי  על 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס 

 על ביקורתנו.

ות רואי חשבון )דרך  בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנ  י  את ביקורתתי  רכע
. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  1973  -פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

הביקורת   מהותית.  מוטעית  הצגה  הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה 
הביקורת כוללת גם  כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.  

בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה  
של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת  

 בסיס נאות לחוות דעתנו. 

מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של    , הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות,ילדעת
ותזרימי  2020-ו  2021בדצמבר    31לימים  החברה   נטו  בנכסים  השינויים  פעילותיה,  תוצאות  את   ,

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים    לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכיםהמזומנים שלה  
 .( Israeli GAAP)בישראל  

 

 

 אמיר ח'ורי 

 רואה חשבון 

2022  באוגוסט 23

  



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 מאזנים )בש"ח( 
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  בדצמבר  31ליום    
  2020   2021   ביאור   

 

        רכוש שוטף
    502,651      321,628    3 מזומנים ושווי מזומנים 

    2,955,416      3,786,598    4 חייבים ויתרות חובה 
    3,458,067      4,108,226      סך הכל רכוש שוטף

       
    750,834      1,019,929    5 רכוש קבוע נטו

              
    4,208,901      5,128,155      סך הכל נכסים 

        
        התחייבויות שוטפות

    91,199    -        9 חלויות שוטפות להלוואות לזמן ארוך 
    1,112,141      1,791,674    6 לפירעון ספקים והמחאות 

    2,403,406      2,501,282    7 זכאים ויתרות זכות 
    3,606,746      4,292,956      סך הכל התחייבויות שוטפות       
       

        התחייבויות לזמן ארוך
    673,520      532,502    8 מעביד -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

    107    -        9 הלוואות מתאגידים בנקאיים
    673,627      532,502      סך הכל התחייבויות לזמן ארוך       
       

        נכסים נטו
    1      1    10 הון מניות 

  (822,307)   (717,234)     גירעון מצטבר מפעולות 
    750,834      1,019,930      נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע 

  ( 71,472)     302,697      סך הכל נכסים נטו        
    4,208,901      5,128,155      סך הכל התחייבויות ונכסים נטו              
 

 

 
 ________________  ________________ 

 בנימין סטלקול 
 יו"ר הדירקטוריון 

 מרדכי שבת 
 יון רחבר דירקטו

  
  2022 באוגוסט  23תאריך אישור הדוחות:  

 
 
 
 

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



                                             )חל"צ(          מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 דוחות על הפעילות )בש"ח( 
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  לשנה שהסתיימה    
  בדצמבר  31ביום    
  2020   2021   ביאור   

 

        מחזור הפעילויות 
    8,286,303      9,647,583    11 הקצבה ממוסדות 

    5,518,857      8,012,446    12 הכנסות ממשתתפים  -חוגים ופעילות חברתית
    13,805,160      17,660,029      סך הכל       
       

    11,039,542      15,335,999    12 עלות הפעילות
    2,765,618      2,324,030      עודף הכנסות על הוצאות מפעילות              
       

    1,441,198      1,937,928    13 הוצאות הנהלה וכלליות
    1,324,420      386,102      עודף מפעולות רגילות       
       

    52,760      11,933    14 הוצאות מימון, נטו 
    1,271,660      374,169      עודף מהפעלה       
       

    75,406    -        15 הכנסות  אחרות, נטו
       

    165,475    -          הפסד הון  ממכירת ר"ק
    1,181,591      374,169      עודף נטו       
 

 
 
 

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 דוחות על השינויים בנכסים נטו )בש"ח( 
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  * הון מניות  

גרעון  
מצטבר 
  מפעולות 

שהושקעו  
בנכסים  
  קבועים 

שיועדו על  
ידי מוסדות  

  המלכ"ר 
סך הכל  

 נכסים נטו 
 

 ( 1,253,063)   -          662,233    ( 1,915,297)     1    2020בינואר  1יתרה ליום  
           

           2020שינויים במהלך שנת 
 1,181,591    -        -          1,181,591    -        עודף לשנה 

 -        -        (165,475)     165,475    -        הפסד הון ממכירת רכוש קבוע 
סכומים ששוחררו מנכסים נטו  

 שהוגבלו לשימוש ר"ק 
       -   (408,585)    408,585          -        - 

סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות  
 פחת 

       -    154,509     (154,509)        -        - 

 ( 71,472)   -          750,834    (822,307)     1    2020בדצמבר  31יתרה ליום             
           

           2021שינויים במהלך שנת 
 374,169    -        -          374,169    -        עודף לשנה 

