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 דוח רואה החשבון המבקר

  -לחברי לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 מיסודה של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר(

 
 

מיסודה -יית המידע בישראל ע"ש שלמה טירןטכנולוגים של לשכת קרנו את המאזנים המצורפבי
ואת  2018 -ו 2019בדצמבר  31העמותה(, לימים -, )להלןשל לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר(

הדוחות על הפעילויות , הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי המזומנים,לכל 
תיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הנהלת העמותה. אחת מהשנים שהס

 אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 
, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן 1973 -רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(,התשל"ג
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה 
מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

ל האומדנים שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו וש
המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים 

 בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 
הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי פרט לאמור לעיל, לדעתנו,  

מטרתם הפקת רווחים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה חשבונאות מקובלים בתאגידים שאין 
ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסיה , 2018-ו 2019בדצמבר  31הכספי של העמותה לימים 

תאריכים,  זאת בערכים  נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם
 (Israeli GAAP).בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  נומינליים

 

 ריבסמנחם פ                                                                                                                                      
 חשבון הרוא                                                                                                                                 

 2020ביוני  10 ליום  אביב,-תל
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר(מיסודה 

  
 2019בדצמבר  31מאזן ליום 

 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31  
 2018 2019 באור 
 ש"ח ש"ח  

    שרכו

    
    מזומנים ושווי מזומנים

 218,005 436,521 (3) חשבונות עו"ש 
  ---------- ---------- 

    רכוש שוטף
 16,595 34,384  כרטיסי אשראי לגביה

 154,540 151,590 (4) הכנסות לקבל
 1,208 1,160  הוצאות ביטוח מראש

    
  187,134 172,343 
  --------- -------- 
    

 1,323 11,300 (5) רכוש קבוע
  ---------- --------- 
    

 391,671 634,955  ס"ה רכוש
  ===== ====== 
    
    
    

    התחייבויות

    
    התחייבויות שוטפות

 107,979 323,257 (6) הוצאות לשלם
 ---   16,900  הכנסות מראש

 186,837 98,474 (7) זכאים
    
  438,631 294,816 
  ---------- -------- 

    נכסים נטו 

    

 96,855 196,324  בנכסים נטו עודף 
  ---------- --------- 
    

 391,671 634,955  ס"ה התחייבויות ונכסים נטו
  ====== ====== 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ממאזן זה.                        
     

                                                                                                                                        
 בן טולילה דוד                                     יורם אלדר                                אלי פרנק                         

 ועדת הכספים חבר                              העמותה מנכ"ל                    יו"ר העמותה                           
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר( מיסודה

 2019בדצמבר  31דוח על הפעילויות לשנה שנסתיימה ביום 
  2019 2018 

 ש"ח ש"ח באור הכנסות
    תקבולי דמי חבר
 75,432 57,935  דמי חבר אישיים

 111,000 216505,  דמי חבר תאגידים
  608,151 186,432 
  --------- --------- 

  61,084 160,667  מכנס שנתי 
  ---------- -------- 

 150,000 100,000  תרומת קרן שלמה טירן
  ---------- -------- 

 218,910 189,365 (8) מפורום מנמ"רים ומנהלי תקשורת בממשלה 
  --------- --------- 

 262,800 297,300  מחסויות
  ---------- -------- 

  82,691 72,600  מהסמכות והכשרות
  --------- ------- 

 ---   176,800  והנצחה מועדון מנהלים בכירים
  ---------- -------- 

    הכנסות אחרות
  5,000 5,000 (9) תקבולים המיועדים לפרסים ומלגות  

     ---   00004, א(9) מאחריםתרומות 
   45,000 5,000 

  ---------- ---------- 
    

 966,917  1,649,883  סות מפעילות שוטפתסה"כ הכנ
  ----------- ---------- 

    הוצאות
  103,207 165,263 (10) ומזכירות הלשכה שרותי כח אדם

 455,979 632,156 (11) שכר ניהול הלשכה
 54,651 92,158 (12) הוצאות הפעלה מקצועיות

 90,077 135,147 (13)  כלליותהוצאות מינהל  ו
 --- 101,584  ן מנהלים בכיריםמועדו

 --- 124,012  ארועים ומפגשים מקצועיים
 695 102,587  כנס שנתי הוצאות

 202,413 186,165 (8) פורום מנמ"רים ומנהלי תקשורת בממשלה
 5,000 5,000 (9)  ופרסים מלגות

     1,635 3,138 (5) הוצאות פחת
    

  913,657 1,547,210  סה"כ הוצאות מפעילות שוטפת
  ----------- --------- 
    

 53,260 102,673   מפעילות שוטפת בשנת החשבוןעודף 
 ( 7,502) (,4203) (14) מימון נטו

    
  45,758 99,469  עודף לאחר מימון 

 9,944 ____---  ביטול הוצאות משנים קודמות
    

  55,702 99,469  נעבר לנכסים נטו –עודף שנתי 
  ====== ====== 
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר( מיסודה

