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דוח רואי החשבון המבקרים 

לחברי העמותה של 

נגישות ישראל (ע"ר) 

ביקרנו את   הדוחות  על  המצב  הכספי  המצורפים  של  נגישות  ישראל  (ע"ר)    (להלן - העמותה) לימים 31 בדצמבר 2017
ו-2016 ואת   דוחות   על   הפעילויות,   הדוחות   על   השינויים   בנכסים   נטו  והדוחות  על  תזרימי  המזומנים  לכל  אחת
מהשנים שהסתיימו    באותם  תאריכים.  דוחות  כספיים  אלה  הינם  באחריות  הוועד  וההנהלה  של  העמותה.  אחריותנו

היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את   ביקורתנו   בהתאם   לתקני   ביקורת  מקובלים  בישראל,  לרבות  תקנים  שנקבעו  בתקנות  רואי  חשבון  (דרד
פעולתו של   רואה   חשבון),   התשל"ג-1973.   על   פי   תקנים  אלה  נדרש  מאיתנו  לתכנן  את  הביקורת  ולבצעה  במטרה
להשיג מידה  סבירה  של  ביטחון  שאין  בדוחות  הכספיים  הצגה  מוטעית  מהותית.  ביקורת  כוללת  בדיקה מידגמית של
ראיות התומכות  בסכומים  ובמידע  שבדוחות  הכספיים.  ביקורת  כוללת  גם  בחינה  של  כללי  החשבונאות  שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים   שנעשו   על  ידי  הוועד  וההנהלה  של  העמותה  וכן  הערכת  נאותות  ההצגה  בדוחות  הכספיים

בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוחות   הכספיים   הנ"ל   משקפים   באופן  נאות,  מכל  הבחינות  המהותיות,  בתאגידים  שאין  מטרתם  הפקת
רווחים את   המצב   הכספי  של  העמותה  לימים  31  בדצמבר  2017  ו-2016  ואת  תוצאות  פעולותיה,  השינויים  בנכסים
נטו ותזרימי   המזומנים   שלה   לכל   אחת  מהשנים  שהסתיימו  באותם  תאריכים  בהתאם  לכללי  חשבונאות  מקובלים

.(Israeli GAAP) בישראל

עזרא כדורי ושות' פתח-תקוה,  17 ביוני 2018
רואי חשבון
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נגישות ישראל (ע"ר)
דוחות על המצב הכספי

ל י ו ם   1 3   ב ד צ מ ב ר
------------------------------------2  0  1  6 2  0  1  7
------------ ------------ ש"ח  ש"ח ב א ו ר
------------ ------------

רכוש שוטף 

1,173,102 1,858,132 מזומנים בבנק ובקופה
26,580 60,320 המחאות לגביה
40,000 49,638 הכנסות לקבל
6,294 8,169 חייבים שונים

---------- ----------

1,245,976 1,976,259
---------------- ----------------

2  304,224 380,795 רכוש קבוע נטו
---------------- ----------------

---------- ----------

1,550,200 2,357,054
========= =========

התחייבויות שוטפות 

33,675 373,335 המחאות לפרעון
240,843 209,052 ספקים
380,413 460,180 3 זכאים שונים

---------- ----------

654,931 1,042,567
---------------- ----------------

עתודה לפיצויי פרישה נטו 

85,221 58,171 4 עתודה לפיצויי פרישה נטו
---------------- ----------------

נכסים נטו 

304,224 380,795 ששימשו לרכוש קבוע
201,269 520,001 5 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה באופן זמני
304,555 355,520 לשימוש לפעילויות

---------- ----------

810,048 1,256,316
---------------- ----------------

---------- ----------

1,550,200 2,357,054
========= =========

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

------------------- --------------------- ------------------- ------------------

אבי ישראל גלר יאיר רימון מיכל בנימיני רן
יו"ר חבר ועד מנהל מנכ"ל גזבר
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נגישות ישראל (ע"ר)
דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה
ב י ו ם   1 3   ב ד צ מ ב ר

------------------------------------2  0  1  6 2  0  1  7
------------ ------------ ש"ח  ש"ח ב א ו ר
------------ ------------