סכומים ששוחררו מנכסים נטו  
 שהוגבלו לשימוש ר"ק 

       -   (433,037)    433,037          -        - 

סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות  
 פחת 

       -    163,941     (163,941)        -        - 

 302,697    -          1,019,930    (717,234)     1    2021בדצמבר  31יתרה ליום             
 
 
 

 . 2020-ו 2021בדצמבר  31לחברה אין נכסים המוגבלים בהגבלה קבועה נכון ליום  
 ע"נ כ"א.  0.0001מניות רגילות בנות  100* לחברה  

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
  



                                                      חל"צ()  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 דוחות על תזרים המזומנים )בש"ח( 
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  לשנה שהסתיימה     
  בדצמבר  31ביום    
   2021   2020  

 

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
    1,181,591      374,169  הפעילות עודף לפי הדוח על 

  (656,880)   ( 30,850) נספח א   -מפעילות שוטפת
    524,711      343,319  מפעילות )לפעילות( שוטפת  מזומנים נטו 

     
     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  

     
  (408,585)   (433,036) רכישת רכוש קבוע 

     
     תזרים מזומנים מפעילות מימון 

  ( 81,741)   ( 91,199) קבלת )פרעון( חלויות שוטפות להלוואות לזמן ארוך 
  (882,778)   ( 107) פרעון הלוואות לזמן ארוך 

  (964,519)   ( 91,306) מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 
          

  (848,393)   (181,023) במזומנים ושווי מזומנים לתקופה  ירידה
  1,351,044    502,651  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

  502,651      321,627  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
     

     שוטפת   ( פעילות)להתאמות דרושות להצגת מזומנים   -נספח א'
     

    154,509      163,941  פחת 
     

    165,475    -      הפסד הון 
    95,979    (141,018) מעביד -גידול )קיטון( התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 

  22,923      415,963    
     
  ( 1,340,024)   (831,182) ויתרות חובה ידול בחייבים  ג

    333,050      679,533  גידול בספקים והמחאות לפירעון 
  ( 65,869)     97,876  גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות 

 (53,773 )   (1,072,843 )  
      (30,850 )   (656,880)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 כללי  -1ביאור 

והחלה את    1979במאי    5"החברה"(, הוקמה ונרשמה ביום    -)להלן  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ .1
 פעילותה באותו מועד. 

עלת הציבור ברשם ההקדשות  ומספרה בפנקס החברות לתו 510681968מספר החברה אצל רשם החברות הוא 
 .59הוא 

שהועמדו לרשותה על  החברה פועלת במבנים    .יםקריית  החברה פועלת בתחומי החינוך, התרבות והקהילה ב .2
 ידי הרשות המקומית והסוכנות היהודית ללא תמורה. 

 מטרותיה העיקריות ותחומי פעילות החברה, כמפורט בתזכיר ההתאגדות של החברה: .3
 . )להלן: המרכזים(  ים  קרייתלארגן, להפעיל ולנהל מרכזים קהילתיים ב .א
 . מרכזבות בפני הרות המוצלהפעיל ולנהל את המרכז באופן שיהא בו כדי מילוי המט  .ב
לשכור, לקבל ברישיון, להשיג ולהחזיק בכל דרך, כל נכס, מכל סוג שהוא, הנחוץ לצורך קיום, הפעלת וניהול   .ג

 המרכז בהתאם למטרות המוסד.
מוסדות מאותו סוג או  לעשות את כל הפעולות אשר תהיינה דרושות או נחוצות לצורך קיום, הפעלת וניהול   .ד

 מסוג דומה.  
כל סוגי מלאכה, ספורט, משחקים, נופש ושעשועים וכן פעולות תרבות  וחנוך, ולהקים את כל  לפתח, לעודד   .ה

 המתקנים, בתי מלאכה ומעבדות אשר יהיו כרוכים בביצוע דברים אלה. 
 להשתמש בכל או בחלק מהסמכויות הנקובות בתוספת השנייה של פקודת החברות. .ו
 מקצתן דומות למטרות החברה. להתאחד ולהתמזג עם כל חברה שמטרותיה כולן או  .ז

 ( לפקודת מס הכנסה ורשומה כמלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.2)9החברה הינה מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף   .4
הכנסות החברה מקורן בדמי השתתפות בפעילות השונות, המשולמים ע"י המשתתפים בפעילויות, ומהקצבות   .5

אשר   שונים,  מתקצבים  מגורמים  החברה  מקבלות  עיריית  אשר  הינם  בהם  יםיקר העיקריים  משרדי  ית   ,
 ומוסדות ממשלה, החברה למתנ"סים. 