 
 דוח על השינויים בנכסים נטו

 2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
 
 

 
 נכסים נטו נכסים נטו  נכסים נטו שלא קיימת  
שקיימת  לגביהם הגבלה 

 לגביהם הגבלה
 סך הכל

    
 עודף בנכסים נכסים נטו  נטו נכסים נטו נכסים  
 נטו מוגבלים ששימשו לשימוש     
 סך הכל באופן זמני לרכוש קבוע לפעילויות 
     
     

 41,153 ---    2,958 38,195 31.12.2017יתרה ליום 
     

 55,702 ---    ---   55,702 עודף השנה 
     

     ת לגביהם הגבלה העברת סכומים שלא קיימ
 ---   ---    ---   ---   ששימשו לרכישת רכוש קבוע

     
     

     ---       ---    (1,635) 1,635 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
     
     

 96,855 ---   1,323 95,532 31.12.2018יתרה ליום 
     

 99,469 --- --- 99,469  עודף השנה
     

 --- --- 13,115 (13,115) העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה 
     ששימשו לרכישת רכוש קבוע

     
 ____--- ____--- (3,138) 3,138 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

     
     

 196,324 --- 11,300 185,024 31.12.2019יתרה ליום 
 ====== ===== ====== ====== 
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר( מיסודה

 
 דוח על תזרימי המזומנים

 
 2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2019 2018)*( 

 ש"ח ש"ח 
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

   
 55,702 99,469 חבשנת הדועודף 

 (12,222) 149,951 התאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעילות שוטפת )*(                                                       
 249,420 43,480 
 ---------- ---------- 
   

   השקעהתזרימי מזומנים מפעילות )ששימשו לפעילות( 
   

 --- (13,115) )רכישת( רכוש קבוע
 ---------- --------- 
   

   תזרימי מזומנים מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון
   

 (2,664) --- שקים לפרעון -באשראי ספקים )ירידה( 
 8,265 (17,789) כרטיסי אשראי לגביה –ירידה באשראי לקוחות )עליה( 

 (17,789) 5,601 
 ---------- ------- 
   

 49,081 218,516 במזומנים ושווי מזומנים הגדלה 
 168,924 218,005 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

   
 218,005 436,521 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 ====== ====== 
   

   התאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעילות שוטפת)*( 
   

   מזומניםהוצאות שאינן כרוכות בזרימת 
   

 1,635 3,138 פחת רכוש קבוע
 -------- -------- 

   שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
   

 (121,131) 2,998 )עליה( בהכנסות לקבל והוצאות מראשירידה 
 (38,915) 215,278 בהוצאות לשלם)ירידה( עליה 

 146,189 (71,463) עליה בזכאים והכנסות מראש)ירידה( 
 146,813 (13,857) 
 ---------- ---------- 
   
 149,951 (12,222) 
 ===== ===== 
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר( מיסודה

 2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 כללי - 1באור 
 
חי מערכות לעיבוד נתונים אוטומטי בישראל"  האיגוד הלשכה נוסדה תחת השם "איגוד מנת .1

אביב,                 -וקיבל אישור הממונה על מחוז תל 1910נוסד עפ"י החוק העותומני לשנת 
 .1979באוקטובר  15ד בתשרי תש"מ, משרד הפנים, ביום כ"

 
בהתאם  נשלחה הודעה אל רשם העמותות על הפיכת האיגוד לעמותה, 31.3.1982בתאריך  .2

 (.19.7.83לחוק   העמותות. תעודת רישום של רשם העמותות נושאת תאריך ט' באב התשמ"ג  )
 
הוחלט על שינויים בתקנון           5.6.1994ומיום  26.5.1994באסיפה הכללית של העמותה מיום  .3

"לשכת מנתחי מערכות מידע  -העמותה ועל שינוי שם העמותה שתקרא מעתה ואילך 
 .בישראל"

 
המציא רשם העמותות תעודה לשינוי שם העמותה.                                                     25.2.1999ביום  .4

 השם החדש:  "לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל )ע"ר(".
 
התורמים   למטרת הנצחה.₪  250,000הועברה לעמותה תרומה בסך   2015בחודש אפריל  .5

שלמה טירן  בשמה של ו את העברת התרומה בהנצחת זכרו של החבר המנוח משפחת טירן התנ
 העמותה.  

