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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
דוח רואה חשבון המבקר

2020בדצמבר  31ליום 

בדצמבר  31ים לימ) להלן העמותה (ביקרנו את המאזנים  המצורפים  של הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב 
נסתיימו ואת הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו לשנים ש 2019בדצמבר  31 -ול ,  2020

חוות דעה אחריותנו היא ל. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הוועד וההנהלה של העמותה . באותם תאריכים
. על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

דרך פעולתו (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי  חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
במטרה על פי תקנים אלו נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה .  1973ג "התשל) של רואה החשבון 

קה מדגמית הביקורת כוללת בדי. להשיג מידה סבירה של בטחון ושאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ונאות הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשב. של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

הצגה בדוחות י הוועד וההנהלה של הלשכה  וכן הערכת נאותות ה"שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע
.אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. הכספיים בכללותה

מוסד בהתאם לתקני חשבונאות של ה, ל מוצגים בסכומים נומינלים"הדוחות הכספיים הנ,  2כמוסבר בביאור 
.הישראלי לתקינה בחשבונאות

כל מ, ההדוחות הכספיים משקפים באופן נאות , פרטי לאי הכללת המידע הנזכר בפסקה הקודמת, לדעתנו
את תוצאות  2019בדצמבר  31 -ול,2020בדצמבר  31את מצבה הכספי של העמותה  לימים , הבחינות המהותיות

בהתאם לכללי ,2019בדצמבר  31 -ול, 2020בדצמבר  31פעולותיה והשינויים בנכסים נטו לשנים שנסתיימו ביום  
.וזאת בערכים נומינליים) ISRAELI GAAP(חשבונאות מקובלים בישראל 
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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
מאזנים 

בדצמבר 31ליום 

20202019באור

ח"בש

נכסים

רכוש שוטף 
3434,218280,764מזומנים ושווי מזומנים

434,218280,764

479,412101,050רכוש קבוע 

513,630381,814

התחייבויות ונכסים נטו

התחייבויות שוטפות 
16,914(3,421)5עובדים

666,958258,776ספקים

63,537275,690

התחייבויות לזמן ארוך 
758,16558,165עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה

58,16558,165

נכסים נטו 
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה (גרעון) 

נכסים נטו לשימוש לפעילויות שיועדו ע"י מוסדות
המלכ"ר

296,377(55,092)

101,051101,051נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

397,42845,959

2,000(5,500)עודפים המיועדים לקרן מלגות

391,92847,959
513,630381,814

_____________________________: מנהל

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
דוחות רווח והפסד

 31לשנה שהסתיימה ביום 
בדצמבר

20202019באור

בש"ח

91,086,0782,230,899הכנסות שונות

1,086,0782,230,899מחזור הפעילויות

1148,994116,419פעילויות הנצחה משרד הגימלאים

1264,44264,535פעילות למען ניצולי שואה

1392,917148,802הוצאות שימור פרטי קהילה

1452,35394,578הוצאות שימור ותצוגת מסמכים

157,279123,217הוצאות תיעוד ווידאו שוטפות

16195,6331,280,778כנסים וארועים לבני הקהילה

1718,59521,828הקמת אתר אינטרנט ותחזוקה

18-338,440הקמת אנדרטאות

480,2132,188,597עלות הפעילויות
605,86542,302הכנסות (הוצאות) נטו מפעילויות

19297,309316,252הוצאות הנהלה וכלליות

(273,950)308,556הכנסות הוצאות נטו לפני מימון

2125,48217,889מימון נטו

(291,839)283,074הכנסות (הוצאות) נטו אחרי מימון

(171,827)2268,395הכנסות והוצאות אחרות

(463,666)351,469הכנסות נטו (גרעון) לשנה
47,959511,625יתרת רווח (הפסד) לתחילת השנה

391,92847,959יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה
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ובהארגון העולמי של יהודים יוצאי ל
דוח על השינויים בנכסים נטו

שיש לגביהם הגבלהשאין לגביהם הגבלה
נכסים נטו לשימוש

לפעילויות
נכסים

ששימשועודף שימוש
ששימשולפעילויות

סה"כלרכוש קבועבאופן זמני
  977,841       395,487      20,000    562,354יתרה ליום 1 בינואר 2014

          -       38,000     38,000-התאמת רכוש קבוע 
265,664-   265,664-הקטנת עודפים ש.ק  

          -      65,398-      65,398הוצאות פחת
115,563-   115,563-הכנסות נטו (גירעון) לשנה  

  596,614     368,089    20,000          -    208,525יתרה ליום 31 בדצמבר 2014
          -       19,545     19,545-רכישת רכוש קבוע 

          -      83,940-      83,940הוצאות פחת
107,487-   107,487-הכנסות נטו (גירעון) לשנה  

  489,127     303,694    20,000          -    165,433יתרה ליום 31 בדצמבר 2015
          -רכישת רכוש קבוע 

          -      82,564-      82,564הוצאות פחת
   60,504-     60,504-הכנסות נטו (גירעון) לשנה