 . 2022לחברה אישור ניהול תקין לשנת  .6
 מועדון נוער בסיכון. פעילות את  החברה הפסיקה  2020  בסוף שנת .7

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית:  -2ביאור 

 הדוחות הכספיים: להלן עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת  
על הדוחות  החלים  של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות    40בהתאם לתקן    םיהדוחות הכספיים ערוכ  .א

 ואילך.  2021הכספיים משנת הכספים  
הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מצטבר על פי העקרונות החשבונאיים הנהוגים  בתאגידים    - בסיס הדיווח .ב

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.  40בהתאם לתקן , שאין מטרתם הפקת רווחים 
 הדוחות הכספיים מוצגים בסכומים מדווחים, כפי שיפורט להלן: .ג

 הגדרות:  .1
 . 35-ו  23סכום נומינלי היסטורי שהותאם בהתאם להוראות גילוי דעת   - סכום מותאם
וספו לאחר מועד  סכום מותאם למועד המעבר, בתוספת סכומים בערכים נומינליים, שנ -סכום מדווח

 המעבר, ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר. 
 . 50 - ו 36, 23דיווח כספי המבוסס על הוראות גילוי דעת  -דיווח כספי מותאם 
 דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים. - דיווח כספי נומינלי

 מאזן: .2
 פריטים לא כספיים מוצגים בסכומים מדווחים. 

 במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזן. פריטים כספיים מוצגים 
 
 



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -2ביאור 
 
 דוח על הפעילות: .3

הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים או מהפרשות הכלולות במאזן נגזרות מהתנועה בין סכום  
 מדווח ביתרת הפתיחה לבין סכום מדווח ביתרת הסגירה.
 יתר מרכיבי דוח על הפעילות מוצגים בערכים נומינליים. 

כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה וכוללות בין היתר פיקדונות    -מזומנים ושווי מזומנים   .ד
 חודשים.   3א עלתה על לזמן קצר שהופקדו בבנקים והתקופה עד למועד מימושם בעת השקעה בהם ל 

 מוצגות בהתאם לשווי הנאות שלהן ביום המאזן. - השקעות  .ה
סכומים המשתלמים בגין רכוש קבוע נזקפים לסעיף  השקעה. אחוזי הפחת נקבעים בהתאם    -רכוש קבוע   .ו

 לאורך חיי הנכס. הרכוש מופחת לפי שיטת הקו הישר. 
 חשבון בישראל. של לשכת רואי  29כמשמעותם בגילוי דעת  -צדדים קשורים .ז
בעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים,    -הסתייעות באומדנים .ח

בדוחות   המוצגים  הנתונים  על  משפיעים  אשר  הנחות  ולהניח  אומדנים  לבצע  החברה  דירקטוריון  נדרש 
 ות להיות שונות מהם. הכספיים ובביאורים. מעצם טיבם של אומדים והנחות, התוצאות בפועל עשוי

מסי שכר המוטלים לפי חוק מס ערך מוסף ומס מעסיקים, נכללים במסגרת הוצאות השכר. מע"מ    -מיסים .ט
ששולם בגין תשומות שאינו ניתן להחזר נכלל בסעיפי ההוצאות, או הנכסים, בגינם הוטל המס. מיסים בגין  

 , או הנכסים, בגינם הוטל המס. הוצאות מסוימות )"הוצאות עודפות"( נכללים בסעיפי ההוצאות
לרבות    -תרומות .י בודד,  מאדם  התרומה  שסכום  תורמים  שמות  הכספיים  בדוחות  מציינת  איננה  החברה 

 ש"ח.  20,000תאגיד, אינו עולה על סך של  
בהכנסה  .יא באם    -הכרה  השירות  מתן  עם  או  ההסכם  תקופת  פני  על  יחסי  באופן  נזקפות  משירות  הכנסות 

 בות הכלכליות המיוחסות למתן השירות הינה ודאית. סבירות זרימתן של ההט
 אירועים לאחר תאריך המאזן: .יב

 Adjusting)אירועים חייבי התאמה    -אירועים המהווים ראיה לתנאים ששררו בתאריך המאזן  -אירוע סוג א' 
events) .לאחר תאריך המאזן 

