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1

דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה של 

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

ק עמותה רשומה לפי חו, ביקרו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

כל ואת הדוחות על הפעילויות והדוחות על השיויים בכסים טו  ל 2019 -ו 2020בדצמבר  31לימים , העמותות

. דוחות כספיים אלה הים באחריות הועד המהל של העמותה. אחת מהשים שהסתיימו באותם תאריכים

. אחריותו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתו

דרך (לרבות תקים שקבעו בתקות רואי חשבון , ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים

על פי תקים אלה דרש מאיתו לתכן את הביקורת ולבצעה . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון

קה ביקורת כוללת בדי. במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחיה של כללי . מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

תות החשבואות שיושמו ושל האומדים המשמעותיים שעשו על ידי הועד המהל של העמותה וכן הערכת או

.או סבורים שביקורתו מספקת בסיס אות לחוות דעתו. ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

ליים"הדוחות הכספיים הומי ייה הכללי ש. ל ערוכים בערכיםויים בכוח הקל מידע בדבר השפעת השי

לא כלל בדוחות , לפי גילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל, המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים

.כספיים אלה

 ל משקפים באופן"הדוחות הכספיים ה, פרט לאמור לעיל בדבר בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים, לדעתו

 31את מצבה הכספי של העמותה לימים , מכל הבחיות המהותיות, אות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים

לכל אחת מהשים שהסתיימו באותם השיויים בכסיה טו , ואת תוצאות פעולותיה  2019-ו  2020בדצמבר 

.זאת בערכים ומיליים -) Israeli GAAP(תאריכים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בישראל 

'דן ושות, סדק
רואי חשבון2021ביוי  7
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הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
2020בדצמבר  31דוח על המצב הכספי ליום 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
 
 

2

 בדצמבר31ליום 

20202019

באור
שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

רכוש שוטף 

 210,138  301,956 מזומים ושווי מזומים

 803,598  914,715 3חייבים אחרים ויתרות חובה

 1,216,671  1,013,736 

השקעות לזמן קצר 

 1,198,397  1,297,319 בטוחות סחירות

 69,770  60,634 4רכוש קבוע 

 2,281,903  2,574,624 סה"כ כסים

התחייבויות שוטפות 

 679,829  775,489 ספקים וותי שרותים

 59,158  51,288 5זכאים שוים ויתרות זכות

 826,777  738,987 

 86,000  86,000 התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

 824,987  912,777 סה"כ התחייבויות 

כסים טו 

כסים טו שלא קיימת לגביהם הגבלה (גרעון):

כסים טו לשימוש לפעילויות:

 624,110  851,231 שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר

  60,634  69,769כסים טו ששימשו לרכוש קבוע

 911,865  693,879 

 6 749,982  763,037כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמי

 1,456,916  1,661,847 סה"כ כסים טו

 2,281,903  2,574,624 סה"כ התחייבויות וכסים טו

ל "מכר"יו 
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הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
2020בדצמבר  31דוחות על הפעילויות לשה שסתיימה ב 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

באור
שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 1,792,395  1,733,309 7מחזור הפעילויות

 1,099,542  1,047,035 8עלות הפעילויות

 692,853  686,274 הכסות טו מפעילויות

 423,996  433,199 10הוצאות ההלה וכלליות

 268,857  253,075 הכסות טו לפי מימון

(36,027)(37,734)מימון, טו

 232,830  215,341 הכסות טו אחרי מימון

 104,032  8,945 הכסות והוצאות אחרות

 336,862  224,286 הכסות טו
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דוחות על השיויים בכסים טו

4

שאין לגביהם הגבלה

שקיימת
לגביהם
 הגבלה

שלא
יועדו על

ידי
מוסדות
המלכ"ר

כסים
טו

ששימשו
לרכוש
קבוע

באופן
סה"כזמי

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 1,131,054  758,894  83,730  288,430 2019 ביואר 1יתרות ליום 

גריעות במהלך השה

(11,000)(11,000) -  - סכומים ששוחררו מהגבלות

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה

 -  -  10,879 (10,879)ששימשו לרכוש קבוע

 -  - (24,840) 24,840 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 -  15,143  - (15,143)סכומים שהוגבלו באופן חד צדדי - באופן זמי