9,466,099 9,697,996 6 הכנסות מפעילויות

7,619,628 7,878,001 7 הוצאות לפעילויות
---------- ----------

1,846,471 1,819,995 הכנסות נטו מפעילויות

1,711,313 1,625,378 8 הוצאות הנהלה וכלליות
---------- ----------

135,158 194,617 הכנסות  נטו, לפני מימון

(38,057) (67,081) הוצאות  מימון, נטו
---------- ----------

97,101 127,536 הכנסות  נטו, לאחר מימון
========= =========

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נגישות ישראל (ע"ר)
דוח על השינויים בנכסים נטו לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

שקיימת         לגביהםשאין                   לגביהם                   הגבלה  
הגבלהנכסים          נטו          לשימוש 

ל    פ    ע    י    ל    ו    י    ו    ת 
נכסים יועדו לא יועדו

ששימשו על ידי- על ידי
באופן באופן לרכוש מוסדות מוסדות

ססךך  ההככלל קבוע זמני קבוע המלכ"ר המלכ"ר
------------ ----- ------------ --------- ------- ----------

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח
------------ ----- ------------ --------- ------- ----------

1,605,735 854,855 338,898 411,982 יתרה ליום 1 בינואר 2015
775,574 775,574 הקצבות

(1,124,455) (1,124,455) הוצאות
(293,384) (293,384) גרעון נטו לשנה

סכומים ששוחררו מנכסים נטו
- (40,754) 40,754 שהוגבלו- ששימשו לרכוש קבוע

העברת סכומים שלא קיים לגביהם
- 51,364 (51,364) הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע

- (86,731) 86,731 סכומים שהועברו לכיסוי הוצ' פחת
------------ ----- ------------ --------- ------- ----------

963,470 - 465,220 344,285 - 153,965 יתרה ליום 31 בדצמבר 2015
978,264 978,264 הקצבות

(1,228,787) (1,228,787) הוצאות
97,101 97,101 עודף  נטו לשנה

סכומים ששוחררו מנכסים נטו
- (13,428) 13,428 שהוגבלו- ששימשו לרכוש קבוע

העברת סכומים שלא קיים לגביהם
- 37,456 (37,456) הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע

- (90,946) 90,946 סכומים שהועברו לכיסוי הוצ' פחת
------------ ----- ------------ --------- ------- ----------

810,048 - 201,269 304,223 - 304,556 יתרה ליום 31 בדצמבר 2016
1,389,388 1,389,388 הקצבות
(1,070,656) (1,070,656) הוצאות

127,536 127,536 עודף  נטו לשנה
העברת סכומים שלא קיים לגביהם

- 167,323 (167,323) הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע

- (90,751) 90,751 סכומים שהועברו לכיסוי הוצ' פחת
------------ ----- ------------ --------- ------- ----------

1,256,316 - 520,001 380,795 - 355,520 יתרה ליום 31 בדצמבר 2017
========== ==== ========== ======= ====== =========

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נגישות ישראל (ע"ר)
דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה
ב י ו ם   1 3   ב ד צ מ ב ר

---------------------------------------2  0  1  6 2  0  1  7
--------------- ש"ח--------------- ש"ח
--------------- ---------------

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
97,101 127,536 עודף בשנת הדוח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
530,248 406,084 ושווי מזומנים מפעילות שוטפת, נספח א'

--------------- ---------------

627,349 533,620 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
----------------------- -----------------------

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
(50,884) (167,322) רכישת נכסים קבועים

--------------- ---------------

(50,884) (167,322) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
----------------------- -----------------------

תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
(250,523) 318,732 העברה מנכסים שהוגבלו זמנית

--------------- ---------------

(250,523) 318,732 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון
----------------------- -----------------------

--------------- ---------------

325,942 685,030 עלייה במזומנים ושווי מזומנים
847,160 1,173,102 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

--------------- ---------------

1,173,102 1,858,132 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
============ ============

נספח א' 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

ושווי מזומנים מפעילות שוטפת 

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
90,946 90,751 פחת והפחתות
7,876 (27,050) (עליה) ירידה  בעתודה לפיצויים נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
182,542 (33,740) (עלייה) ירידה  בהמחאות לגביה
44,088 (1,875) (עליה) ירידה  בחייבים שונים
249,381 307,869 עלייה  בספקים והמחאות לפרעון
- (9,638) עליה  בהכנסות לקבל
(44,585) 79,767 עלייה (ירידה) בזכאים שונים

--------------- ---------------

530,248 406,084
============ ============

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נגישות ישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

 - כללי ועיקרי המדיניות החשבונאית באור  1 
א. כללי 

נגישות  ישראל     (עמותה)   הינה  עמותה   הרשומה   לפי   חוק   העמותות.  חזון העמותה ומתוד זה נגזרות מטרותיה הינו
קידום הנגישות  על  מנת  לאפשר  שילובם  של  אנשים  עם  מוגבלות  בחברה  הישראלית  בכבוד,  בזכות,  בשוויון, בבטחה

ובמקסימום עצמאות.

