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)ר"ע(עמותה לקידום ילדים וðוער בישראל  -דוח רואה החשבון המבקר לחברי אופðים  

 31לימים ) ר"ע(עמותה לקידום ילדים וðוער בישראל  -ביקרðו את המאזðים המצורפים  של אופðים 

י הדוחות על השיðויים בðכסים ðטו והדוחות על תזרימ, את הדוחות  על הפעילות, 2020 -ו 2021בדצמבר 

דוחות כספיים אלה היðם באחריות הועד וההðהלה של . המזומðים לשðים שהסתיימו באותם תאריכים

. אחריותðו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתðו. העמותה

בון לרבות תקðים שðקבעו בתקðות רואי חש, ערכðו את ביקורתðו בהתאם לתקðי ביקורת מקובלים בישראל

על פי תקðים אלה ðדרש מאיתðו לתכðן את הביקורת . 1973 -ג "התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(

 ביקורת. ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

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

בחיðה של כללי החשבוðאות שיושמו ושל האומדðים המשמעותיים שðעשו על ידי הועד וההðהלה של 

אðו סבורים שביקורתðו מספקת בסיס . העמותה וכן הערכת ðאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.ðאות לחוות דעתðו

בהתאם לכללי חשבוðאות , ל משקפים באופן ðאות"הדוחות הכספיים הð, בהתבסס על ביקורתðו, לדעתðו

את , 2020 -ו  2021בדצמבר  31את מצבה הכספי של העמותה לימים , מכל הבחיðות המהותיות, מקובלים

תוצאות פעולותיה והשיðויים בðכסים ðטו ותזרימי המזומðים של העמותה לשðים שהסתיימו באותם 

). Israeli GAAP(בהתאם לכללי חשבוðאות מקובלים בישראל , תאריכים

זיו האפטחיפה
רואי חשבון2022באוגוסט  17
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)ח"באלפי ש(דוחות על הפעילויות 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים 
3

לשðה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020באור

מחזור הפעילויות:

 4,679  6,143 תרומות

 12  - תרומות בשווי כסף

 1,408  919 תשלום רשויות, דמי השתתפות בחוגים ואחרים

 1,119  1,578 11הכðסות ממשרד החיðוך, מיזם משותף

 100  - תמיכה מיוחדת מקרðות הביטוח הלאומי

 415  156 שחרור מðכסים ðטו שהוגבלו

 8,796  7,733 

 5,836  6,688 9,12עלות הפעילויות

 1,897  2,108 הכðסות ðטו מפעילות

 958  1,244 10הוצאות הðהלה וכלליות

 939  864 הכðסות ðטו, לפðי מימון

(151)(139)הוצאות מימון, ðטו - בעיקר הפרשי שער

 -  302 הכðסות אחרות

 788  1,027 הכðסות ðטו לשðה
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)ח"באלפי ש(דוחות על השיðויים בðכסים ðטו 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים 
4

ðכסים ðטו שאין לגביהם
הגבלה

ðכסים
 ðטו

ששימשו
לפעילויות

שהושקעו
בðכסים

הקבועים

שקיימת
לגביהם
סה"כהגבלה

 8,755  415  888  7,452 2020 ביðואר 1יתרות ליום 

שיðויים במהלך השðה:

תוספות במהלך השðה:

 156  156  -  - תרומות

 788  -  -  788 הכðסות ðטו לשðה

גריעות במהלך השðה:

סכומים שהוגבלו ושוחררו לðכסים ðטו שלא
(415)(415) -  - קיימת לגביהם הגבלה

 -  -  210 (210)שהושקעו בðכסים קבועים

 -  - (213) 213 סכומים שהועברו לכיסוי הפחת

 791 (3)(259) 529 

 9,284  156  885  8,243 2020 בדצמבר 31יתרות ליום 

שיðויים במהלך השðה:

תוספות במהלך השðה:

 700  700  -  - תרומות

 1,027  -  -  1,027 הכðסות ðטו לשðה

גריעות במהלך השðה:

סכומים שהוגבלו ושוחררו לðכסים ðטו שלא
(156)(156) -  - קיימת לגביהם הגבלה

 -  -  1 (1)שהושקעו בðכסים קבועים

 -  - (188) 188 סכומים שהועברו לכיסוי הפחת

 1,214 (187) 544  1,571 

 10,855  700  698  9,457 2021 בדצמבר 31יתרות ליום 
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 - כללי1באור 

