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 ( ר"ע)עמך  
 

 הפעילויות ות עלדוח
 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 13.31.1031 13.31.1034 רשימה 

 ח"ש ח "ש ביאור 
    

    :ותוילמחזור הפעי
    

 2,253,613 2,262,332 12 הכנסות מתרומות
 32,762,237 37,222,645 11 השתתפות מקבלי שירות

 3,527,773 3,415,162 12 תמיכה ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות 
 32,244 73,366  הכנסות מפרויקטים

    
   42,225,527 45,447,227 

    
    :עלות הפעילויות

    
   14 :הוצאות הפעלה

 (15,223,271) (17,222,226)  ונלוות שכר עבודה  
 (25,236,523) (22,423,414)  אחרות  
    

        (45,623,442) (41,242,454) 
    

 )*( (121,452) (157,417) 15 עלות פרויקטים מיוחדים
    

 (41,221,712) (45,242,257)  הכל עלות הפעילויות-סך      
    
    

 4,225,775 2,762,652  ותהכנסות נטו מפעילוי
    

 )*( (2,172,762) (2,232,245) 16 הוצאות הנהלה וכלליות
    

 2,253,215 724,427  הכנסות נטו לפני מימון      
    

 (24,577) (47,725) 17 נטו, הוצאות מימון
    

 1,762,432 676,522  הכנסות נטו לאחר מימון
    

 (1,312,431)-  12 הוצאות אחרות
    

 652,227 676,522  הכנסות נטו לשנה  

 
                          סווג מחדש)*( 

  
 

 
 
 
 

 
 

 .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים הביאורים 
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 ( ר"ע)עמך  
 

 על השינויים בנכסים נטו ותדוח
 
 
 

 

 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם 
 הגבלה

נכסים נטו 
שקיימת 

 ביהם לג

 
 

 

  הגבלה  ששימשו ששימשו 

 סך הכל )*( זמנית לרכוש קבוע לפעילויות 

 ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש 

        
 4,232,626 3,263,132 2,172,123 (1,222,627)  1031בינואר  3יתרה ליום 

        
        :במהלך השנה( גריעות)תוספות 
 652,227- -  652,227 נטו לשנה הכנסות
סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו  העברת

 לרכוש קבוע

(75,522) 75,522 -  -

-  - (417,673) 417,673 שהועברו לכיסוי הוצאות פחתסכומים 

     

 774,122 (344,173)  -652,227 

 
       

 4,222,673 3,263,132 1,226,212 (226,447) 1031בדצמבר   13יתרה ליום 

     
     :במהלך השנה( ותגריע) תוספות
 676,522- -  676,522 נטו לשנה הכנסות

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו 
-  - 424,222 (424,222) לרכוש קבוע

-  - (372,723) 372,723 שהועברו לכיסוי הוצאות פחתסכומים 

     

 562,577 113,725  -676,522 

 
    

 5,557,175 3,263,132 1,737,715 (243,252) 1034בדצמבר  13יתרה ליום 

     
 
 
 
 

 .13ראה ביאור  (*)
 
 
 
 

 
 

 
 

 .מהדוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים הביאורים 
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 ( ר"ע)עמך  
 

 על תזרימי המזומנים ותדוח
 
 
 

 ביום שהסתיימהלשנה   

  13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש  

    

    :ילות שוטפתפעמתזרימי מזומנים 

 652,227 676,522  נטו לשנה    הכנסות

    
    התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים

 2,555,233 (1,112,225)  ( 'נספח א)שוטפת פעילות מ 

    

 3,225,242 (434,323)  שוטפת( ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות , נטו,מזומנים          

    

    

    :מנים לפעילות השקעהתזרימי מזו

-  52,274  קדונותיפתמורה ממימוש 
 (75,522) (424,222)  רכישת רכוש קבוע

    

 (75,522) (434,554)  ששימשו לפעילות השקעה, נטו,מזומנים          

  
  

    

 3,127,722 (262,737)  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עליה 

    

    

 322,265 3,457,725  שווי מזומנים לתחילת השנהיתרת מזומנים ו

    

    

 3,457,725 2,522,242  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.הביאורים המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 (ר"ע)עמך  
 

 על תזרימי המזומנים ותדוח
 
 
 
 
 