העמותה  רשומה אצל שלטונות מס הכנסה כמוסד שלא למטרות רווח (מלכ"ר מס' 580341204).
לעמותה אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 א' לפקודה.

ב. עקרונות חשבונאיים 

הדוחות הכספיים   הוצגו  בהתאם  לגילוי  דעת  69  של  לשכת  רואי  חשבון  בישראל,  בנושא    "  כללי  חשבונאות  ודיווח
ע"י  מלכ"רים " ובהתאם   לתקן  חשבונאות מס' 5 של המוסד לתקינה בחשבונאות.

ג. השפעת השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי 

הדוחות  הכספיים    הנ"ל    נערכו    בהתאם  לכללי  חשבונאות  המקובלים  על בסיס  המוסכמה  של  העלות ההיסטורית,
ללא התחשבות בהשפעת השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים.

ד. שער החליפין ובסיס ההצמדה 

יתרות המט"ח    או    הצמודות    אליו    נכללות    בדוחות    הכספיים    לפי    שערי    חליפין   היציגים   לתאריד   המאזן.

יתרות הצמודות    למדד    המחירים    לצרכן    נכללות    על    בסיס    המדד    האחרון    שפורסם    לפני   תאריד   המאזן.
הפרשי שער והצמדה נזקפים להכנסה עם התהוותם.

להלן נתונים על שערי החליפין של הדולר של ארה"ב, היורו ומדד המחירים לצרכן:

מדד בישראל שער החליפין שער החליפין
-----------------------------------

מדד בגין מדד ידוע היציג של האירו היציג של הדולר
נקודותנקודות  אירו)  (ש"ח ל-1 דולר)  (ש"ח ל-1 

תאריך הדוחות הכספיים
221.57 221.35 4.1526 3.467 ליום 31 בדצמבר 2017
220.68 220.68 4.0438 3.845 ליום 31 בדצמבר 2016

%% % % שיעור השינוי לשנה שנסתיימה 
0.4 0.3 2.7 -9.8 ביום 31 בדצמבר 2017
-0.2 -0.2 -4.78 -1.46 ביום 31 בדצמבר 2016

* המדד לפי בסיס ממוצע 1993=100

ה. רכוש קבוע 

הרכוש הקבוע   מוצג   לפי   עלות   בניכוי   פחת  שנצבר.  הפחת    מחושב    לפי    שיטת    הפחת  השווה  בשעורים  שנתיים
הנחשבים כמספיקים  להפחתת הנכסים במשד תקופת השמוש המשוערת בהם.
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נגישות ישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

 - רכוש קבוע נטו באור  2 
ההרכב:

עלות מופחתת פחת שנצבר עלות
---------------------------- ------------ ------------31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח
------------ ------------ ------------ ------------71,699 151,344 34,317 185,661 שיפורים במושכר

1,717 1 152,355 152,356 אתר אינטרנט
144,838 164,173 140,008 304,181 רהוט וציוד
85,970 65,277 496,738 562,015 ציוד מחשבים

------------ ------------ ------------ ------------

304,224 380,795 823,418 1,204,213
========== ========== ========== ==========

 - זכאים שונים באור  3 
ההרכב:

ל י ו ם   1 3   ב ד צ מ ב ר
------------------------------------2  0  1  6 2  0  1  7
------------ ש"ח------------ ש"ח
------------ ------------

75,220 107,653 מוסדות
305,193 352,527 עובדים
-------- --------

380,413 460,180
======= =======

 - עתודה לפיצויי פרישה נטו באור  4 
ההרכב:

ל י ו ם   1 3   ב ד צ מ ב ר
------------------------------------2  0  1  6 2  0  1  7
------------ ש"ח------------ ש"ח
------------ ------------

945,726 978,352 עתודה לפיצויי פרישה
(860,505) (920,181) בניכוי-יעודה שהופקדה
-------- --------