אירועים שאינם חייבי   -המאזןאירועים המצביעים על תנאים שהתעוררו לאחר תאריך  -אירוע סוג ב' 
 לאחר תאריך המאזן.  (Non-adjusting events) התאמה

 :גילוי לתקני חשבונאות חדשים . יג
 כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים  - 40תקן חשבונאות מספר  

חשבונאות  כללי  -40פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר   2020באוגוסט 
)להלן   ידי מלכ"רים  על  גילוי דעת מספר    -ודיווח כספי  כללי  69התקן החדש(. התקן החדש מחליף את   ,

 .גילוי הדעת(  והתיקונים שלו  -חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים )להלן 
  -:להלן עיקר השפעות התקן החדש 
  קבועיםתרומה של נכסים קבועים ותרומה של מזומנים להשקעה בנכסים   -

תרומות אלה יוכרו כהכנסות בדוח על הפעילות במועד שבו הנכס מוכן לשימושו המיועד. במידה והתרומה  
  - - .כוללת הגבלה הכנסות בגין התרומה יוכרו לאורך תקופת ההגבלה

  שירותים שהתקבלו ללא תמורה -
מקיימים את התנאים    מלכ"ר נדרש לכלול שירותים שהתקבלו ללא תמורה לפי שווים ההוגן במידה והם

הבאים: א. אותם השירותים הם בעלי ערך כספי מהותי ביחס להיקף הפעילות של המלכ"ר; ב. ניתן להעריך  
ומומחיות   מיומנות  הדורש  מהסוג  הם  השירותים  ג.  וכן  מהימן;  באופן  השירותים  של  ההוגן  השווי  את 

או שהשירותים יוצרים או מגדילים    מקצועיים, ושלולא היו מתקבלים היה המלכ"ר נאלץ לרכשם בתמורה
 . נכס לא פיננסי

  הכרה בהכנסות, לרבות הכרה בתרומות -
תרומה מותנית ותרומה בלתי מותנית: תרומה מותנית היא תרומה הכוללת התניה שהטיל התורם,   .א

קרי חסם שיש להתגבר עליו על מנת שהמלכ"ר יהיה זכאי לנכסים שהועברו או הובטחו. תרומה  
מותנית   לבלתי  בלתי  הופכת  היא  כאשר  מוכרת  מותנית  ותרומה  התקבלה  בה  בתקופה  תוכר 

  .מותנית
ב. הבטחה בלתי מותנית והבטחה מותנית: הבטחה בלתי מותנית תוכר בתקופה שבה התקבלה,   .ב

יכולת   ושקיימת  ניתנה  שהבטחה  לאימות  ניתן  תיעוד  בצורת  מספיקות  ראיות  שקיימות  בתנאי 
לתי מותנית מועדי פירעון בתקופות עתידיות, היא תוכר כתוספת  אכיפה משפטית. כאשר להבטחה ב

ישנה   אם  אלא  אלה,  עתידיות  בתקופות  כהכנסות  ותוכר  הגבלה  לגביהם  שקיימת  נטו  לנכסים 
 הבהרה כי התורם התכוון שהתרומה תשמש לתמיכה בפעילויות של התקופה השוטפת. הבטחה  



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית   -2ביאור 
מותנית היא הבטחה הכפופה להתניה שהטיל תורם. הבטחה מותנית תוכר כאשר היא הופכת לבלתי  

  .מותנית
  .עסקאות סוכנות: יוצגו בדוח על הפעילויות בסכום נטו .ג
עסקאות החלפה: מדובר בהעברות שבהן כל צד מקבל ומקנה ערך שווה בקירוב. הכנסות מעסקאות   .ד

 ,הכנסות. 25לתקן חשבונאות מספר החלפה יוכרו בהתאם 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -3ביאור 
  בדצמבר  31ליום      
   2021   2020  

 

    501,570      320,547      חשבון עו"ש בבנק הפועלים 
    1,081      1,081      קדונות בבנקים יפ
             321,628      502,651    
 
 

 ויתרות חובהחייבים  -4ביאור 
  בדצמבר  31ליום      
   2021   2020  

 

    233,408      341,759      המחאות לגביה 
    454,445      597,736      כרטיסי אשראי 

  -          284,353      הכנסות לקבל 
    2,241,829      2,421,025      עיריית קרית ים 

    25,734      141,725      החברה למתנס"ים 
    2,955,416      3,786,598      סך הכל       
 

 :*פירוט הכנסות לקבל
  בדצמבר  31ליום      
   2021   2020  

 