במטרה לצמצם פערים ולקדם שוויון הזדמðויות בחיðוך עבור  2004הוקמה בשðת " אופðים"עמותת .א

 העמותה מאמיðה כי ביכולתם של. גאוגרפית בישראל-ילדים וילדות ביישובי הפריפריה החברתית

העמותה פועלת להגברת , לכן. כל ילד וילדה להגיע להישגים אם רק תיðתן להם הזדמðות

, לעידוד הסקרðות ופיתוח מיומðויות הבעה וחשיבה, להעצמתם האישית, המוטיבציה ללמידה

ולקירוב התלמידים לעולם ההשכלה הגבוהה ושיפור סיכוייהם בעולמות תוכן חדשים בתחומי 

.המדעים והטכðולוגיה

י העמותה צברה ðיסיון משמעותי בהובלת תכðית המשלבות מעðה הוליסט, שðות פעילותה 18במהלך 

 תוך שימת דגש על הקðיית המיומðיות הðדרשות, לקידום מצויðות בלימודי מדעים וטכðולוגיה

 בðוסף. התכðית ותרבותית, של התלמידים וכן ðיסיון רב בהðגשה פיזית" הציר המðטלי"ופיתוח 

פעילות העמותה תורמת להון החברתי , ובזכותה, לתרומה המשמעותית לתלמידים עצמם ולעתידם

ðבחרה אופðים לשמש  2019ביולי , כעוד עדות להצלחתה בקידום מטרותיה. והכלכלי של ישראל

ולאור ðיסיוðה העשיר בתכðיות , במסגרת מאמץ זה. ם"חברתית של האו-כיועץ לוועדה הכלכלית

" הציר המðטלי"ובהטמעת , גאוגרפית של ישראל בכלל-לקידום תלמידים מהפריפריה החברתית

חברה עמותת אופðים למשרד החיðוך בהפעלת התכðית הלאומית לקידום מצויðות , בלמידה בפרט

במסגרת תכðית זו אðו משתפים פעולה עם משרד החיðוך . מדעים ואðגלית בפריפריה, במתמטיקה

של  על ידי תפירת חליפה מותאמת, ליצירת מעðה הוליסטי בðושא עבור רשויות מקומיות בפריפריה

המðהיגות , המורים, המשלבת את התלמידים מגילאי היסודי ועד לתיכון, מעðים לכל יישוב

. המקומית ומסגרות החיðוך הפורמלי והבלתי פורמלי בעיר

בðוסף אושרה . לפקודת מס הכðסה) 2( 9כמשמעותו בסעיף " מוסד ציבורי"העמותה פועלת כ.ב

לפקודת מס הכðסה לפיו זכאים התורמים לקבל  46העמותה כמוסד ציבורי לעðין תרומות לפי סעיף 

.זיכוי ממס בגין התרומה לעמותה

שמטרתה גיוס תרומות , Friends Of Ofanimב "לעמותה אגודת ידידים בארה–צדדים קשורים      .ג

. לפעילות העמותה
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 - עיקרי המדיðיות החשבוðאית2באור 

:היðם כדלקמן, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי, עיקרי המדיðיות החשבוðאית

:בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים.א

. הדוחות הכספיים ðערכו בערכים ðומיðליים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית 1.

ðתוðים "בדבר , של המוסד הישראלי לתקיðה בחשבוðאות 12' הוראות תקן חשבוðאות מס

.לא יושמו בדוחות כספיים אלו, כהגדרתם באותו תקן, "בערכים מדווחים

הכðסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה בהתאם , התחייבויותיה, העמותה רושמת את ðכסיה 2.