 ביום שהסתיימהלשנה   

  13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש  

    

    תזרימי המזומנים  להצגתהתאמות הדרושות  -'נספח א

    :פעילות שוטפתמ

    
    :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי המזומנים

 417,673 372,723  פחת

 32,626 272,577  נטו , מעביד-עלייה בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 (5,225) (1,322)  דונותעליית ערך פק

  662,174 445,154 

    

    :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות

 )*( 1,334,271 (723,777)  ירידה בלקוחות ומקבלי שירותים( עלייה)

 )*( 123,571 (722,213)  בחייבים ויתרות חובהירידה ( עלייה)

-  422  ן קצר מבנקיםמעלייה באשראי לז

 1,567,465 477,742  ותני שירותיםעלייה בספקים ונ

 (715,222) (547,447)  ירידה בזכאים ויתרות זכות

  (1,771,277) 2,112,277 

  
  

 2,555,233 (1,112,225)  הכל-סך  

    

    

    

 
 

 סווג מחדש)*( 
 
 
 

 .הביאורים המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 (ר"ע)עמך  
 

 1034בדצמבר  13ליום  דוחות הכספייםביאורים ל
 

 :כללי - 3ביאור 
 

מתן : שהן, היא מוסד ללא כוונת רווח הפועלת להשגת מטרות ציבוריות( "העמותה" - להלן( )ר"ע) עמך .א
במסגרת זו מפעילה העמותה מרכזי טיפול . תמיכה נפשית וחברתית לניצולי השואה ולבני משפחותיהם

 . ברחבי הארץ

ל וחלק מהותי מהכנסותיה מתקבל שלא "כנסותיה משמשים לקידום מטרותיה הננכסי העמותה וה .ב
 .עבור מתן טובת הנאה לגורמים המשלמים

 .הנכסים נטו של העמותה אינם ניתנים לחלוקה לחבריה .ג

 .והחלה לפעול בסמוך לאותו תאריך 1727בפברואר  2העמותה הוקמה בישראל בתאריך  .ד

 .העמותה פועלת בתחום הסעד .ה

ר לעניין חוק מס ערך "לפקודת מס הכנסה וכמלכ( 2)7בהתאם לסעיף " מוסד ציבורי"תה פועלת כהעמו     .ו
 .מוסף

 
וכרות לצרכי מס הכנסה ולפיכך תרומות הניתנות לה מ לעניין תרומות" מוסד ציבורי"העמותה אושרה כ .ז

 .2212תוקף האישור הינו עד לסוף , בידי התורם
 
ן חוק מס שבח מקרקעין ולפיכך הכנסותיה ממימוש מקרקעין לעניי" מוסד ציבורי"העמותה אושרה כ .ח

 .ממס שבח, בהתאם לנסיבות, או בחלקן, פטורות במלואן
 
 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 
 
 :הגדרות .א

 :בדוחות כספיים אלה

 
 (.ר"ע)עמך -  העמותה

 .ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה-  נכסים נטו

, על השימוש בנכסים נטו שנקבעה על פי התניות של תורמים הגבלה-  הגבלה
 .תומכים או מעניקי מענקים לעמותה

או עם חלוף , עם קרות אירוע מסוים, או מוסרת, הגבלה הפוקעת-  הגבלה בעלת אופי זמני
הכל , או שניתן לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, זמן

את , החיצוניים שנתנו ,בהתאם להתניות התורמים או הגורמים
 .המקורות

מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית -  מדד
 .בישראל טיקהסלסטטי

ובתקן ,  חשבון בישראל-של לשכת רואי 27כמשמעותם בגילוי דעת -  צדדים קשורים
 .של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 5חשבונאות 

בעסקה בין , או לסלק התחייבות, סהסכום שבו ניתן להחליף נכ-  שווי הוגן
הפועלים בצורה מושכלת ושאינה , קונה מרצון למוכר מרצון

 .מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים
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 (ר"ע)עמך  

 1034בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה -  1ביאור 
 

 :(המשך) הגדרות .א
 

 .יו מוצגים הדוחות הכספייםהמטבע לפ-  מטבע ההצגה

 .המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הישות-  מטבע הפעילות

 