  -          228,199    החברה למתנ"סים 
  -          56,154    משרדי ממשלה באמצעות עיריית קריית ים 

  -          284,353    סך הכל      
 

 רכוש קבוע, נטו  -5ביאור 
  

  
ריהוט וציוד  

  משרדי
שיפורים  
 סך הכל   במושכר 

 

 

       עלות
  2,649,081      1,448,630      1,200,451  2021בינואר   1עלות ליום  

  433,037      78,707      354,330  רכישות 
  3,082,118      1,527,337      1,554,781  2021בדצמבר   31עלות ליום         
       פחת נצבר        

  ( 1,898,247)   (876,208)   ( 1,022,039) 2021בינואר   1פחת נצבר ליום  
  (163,941)   ( 93,273)   ( 70,668) פחת השנה 

  ( 2,062,188)   (969,481)   ( 1,092,707) 2021בדצמבר   31פחת נצבר ליום         
  1,019,929      557,856      462,074  2021בדצמבר  31עלות מופחתת ליום               
 



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 רכוש קבוע, נטו )המשך(  -5ביאור 
  

  
ריהוט וציוד  

  משרדי
שיפורים  
 סך הכל   במושכר 

 

 

       עלות
  2,757,529      1,286,369      1,471,160  2020בינואר   1עלות ליום  

  408,585      162,261      246,324  רכישות 
  (517,033)   -        (517,033) גריעת רכוש קבוע        
  2,649,081      1,448,630      1,200,451  2020בדצמבר   31עלות ליום         
       פחת נצבר        

  ( 2,095,296)   (818,240)   ( 1,277,056) 2020בינואר    1פחת נצבר ליום  
  (154,509)   ( 57,968)   ( 96,541) השנה פחת 

  351,558    -          351,558  גריעת פחת        
  ( 1,898,247)   (876,208)   ( 1,022,039) 2020בדצמבר   31פחת נצבר ליום         
  750,834      572,422      178,412  2020בדצמבר  31עלות מופחתת ליום               

 
 

 ספקים והמחאות לפירעון -6ביאור 
  בדצמבר  31ליום      
   2021   2020  

 

    1,056,285      1,746,127      ספקים 
    55,856      45,547      רעון יהמחאות לפ 

    1,112,141      1,791,674      סך הכל       
 

 זכאים ויתרות זכות -7ביאור 
  בדצמבר  31ליום      
   2021   2020  

 

    473,646      611,856      עובדים 
    303,275      389,503      מוסדות 

    168,050      304,005      מקדמות מענקי קורונה * 
    191,200      202,570      הפרשה לחופשה והבראה 

    1,030,474      796,522      הכנסות מראש 
    236,761      196,826      הוצאות לשלם 

    2,403,406      2,501,282      סך הכל       
 
ע"ח מענק החזר הוצאות    ש"ח(  168,050  ש"ח )אשתקד  304,005  בשנת הדוח קיבלה החברה מקדמות בסך*  

קבועות בתקופת קורונה מהמדינה. היות ונכון למועד חתימת הדוחות הכספיים טרם הסתיים הטיפול בבקשות  
וטרם אושרו ע"י מס הכנסה סכומי המענק בפועל, בהתאם לכללי חשבונאות לא התמלאו התנאים להכרה בהם  

   כהכנסה.
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 יחסי עובד מעביד התחייבות בשל סיום  -8ביאור 

מעביד הכלולה במאזן מבטאת את הפער שבין ההפרשה הדרושה   -התחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד  .א
לבין    לכיסוי שלהם,  לוותק  ובהתאם  העובדים  של  האחרונה  המשכורת  לפי  לפיצויים,  ההתחייבויות 

 הסכומים המופקדים בקופת פיצויים מוכרת. 
 הרכב: .ב

  בדצמבר  31ליום      
   2021   2020  

 

    2,348,157      2,504,535      פיצויי פיטורין 
  ( 1,674,637)   ( 1,972,033)     ייעודה   -בניכוי 

    673,520      532,502      סך הכל       
 

 הלוואות לזמן ארוך -9ביאור 
  2020בדצמבר  31ליום  

 
יתרת קרן  
  משוערכת 

חלויות  
  שוטפות 

יתרת  
  הלוואה 

 

 107    ( 91,199)     91,306    הלוואה מבנק הפועלים לישראל
 107    ( 91,199)   91,306    סך הכל        
 