85,221 58,171
======= =======
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נגישות ישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה באור  5 

יתרת סגירהמשיכות השנה הקצבות השנה יתרת פתיחה קרן מיועדת  

- 28,872 28,872 - קרן כנסים וגיוס תרומות בחו"ל
5,000 50,802 - 55,802 PRATT קרן
9,661 50,339 30,000 30,000 קרן פרץ נפתלי

106,461 277,183 360,573 23,071 קרן ע"ש תד אריסון
14,696 164,847 173,363 6,180 קרן לרכש אופניים וציוד נלווה
23,797 34,543 51,391 6,948 קרן בזק

- 63,367 22,500 40,867 קרן לפעילות במרחב לחיים עצמאיים בגליל
- 10,000 10,000 - קרן מועצה אזורית הגליל העליון
- 118,400 100,000 18,400 קרן כלל- לקידום חינוד לנגישות בבית ספר
- 20,000 - 20,000 קרן אמות השקעות ליצירת סרטונים מקדמי נגישות
- 67,500 67,500 - קרן אייל ציפויים

105,390 - 105,390 - קרן PMI - פיליפ מוריס (ישראל)
27,299 - 27,299 - קרן סלביסברג
19,401 80,599 100,000 - קרן מגדל ביטוח
8,296 104,204 112,500 - קרן יד הנדיב

150,000 - 150,000 - קרן לדעת מראש
50,000 - 50,000 - קרן ועידה 2018

---------- ---------- ---------- ----------
520,001 1,070,655 1,389,388 201,268 יתרה ליום 31.12.17

====== ====== ====== ======
201,268 1,242,216 978,264 465,220 יתרה ליום 31.12.16

====== ====== ====== ======

. קרן כנסים וגיוס תרומות בחו"ל 1
בחודש מרץ   2017  התקבלה  תרומה  מחברת  אורקם  טכנולוגיות  בע"מ  בסד  11,259  ש"ח עבור סיוע במימון השתתפות

בכנס Zero Project הבינלאומי שנערד בוינה אוסטריה.
בחודש יוני   2017  התקבלה  תרומה דרד PEF של נועם ג'רמי בסד 17,613 ש"ח עבור סיוע במימון נסיעה לארה"ב של נשיא

העמותה לכנס בינלאומי בניו יורק.
בשנת הדוח בוצעה פעילות במלוא גובה התרומה.

2 PRATT קרן .
בשנת 2011  התקבלה  תרומה  בסד  253,824  ש"ח  מקרן  PRATT  לטובת  השלמת  פינות  פיקניק  שונות  ברחבי  הארץ.

להלן פרוט התנועות בקרן:
בשנת 2011   שימש   סד   של   41,498   ש"ח   מסכום   התרומה  להשלמת  הקמת  מצפור  ע"ש  לירן  סעדיה  (ז"ל)  בקרית

שמונה.
במהלד שנת  2012  שימש  סד  של  70,942  ש"ח  מסכום  הקרן  להשלמת  פינות  פיקניק:  בפארק יהושע- תל אביב, קיבוץ

שדה אליהו - פינה לזכרו של דורון טרופר, פינת פיקניק בהוד השרון.
בשנת 2013 נוצל סד של 4,602 ש"ח.
בשנת 2014 נוצל סד של 40,980 ש"ח.
בשנת 2015 נוצלו סד של 40,000 ש"ח.

בשנת 2017 נוצלו סד של 50,802 ש"ח לטובת הקמת פינת פיקניק בפארק אריאל שרון.
יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2017 הינה 5,000 ש"ח.
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נגישות ישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  - המשך באור  5 

. קרן פרץ נפתלי 3
בחודש יולי   2014  התקבלה  תרומה  מקרן  פרץ  נפתלי  בסד  של  30,000  ש"ח עבור הדרכה לנוער של פרויקט "עיר נגישה

לכולם" בשלושה בתי ספר בארץ.
במהלד 2015  התקבלה  תרומה נוספת בסד 30,000 ש"ח עבור הדרכות נגישות לבני נוער במערכת החינוד. ובוצעה הפעילות

בגובה מלוא התרומה שהתקבלה.
בחודש אוגוסט   2016   התקבלה   תרומה  נוספת  בסד  30,000  ש"ח  עבור  הדרכות  נגישות  לבני  נוער  במערכת  החינוד.
בחודש יולי  2017  התקבלה  תרומה  מקרן  פרץ  נפתלי  בסד 30,000 ש"ח עבור הדרכות נגישות לבני נוער במערכת החינוד.

