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דו"ח רואה חשבון המבקר לחברי העמותה של

ר)”לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע-שותף

צרכים לקידום ולשילוב ילדים עם -ביקרנו את המאזן המצורף של עמותת שותף
ואת דו"ח על 2019-ו2020בדצמבר 31העמותה) לימים -ר) (להלן ”מיוחדים בקהילה (ע

. דו"חות  כספיים לשנה  שהסתיימה  באותו תאריךהפעילויות ועל השינויים בנכסים נטו 
אלה הינם  באחריות הועד וההנהלה של העמותה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דו"חות 

על ביקורתנו.כספיים אלה בהתבסס 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו 
פי תקנים אלה אנו -. על1973בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 

נדרשים  לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדו"חות 
ותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות הכספיים הצגה מטעה מה

בסכומים ובמידע שבדו"חות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות 
שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד וההנהלה של העמותה וכן הערכת 

נו מספקת בסיס נאות נאותות ההצגה בדו"חות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורת
לחוות דעתנו. 

הדו"חות הכספיים הנ"ל ערוכים בערכים נומינליים. מידע בדבר סכומים מדווחים 
כאמור בתקני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, לא נכלל בדו"חות כספיים אלה.

לדעתנו, הדו"חות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות 
כל שהם מקובלים במוסדות ללא כוונת רווח, מכל הבחינות המהותיות, את מקובלים, כ

ואת תוצאות פעולותיה לכל 2019-ו2020בדצמבר 31מצבה הכספי של העמותה לימים 
אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 
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לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף

2020בר בדצמ31דו"ח על הפעילויות  בשנה שנסתיימה ביום 

2019
ש"חש"חבאור

:מחזור הפעילויות
81,658,8101,770,208תרומות והקצבות

18,910247,818השתתפות בפעילות
432,84740,011תרומה משירותי התנדבות

1,710,5672,058,037
 - - - - - - - - - - - - - - - -

:עלות הפעילויות

51,052,3401,859,049פעילויות שוטפות
6195,958182,433הוצאות הנהלה וכלליות

76,10779,162גיוס כספים
)12,052(736,548נטומימון / (הכנסות)הוצאות

1,360,9532,108,592
------- -------- -

)50,555(614493,(גירעון) השנהעודף

הביאורים לדין וחשבון הכספי מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
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לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף

דו"ח על השינויים בנכסים נטו

2020בדצמבר 31בשנה שנסתיימה ביום 

שלא      קיימת
לגביהם     הגבלה

סך  הכל לרכוש   קבועו ששימש לשימוש לפעילויות
ש"ח ש"ח ש"ח

570,603 171,508 399,095 2019בדצמבר 31יתרות ליום 

שינויים במהלך השנה

)50,555(  - - )50,555( הכנסה נטו לשנה
במהלך השנה:גריעות 

 - - 12,130 )12,130( העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע

 - - )23,485( 23,485 העברת סכומים ששימשו לכיסוי הוצאות פחת

520,048 160,153 359,895 2019בדצמבר 31יתרות ליום 

תוספות במהלך השנה:

349,614  - - 349,614 הכנסה נטו לשנה

גריעות במהלך השנה:

 - - 6,002 )6,002( העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע

 - - )25,434( 5,4342 העברת סכומים ששימשו לכיסוי הוצאות פחת

869,662 140,721 728,941 2020בדצמבר 31יתרה ליום 
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לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף

2020בדצמבר 31באורים לדין וחשבון הכספי ליום 

:כללי. 1
.58-050424-9, במספר 1980–לפי חוק העמותות תש"מ 2008בדצמבר 23ם א.  העמותה נרשמה ביו

ב.  מטרותיה העקרית של העמותה הן להקל על עומס של משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים 
בחופשות ע"י פעילות מהנה מובנית ומאורגנת וכן ע"י הקמת מסגרת קהילתית תומכת. לשלב ילדים 

ם מיוחדים אשר לא היו מצליחים להשתלב במסגרות אחרות. לעודד אינטראקציות עם צרכי
חברתיות של ילדים עם צרכים מיוחדים ורגילים. פיתוח הסברה וסינגור בנושא השילוב בארץ           

ובחו"ל.

