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 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשיםבאור

רכוש שוטף 

 3,006  661,012 3מזומנים ושווי מזומנים

 393,565  398,755 כרטיסי אשראי לקבל

 1,100  1,360,445 הכנסות לקבל

 2,420,212  397,671 

 2,829,314  2,802,022 4פקדונות לזמן ארוך 

 12,734,729  12,773,818 5רכוש קבוע, נטו 

 15,961,714  17,996,052 סה"כ נכסים

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

באור
שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

מחזור הפעילויות 

 7,921,446  6,264,068 11תרומות

 313,800  776,349 הכנסות משכר דירה

 305,710  517,717 השתתפויות

 35,880  23,645 12הקצבות

 7,581,779  8,576,836 

עלות הפעילויות 

 861,292  1,243,546 13פרוייקט הכשרה מקצועית

 986,384  707,340 15בית התבשיל וחלוקת מזון

 144,537  558,237 14נעורים

 524,484  473,000 קמחא דפסחא

 546,079  395,427 תמיכה ואחזקת כוללים

 560,826  222,412 16כולל אברכים

 854,178  179,110 סלי מזון ותמיכות למשפחות נזקקות

 182,620  162,280 פחת

 -  74,971 17בודדים

 161,389  20,162 18מרכז יום לקשישות

 332,744  1,728 19סיוע לילדים בסיכון

 4,038,213  5,154,533 

 3,422,303  3,543,566 הכנסות נטו מפעילויות

 1,897,170  1,586,150 20הוצאות הנהלה וכלליות

 1,525,133  1,957,416 הכנסות נטו לפני מימון

(196,502)(110,058)הוצאות מימון, נטו

(58,940) 103,707 21הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

 1,269,691  1,951,065 הכנסות נטו מפעילויות נמשכות

(514,143) - 22הוצאות נטו לפעילות שהופסקה

 755,548  1,951,065 עודף נטו לשנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 שאין לגביהם הגבלה

לשימוש
לפעילויות שלא

יועדו על ידי
מוסדות
המלכ"ר

נכסים נטו
ששימשו לרכוש

סה"כקבוע

שקלים חדשיםשקלים חדשיםשקלים חדשים

 12,554,452  12,856,491 (302,039)2019 בינואר  1יתרות ליום  

תוספות במהלך השנה 

 755,548  -  755,548 הכנסות נטו לשנה

גריעות במהלך השנה 

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
הגבלה

 -  74,056 (74,056)ששימשו לרכוש קבוע

 - (195,819) 195,819 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 13,310,000  12,734,728  575,272 2019 בדצמבר 31יתרות ליום 

תוספות במהלך השנה 

 1,951,065  -  1,951,065 הכנסות נטו לשנה

גריעות במהלך השנה 

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
הגבלה

 -  209,169 (209,169)ששימשו לרכוש קבוע

 - (170,079) 170,079 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 15,261,065  12,773,818  2,487,247 2020 בדצמבר 31יתרות ליום 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 755,548  1,951,065 עודף נטו לפי דוח על הפעילויות

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות
(440,031)(1,132,474)שוטפת-נספח א'

 315,517  818,591 מזומנים נטו נבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

(74,057)(209,169)רכישת רכוש קבוע

 40,577  27,292 השקעות לזמן ארוך

(33,480)(181,877)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון 

 210,786 (803,651)אשראי לזמן קצר מבנקים ומנותני אשראי אחרים, נטו

(547,738) 824,942 פרעון הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך

(336,952) 21,291 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

(54,915) 658,005 עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

 57,921  3,006 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

 3,006  661,011 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 195,819  170,079 פחת והפחתות

(20,195) 77,810 עליה (ירידה) בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו

 2,102  - שיערוך הלוואה

 247,889  177,726 

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

 198,514 (1,364,535)ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

(692,497)(66,045)ירידה בספקים ונותני שירותים

(123,774) 50,217 עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

(1,380,363)(617,757)

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות
(440,031)(1,132,474)שוטפת-נספח א'

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

.580126167ומספר התאגיד שלה הינו , העמותה רשומה כעמותה ברשם העמותות בישראל.א

.ט"התשמ' ז אדר ב"י, 1989למרץ  24העמותה הוקמה ביום .ב

. ר לעניין מס ערך מוסף"העמותה רשומה כמלכ.ג

.לפקודת מס הכנסה) 2(9העמותה הינה מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף .   ד

.לעניין תרומות, לפקודת המס 46לעמותה אישור על פי סעיף .   ה  

:מטרות העמותה הינן.    ו

. עזרה לזולת. 1

בתי נוער וחינוך , הכנסות אורחים, מטבחים: להחזיק ולהפעיל, לבנות, להקים, לייסד. 2

.חלוקת מלגות לתלמידים ואברכים מצוינים. 3

.כוללים וישיבות, תמיכה ואחזקת בתי מדרש. 4

.אחזקה והפעלת בית מדרש וכוללים, ניהול. 5

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

:הינם כדלקמן, באופן עקבי, עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים.א