 תשלומים.  120  –. ההלוואה נפרעת ב 2011 בדצמבר 13תקבלה ביום נ , ש"ח 00,0007הלוואה בסך  
 . 2021הינו בחודש אוקטובר  . מועד סיום ההלוואה2%ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת  

 הינה אפס.  2021בדצמבר  31ועל כן, יתרת ההלוואה ליום  
 

 
 הון מניות -10ביאור 

 בדצמבר  31ליום  
 2021   2020 
    

  ומונפק(ש"ח כל אחת )רשום  0.0001מניות רגילות בנות   100
 1 ש"ח   1לצורך הצגה במאזן עוגלה ל  

 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 הקצבה ממוסדות  -11ביאור 
  לשנה שהסתיימה    
  בדצמבר  31ביום      
   2021   2020  

 

  -          486,360      שווי הכנסות  -הודית הסוכנות הי
       

        עיריית קריית ים 
    700,000      700,000      הקצבה לא ייעודית  -קריית ים  עיריית 

    2,020,889      2,198,430      הקצבה ייעודית -עיריית קריית ים  
  -          860,640      שווי הכנסות -ים   תקרייעיריית 

    2,720,889      4,245,430      סך הכל        
       

        עיריית קריית ים משרדי ממשלה באמצעות  
  -          14,588      חברתי  לשוויון משרד 

    3,946,738      2,833,824      משרד החינוך 
    264,733      152,363      משרד תרבות והספורט 

  -          46,787      המשרד הביטחון 
    23,971      29,002      משרד לקליטת עליה 

    47,140    -          משרד הפנים 
    4,282,582      3,076,564      סך הכל        

    176,509    -          קרן מנדל 
    210,000      341,787      משרד התרבות והספורט 

    1,645    -          רשות לפיתוח אמצעי לחימה  -רפאל 
  -          5,675      תרו 

    388,154      347,462      סך הכל       
    8,286,303      9,647,583      סך הכל              
 
אלף ש"ח לכיסוי יתרת ההלוואה בבנק    800ים בסכום של  תהעבירה עיריית קריי 2020בדצמבר  30ביום  *

 החברה סילקה את יתרת ההלוואה.  2020בדצמבר   31פועלים. ביום 
 

 
 



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 הכנסות והוצאות מחוגים ופעילות חברתית  – 12ביאור 

 

 

 ( 33,870)   ( 1,761,376)     1,497,853      263,523        1,727,506      1,477,106      250,400    אמנות, תרבות ומוסיקה 
 264,382    (677,985)     100,958      577,027        942,367      670,680      271,687    למידה 

 43,955    ( 1,452,743)     653,552      799,191        1,496,698      1,231,451      265,247    חברה וקהילה 
 ( 6,843)   ( 91,124)     22,612      68,512        84,281      83,701      580    דת ומסורת 

 35,584    ( 2,223,432)     536,788      1,686,644        2,259,016      734,857      1,524,159    ספורט 
 747,446    ( 7,290,116)     2,810,939      4,479,177        8,037,562      2,476,195      5,561,367    גיל רך ומשפחה 

 12,858    (111,929)     17,357      94,572        124,787      14,708      110,079    קשישים 
 ( 39,484)   (130,294)     27,665      102,629        90,810      61,883      28,927    קליטה 

החברה   -שירותים מקצועיים 
 למתנ"סים 

       -    450,000      450,000            -    450,000     (450,000)        - 

 -        ( 1,147,000)     1,147,000    -            1,147,000      1,147,000    -        עיריית קרית ים   -שכירות מבנים 
 1,024,028    ( 15,335,999)   ( 7,264,724)   ( 8,071,275)       16,360,027      8,347,581      8,012,446    סך הכל                
                

 (163,941)   (163,941)     163,941    -          -        -        -        הוצאות פחת 
שינוי בהפרשה לפיצויים, חופשה  

 והבראה 
       -        -        -      171,087          -    171,087      171,087 

 (657,005)   ( 1,957,007)     703,837      1,253,170        1,300,002      1,300,002    -        הנהלה וכלליות 
 374,169    ( 17,285,860)   ( 8,132,502)   ( 9,153,358)       17,660,029      9,647,583      8,012,446    עודף/)גרעון( נטו                
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   
   הוצאות    הכנסות   
הקצבות    משתתפים   

 ממוסדות 
עודף    סך הכל   פעילות   שכר עבודה    סך הכל  

 )גירעון( 



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 הכנסות והוצאות מחוגים ופעילות חברתית  – 12ביאור 
 

 