 :עקרונות עריכת הדוחות הכספיים .ב

משמעותה עלות בסכום " עלות"בדוחות הכספיים . הדוחות הכספיים מוצגים בסכומים מדווחים .1
 .מדווח

אלא רק את , שימוש או שווי כלכלי עדכני סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי .2
 .הסכומים המדווחים של אותם נכסים

 .בסיס המדידה ששימש להכנת הדוחות הכספיים הינו עלות .3

 :מאזן .4

 .פריטי המאזן מוצגים בסכומים מדווחים (א

 .נכסים והתחייבויות הצמודים למדד מוצגים לפי המדד הידוע בתאריך המאזן (ב

 :תיודוח על הפעילו .5

( רווחי או הפסדי הון, פחת: כגון)וצאות הנובעות מפריטים לא כספיים כאמור לעיל הכנסות וה (א
הפרשה לחופשה והתחייבויות בשל סיום יחסי : כגון)או מהפרשות מסוימות הכלולות במאזן 

נגזרות מהתנועה בין סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת ( מעביד-עובד
 .סגירה

 .מוצגים בערכים מדווחים פעילויותיתר מרכיבי דוח על ה (ב

 :בסיס הרישום .ג

 .הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה, התחייבויותיה, העמותה רושמת את נכסיה
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 (ר"ע)עמך  

 1034בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה -  1ביאור 

 :אופן הצגת הדוחות הכספיים .ד

 :רות הכלולות בקבוצת הנכסים נטו נעשה תוך הבחנה ביןמיון הית .1

 .נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה    -

 .נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני    -

 :הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין

 .נכסים נטו לשימוש לפעילויות    -        

 .שו לרכוש קבוענכסים נטו ששימ    -

כוללות " הכנסות. "הדיווח הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל  ההוצאות בתקופת .2
וכן  ןושצמחו בתקופה  ללא כל הגבלה על השימוש בהכולל בשווי כסף את כל ההכנסות  שהתקבלו 

. יםאת אותו חלק של הנכסים  נטו שהוגבלו ואשר שוחררו במהלך התקופה מהתניות התורמ
 .מי שנתן אותםכוללות גם את ההוצאות שמומנו ממקורות שהוגבלו על ידי " הוצאות"

גם את , כולל בנוסף לתוצאה נטו המועברת מהדוח על הפעילויות, הדוח על השינויים בנכסים נטו .3
סכומים . הסכומים ששוחררו מהגבלות כל  המקורות שהתקבלו תוך הגבלת השימוש בהם ואת

וסכומים , עקב שימוש לפעילויות מועברים כהכנסות לדוח על הפעילויותמהגבלות  ששוחררו
שהתמורה )לרבות בגין רכוש קבוע שהתקבל במתנה ששוחררו מהגבלות עקב שימוש לרכוש קבוע 

מועברים ישירות ליתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה בדוח על ( ממימושו לא הוגבלה
 .השינויים בנכסים נטו

 -ינויים בנכסים נטו כולל גם העברות בין הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה הדוח על הש .4
בגין , ששימשו לרכוש קבוע -לשימוש לפעילויות לבין הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

סכומים ששימשו בשנת החשבון לרכוש קבוע וסכומים שהועברו בשנת החשבון לכיסוי הוצאות 
 .פחת

 :הצגה מטבע פעילות ומטבע .ה

את ההשפעות הכלכליות של , בצורה הטובה ביותר, מטבע הפעילות המציג נאמנה :מטבע הפעילות .1
שאינה במטבע , כל עסקה שמבצעת הפעילות. ח"אירועים ונסיבות הינו מטבע הש, עסקאות

 .להלן 'ו2ראה ביאור , הינה עסקה במטבע חוץ, הפעילות שלה

 .ח"מוצגים במטבע השהדוחות הכספיים של העמותה  :מטבע ההצגה .2
 

 :הצמדה למדד או למטבע חוץ .ו

 .הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין היציג ליום המאזןבמטבע חוץ או  נכסים והתחייבויות .1

 .נכסים והתחייבויות הצמודים למדד נכללו לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה .2

יפין בעת ביצוע הכנסות והוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החל .3
 .הפעולות

 .הפרשי הצמדה ושער נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם .4
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 (ר"ע)עמך  

 1034בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה -  1ביאור 

 