  428,623     221,130    20,000          -    187,493יתרה ליום 31 בדצמבר 2016
          -רכישת רכוש קבוע 

          -      59,117-      59,117הוצאות פחת
   79,135-     79,135-הכנסות נטו (גירעון) לשנה

  349,488     162,013    20,000          -    167,475יתרה ליום 31 בדצמבר 2017
          -רכישת רכוש קבוע 

          -      35,264-      35,264הוצאות פחת
  18,000162,137-    180,137הכנסות נטו (גירעון) לשנה

  511,625     126,749      2,000          -    382,876יתרה ליום 31 בדצמבר 2018
          -      25,698-      25,698הוצאות פחת

   463,667-הכנסות נטו (גירעון) לשנה
    47,958     101,051      2,000     55,093-יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

          -      21,638-      21,638הוצאות פחת
     7,500-    351,469הכנסות נטו (גירעון) לשנה

  391,927       79,413     5,500-    318,014יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
באורים לדוחות הכספיים

 - כללי 1באור  
העמותה . 1980 -ם"רשום כעמותה לפי חוק העמותות התש, )להלן העמותה(ר "הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב ע

עורכת העמותה כמו כן מקיימת ו. ואליו מגיעים אלפי אנשים במהלך השנה, מפעילה מרכז מורשת ומוזיאון באור יהודה
, ף פייסבוקוד, מפעילה אתר אינטרנט, מסייעת לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם , לחיזוק ושימור המורשת, אירועים

רצחים טקסי זיכרון והנצחה לנ, העמותה מקיימת כנסים". טרבלס"ו " לבלןב"ועורכת ומפיצה כתבי עת הנקראים 
חדיד  העמותה הקימה אנדרטה לזכרם ביער יהודי לוב בתל. וחללי כוחות הבטחון לבני הקהילה, בפרעות בשואה

פלת העמותה מט. העמותה מטפלת בשימור מסמכים פרטי קהילה ומחזקת את המחקר של מורשת לוב. ל"בשיתוף קק
.בתיעוד וצילום של בני הקהילה

.אירועים בתקופת הדוח

צעה העמותה לא ב, ירדה פעילות העמותה בעיקר בתחום הפקת אירועים לקהילה , 2020בעקבות התפרצות נגיף הקורונה במהלך 
לת קהל ובדרך כלל העמותה היתה סגורה לקב, את כל תוכניותיה בהפקת אירועי הליבלוביאדה ושאר הארועים המתוכננים

ת ועיקר .ל.הוציאה העמותה את עובדיה לח 2020באמצע ספטמבר . למוזיאון ולאחרים בהתאם להנחיות משרד הבריאות 
ות של עקב כך העודפים שצברה העמותה בשנת החשבון ישמשו בחלקם להוצא. י מתנדבים "פעילותה נוהלה באותה תקופה ע

    . השנים הבאות

 - מדיניות חשבונאית 2באור  
:ח נומינלים"דוחות כספיים בש

של המוסד  5של לשכת רואי חשבון בישראל ובתקן ,  69פ המתכונת שנקבעה בגילוי דעת "הדוחות הכספיים נערכו ע
 -להלן(ווח כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מוסדות הפועלים שלא למטרת ר"בדבר , לתקינה חשבונאית בישראל 

.העמותה עובדת על בסיס מזומנים בלבד)". רים"מלכ

:מזומנים ושווי מזומנים
על שלושה  כולל פקדונות בבנקים שהתקופה עד למועד פדיונם בעת הפקדתם לא עלתה, לפי שווים ליום הדוח הכספי

.חודשים

רכוש קבוע
ים הנחשבים הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתי, הרכוש קבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצטבר

.כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת שלהם
:שיעורי הפחת השנתיים הם

%
33מחשבים

15,7רהיטים וציוד
).רשימת אינווטר מצוייה במשרדי העמותה(ח "ש 1רכוש קבוע שהתקבל כתרומה רשום בערך של . ב

: הכרה בהכנסה
.ההכנסות נרשמות עם קבלתם בפועל

:שימוש באומדנים בהכנת הדוחות הכספיים
ת הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה לערוך אומדנים ולהניח הנחו

התחייבויות על הגילוי בדבר נכסים מותנים ו, המשפיעות על סכומי הרכוש וההתחייבויות המוצגים בדוחות הכספיים
ויות להיות התוצאות בפועל עש, תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים ועל סכומי ההכנסות וההוצאות לשנים המדווחות

.שונות מאומדנים אלה

 - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  
ליום 31 בדצמבר

20202019

בש"ח

29,45140,235קופות

273,288221,679שקלים

131,47918,850מטבע חוץ

434,218280,764
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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
באורים לדוחות הכספיים