(1,182)(13,961) 15,143  - 

 336,862  -  -  336,862 הכסות טו לשה

 335,680 (13,961) 4,143  325,862 

 1,456,916  763,037  69,769  624,110 2019 בדצמבר 31יתרה ליום 

גריעות במהלך השה

(19,355)(19,355) -  - סכומים ששוחררו מהגבלות

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה

 -  -  16,621 (16,621)ששימשו לרכוש קבוע

 -  - (25,756) 25,756 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 -  6,300  - (6,300)סכומים שהוגבלו באופן חד צדדי - באופן זמי

 2,835 (9,135) 6,300  - 

 224,286  -  -  224,286 הכסות טו לשה

 227,121 (9,135)(13,055) 204,931 

 1,661,847  749,982  60,634  851,231 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 
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הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
באורים לדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

, רשמה הסתדרות הפסיכולוגים בישראל כעמותה על פי חוק העמותות, 1993בפברואר  10ביום 
. 1980 -מ "התש

היא מבקרת ומעורבת בשיויים , הסתדרות הפסיכולוגים שוקדת על קידום מקצוע הפסיכולוגיה בארץ
ובהתפתחויות בתחום המקצוע וכן פועלת לשמירה ושיפור קוד האתיקה המחייב את התהגות 

".הפסיכולוגים

 - עיקרי המדייות החשבואית 2באור  

:הים כדלקמן, באופן עקבי, עיקרי המדייות החשבואית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים.א

של לשכת רואי חשבון  69' העמותה עורכת  את דוחותיה הכספיים בהתאם להוראות גלוי דעת מס
.של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות 5' בישראל ובהתאם לתקן מס

הדוחות הכספיים , מטעם זה ומטעמים מעשיים אחרים הובעים מגודל העמותה ומצרכי הדיווח שלה
ל פי המוסכמה של העלות ההיסטורית ולא בסכומים מדווחים כדרש ע-ערוכים בסכומים ומיליים על

סכום מדווח היו סכום ומילי . של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות 12פי תקן חשבואות מספר 
בתוספת סכומים , 2003שהותאם לשיויים במדד המחירים לצרכן עד למדד בגין חודש דצמבר 

.וביכוי סכומים שגרעו לאחר מועד זה) 2003, בדצמבר )31ומיליים שוספו לאחר מועד המעבר 

גם דוח על תזרימי המזומים כדרש בהתאם לכללי החשבואות המקובלים לא הוצג מאחר ולדעת 
.ההלת החברה אין בדוח זה כדי להוסיף מידע כספי משמעותי על המידע המצוי בדוחות הכספיים

רכוש קבוע.ב

. הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות ביכוי הפחת בהתאם לאורך החיים השימושיים של הכסים

:שיעורי הפחת השתיים הים כדלקמן

%

6-10ריהוט וציוד משרדי
33מחשבים

4שיפורים במושכר

בטוחות סחירות.ג

.בטוחות סחירות מוצגות לפי שווי שוק לתאריך המאזן

כסים טו.ד

:של לשכת רואי חשבון בישראל מוצגים הכסים טו של העמותה כדלקמן 69על פי הוראות גילוי דעת 

.בגין הפעילות השוטפת של החברה –כסים טו שלא הוגבלו ושימשו לפעילות שוטפת 

ת כולל רכישו(בגין סכומים שמיועדים לרכוש קבוע  –כסים טו שלא הוגבלו ושימשו לרכוש קבוע 
).והוצאות פחת

.י גורמים חיצויים"הגבלות ע –כסים טו שהוגבלו באופן זמי 
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 - עיקרי המדייות החשבואית (המשך) 2באור  

התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד.       ה 

ש העובדים "י הפקדות שוטפות ע"התחייבות העמותה לפיצויי פיטורין לעובדיה מכוסה בחלקה ע
ה הסכומים שהופקדו כאמור אים כלולים במאזן מאחר שהם אים בשליט. בפוליסות של  חברות בטוח

.וביהול של העמותה
סות י פולי"ההתחייבות לפיצויי פיטורין הכלולה במאזן מבטאת את יתרת ההתחייבות שאיה מכוסה ע

.בטוח כאמור לעיל

 - חייבים אחרים ויתרות חובה 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 2,761  1,397 קופות קטות

 26,187  27,285 הוצאות מראש

 774,650  886,033 המחאות ושוברים לגביה

 914,715  803,598 

 - רכוש קבוע 4באור  

רהוט וציוד
שפורים
סה"כבמושכר

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 419,861  106,636  313,225 עלות