 :ב"ארה דולרהמחירים לצרכן ושערי החליפין של פרטים על מדד להלן  .5

 
 בדצמבר 13ליום  
 1034  1031 
    

 122.3  122.1 לפי מדד בגין - (בנקודות)מדד המחירים לצרכן 
 3.471  3.227 (דולר 1-ח ל"בש)ב "דולר של ארה

 4.7217  4.7246 (אירו 1-ח ל"בש)אירו 
  
 עור השינוי באחוזיםיש 

 בשנה שהסתיימה ביום 

 13.31.1034  13.31.1031 
 %  % 
    

 1.22  (2.2)  לפי מדד בגין - מדד המחירים לצרכן
 (7.22)  12.24 ב"דולר של ארה

 (2.22)  (1.22) אירו

 :מזומנים ושווי מזומנים .ז

פיקדונות לזמן קצר שהופקדו , בין היתר, כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות
 . שיםחוד 3בבנקים ושהתקופה עד למועד מימושם במועד ההשקעה בהם לא עלתה על 

 :תמיכות ומענקים לקבל, הקצבות, תרומות .ח

שהובטחו אך טרם התקבלו לתאריך הדוחות עזבונות ומתנות , מענקים, תמיכות, הקצבות, תרומות
בהתקיים כל התנאים , כהכנסות או כתוספות לנכסים נטו שהשימוש בהם הוגבל נרשמים, הכספיים

 :להלן

 .והמתייחסת לתקופת הדוח של הנותןמותנית  ובלתי חוזרת התחייבות בלתי קיימת -

 .או שהיא ניתנת לאכיפה משפטית ולמימוש, הכספיים תאריך הדוחות לאחר קוימה ההבטחה -

 .מימושה של ההבטחה אינו מותנה בקרות אירוע עתידי -

 :הפרשה לחובות מסופקים .ט

ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי בגין חובות מזוהים אשר לדעת ועד העמותה 
 .גבייתם מוטלת בספק
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 (ר"ע)עמך  

 1034בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה -  1ביאור 

 :רכוש קבוע .י

 .צג לפי העלות בניכוי פחת שנצברמו 1776בינואר  1רכוש קבוע שנרכש החל מיום  .1

 .נהגה העמותה לרשום רכישת רכוש קבוע כהוצאות 1775בדצמבר  31בדוחות הכספיים עד ליום 

 .רכוש קבוע שהתקבל ללא תמורה עלותו היא השווי ההוגן שלו ליום קבלתו .2

 .על בסיס תקופת השימוש המשוערת בנכסים" שיטת הקו הישר"הפחת מחושב לפי  .3

או משך חייהם , שכר מופחתים על פני משך תקופת השכירות כולל תקופת האופציהשיפורים במו .4
 .כנמוך שבהם, המוערך

 :הכרה בהכנסות והוצאות .יא

של המוסד לתקינה  5לתקן העמותה רושמת את הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה בהתאם  .א
 .של לשכת רואי חשבון בישראל 67לגילוי דעת ו

 
יומנות ומומחיות מקצועיות שהתקבלו כתרומה אינם נרשמים כהכנסות שירותים הדורשים מ .ב

 .וכעלויות בדוח על הפעילויות
 
 .הכנסות מריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית .ג

 

 :מסים .יב

מס ערך מוסף ששולם בגין . במסגרת הוצאות השכר נכללמס שכר המוטל לפי חוק מס ערך מוסף  .1
 .בגינם הוטל המס, או הנכסים, בסעיפי ההוצאות תשומות שאינו ניתן להחזר נכלל

בגינם , או הנכסים, נכללים בסעיפי ההוצאות"( הוצאות עודפות)"מסים בגין הוצאות מסוימות  .2
 .הוטל המס

 :הסתייעות באומדנים .יג

נדרשה הנהלת , עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, בעת הכנתם של דוחות כספיים
ומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים העמותה לבצע א

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות , מעצם טיבם של אומדנים והנחות. ובביאורים הנלווים אליהם
 .מהם

 :הסתייעות במתנדבים .יד

הם לא אך אין היא זוקפת את עלות השירות של, העמותה מסתייעת לפעילויותיה מעת לעת במתנדבים
 .כהכנסה ולא כהוצאה
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 (ר"ע)עמך  