של  69המחליף את גילוי דעת מספר , של המכון לתקיðה בחשבוðאות 40לכללים שðקבעו בתקן 

של המוסד הישראלי לתקיðה חשבוðאית  5לשכת רואי חשבון בישראל ותקן חשבוðאות מספר 

.ם  "העוסק בכללי חשבוðאות ודיווח על ידי מלכרי

:ðכסים ðטו.ב

:ðעשה תוך הבחðה בין , מיון היתרות הכלולות בקבוצת הðכסים ðטו

;ðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה -

;ðכסים ðטו שקיימת לגביהם הגבלה  -

:הðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחðה בין 

;ðכסים ðטו שלא יועדו על ידי המוסדות המðהלים של החברה -

;ðכסים ðטו שהושקעו בðכסים קבועים -

ðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע מהווים את אותו חלק של יתרת 

יתרת הרכוש . הרכוש הקבוע ðטו שמומðה באמצעות הðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

.הקבוע הðוספת ממומðת באמצעות מימון ממשתכðים

ת כוללו" הכðסות. "הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכðסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח

את כל ההכðסות שהתקבלו ושצמחו בתקופה ללא כל הגבלה על השימוש בהן וכן את אותו חלק 

כוללות " הוצאות. "של הðכסים ðטו שהוגבלו ואשר שוחררו במהלך התקופה מהתðיות התורמים

.גם את ההוצאות שמומðו ממקורות שהוגבלו על ידי מי שðתן אותם

את  גם, בðוסף לתוצאה ðטו המועברת מהדוח על הפעילויות, הדוח על השיðויים בðכסים ðטו כולל

סכומים . כל המקורות שהתקבלו תוך הגבלת השימוש בהם ואת הסכומים ששוחררו מהגבלות

.מועברים כהכðסות לדוח על הפעילויות, ששוחררו מהגבלות עקב שימוש לפעילויות

 -ה כולל גם העברות בין הðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבל, הדוח על השיðויים בðכסים ðטו

ן ששימשו לרכוש קבוע בגי -לשימוש לפעילויות לבין הðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

ת סכומים ששימשו בשðת החשבון לרכוש קבוע  וסכומים שהועברו בשðת החשבון לכיסוי הוצאו

.פחת
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 - עיקרי המדיðיות החשבוðאית (המשך)2באור 

:מזומðים ושווי מזומðים.ג

ם הכוללות פיקדוðות בתאגידי, שווי מזומðים ðחשבים על ידי העמותה השקעות שðזילותן גבוהה

שתקופתם המקורית איðה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר , בðקאיים לזמן קצר

.איðם מוגבלים בשעבוד

:תמיכות ומעðקים לקבל, הקצבות, תרומות.ד

שהובטחו אך טרם התקבלו לתאריך , עזבוðות ומתðות, מעðקים, תמיכות, הקצבות, תרומות

 בהתקיים כל, ðרשמים כהכðסות או כתוספות לðכסים ðטו שהשימוש בהם הוגבל, הדוחות הכספיים

:התðאים להלן

.קיימת התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותðית של הðותן והמתייחסת לתקופת הדוח ⦁

.או שהיא ðיתðת לאכיפה משפטית ולמימוש, ההבטחה קוימה לאחר תאריך הדוחות הכספיים ⦁

.מימושה של ההבטחה איðו מותðה בקרות אירוע עתידי ⦁

:רכוש קבוע.ה

העמותה בוחðת בכל תקופת דיווח את . הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בðיכוי פחת ðצבר.1

.15הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בהתאם להוראות תקן חשבוðאות מספר 

הðכסים על פðי הפחת מחושב בשיעורים שðתיים שווים הðחשבים כמספיקים להפחתת .2

.תקופת השימוש המשוערת בהם

.להערכת הðהלת העמותה שווי הðכסים הקבועים בבעלותה איðו ðמוך מערכם במאזן.3

:עסקאות שלא בתמורה למזומðים.ו

בðכסים ðטו , ðכללות במחזור הפעילויות, ðכסים ועסקאות המבוצעות שלא בתמורה למזומðים

 ובðכסים ששימשו לרכוש קבוע בהתאם לשווין ההוגן או למחיר המוסכם בין הצדדים או בהתאם

.ידי הðהלת העמותה-לשווין המוערך על

:דוח על תזרימי המזומðים.ז

.העמותה לא ערכה דוח על תזרימי המזומðים מאחר שאין בו תוספת מידע משמעותית

:שימוש באומדðים בעריכת הדוחות הכספיים.ח

ðדרשת ההðהלה להשתמש , בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבוðאות מקובלים

בר על הðתוðים בד, באומדðים והערכות המשפיעים על הðתוðים המדווחים של ðכסים והתחייבויות