 
 הוחלט על שינויים בתקנון העמותה ועל שינוי 16.9.2015.  באספה הכללית של העמותה מיום 6

 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן -שם העמותה שתקרא מעתה ואילך      
 נתחי מערכות מידע )ע"ר(.מיסודה של לשכת מ     

 
  הלשכה כפי שפורסמו בתקנון החדש:בין מטרות  .7

 ולמדינה.הגברת מודעות הציבור לתרומת מקצועני טכנולוגיית המידע והתקשוב לחברה  .א
 .מועדפת לתעשיית הטכנולוגיה העילית בארץה סיוע בהשגת מעמד של תעשיי .ב
 ית של חברי הלשכה.לקדם ולעדכן את רמת הכשירות המקצועג.           
 לשמור על האינטרסים המקצועיים של חברי הלשכה ולקדמם.ד.          
 לאסוף ולהפיץ ידע בין חברי הלשכה ולהוציא לאור פרסומים מקצועיים.ה.          
 לקדם את ההתעניינות והעיסוק במדעים ובטכנולוגיה העילית בקהילה.ו.           
 ם אגודות דומות בארץ ובחו"ל לרבות חברות באגודות אלה.לקשור קשרים ע ז.          

 
 
 המציא רשם העמותות את התעודה לשינוי שם העמותה . 23.12.2015.  ביום 8

 מיסודה של לשכת  -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן" –השם החדש      
  ."מנתחי מערכות מידע )ע"ר(                              
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר( מיסודה

 

 2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 
 
 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 5מס'  ותקן של לשכת רואי חשבון בישראל 69הדוח הכספי נערך בהתאם להוראות גילוי דעת מס' 

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
הדוח הכספי נערך לפי עקרונות חשבונאיים המקובלים בתאגידים שאין מטרתם הפקת רווחים. 

 להלן עיקרי המדיניות החשבונאית:     
       
    השפעת הירידה בכח הקניה הכללי של המטבע הישראליא. 

      מקובלים, על בסיס מוסכמת העלותהדוח הכספי נערך בהתאם לכללי החשבונאות ה
מידע בדבר  ההיסטורית,  ללא התחשבות בירידה בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי.
 ,בדוח הכספיסכומים מדווחים כאמור בתקני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, לא נכלל 

 שינויה והפסד. העמותה היא  מוסד שאין מטרתו הפקת רווחים ואינה עורכת דוח רווח ו מאחר
 - המחירים לצרכן ב של מדד עלי'הבכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בשנת הדוח, התבטא ב

 (.0.8%–ב  שנה קודמת) 0.6%
      
  על בסיס צבירה. יוחסו לשנה עבורה נתקבלו, הכנסותב. 

         
  ג . הוצאות נרשמו על בסיס צבירה.

 
 

 

 
 
 

 חשבונות עו"ש  - 3באור 

 2.1931.1 31.12.18 
 ש"ח ש"ח 
   

 197,668 210,841 עו"ש במזרחי טפחות בע"מ
 ---   (20) דולרי -במזרחי טפחות בע"מ  עו"ש 

 20,337 225,700   בע"מ דיסקונטעו"ש ב
   
 436,521 218,005 
 ===== ===== 
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 נתחי מערכות מידע )ע"ר(של לשכת מ מיסודה

 
 2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 
 

 הכנסות לקבל – 4באור 
 31.12.19 31.12.18 
 ש"ח ש"ח 
   

 131,800 40,000 מחסויות
 2,600 21,400 מהשתתפות בסדנאות וארועי מנמרי"ם

 20,140 50,190 מהשתתפות בכנס שנתי
 ___---   40,000 מדמי חבר מתאגידים

   
 151,590 154,540 
 ===== ===== 
 
 
 
 

 רכוש קבוע - 5באור 
 9 1 0 2 2018 
   תוכנות מחשבים  
 סה"כ סה"כ מחשב וציוד הקפי  רהוט וציוד 
 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח 

      עלות
      

 8,174 8,174 8,174 ---    ---    לתחילת השנה
 --- 13,115 --- 11,010 2,105 רכישות השנה

 _ ---    _ ---    __---    _  ---    __---     נכסים שהופחתו במלואם 
      

 8,174 21,289 8,174 11,010 2,105 סה"כ עלות
 --------- --------- ---------  ----------  ---------- 
      

      פחת נצבר
      

 (5,216) (6,851) (6,851) ---   ---    לתחילת השנה
 (1,635) (3,138) (1,323) (1,516) (299)    פחת השנה 

 __ ---   __ ---   __---    __---   ___---    נכסים שהופחתו במלואם
      

 (6,851) (9.989) (8,174) (1,516) (299)    סה"כ פחת נצבר
 ---------- ---------- ----------  ---------  --------- 
      
 1,323 11,300 0 9,494   1,806    לות מופחתתע
 ===== =====  ===== ===== ===== 
      

   20%    33% 15%-10% אחוזי פחת:
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר( מיסודה