 - רכוש קבוע 4באור  

עלות
מופחתת

שנה קודמת

יתרה
להפחתה פחת שנצבר עלות

101,050 79,412 1,032,938 1,112,350 מכונות וציוד

101,050 79,412 1,032,938 1,112,350 סה"כ

 - עובדים 5באור  
ליום 31 בדצמבר

20202019

בש"ח

12,139(2,416)עובדים

4,775(1,005)מוסדות בגין עובדים

(3,421)16,914

 - ספקים 6באור  
ליום 31 בדצמבר

20202019

בש"ח

66,958247,215ספקים

11,561-שטרות והמחאות לפרעון

66,958258,776

 - עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה 7באור  
ליום 31 בדצמבר

20202019

בש"ח

58,16558,165עתודה לפיצויים

58,16558,165

 - עתודה לפיצויים 8באור  
עליהם חלים , םהעתודה מהווה את ההפרש בין חבות לפיצויים לתאריך המאזן לבין הסכומים שהופקדו לפיצויי פיטורי

ת וותיקה וזאת עם מימושה כאשר עובד, בשנת החשבון הבאה תבוטל העתודה . לחוק פיצויי פיטורים 14הוראות סעיף 
.של העמותה אינה עובדת עוד בעמותה
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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
באורים לדוחות הכספיים

 - הכנסות שונות 9באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

813,094786,889משרד המדע

124,676283,043תרומות ודמי חבר

101,211183,698הכנסות משרד לאזרחים ותיקים

927,075-הכנסות מאירועים

34,40334,593הכנסות מועידת התביעות

12,69415,601הכנסות שוטפות אחרות

1,086,0782,230,899

 - הכנסות משרד לאזרחים ותיקים 10באור  
עילות עבור בשנת כספים זו השקיעה העמותה בפ. ולא לפי מועד התהוותן, ההכנסות הרשומות נרשמות על בסיס מזומן

.ולא באו לחידי ביטוי בדוח זה,שלא נרשמו , ח"אלפי ש 220המשרד ולהערכתה תהייה זכאית לסך העולה על 

 - פעילויות הנצחה משרד הגימלאים 11באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

24,24410,650השקעה באתר אינטרנט

8,95131,105אירועים וכנסים

14,000-הקמה ואחזקה של אנדרטאות

14,09942,854פעיוליות הוצאה לאור של עלון

1,70017,810פעילויות הוצאה לאור של ביוגרפיה

48,994116,419

וטפת ברמה ותחזוקה ש, כולל הקמת אתר ייעודי לשואת יהודי לוב, האתר שודרג כולל הסופת חומרים ותיעוד רב ערך
גבוהה

 - פעילות למען ניצולי שואה 12באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

12,894-כנסים ומפגשי ניצולים

37,90031,835הוצאה לאור של ביוגרפיה

26,54219,806הוצאות וועדת תביעות והפעלת סניפים

64,44264,535
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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
באורים לדוחות הכספיים

 - הוצאות שימור פרטי קהילה 13באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

7,3188,641ביטוח

8,80037,677ריהוט לתצוגה

32,59539,196משכורות

21,63825,698פחת

22,56637,590שילוט ואחזקה ארנונה וחשמל

92,917148,802

 - הוצאות שימור ותצוגת מסמכים 14באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

51,42664,743שימור מסמכים

92729,835מוצגים בתערוכה

52,35394,578

 - הוצאות תיעוד ווידאו שוטפות 15באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

7,27932,500הקלטות ועיבוד מוסיקלי

90,717-רכישת ספרים

7,279123,217

 - כנסים וארועים לבני הקהילה 16באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

162,46244,443הפקת כתב עת "לבלוב"

13,17637,483משרדיות ונסיעות

9,1678,816טלפון

10,8281,190,036ארגון אירועים לבני הקהילה

195,6331,280,778
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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
באורים לדוחות הכספיים

 - הקמת אתר אינטרנט ותחזוקה 17באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

18,59521,828הוצאות אינטרנט מנהל תרבות

18,59521,828

 - הקמת אנדרטאות 18באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

338,440-הקמת אנדרטאות

-338,440

 - הוצאות הנהלה וכלליות 19באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

112,281161,115משכורות ושכר עבודה

(6,890)-סוציאליות ונלוות לשכר

45,00045,000שירותים מקצועיים

12,60043,435הוצאות אחזקה ותיקונים

1,3399,872נסיעות

5,0338,262אחזקת רכב

1,1372,262מיסים ואגרות

1,979-פרסום וקידום מכירות

2,000-מתנות

3,825-קנסות

515707הוצאות דואר ותקשורת

116,74735,100הוצאות משפטיות

2,7939,584משרדיות

1(136)עמלות

297,309316,252

 - הוצאות משפטיות 20באור  
נהלת עקב בוררות שמתנהלת בין ה, העמותה המשיכה להוציא בשנת החשבון סכומים ניכרים להוצאות משפטיות 

.לא ברור מתי וכיצד תסתיים בוררות זו. העמותה הנוכחית לחברי עמותה אחרים
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הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
באורים לדוחות הכספיים

 - מימון נטו 21באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

7,89817,572לתאגידים בנקאיים

17,584317מהפרשי שער

25,48217,889

 - הכנסות והוצאות אחרות 22באור  
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר

20202019

בש"ח

(171,827)68,395הכנסות (ביטולים) השתתפות באירועים ש.ק

68,395(171,827)
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