 112,581    (526,626)     344,254      182,372        639,207      400,024      239,183    אמנות, תרבות ומוסיקה 
 22,251    (592,942)     105,579      487,363        615,193      583,845      31,348    למידה 

 114,892    (966,776)     240,859      725,917        1,081,668      864,720      216,948    חברה וקהילה 
 110,626    (131,726)     79,974      51,752        242,352      239,062      3,290    דת ומסורת 

 120,255    ( 1,630,384)     403,406      1,226,978        1,750,639      746,366      1,004,273    ספורט 
 603,674    ( 7,088,331)     2,610,351      4,477,980        7,692,005      3,747,649      3,944,356    גיל רך ומשפחה 

 19,335    ( 43,010)     13,018      29,992        62,345      3,110      59,235    קשישים 
 3,788    ( 59,747)     7,693      52,054        63,535      43,311      20,224    קליטה 

 1,107,402    ( 11,039,542)   ( 3,805,134)   ( 7,234,408)       12,146,944      6,628,087      5,518,857    סך הכל                
                

 154,509    (154,509)     154,509    -          -        -        -        הוצאות פחת 
שינוי בהפרשה לפיצויים, חופשה  

 והבראה 
       -        -        -      98,033          -   (98,033 )   (98,033 ) 

 (165,475)   (165,475)     165,475    -          -        -        -        הפסד הון ממכירת רכוש קבוע 
 113,000    -        -        -            113,000      113,000    -        מענקי קורונה 

 379,206    ( 1,296,002)     541,704      754,298        1,675,208      1,675,208    -        הנהלה וכלליות* 
 1,181,591    ( 12,753,561)   ( 4,666,822)   ( 8,086,739)       13,935,152      8,416,295      5,518,857    עודף/)גרעון( נטו                 
 

 (. 16-ו  11,  9אלף ש"ח לכיסוי יתרת ההלוואה בבנק פועלים. )ראה ביאור  800ים בסכום של  תהעבירה עיריית קריי 2020בדצמבר  30* ביום 
 

 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   
   הוצאות    הכנסות   
הקצבות    משתתפים   

 ממוסדות 
עודף    סך הכל   פעילות   שכר עבודה    סך הכל  

 )גירעון( 



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 הוצאות הנהלה וכלליות  -13ביאור 
  שהסתיימה לשנה    
  בדצמבר  31ביום      
   2021   2020  

 

    754,298      853,170      משכורת ונלוות לשכר הנהלה
    98,033    (171,087)     שערוך הפרשה לחופשה ולפיצויים 

  -          400,000      משכורת ונלוות לשכר מנכ"ל 
    852,331      1,082,083      סך הכל        
       

  -          200,000      שכירות נכסים 
    45,465      50,092      שירותים מקצועיים 

    127,833      166,835      אחזקה וניקיון 
    74,982      55,598      חשמל ומים 

    23,495      41,731      דואר טלפון ומשלוחים 
  -          55,076      אחזקת מחשבים

    69,290      28,800      משרדיות ומזכירות 
    154,509      163,941      הוצאות פחת 

    52,835      34,708      מתנות, השתלמויות והדרכות
    34,198      24,640      ביטוחים 

    5,123      32,919      פרסום 
    1,137      1,505      מיסים עירוניים

    588,867      855,845      סך הכל        
    1,441,198      1,937,928      סך הכל              
       
 

 הוצאות מימון, נטו -14ביאור 
  לשנה שהסתיימה    
  בדצמבר  31ביום      
   2021   2020  

 

    51,224      11,438      עמלות בנק וריבית על הלוואות 
    1,536      495      עמלות כרטיסי אשראי 

    52,760      11,933      סך הכל       
 

 נטו ,הכנסות אחרות -15ביאור 
  לשנה שהסתיימה    
  בדצמבר  31ביום      
   2021   2020  

 

    113,000    -          הכנסות מענקי קורונה 
    16,992    -          הכנסות שנים קודמות 

                 -    129,992    
       

  ( 54,586)   -          הוצאות אחרות 
  75,406   -          סך הכל              
 
 
 



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 צדדים קשורים  -16ביאור 
דעת   גילוי  להוראות  המניות    29בהתאם  בעלי  לדרישת  ובהתאם  בישראל  החשבון  רואי  לשכת  של 

 והוראות רשם ההקדשות נדרשת החברה להציג את הפעילות שנבעה מעסקאותיה עם צדדים קשורים. 
 הצדדים הקשורים של החברה הינם כלהלן: 

  היקף עסקאות     
  לשנה שהסתיימה    
  בדצמבר  31ביום    
   2021   2020  

 