 1034בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

 :מזומנים ושווי מזומנים - 1ביאור 
 

 13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש 

   
 52,417 42,221 בקופות

   
   :בבנקים

  2,271,457 1,722,361 במטבע ישראלי -ש "עו
 533,711 612,426 במטבע חוץ - תפקדונו

   
 3,457,725 2,522,242 הכל-סך  

 
 

 :חייבים ויתרות חובה - 4ביאור 
 

 13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש 

   
-  522,227 הכנסות לקבל
 74,262 275,521 הוצאות מראש

 2,227 11,722 אחרים

   
 )*(76,277 216,112 הכל-סך  

   
 .סווג מחדש )*(            

 
 :לקוחות ומקבלי שירותים –' א 4ביאור 

 
 13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש 

   
 2,222,122 2,777,213 לקוחות ומקבלי שירותים

 45,257 52,222 המחאות לגביה

   
 )*( 2,245,437 7,227,213 הכל-סך  

   
 

 .סווג מחדש )*(
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 (ר"ע)עמך  
 

 1034בדצמבר  13ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
 
 
 

 :רכוש קבוע - 5ביאור 
 

 
    ריהוט  רכישות עד 

 

בדצמבר  13
3995 

וציוד 
 משרדי

מחשבים 
 ותוכנה

שיפורים 
 סך הכל במושכר

 שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש 

      :עלות
 7,765,622 4,124,561 2,162,135 1,672,723 1 2214בינואר  1ליום 

 424,222 16,127 322,527 162,134 - רכישות השנה 

      

 2,452,522 4,142,662 2,462,722 1,241,117 1 2214בדצמבר  31ליום  

      
      :פחת שנצבר

 6,137,672 2,723,764 2,252,175 1,157,531-  2214בינואר  1ליום 

 372,723 212,227 53,524 77,312-  פחת השנה

      

       6,512,573 3,141,773 2,111,757 1,256,241-  2214בדצמבר  31ליום 

      
      :עלות מופחתת

 1,737,715 772,675 356,763 524,276 1 2214בדצמבר  31ליום 

      

 1,226,212 1,222,577 127,762 515,452 1 2213בדצמבר  31ליום 

      

  33% 15%-12% 33%-12% 12% :שיעור הפחת
      

 
 
 :ספקים ונותני שירותים - 6ביאור 
 

 13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש 

   
 2,147,131 2,462,755 חובות פתוחים

 745,732 711,646 המחאות לפרעון
   

 2,272,261 3,372,621 הכל-סך                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

 

 
 

 (ר"ע)עמך  
 

 1034בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 :זכאים ויתרות זכות - 7ור ביא
 
 

 13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש 

   
 127,212 54,767 הוצאות לשלם
 226,322-  הכנסות מראש

 1,624,453 1,225,224 עובדים ומוסדות בגין שכר
 1,237,215 1,167,752 הפרשה לחופשה

   
 3,577,772 3,232,327 הכל-סך                          

 
 

 :נטו, מעביד -סיום יחסי עובד לבשת יוהתחייבו - 8ביאור 
 

 :הרכב .א
 13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש 

   
 3,274,276 3,626,222 פיצויי פיטורין    

 722,326 752,457 בניכוי יעודה 
   

 2,325,772 2,676,367 הכל-סך                          
 

 :פרטים נוספים .ב

אשר חושבו על בסיס חוקי , פרישה ופנסיה לעובדיה, ותה לפיצויי פיטוריןהתחייבויות העמ .1
בחלקן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים  –מכוסות במלואן , העבודה והסכמי העבודה הקיימים

קופות לפיצויים ופוליסות לביטוח מנהלים ויתרתן על ידי ההתחייבויות , שנצברו בקופות פנסיה
 .הכלולות בדוחות הכספיים

חלק מהעובדים יגיע לגיל פרישה לפנסיה ולא יהיה זכאי , על סמך נסיון העבר של העמותה
 .ההתחייבות חושבה בהתאם. או שיהיה זכאי לפיצויי פרישה בשיעור מופחת, לפיצויי פרישה

קרנות הפנסיה . סכומי הצבירה בקרנות הפנסיה ובפוליסות לביטוח מנהלים הינם על שם העובד .2
את חבות העמותה הנובעת מהסכמי עבודה ומשחררת את העמותה מתשלום מקבלות על עצמן 