בהתאם , הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות המקובלים במוסדות ללא כוונת רווח
 36ותקן חשבונאות מספר  5תקן חשבונאות מספר , של לשכת רואי חשבון בישראל 69לגילוי דעת 

.של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית

 רכוש קבוע.ב

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה . הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי הפחת שנצבר
.בשעורים שווים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם

:שיעורי הפחת השנתיים הינם כדלקמן

%

2בניינים
7-33ריהוט וציוד משרדי

10שיפורים במושכר

 נכסים נטו.ג

של לשכת רואי חשבון בישראל מוצגים הנכסים נטו של העמותה  69על פי הוראות גילוי דעת 
:כדלקמן

.בגין הפעילות השוטפת של העמותה–נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לפעילות שוטפת 

כולל רכישות (בגין סכומים שמיועדים לרכוש קבוע –נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לרכוש קבוע 
).והוצאות פחת
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

 שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים.ד

נדרשת הנהלת העמותה להשתמש , בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות וכן על נתוני 

התוצאות בפועל , מעצם טבעם של אומדנים והערכות. ההכנסות וההוצאות בתקופות הדיווח
. עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

 - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 2,960  503,956 מזומנים בבנקים במטבע ישראלי

 46  157,056 מזומנים בבנקים במטבע חוץ

 661,012  3,006 

 - פקדונות לזמן ארוך 4באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 2,138,114  2,159,022 פקדונות בבנק

 691,200  643,000 פיקדון מוגבל (*)

 2,802,022  2,829,314 

כחלק מתנאי . העמותה קנתה את מבנה בית התבשיל שברחוב שמואל הנביא בירושלים בדמי מפתח(*) 
עם עזיבת העמותה . השמור אצלם כפיקדון$  200,000) הקדש שלמה יעקב מוסאיוף(החוזה הועבר למוכר 

.  הסכום יוחזר על ידי המוכר, את המבנה
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 - רכוש קבוע, נטו 5באור  

רהוט וציודבנינים
שפורים
סה"כבמושכר

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

עלות 

 14,884,846  230,381  1,735,388  12,919,077 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 117,069  -  -  117,069 תוספות במשך השנה

 15,001,915  230,381  1,735,388  13,036,146 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שנצבר 

 2,150,118  170,595  1,410,197  569,326 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 170,079  8,579  70,564  90,936 תוספות במשך השנה

 2,320,197  179,174  1,480,761  660,262 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

 12,375,884  254,627  51,207  12,681,718 

 92,100  -  -  - תשלומים על חשבון רכוש קבוע 

 בדצמבר31עלות מופחתת ליום 
2020 12,375,884  254,627  51,207  12,773,818 

 בדצמבר31עלות מופחתת ליום 
2019 12,349,752  325,191  59,786  12,734,729 

 - עובדים ומוסדות בגין שכר 6באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 80,315  121,876 עובדים

 28,069  36,725 מוסדות בגין עובדים

 158,601  108,384 

 - ספקים ונותני שרותים 7באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 69,386  86,995 ספקים

 170,085  86,431 המחאות לפרעון

 173,426  239,471 
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 - הלוואות לזמן ארוך 8באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

% ריבית
שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 P+1.25% 1,152,199  327,257הלוואות מבנק

(140,590)(587,014)בניכוי - חלויות שוטפות

 565,185  186,667 

ההרכב: 

2022491,111

202374,074

565,185סה"כ

 - אשראי מאחרים 9באור  

לא לפני , אינן נושאות ריבית והצמדה ועומדות לפירעון על פי דרישה, ההלוואות התקבלו לזמן ארוך
.31/12/2022תאריך 

 - עתודה לסיום יחסי עובד מעביד, נטו 10באור  

העתודה מייצגת את יתרת ההתחייבות לפיצויי פרישה אשר אינה מכוסה על ידי תשלומים לקופות גמל 
הסכומים שהופקדו . ומחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים ותקופת עבודתם, ולביטוח מנהלים

. בחברת ביטוח אינם כלולים במאזן מאחר והם אינם בשליטתה ובניהולה של העמותה

 - תרומות 11באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 3,633,459  3,252,699 תרומות מהארץ

 3,110,376  2,371,271 תרומות מחוץ לארץ

 1,177,611  640,098 תרומות בשווה כסף (*)

 6,264,068  7,921,446 

מנהל קהילתי בוכרים , עיריית ירושלים, העמותה מפעילה פרוייקטים שונים בסיוע משרד הרווחה(*) 
ראה להלן . (אחזקה ופעילות, התרומות משולמות ישירות לספקים עבור הוצאות שכר דירה. וקרנות שונות

בדוחות הכספיים נכללו גם תרומות בשווי כסף אשר ניתן להעריך את שווים על ). 18-ו 17, 14, 13באורים 
.פי נתוני שווי שוק ואומדן שעות התנדבות
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 - הקצבות 12באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 13,769  23,645 משרד העבודה והרווחה