 2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 הוצאות לשלם - 6 באור

 31.12.19 31.12.18 
 ש"ח ש"ח 
   

 107,979 238,257 התחייבות לתשלום בונוס למנכ"ל מכהן בגין הכנסות השנה
      ---   80,000 עבור כנס -ל"אנשים ומחשבים"

 ___---   __5,000 לפרסי הלשכה
 323,257 107,979 
 ===== ===== 

 

 זכאים - 7 באור

   31.12.19 .12.1831 
 ש"ח ש"ח 
   

 11,067 25,245 עובדים ומוסדות עבור שכר 
 190 535 עובדים עבור דמי מחזור לקופה קטנה

 175,580 72,694 ספקים
   
 98,474 186,837 
 ===== ===== 
 
 

 פורום מנמ"רים ומנהלי תקשורת בממשלה - 8 באור

 2019 2018 
 ש"ח ש"ח 

   הכנסות
 218,910 189,365  עים מקצועייםדמי השתתפות באירו

 ===== ===== 
   

   הוצאות
 149,613 133,365  עלויות ישירות לאירוח הפורום

 ------- ---------- העמסת תקורה )*(
 28,800 28,800 מעלויות כח אדם 
 12,000 12,000 מעלויות ניהול הלשכה 
 12,000 12,000 מהוצאות מינהל וכלליות 

 52,800 52,800 
 -------- -------- 
   

 202,413 186,165 סה"כ הוצאות פורום מנמ"רים
 ===== ===== 
 
  ום המנמ"רים  בגין ניהול, ארגון פור החלטת ההנהלה הועמסו עלויות תקורה עלעל פי  ( *)

 ש"ח.   52,800בסך  והפעלה       
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר( סודהמי

 
 2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 

 פרסים ומילגות – 9 באור
 
 2019 2018 
 ש"ח ש"ח 
   

 5,000 5,000 תרומה מיועדת לפרסים 
   5,000 5,000 פרסים שחולקו בכנס

 ==== ==== 
 

 תרומות שנתקבלו – א9 באור
 
 2019 2018 
 "חש ש"ח 
   

 --- 30,000 ממשפחת פיני מתיא ז"ל להנצחה
 --- 5,000 מג'ון ברייס

 40,000 --- 
 ==== ==== 

 שירותי כח אדם ומזכירות הלשכה - 10 באור
 
 2019 2018 
 ש"ח ש"ח 
   

 132,007 194,063 יםמשכורת ונלוות לעובד
 (28,800) (28,800) (8תקורה לפורום מנמ"רים )ראה באור בניכוי העמסת 

   
 165,263 103,207 
 ===== ====== 
 

 שכר ניהול הלשכה - 11באור 

 2019 2018 
 ש"ח ש"ח 
   

 360,000 405,899  שנת החשבוןעלות כוללת ששולמה ב
 107,979 238,257 התחייבות לבונוס למנכ"ל מכהן בגין גידול בהכנסות

   
 467,979 644,156 2019סה"כ עלות שכר ניהול הלשכה לשנת 

 (12,000) (12,000) (8תקורה לפורום מנמ"רים )ראה באור בניכוי העמסת 
   
 632,156 455,979 
 ===== ===== 
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 -לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש שלמה טירן
 של לשכת מנתחי מערכות מידע )ע"ר( מיסודה

 2018בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 הפעלה מקצועיותהוצאות  - 21 באור

 2019 2018 
 ש"ח ש"ח 
   

 20,416 38,412 תמיכה מקצועית מחשוב ובניית אתר, 
 34,235 53,746 יחסי ציבור וייעוץ תקשורת

 92,158 54,651 
 ===== ===== 
 
 

 כלליותהוצאות מינהל ו - 31 באור

 2019 2018 
 ש"ח ש"ח 
   

 35,042 39,130 שכ"ד 
 1,986 ---   גרותאו דואר

 5,838 12,491 אחזקת משרד
 12,337 3,899 ומתנות כיבודיםנסיעות,
 12,000 12,000 חשבונותביקורת 

 9,000 12,000 הנה"ח
 13,258 48,419 משרדיות

 6,753 6,251 טלפון ותקשורת 
 ---   5,850 משפטיות

 5,863 7,107 דירקטורים וכללי ביטוח
   
 147,147 102,077 

 (12,000) (12,000) (8תקורה לפורום מנמ"רים )ראה באור  בניכוי העמסת
   
 135,147 90,077 
 ===== ===== 
 
 

 הוצאות מימון נטו – 41באור 
 
 2019 2018 
 ש"ח ש"ח 
   

   הוצאות מימון
 81 256 הפרשי שער 

 488 1,227 עמלות וריבית בנקים
 6,933 1,721 עמלות כרטיסי אשראי

   
 7,502 3,204 הוצאות מימון נטו

 ===== ===== 
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