בשנת 2017 נוצלו 50,339 ש"ח לטובת הפרויקט.
יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2017 הינה 9,661 ש"ח.

. קרן משפחתית ע"ש תד אריסון 4
בשנת 2013  התקבלה  תרומה  מקרן  תד  אריסון בסד של 224,057 ש"ח עבור "א', ב' של נגישות" בכ- 17 בתי ספר יסודיים

ומימון של כנס במערכת החינוד.
בחודש יולי 2014 התקבלה תרומה נוספת מקרן תד אריסון ע"ס 211,100 ש"ח לפעילות הנ"ל.

להלן פרוט התנועות בקרן:
בשנת 2013 בוצעה פעילות בסד של 168,995 ש"ח.
בשנת 2014 בוצעה פעילות בסד של 141,774 ש"ח.

בשנת 2015 בוצעה פעילות ביתרת התרומה בסד 124,398 ש"ח.
בשנת 2016 התקבלה תרומה נוספת בסד 384,571 ש"ח ובוצעה פעילות בגובה 361,500 ש"ח.
בשנת 2017 התקבלה תרומה נוספת על סד 360,573 ש"ח ובוצעה פעילות בסד 384,571 ש"ח.

יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2017 הינה 106,461 ש"ח.

. קרן לרכש אופניים וציוד נלווה 5
בחודש מרץ  2016  התקבלה  תמיכה  מקרנות הביטוח הלאומי בסד 86,614 ש"ח עבור רכש אופניים מותאמים לאנשים עם

מוגבלויות וציוד נלווה. כמו כן, גוייס מצ'ינג נוסף בסד 12,792 ש"ח המיועד לאותה המטרה.
בשנת 2016 בוצע רכש בסד 93,226 ש"ח.

בחודש מרץ  2017  התקבלה  תמיכה  מקרנות  הביטוח  הלאומי  בסד 86,614 ש"ח עבור המשד הפרויקט וגויס מצ'ינג נוסף
בסד 43,442 ש"ח המיועד לאותה המטרה.

בשנת 2017 נוצלו 164,847 ש"ח לטובת הפרויקט.
יתרת תמיכת לקבל בשנת 2018 מביטוח לאומי לכיסוי הוצאות הפרויקט בסד 43,308 ש"ח.

יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2017 הינה 14,696 ש"ח.

. קרן בזק 6
בחודש מאי  2016  התקבלה  תרומה  מחברת בזק בסד 50,000 ש"ח מתוד 100,000 ש"ח שאושרו כחלק מביצוע שלב א' של
פרויקט נגישות  ברשת  המסייע  למרכז  להנגשת מידע של העמותה להנגיש סרטונים ברשת לחרשים ולאנשים עם מוגבלות

בשמיעה.
בשנת 2016 בוצעה פעילות בסד 43,052 ש"ח.

במרץ 2017 התקבלה תרומה בסד 50,000 ש"ח לפרויקט ונוצלו לפעילות 34,543 ש"ח.
היתרה בקרן ליום 31 בדצמבר 2017 הינה בסד 23,797 ש"ח.

. קרן לפעילות במרחב לחיים עצמאיים בגליל 7
במהלד שנת   2016  גויסו  מספר תרומות מתורמים שונים בסד 65,358 ש"ח שרובן מקורן מהגליל ומהגולן. התרומות הללו
מאפשרות למנהלי   המרחב  לחיים  עצמאיים  בגליל  לבצע  פעילויות  נוספות  מעבר  לפעילות שממומנת ע"י גו'ינט ישראל

מסד נכויות.
בשנת 2016 בוצעה פעילות בסד 24,491 ש"ח.

בשנת 2017 גויסו 22,500 ש"ח מתורמים שונים ונוצלו לפעילות 63,367 ש"ח.
בשנת הדוח בוצעה פעילות במלוא גובה התרומה.

. קרן מועצה אזורית גליל עליון 8
בחודש נובמבר 2017 התקבלה תמיכה של 10,000 ש"ח שיועדה לתמיכה בהסעות לפעילויות

של פעילים במרחב לחיים עצמאיים בגליל שבוצעו ב- 2017.
במהלד שנת 2017 בוצעה פעילות במלוא גובה התרומה.
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נגישות ישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  - המשך באור  5 

. קרן כלל- לקידום חינוד לנגישות בבית ספר 9
בחודש אוקטובר    2015  התקבלה  תרומה  מחברת  כלל  ביטוח  עבור  פעילות  חינוד  בבתי  ספר  בסד  של  279,303  ש"ח.