ות ðכסים מותðים והתחייבויות תלויות שðיתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על ðתוðי הכðס

.התוצאות בפועל עשויות להיות שוðות מאומדðים אלה. והוצאות בתקופות הדיווח
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 - עיקרי המדיðיות החשבוðאית (המשך)2באור 

:שווי הוגן של מכשירים פיððסיים.ט

ם או חייבים ויתרות חובה וזכאים ויתרות זכות תוא, הסכום הפðקסðי של מזומðים ושווי מזומðים

.קרוב לשווי ההוגן שלהם

:שערי החליפין וההצמדה.י

ורסמו ðכללו לפי שערי החליפין היציגים שפ, או הצמודים לו, ðכסים והתחייבויות במטבע חוץ.1

.על ידי בðק ישראל והיו תקפים ליום המאזן

2.ð כללו לפי המדד המתאים לגבי כלð כסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכןð כס

. או התחייבות צמודים

:ב ומדד המחירים לצרכן"להלן ðתוðים על שערי החליפין של הדולר של ארה.3

בדצמבר         31ליום 
20212020

102.699.8)בðקודות(מדד 

3.11003.215)דולר 1 -ח ל"ש -ב(דולר של ארצות הברית 

שיעור השיðוי באחוזים
בשðה שהסתיימה

בדצמבר 31ביום 

20212020

)0.69(2.80מדד 

)6.97()3.27(דולר של ארצות הברית 

 - מזומðים ושווי מזומðים3באור 

 בדצמבר31ליום 

20212020

 3,849  4,467 בðקים - בשקלים

 2,619  4,208 במטבע חוץ

 6,468  8,675 סך-הכל
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 - חייבים אחרים ויתרות חובה4באור 

 בדצמבר31ליום 

20212020

 252  548 הכðסות לקבל ממשרד החיðוך עבור המיזם המשותף

 66  81 הוצאות מראש וחייבים אחרים

 2,013  2,165  (צד קשור)Freinds Of Ofanimהכðסות לקבל מ- 

 2,331  2,794 סך-הכל

 - רכוש קבוע, ðטו5באור 

א. הרכב:

אוטובוסים
ריהוט, ציוד

סה"כוציוד מעבדות

עלות  

 2,849  933  1,916 2021 ביðואר 1עלות ליום 

 1  1  - תוספות במשך השðה

 2,850  934  1,916 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שðצבר  

 1,965  842  1,123 2021 ביðואר 1פחת שðצבר ליום 

 188  47  141 תוספות במשך השðה

 2,153  889  1,264 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

 697  45  652 2021 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 885  92  793 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

.י העמותה"חלק מהאוטובוסים התקבלו בתרומת גרוטאה ושופצו ע*   

כתוצאה   , פרצה שריפה בחðיון בו חðו המעבדות הðיידות של העמותה,  2019בðובמבר  12ביום ** 

יעה העמותה עמדה בהליכי תב. מהשריפה ðשרפו כליל שתי מעבדות ðיידות והן הושבתו על ידי שמאי    

.ח"ש ð295,000סגרה התביעה בפשרה בסך , 2021בשðת . שפטיים מול חברת הביטוח    



)ר"ע(עמותה לקידום ילדים וðוער בישראל  -אופðים  
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 - זכאים ויתרות זכות6באור 

 בדצמבר31ליום 

20212020

 429  683 עובדים ומוסדות בגין שכר *

 34  34 הוצאות שðצברו

 -  394 הכðסות מראש **

 4  19 זכאים אחרים

 467  1,130 סך-הכל

).ח"אלפי ש 159בשðה קודמת (ח "אלפי ש 209כולל הפרשה לחופשה והבראה בסך *

. 2022הכðסה מתורם לפעילות בשðת ** 

 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד7באור 

כללו במאזן לא ð. התחייבות העמותה בגין סיום יחסי עובד מעביד מחושבת בהתאם לחוק פיצויי פיטורין

הסעיף מייצג את יתרת ההתחייבות שאיðה מכוסה על ידי . סכומים ששולמו לפוליסות ביטוח מðהלים

לעמותה קיימת תוכðית להפקדה מוגדרת לחלק מהעובדים אשר  2011החל משðת . הפוליסות כאמור לעיל

.1963 -ג"התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חל עליהם סעיף 

 - התקשרויות8באור 

התקשרויות

. העמותה שוכרת משרדים להפעלת מטה ברמת אפעל וסðיפים בבאר שבע ועפולה 1.