 .בגין התחייבויות אלה מוצג רק עודף ההתחייבות על היעודה במידה וקיים. נוסף

 
 :וערבויות התקשרויות - 9ביאור 

  

העמותה קשורה בהסכמי שכירות לשנים הבאות עבור מבנים של הסניפים לתקופה ממוצעת של  .א
  .נקודות יציאה בהתראה מראשופציה להארכה ואעם , כשנתיים

 .לשנה₪ אלפי  2,722 -סכום מצרפי של תשלומי השכירות המינימאליים העתידיים מסתכם לכ

 -ו 31.12.2214נתנה העמותה ערבויות בנקאיות לימים , להבטחת התחייבויותיה לתאגיד בנקאי .ב
 .בהתאמה, ח"ש 233,516 -ח ו"ש 275,674בסך של  31.12.2213

 .יתרות הפקדונות במלואן או בחלקן מוקפאות להבטחת התחייבויות העמותה לתאגיד בנקאי .ג
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 (ר"ע)מך  ע
 

 1034בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 
 :הכנסות מתרומות - 30ביאור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 13.31.1034 13.31.1031  

 ח"ש ח"ש 

   
 523,172 322,272 קרן העתיד לזכרון –גרמניה 
 235,212 473,745 קרן עמך -גרמניה 
 277,552-  ידידים -גרמניה 

 3,127,362 3,224,322 גרמניה ועידת התביעות המרכזית 
 77,372 142,717 קרן השואה -צרפת 
 361,275 361,123 אגודת הידידים -הולנד 
 412,654-  קרן  מרגרט בושר -הולנד 

 234,272 222,473 הקרן הלאומית -אוסטריה 
 471,125 227,227 ידידים -ב "ארה

 122,722 153,622 אגודת  ידידים -שוויצריה 
 676,646 1,122,477 קרן היסוד

 134,267 472,212 תאגידים שונים
-  67,722 תרומות למועדונים

 2,177,322 473,572 פרטיים 
   

 2,253,613 2,262,332 הכל-סך                          

 
 

  

 
 :השתתפות מקבלי שירות - 33ביאור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 13.31.1034 13.31.1031  

 ח"ש ח"ש 

   :פירוט לפי סניפים   
 1,737,461 1,272,332 ירושלים
 7,323,461 12,272,745 תל אביב

 12,226,634 11,217,275 חיפה
 2,757,277 3,152,655 שבעבאר 

 1,727,742 2,652,225 רחובות
 2,577,351 3,127,772 נתניה
 –באמצעות הסוכנות היהודית)ב "ארה

 U.J.A.  1,357,117 1,123,774 (1( )להלן 
 2,322,227 2,322,222 אשקלון
 746,765 222,361 שונות

   
 32,762,237 37,222,645 הכל-סך                            

 
 .פרויקטיםבוכלל בעלות הפעילות בסניפים ונ הכנסות אלו הן תמורת שירות שניתן בסניפים (1)

 .עקב הקושי לכמת את עלות פעילות זו, לא ניתן פירוט נפרד להוצאות הפעילות של סעיף זה
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 (ר"ע)עמך  
 

 1034בדצמבר  13ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 
 :רשויות מקומיותו די ממשלהכה ממשריתמ - 13ביאור 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  

 13.31.1034 13.31.1031 

 ח"ש ח"ש 

   
 3,112,522 3,325,445 משרד האוצר

 322,222-  משרד הבריאות
 76,436 127,715 עיריית תל אביב
 11,247-  עיריית באר שבע

   
   

 3,527,773 3,415,162 הכל-סך                            
 
 
 
 

 :מענק מקרן עמך - 13ביאור 
 

 
במסגרת זו , על סגירת הקרן הוחלט 2227בספטמבר  2באסיפה הכללית של קרן עמך שנערכה ביום    

לטובת שמטרתו הקמת קרן בעמותת עמך תאושר כמענק , הקרן בעמותהשל  הזכותכי יתרת  הוחלט
 .מותהוהקמה של מוקדי שירות חדשים והרחבת פעילות העפיתוח 



 

 

17 

 

 (ר"ע)עמך  
 1034בדצמבר  13ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 :הוצאות הפעלה - 34ביאור 
 