במהלד 2015 נוצלו לפעילות סד של 25,000 ש"ח.
במהלד 2016 התקבלה תרומה בסד 42,500 ש"ח ונוצלו לפעילות 278,403 ש"ח.

במהלד שנת  2017  התקבלה  תרומה  בסד  100,000  ש"ח  עבור  פעילות  חינוד  בבתי  ספר  ונוצלו  לפעילות 118,400 ש"ח.
במהלד שנת 2017 בוצעה פעילות במלוא גובה התרומה.

. קרן אמות השקעות ליצירת סרטונים מקדמי נגישות 10
במהלד 2015   התקבלה   תרומה  בסד  של  20,000  ש"ח  מחברת  אמות  השקעות  עבור  הפקת  סרטונים  בנושא  נגישות.

בשנת הדו"ח בוצעה פעילות במלוא גובה התרומה.

. קרן אייל ציפויים לסיוע במימון שכ"ד והשתלמויות 11
בשנת 2017    התקבלה    תרומה    מחברת    אייל    ציפויים    לצורד    סיוע   בתשלומי   שכר   דירה   בסד   67,500   ש"ח.

במהלד שנת 2017 בוצעה פעילות במלוא גובה התרומה.

12 PMI פיליפ מוריס (ישראל) . קרן - 
בחודש אפריל  2016  התקבלה  תרומה  מ  -  PMI  פיליפ  מוריס  (ישראל) בסד 115,260 ש"ח לפרויקט "עזור לי לעזור לד"
העוסק בהדרכת  עובדים  ברשויות  מקומיות  במתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות. הפרויקט זכה בפרסים בינלאומיים.

בשנת 2017 התקבלה תרומה בסד 105,390 ש"ח.
נכון ליום 31 בדצמבר 2017 טרם בוצעה פעילות בתרומה זו.

. קרן סלביסברג 13
בחודש יולי  2017  התקבלה  תרומה  בסד  27,299  ש"ח  מ  Salvisbers  Wessely  Foundation לפרויקט "אמצע החיים"

העוסק בליווי קצר מועד לאנשים עם מוגבלות לא מולדת.
נכון ליום 31 בדצמבר 2017 טרם בוצעה פעילות בתרומה זו.

. קרן מגדל ביטוח 14
במהלת שנת   2017   התקבלו   תרומות   בסד   100,000   ש"ח   מחברת   "מגדל  ביטוח"  עבור  פעילות  חינוד  בבתי  ספר.

בשנת 2017 נוצלו 80,599 ש"ח לטובת הפרויקט.
יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2017 הינה 19,401 ש"ח.

. קרן יד הנדיב 15
בחודש דצמבר    2017    התקבלה    תרומה    בסד    112,500    ש"ח    מ"יד    הנדיב"   עבור   הדרכות   נגישות   לארגונים.

בשנת 2017 נוצלו 104,204 ש"ח לטובת הפרויקט.
יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2017 הינה 8,296 ש"ח.

. קרן לדעת מראש 16
בחודש דצמבר   2017  התקבלה  תרומה  בסד 150,000 ש"ח מ"פועלים בקהילה" עבור סיוע בהנגשת אתר העמותה לאנשים

עם מוגבלות.
נכון ליום 31 בדצמבר 2017 טרם בוצעה פעילות בתרומה זו לשנת 2018.

. קרן ועידה 2018 17
בחודש דצמבר   2017  התקבלה  תרומה  בסד  50,000  ש"ח  מ"בנק  הפועלים"  עבור  ועידת  נגישות ישראל ה-6 שתתקיים

באפריל 2018.
נכון ליום 31 בדצמבר 2017 טרם בוצעה פעילות בתרומה זו.
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נגישות ישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

 - הכנסות מפעילויות באור  6 
ההרכב:

לשנה שהסתיימה
ב י ו ם   1 3   ב ד צ מ ב ר

------------------------------------2  0  1  6 2  0  1  7
------------ ש"ח------------ ש"ח
------------ ------------