  700,000      700,000    12-ו  11ראה ביאורים   -לא מיועד  -עיריית קריית ים  
  2,020,889      2,198,430    12- ו 11ראה ביאורים  - מיועד  -עיריית קריית ים  

  4,282,582      3,076,564    באמצעות עיריית קריית ים  -משרדי ממשלה  
  -          860,640    שווי הכנסות  -עיריית קריית ים 

  7,003,471      6,835,634    סך הכל       
  -          1,128,127    החברה למתנ"סים       

  -          850,000    שווי הכנסות  -החברה למתנ"סים 
  -          1,978,127    סך הכל       
  -          486,360    שווי הכנסות  -הסוכנות היהודית       
  7,003,471      9,300,121    סך הכל      
 
  יתרות     
  בדצמבר  31ליום    
    2021   2020  

 

  2,241,829      2,421,025    4ראה ביאור  -עיריית קריית ים  
  -          56,154    הכנסות לקבל  -ית ים  י באמצעות עיריית קר -משרדי ממשלה  

  25,734      141,725    החברה למתנ"סים 
  -          228,199    הכנסות לקבל   -החברה למתנ"סים 

  2,267,563      2,847,103    סך הכל      
 

 עסקאות עם המגבית המאוחדת לישראל.שנת הדוח לא היו ב .א
עיריית   .ב ידי  על  לרשותה  במבנים שהועמדו  פועלת  יםהחברה  היהודית/המגבית    קריית  והסוכנות 

המבנים. ויעוד  החברה  למטרות  בהתאם  תמורה,  ללא  לישראל  שימוש    המאוחדת  שווי  הערכת 
 ש"ח.  אלפי  1,347המתנ"ס במבנים אלה הינה בסך 

החברה למתנ"סים שילמה באופן ישיר ובנוסף להקצבותיה המיועדות לביצוע הפרויקטים את עלות   .ג
  של מנכ"ל החברה וכן סיפקה למרכז הקהילתי שירותי ייעוץ והדרכה שוטפים ללא תמורה.   ושכר

שווי העסקת המנכ"ל והעלות המוערכת לשירותים המקצועיים שהחברה למתנ"סים מספקת הינו  
 אלף ש"ח.  850סך 

ן  כל ההכנסות, העסקאות והיתרות עם צדדים קשורים פורטו בדוחות הכספיים ובביאורים, תוך ציו .ד
שמות הצדדים הקשורים. בכל מקום בו לא הוזכר שמם של הצדדים הקשורים, הסכומים אינם  

 מתייחסים אליהם. 
לכיסוי יתרת ההלוואה    אלף ש"ח    800ים בסכום של    תהעבירה עיריית קריי   2020בדצמבר    30ביום   .ה

 החברה סילקה את יתרת ההלוואה.   2020בדצמבר  31בבנק פועלים. ביום  
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן:   -16ביאור 
 .שהתפשט ברחבי העולם (COVID 19) "התפרץ נגיף עולמי חדש הנקרא "קורונה  2020בתחילת שנת 

השפעתו של הנגיף הורגשה היטב בכל תחומי הכלכלה, והשפיע, בין היתר, על החברה, וזאת בעקבות  
אס  בפעילויות  והמשיכה  כללי  בסגר  שהחלו  הבריאות,  משרד  של  ביניהם  ההנחיות  מסוימות,  ורות 

התקהלויות וקיום פעילויות, הנוגעות בתחומי הפעילות של החברה, מה שהשפיע רבות על התנהלות  
 .החברה וביצועיה הכספיים



                                                      )חל"צ(  מרכז קהילתי בקריית ים ע"ש מנדל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים )בש"ח( 
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 :)המשך(  אירועים לאחר תאריך המאזן  -16ביאור 

 
ההכנסות העצמיות מפעילות   כאמור,  של החברה  הפעילויות  רוב  ירדו כתוצאה מסגירת    ומשתתפים 

 , החודש שבו הנגיף הגיע לישראל.  2020  דרסטית, החל מתחילת מרץ
מאחר והתגלה כי הנגיף מחליף מוטציות בתדירות לא צפויה, דבר הגורם לאי וודאות באשר לפגיעה  

גודל הפגיעה ב הכנסותיה במהלך שנת   יכולה להעריך את  או    2022בפעילות העתידית, החברה אינה 
אך  מכן,  עמידה    לאחר  תוודא  אשר  תוכנית  על  המקומית  הרשות  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת  היא 

 תיה. ובהתחייבוי