(359,227)(98,722)(260,505)פחת שצבר

 60,634  7,914  52,720 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 69,770  17,838  51,932 2019 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 - זכאים שוים ויתרות זכות 5באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 12,200  2,000 המחאות לפרעון

 46,958  49,288 עובדים

 51,288  59,158 
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 - כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמי 6באור  

'     ל תודות לתרומתם של פרופ"חה גולדמן ז' הוקמה קרן על שמה של גב 1993בשת .1.א

. ציפורה בן חיים ומשפחתה' אסתר זיידן וגב

  31/12/2019בתאריך . (ח"ש 249,982עומדת על סך של  31/12/2020יתרת הקרן כון ל 

).        ח"ש 263,093יתרת הקרן עמדה על  של 

ת בפעילויות חדשיות או שוטפו, לעודד ולתמוך בפרוייקטים, מטרת הקרן היא לסייע

 בתחום הפסיכולוגיה הקליית של הילד והוער בתחות ובמרפאות במגזר הקהילתי

של  וזאת על ידי מימון פעילויות ורכישת ציוד וחומרים באמצעות מסגרות קהילתיות

.בריאות הפש של הילד

:ח"ש 19,355חלקה הקרן מעקים בסך כולל של  2020בשת .2

.ח למרכז תפסן תחה פסיכולוגית"ש 4,500

.ח לאיתא אגודת ידיד"ש 4,355

.ל פגעי טראומה על רקע לאומי"ח לט"ש 5,000

.ח לקרן לפיתוח דימוה"ש 5,500

הוחלט על הקמת קרן יעודית  4.1.2009בישיבת הוועד המרכזי של העמותה מיום .ב

.י"לרכישת כס שישמש כבית למשרדים ולפעילויות הפ

₪ מעודפי העמותה שצברו בדוחות  500,000הוועד המרכזי אישר ליעד לקרן סך 

.31.12.2008הכספיים ליום 

 - מחזור הפעילויות 7באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 1,286,674  1,288,730 דמי חבר

 434,936  358,554 הכסות שתקבלו, כסים וימי עיון

 11,035  25,934 פרסום בדיוור איטרטי ובאתר

 53,569  59,191 הכסות מעמלות גביית ביטוח א.כ.עבודה

 6,181  900 פרסום ומכירה - כתב עת פסיכואקטואליה

 1,733,309  1,792,395 
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 - עלות הפעילויות 8באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 290,457  279,919 שכר עבודה ולוות

 274,090  198,705 הוצאות ששולמו, כסים וימי עיון

 28,139  9,145 הוצאות וועד מרכזי

 1,836  574 הוצאות חטיבות וועדות

 130,655  112,827 הפקת כתב עת פסיכואקטואליה

 36,915  35,379 מאגר שרותים מקצועיים - זיעור

 55,812  55,764 ייעוץ משפטי

 79,164  117,653 פרסום והוצ' יומים לחברים

 48,312  53,064 הוצאות וועדת אתיקה

 154,162  184,005 9פורום הארגוים - יעוץ אסטרטגי (פסיכולוגיה ציבורית)

 1,047,035  1,099,542 

 - יעוץ אסטרטגי 9באור  

,יחד עם התועה למען הפסיכולוגיה הציבורית, הסתדרות הפסיכולוגיםבמסגרת פורום הארגוים
ית שמטרתן הוא שיפור הפסיכולוגיה הציבורשכרו חברת ייעוץ אסטרטגי לצורך תכון וביצוע פעולות

.בישראל 
 באוצר, יצירת שיוי עמדות אצל מקבלי ההחלטות בכסת, הגדלת תקים, שיפור השירות: פעולות כגון 

.היערכות לקראת הסכמי השכר הבאים ועוד, שיפור תאי ההעסקה של הפסיכולוגים, ובממשלה
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 - הוצאות ההלה וכלליות 10באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 175,399  172,788 שכר עבודה ולוות

 53,945  62,368 דמי שכירות

 27,732  27,732 שרותים מקצועיים

 55,300  55,300 משפטיות

 24,840  25,758 הוצאות פחת

 14,267  27,119 צרכי משרד והדפסות

 15,991  12,425 מיסי עירייה

 23,067  20,583 אחזקה וחשמל

 10,200  13,570 בטוח משרד וושאי משרה

  2,437  11,995סיעות

 6,522  7,219 תקשורת ודואר

 3,420  1,838 כבודים ומתות

 1,318  4,062 מיסים ואגרות

 433,199  423,996 