2,805,666 2,710,929 הכנסות מתרומות וימי התרמה
2,717,630 * 3,103,754 הכנסות מנגישות מתו"ס,שירות וסקרי נגישות
147,665 * 518,223 הכנסות מרכז להנגשת מידע

1,174,113 1,294,342 הכנסות מקידום מודעות וחינוד
2,621,025 2,070,748 הכנסות מהכשרה מקצועית: הדרכות, קורסים, השתלמויות וכנסים
---------- ----------

9,466,099 9,697,996
========= =========

* מויין מחדש

 - הוצאות לפעילויות באור  7 
ההרכב:

לשנה שהסתיימה
ב י ו ם   1 3   ב ד צ מ ב ר

------------------------------------2  0  1  6 2  0  1  7
------------ ש"ח------------ ש"ח
------------ ------------

2,455,608 * 2,891,810 הוצאות נגישות מתו"ס, שירות וסקרי נגישות
400,511 * 397,288 הוצאות מרכז להנגשת מידע

1,015,889 1,049,303 הוצאות קידום מודעות וחינוד
2,253,442 2,041,008 הוצאות הדרכה והכשרה מקצועית
619,826 699,262 המרחב לחיים עצמאיים בגליל בשיתוף הג'ויינט
52,395 39,400 נגישות ישראל צפון - נ.י.צ
415,010 295,908 מרחב אילת והערבה
345,283 411,436 תעביר את זה הלאה
61,664 52,586 פחת מחשבים ואתר אינטרנט

---------- ----------

7,619,628 7,878,001
========= =========

* מויין מחדש
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נגישות ישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

 - הוצאות הנהלה וכלליות באור  8 
ההרכב:

לשנה שהסתיימה
ב י ו ם   1 3   ב ד צ מ ב ר

------------------------------------2  0  1  6 2  0  1  7
------------ ש"ח------------ ש"ח
------------ ------------

964,275 838,202 משכורות ונלוות הנהלה
27,897 32,111 דמי שכירות, נטו
63,558 62,422 אחזקה
77,829 64,033 משרדיות וניהול משרד
53,424 22,268 ביטוחים
49,545 46,530 דאר וטלפון
123,442 168,671 גיוס תרומות
44,486 21,309 אירוח
62,649 91,685 אגרות, דמי רישום וארנונה
207,680 239,982 שכר טרחה מקצועי ומשפטי
7,246 - ימי עיון וכנסים
29,282 38,165 פחת ציוד משרדי ושיפוצים

---------- ----------

1,711,313 1,625,378
========= =========

 - ערבויות באור  9 
העמותה נתנה ערבויות בנקאיות במהלד עסקיה הרגיל בסד של כ-62 אלף ש"ח.
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נגישות ישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

 - תרומות כספיות באור  10 
להלן שמות התורמים, אשר תרמו לעמותה סכום מצטבר של 20,000 ש"ח ומעלה בשנת 2017:

שם התורם 

ג'וינט ישראל מסד נכויות1

אגד - אגודה שיתופית לתחבורה2

הציבור באמצעות שופרסל3

הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון4

פועלים בקהילה5

פיליפ מוריס בע"מ (ישראל)6

נעמי לוסטיג7

תמיכה מהקרן לפיתוח שירותים לנכים, המוסד לביטוח לאומי8

אמות השקעות בע"מ9

יד הנדיב10

בזק בע"מ11

משפחת גזית אחזקות בע"מ12

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ13

כלל חברה לביטוח בע"מ14

מרקמן את טומשין בנאמנות15

קרן פרץ נפתלי16

אייל ציפויים בע"מ17

מגדל חברה לביטוח בע"מ18

בנק הפועלים בע"מ19

20P.E.F. Israel Endowment Founds

21Hilfe fur Blinde in Israel

שגרירות ארצות הברית22

קרן מ.א.ה מיסודם של מרגוט23

ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ24

25Salvisberg - Wessely Foundation

נועם לניר26

ליבנה צפוני בע"מ27

 - תרומה מישות מדינית זרה באור  11 
בתאריד 04/04/2017  התקבלה  תרומה  בסד  של 35,876 ש"ח משגרירות ארה"ב המיועדת להבאת מרצים מארצות הברית

לצורד מתן הרצאות בועידת נגישות בישראל.
כמו כן, במאי 2018 תרמה השגרירות סד נוסף של 37,130 ש"ח המיועדים לאותה מטרה.
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