.העמותה קשורה בהסכמים עם מספר רשויות מקומיות לקבלת סכומים כהשתתפות בפעילותה 2.

במסגרת התוכðית הלאומית לקידום , חתמה העמותה על מיזם משותף עם משרד החיðוך 2019ביוðי  3.

.11ראה גם ביאור . מצויðות בפריפריה

ערבויות

. ח"ש 19,800העמותה העמידה ערבות לצורך שכירות משרדיה באזורי הפעילות בסכום של  1.

העמותה העמידה ערבות לצורך הבטחת התחייבות חוזה מיזם משותף בתוכðית לאומית לקידום   2.

צמוד למדד המחירים , ח"ש 99,712מדעים ואðגלית בפריפריה בסכום של , מצוייðות במתמטיקה

.11ראה גם ביאור . לצרכן
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 - עלות הפעילויות9באור 

לשðה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

 1,867  1,847 משכורות וðלוות *

 584  519 עלות תוכðיות לימוד וחומרי עזר

 260  278 הפעלה ואחזקת מעבדות ðיידות

 ð 290  305סיעות ואחזקת רכב *

 184  165 פחת

 172  130 שכירות וארðוðה סðיפים

 64  123 ספרות, הדרכה השתלמות ושוðות *

 48  73 תקשורת

 28  24 ביטוחים

 40  18 הערכה ומדידה

 2,284  3,221 11עלויות מיוחסות למיזם משותף - ראה ביאור 

 5,836  6,688 סך-הכל

סווג מחדש* 

 - הוצאות הðהלה וכלליות10באור 

לשðה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

 655  737 משכורות וðלוות

 57  141 שיווק וגיוס תרומות * 

 22  104 ייעוץ מקצועי *

 96  102 אחזקת רכב

 52  69 שירותים מקצועיים

 28  44 משרדיות ואחזקה

 29  23 פחת

 19  24 הוצאות אחרות

 958  1,244 סך-הכל

סווג מחדש* 



)ר"ע(עמותה לקידום ילדים וðוער בישראל  -אופðים  
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 - מימון עלויות והוצאות ממיזם משותף משרד החיðוך11באור 

המיזם היðו תכðית לאומית "). המשרד: "להלן(ðחתם מיזם משותף עם משרד החיðוך  2019בחודש יוðי 

 2.6היðו , תקציב המיזם המשותף המקורי. מדעים ואðגלית בפריפרייה, לקידום מצוייðות במתמטיקה

בכפוף , ואורכו כשðה עם אפשרות להארכת ההתקשרות לתקופות ðוספות, ח במימון משותף"מיליון ש

בספטמבר  1ביום . מסך תקציב התכðית 49%ישתתף בשיעור של , המשרד. להוראות חוק חובת המכרזים

תקופת המיזם הוארכה עד , ðכון למועד אישור הדוחות. ח"מיליון ש 3.9עודכן תקציב המיזם והיðו , 2021

.2023מאי 

.הכðסות והוצאות המיזם כלולים בהתאם לדוחות הביצוע שהוגשו למשרד

 

 בדצמבר31ליום 

20212020

מימון עלויות מיזם משותף:

1,5781,119מימון ממשרד החיðוך למיזם משותף

1,6431,165חלק ממימון העמותה למיזם המשותף

3,2212,284סה"כ מימון עלויות מיזם משותף

הוצאות מיזם משותף:

664512שכר עבודה

2,2541,441פעילויות ותוכðיות העשרה

122203אחרות

181128תקורות

3,2212,284

 - יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים12באור 

 בדצמבר31ליום 

20212020

יתרות: 

Friends of Ofanim(סות לקבלðהכ) 2,1652,013 - חייבים ויתרות חובה

תרומות: 

Friends of Ofanim3,3512,915

מחברי ועד , )ח"אלפי ש 35: 2020(ח "אלפי ש 502במחזור הפעילות של העמותה ðכללו תרומות בסך של 

.מðהל ומגופים שðושאי המשרה בהם היðם חברי העמותה או קשורים לחברי העמותה