 :13.31.1034 -לשנה שהסתיימה ביום הוצאות הפעלה  .א
 סך הכל אשקלון  באר שבע נתניה רחובות חיפה תל אביב ירושלים 

 ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש 

 5,422,322 462,723 427,352 437,257 571,722 1,377,522 1,645,722 442,252 שכר ונלוות לעובדי מנהלה
         

 11,777,632 224,426 1,732,473 551,367 1,176,372 2,422,552 3,754,776 257,644 שכר ונלוות לעובדים מקצועיים

 17,222,226 1,225,127 2,357,245 722,422 1,722,122 3,222,272 5,622,472 1,277,274 כ שכר עבודה ונלוות"סה

 21,211,445 1,544,677 1,742,276 1,734,646 1,777,732 6,413,367 7,227,227 762,722 שירותים מקצועיים     
 2,642,277 73,672 271,142 157,225 224,524 467,756 777,654 447,322 שכר דירה     
 2,272,524 71,727 176,332 114,422 242,472 217,237 1,267,237 176,747 אחזקה     
 147,251 12,441 17,343 17,315 12,327 22,222 42,442 22,321 ביטוח     
 127,217 23,645 21,763 12,422 17,622 41,147 47,322 17,622 מחשוב     
 14,224 1,237 1,754 1,523 1,143 2,626 4,765 1,136 דפוס     
 135,411 2,527 15,233 5,762 24,237 36,714 35,222 2,262 טלפון     
 26,226 12,222 12,222 6,247 2,277 32,222 5,222 2,322 דואר ושליחויות     
 126,722 35,217 25,265 13,221 6,132 11,363 27,427 6,151 משרדיות     
 7,662- -  1,262 4,425 551 3,624-  פרסום     
 124,737 6,642 6,277 13,772 12,174 27,212 42,174 - הדרכה והשתלמויות     
 1,227,244 52,653 177,723 76,776 116,772 147,127 473,322 76,745 הפעלת מועדון     
 71,652 - 4,221 1,222 6,717 12,622 12,753 21,227 מתנדבים     
 4,666 225 562 - 542 322 3,225-  ספרות מקצועית     
 165,232 - - - - - 165,232 - אבטחה     

 275,776 26,566 7,625 7,326 72,434 32,752 115,746 6,727 פחת     

 22,423,414 1,272,277 2,526,772 2,372,123 2,512,612 7,471,212 12,222,534 1,622,372         אחרותסך הכל          

 45,623,442 3,176,222 4,226,235 3,322,611 4,326,712 11,351,224 15,623,232 2,272,272 הוצאות הפעלה סך הכל              

         

 41,242,454 2,524,176 4,422,752 2,724,472 3,722,172 12,262,737 14,177,142 2,224,777 31.12.2213 -ב  הוצאות הפעלהכ  "סה

 11.31% 25.23% 2.26% 13.27% 13.73% 12.63% 12.62% 2.62% אחוז השינוי            
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 (ר"ע)עמך  
 1034בדצמבר  13ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 :(המשך) הוצאות הפעלה - 34ביאור 
 

 :13.31.1031 -הוצאות הפעלה לשנה שהסתיימה ביום  .ב
 סך הכל אשקלון  באר שבע נתניה רחובות חיפה תל אביב ירושלים 

 ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש 

         
 5,214,723 425,332 421,213 426,224 627,173 1,427,733 1,472,222 425,622 שכר ונלוות לעובדי מנהלה  

 12,522,762 615,273 1,225,337 424,223 246,232 2,312,527 3,571,357 735,357 שכר ונלוות לעובדים מקצועיים  

 15,223,271 1,222,623 2,226,552 271,727 1,535,423 3,712,442 5,272,121 1,342,765 סך הכל שכר עבודה ונלוות           