.2009בינואר 1ג.  העמותה החלה את פעולותיה ביום 

5ותקן חשבונאות מספר של לשכת רואי חשבון בישראל69לפי גלוי דעת מספר הדוחות ערוכיםד. 
.בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי ע"י מלכרי"ם

.2024בדצמבר 31לפקודת מס הכנסה לעניין תרומות , בתוקף עד 46ה. לעמותה אישור לסעיף 

מאזן מחושבת לפי המשכורת ו  .  התחיבות העמותה לתשלום פיצויי פיטוריו לעובדיה לתאריך ה
האחרונה ולפי שנות הוותק של כל עובד. העתודה המוצגת במאזן מבטאת את התחיבות העמותה 

לתשלום פיצויים מעבר לסכום המופקד בביטוחי מנהלים ובקופת פנסיה.

ז. יתרת ההפרשה לחופשה משקפת את יתרת החבות בגין ימי חופשה שטרם נוצלו.

רכוש קבוע:.ח
עלות הרכוש הקבוע מופחתת לפי שיטת הפחת הישיר בשעורים המוכרים לצרכי מס הכנסה כדלקמן:

%
10שיפורים במושכר

6-33ציוד וריהוט
33אתר אינטרנט

:וני"עבטוחות סחירות. 2

לפי שווי השוק בתאריך המאזן.צגיםוני"ע מוהבטוחות הסחירות 

:קבוערכוש .3
2019

עלות מופחתתעלות מופחתתפחת נצברעלות
ש"חש"חש"ח₪

157,56443,898113,666129,422שיפורים במושכר
84,68262,12322,55921,563ציוד וריהוט

160,1712,6644,4969,168אתר אינטרנט

259,406118,685721,140160,153

W:  w:shutaf –m20
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לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף
2020ר בדצמב31באורים לדין וחשבון הכספי ליום 

מתנדבים:.4

שעות.1,128בעמותה ישנם מספר מתנדבים. בשנת המאזן, שעות שירותי התנדבות בעמותה הסתכמו בסך 
ש"ח 29.12ערך כספי בגין שעות התנדבות חושב לפי סך שעות התנדבות בשנת המאזן כפול שכר של 

לשעת התנדבות.

2019
ש"חש"ח

:פעילויות שוטפות. 5

:א. הפעלת קייטנות
221,653590,663משכורת ונלוות

102,860376,260מימון פעולות
16,01510,428עלות שירותי התנדבות

:תוכנית מנהיגות צעירהב. הפעלת
138,949261,768משכורת ונלוות

81,668217,150מימון פעולות
6,93117,210עלות שירותי התנדבות

+:21בוגרים תוכנית ב. הפעלת
39,04570,241משכורת ונלוות

26,8433,713מימון פעולות
2,475- - עלות שירותי התנדבות

מוזיקה:תוכנית ב. הפעלת
18,64210,781משכורת ונלוות

:נוך לשילובהסברה וחיג. 
217,891224,145משכורת ונלוות

149,12943,450מימון פעולות
7,2807,280עלות שירותי התנדבות

25,43423,485חתפ

340,052,159,0491,8סה"כ עלות הפעילויות

:הוצאות הנהלה כלליות. 6

94,17287,519משכורת ונלוות
2,9187,895משרדיות ואחזקה

- - 14,099שכירות
2,5851,318מסים ואגרות

77,57178,507ביקורת והנהלת חשבונות
540)24(ביטול יתרות

621327השתלמויות, כיבודים ומתנות
2,6212,621שירותי התנדבותעלות

395,13,706תקשורת

958,195182,433סה"כ הוצאות כלליות
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לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף
2020בדצמבר 31באורים לדין וחשבון הכספי ליום 

2019
ש"חש"ח:מימון, נטו)הכנסות/ (הוצאות. 7

5,46111,950הוליעמלות ודמי נ
2,021451הפרשי  שער ועמלות המרת מט"ח

)24,453(29,066קדון ושיערוך בטוחות סחירותרבית פי

)12,052(36,548מימון, נטוהוצאות / (הכנסות)סה"כ 

תרומות והקצבות:א..8

2019
ש"חש"ח

705,251582,575תרומות בארץ
743,183992,950לתרומות מחו"
169,876184,683משרד הרווחה

9,00010,000עיריית ירושלים
- - 16,500מענקי קורונה

- - 15,000משרד הבריאות

1,658,8101,770,208
ש"ח לשנה  :000001,תרומות בסכום העולה על ב.

סכום שם התורם
התרומה 

Central Fund of Israel105,320
Pef166,934

210,000לוקה קולומבו
103,256פדרצית וושינגטון
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