 13,000  - עיריית ירושלים

 9,111  - עיריית חיפה

 23,645  35,880 

 - פרוייקט הכשרה מקצועית 13באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 148,962  469,450 שכר ונלוות

 84,330  413,595 הוצאות הכשרה מקצועית

פעילות בשווה כסף 

 346,000  121,100 קורסים

 204,000  184,801 שכירות

 78,000  54,600 אחזקה

 360,501  628,000 

 1,243,546  861,292 

 - נעורים 14באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 31,620  230,558 פעילות

פעילות בשווה כסף 

 105,000  138,000 שכירות ואחזקה

 7,917  52,420 שווי מתנדבים

 190,420  112,917 

 -  137,259 שכר ונלווים

 558,237  144,537 



)ר"ע(ל "ש רבנו יוסף אליהו דייטש זצ"מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף ע

באורים לדוחות הכספיים
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 - בית התבשיל וחלוקת מזון 15באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 279,956  352,716 שכר ונלוות

 593,171  276,192 מזון וארועים

 86,769  61,402 אחזקת בית התבשיל

 26,488  17,030 הובלת מזון

 707,340  986,384 

 - כולל אברכים 16באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 306,377  158,744 מלגות אברכים

 138,689  63,668 ספרי לימוד ואחזקת כולל

 115,760  - שכר ונלוות

 222,412  560,826 

 - בודדים 17באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 -  12,902 שכר ונלווים

 -  11,919 פעילות

 -  10,838 אחזקה

 -  39,312 שווי מתנדבים

 74,971  - 



)ר"ע(ל "ש רבנו יוסף אליהו דייטש זצ"מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף ע

באורים לדוחות הכספיים
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 - מרכז יום לקשישות 18באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 112,601  5,574 שכר ונלוות

 18,788  3,088 פעילות

 30,000  11,500 חוגים בשווה כסף

 20,162  161,389 

 - סיוע לילדים בסיכון 19באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 127,820  - שכר ונלוות

 5,916  1,728 הוצאות עבור מועדוניות

פעילות בשווה כסף 

 114,000  - שכירות

 51,600  - אחזקה

 33,408  - חוגי העשרה - שווי עבודת מתנדבים

 -  199,008 

 1,728  332,744 



)ר"ע(ל "ש רבנו יוסף אליהו דייטש זצ"מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף ע

באורים לדוחות הכספיים
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 - הוצאות הנהלה וכלליות 20באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

ההרכב 

 897,497  753,391 שכר ונלוות

 288,909  350,548 פרסום וגיוס תרומות

 368,945  334,588 שרותים מקצועיים

 232,469  61,704 משרדיות

 51,467  41,919 תקשורת

 43,366  35,580 שכר דירה ואחזקה

 13,199  7,799 פחת

 1,318  621 מיסים ואגרות

 1,586,150  1,897,170 

 - הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו 21באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

תמיכת קרן הסיוע המשותפת ממשלה -
 -  115,567 פילנתרופיה

הוצאות בגין שנים קודמות, נטו 

 9,222  - הכנסות בגין שנים קודמות

(68,162)(11,860)הוצאות בגין שנים קודמות

(11,860)(58,940)

 103,707 (58,940)



)ר"ע(ל "ש רבנו יוסף אליהו דייטש זצ"מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף ע

באורים לדוחות הכספיים
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 - הוצאות נטו לפעילות שהופסקה 22באור  

פרוייקט תעצומות נפש: 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 576,190  - הכנסות ממתן שירותים

הוצאות:

(735,739) - שכר ונלוות

(185,892) - פעילות בודדים

(62,805) - תמיכות לנזקקי תעצומות נפש

(25,242) - אחזקה

שווי מתנדבים 

(5,655) - שכירות

(75,000) - שווי עבודת מתנדבים

 - (80,655)

 - (514,143)

. במכרז משרד הבריאות לסייע למתמודדי הנפש בישראלזכתה  580406403) ר"ע(עמותת אור לנפש 

עמותה זו לא הייתה בעלת אמצעים לוגיסטיים והכשרתיים שאפשרו לה לתת סיוע איכותי למגזר 

שצברה שם , עם העמותה 2014התקשרה באמצה שנת ) ר"ע(עמותת אור לנפש , משום כך. החרדי

כדי , ומוניטין בתחום הרווחה בכלל וניסיון ושם בקרב ציבור מתמודדי הנפש בציבור החרדי בפרט

העמותה , ל באחרונה"עד לעצירת הפעילות הנ. להנגיש את הסיוע המורכב למתמודדי הנפש החרדים

צפת , העמקים,פעלה באופן מוצלח למול מתמודדי הנפש באזור ירושלים והסביבה ובאזור עפולה 

.וחיפה

הוחלט להפסיק את הפעילות עקב היעדר התחייבות ואופק עתידי מצד עמותת אור  2019בתחילת שנת 

ובו בזמן העמותה משקיעה משאבים רבים על מנת להחזיק ולהפעיל את הפעילות החשובה אך , לנפש

.הכבדה כלכלית והמחייבת את העמותה אנושית ורגשית למול המתמודדים נפשית