 12,174,263 1,177,127 1,472,112 1,646,463 1,473,734 5,474,624 6,227,773 676,762 שירותים מקצועיים     
 2,526,711 25,225 267,312 152,622 222,237 446,355 772,626 442,172 שכר דירה     
 1,277,722 67,765 177,266 122,227 232,256 244,325 222,743 164,762 אחזקה     
 121,216 2,772 15,641 17,576 16,612 17,576 27,371 17,576 ביטוח     
 176,752 17,127 17,122 17,122 22,277 37,551 42,417 17,122 מחשוב     
 16,132 1,362 3,422 726 1,452 5,221 3,322 627 דפוס     
 134,352 2,276 15,247 6,122 21,327 37,765 37,315 2,452 טלפון     
 74,227 7,242 17,222 5,252 11,277 22,222 6,222 7,722 דואר ושליחויות     
 112,322 7,572 12,722 7,742 7,227 13,752 32,226 25,211 משרדיות     
 252-  - - - - 252 - כיבודים     
 6,325 - - 1,273 4,452 - - - פרסום     
 127,112 2,362 522 15,677 5,372 27,232 46,267 5,722 הדרכה והשתלמויות     
 1,257,432 62,624 212,742 24,252 131,523 142,222 542,225 27,262 הפעלת מועדון     
 77,275 - 6,174 2,517 7,112 22,736 17,227 23,341 מתנדבים     
 7,757 2,222 364 - 612 - 3,644 337 קצועיתספרות מ     
 155,743- -  -- -  155,743-  אבטחה     
 323,262 25,221 12,732 32,222 21,427 52,722 112,772 4,344 פחת     

 25,236,523 1,523,553 2,262,422 2,272,725 2,244,767 6,542,275 7,126,757 1,423,214         אחרותסך הכל          

         

 41,242,454 2,524,176 4,422,752 2,724,472 3,722,172 12,262,737 14,177,142 2,224,777 הוצאות הפעלה סך הכל              

         
 -ב  הוצאות הפעלהכ  "סה

31.12.2212 2,671,625 13,267,375   7,367,637 3,616,372 2,774,515 4,217,152 2,213,542 32,552,332 

 6.46% 14.23% 11.67% 7.57% 4.53% 7.53% 2.23% 4.74% אחוז השינוי            
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 (ר"ע)עמך  
 

 1034בדצמבר  13ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
 
 : עלות פרויקטים מיוחדים - 53ביאור 
 
 לשנה שהסתיימה ביום  
  13.31.1034 13.31.1031   

 ח"ש ח"ש   

    
 2,744 -  פרסום

 62,771 35,752  פרויקט סאן דיסק
 47,327 47,561  פרויקט בעליל

 )*(  57,622 64,727  גיוס כספיםופרויקט יחסי ציבור 
 2,226 7,377  שונות

    
 )*( 121,452 157,417  הכל -סך  

 
 סווג מחדש)*( 

 
 :הוצאות הנהלה וכלליות  – 36ביאור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  

  13.31.1034 13.31.1031   

 ח"ש ח"ש  

 224,275 1,225,323  שכר ונלוות לעובדי מנהלה     

 )*( 414,667 422,216  שכר ונלוות לעובדים מקצועיים

 17,426 22,773  אחזקת מחשב

 112,543 111,232  שכר דירה

 )*( 72,312 32,323  אחזקה

 414,472 417,452  הנהלת חשבונות וביקורת

 7,776 11,427  ביטוח

 12,727 -  ייעוץ משפטי

 116,352 27,527  גיוס כספים 

 1,217 1,221  דפוס

 21,727 22,241  טלפון

 11,357 6,221  דואר ושליחויות

 6,314 7,232  משרדיות

 2,222 12,221  כיבודים

 722 7,272  נסיעות 

 1,252 21,622  פרסום

 4,614 -  אגרות ודמי חבר

 76,425 75,142  פחת

 36 -  שונות

    
    
 2,172,762 2,232,245  הכל -סך  

 
 סווג מחדש)*( 
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 (ר"ע)עמך  

 
 1031בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 
 :נטו ,מימון הוצאות  – 37ביאור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
  13.31.1034 13.31.1031   

 ח"ש ח"ש  

    :הוצאות
 (35,764) (42,426)  הפרשי שער

 (56,623) (22,622)  עמלות ודמי ניהול
 (277)-   שונות

    
  (67,226) (73,444) 

    :הכנסות
 3,641 21,121  הפרשי שער

 5,226 -  הכנסות ריבית מפיקדונות 
  

  

  21,121 2,267 
  

  

 (24,577) (47,725)  נטו , מימון הוצאות  

    

 
 

 :רותהוצאות אח – 38ביאור 
 

 .חובות אבודים


