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לחברי העמותה של   
נגישות ישראל (ע"ר)  

 
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של נגישות ישראל (ע"ר) (להלן  -  העמותה) לימים  31  
על   והדוחות  נטו  בנכסים  השינויים  על  הדוחות  הפעילויות,  על  הדוחות  בדצמבר  2020  ו-  2019  ואת 
הינם   אלה  כספיים  דוחות  תאריכים.  באותם  שהסתיימו  מהשנים  אחת  לכל  המזומנים  תזרימי 
באחריות הועד וההנהלה של העמותה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על  

ביקורתנו.   
 

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

שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  
 

שאין   בתאגידים  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים  הנ"ל  הכספיים  הדוחות  לדעתנו, 
מטרתם הפקת רווחים את המצב הכספי של העמותה לימים  31  בדצמבר  2020  ו -2019  ואת תוצאות  
באותם   שהסתיימו  מהשנים  אחת  לכל  שלה  המזומנים  ותזרימי  נטו  בנכסים  השינויים  פעולותיה, 

  .(Israeli GAAP) תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל
 
 
 
 
 
 
 

עזרא כדורי ושות'   פתח תקוה     
רואי חשבון   17 באוגוסט 2021    

 
 
 

 



נגישות ישראל (ע"ר)  
דוחות על המצב הכספי   

 
ליום 31 בדצמבר    
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 2020    2019
באור  ש"ח   

   נכסי ם 
   נכסים שוטפי ם 

מזומנים בבנק ובקופה   1,789,178    1,326,787   
   68,672    72,132  3 לקוחות והמחאות לגבי ה 
   4,388    74,236  4 חייבים שוני ם 

   1,935,546      1,399,847 
    

   נכסים לא שוטפי ם 
   306,963  5  359,082   רכוש קבוע, נטו 

    
   2,242,509      1,758,929 

 
ליום 31 בדצמבר    

 2020    2019
באור  ש"ח   

   התחייבויות ונכסים נט ו 
   התחייבויות שוטפות 

   172,346    121,469  6 ספקים והמחאות לפרעו ן 
   450,131    315,451  7 זכאים שונים 

   436,920      622,477 
    
    

  -  8  -  התחיבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו 
    

   נכסים נט ו 
   נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבל ה 

  -    300,000  9 שיועדו על ידי מוסדות המלכ" ר 
לשימוש לפעילויות   929,469    390,149   
ששימשו לרכוש קבו ע   306,963    359,082   

   1,536,432      749,231 
   387,221    269,157  10 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבל ה 

   1,805,589      1,136,452 
    

   2,242,509      1,758,929 
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
 
 

         
וגנר יוב ל  גלר יאי ר   רימון מיכל   בנימיני רן      

יו" ר  חבר ועד מנה ל  מנכ" ל  גזבר 
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נגישות ישראל (ע"ר)  
דוחות על הפעילויות   

 
לשנה שהסתיימה ביו ם 

31 בדצמבר    
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 2020    2019
באור  ש"ח   

   9,928,237    6,933,072  11 הכנסות מפעילויו ת 
   8,329,646    5,036,668  12 הוצאות לפעילויו ת 

 1,598,591   הכנסות נטו מפעילויו ת   1,896,404   
   1,269,957    1,145,652  13 הוצאות הנהלה וכלליו ת 

 328,634   הכנסות נטו, לפני מימון   750,752   
הוצאות מימון, נטו   34,051    14,294   

 314,340   הכנסות נטו אחרי מימון    716,701   
  -    70,500  14 הכנסות אחרות, נטו  

 314,340   הכנסות נטו, לאחר מימון   787,201   
    

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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נגישות ישראל (ע"ר)  
דוחות על השינויים בנכסים נטו  

 
שאין לגביהם הגבלה   
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שלא יועדו על  
ידי מוסדות  

המלכ"ר   

שיועדו על 
ידי  

מוסדות  
המלכ"ר 

נכסים נטו 
ששימשו 

לרכוש 
קבוע  

שקיימת  
לגביהם  
סה"כ הגבלה 

ש"ח    
 1,256,317    520,001    380,795    -  יתרות ליום 1 בינואר 2018  355,521   

     תוספות במהלך השנ ה 
 2,037,792    2,037,792    -   -  תרומות   -  

     גריעות במהלך השנ ה 
 ( 301,425)   -   -   -  ( 301,425) גרעון לשנ ה 

סכומים ששוחררו מהגבלות  
 ( 1,158,215)   (1,158,215) לפעילו ת  -   -   -  

העברת סכומים שלא קיימת  
     לגביהם הגבל ה 

  -   -    127,922   -   (127,922) ששימשו לרכוש קבו ע 
סכומים שהועברו לכיסוי 

 -   -  (91,355 )  -  הוצאות פח ת  91,355   
  (337,992)    -    36,567  ( 1,158,215) ( 1,459,640)

 1,834,469    1,399,578    417,362    -  יתרה ליום 31 בדצמבר 2018  17,529   
     תוספות במהלך השנ ה 

 694,091    694,091    -   -  תרומות   -  
     גריעות במהלך השנ ה 

הכנסות נטו לשנה  314,340    -   -   -   314,340   
סכומים ששוחררו מהגבלות  

 ( 1,706,448)   (1,706,448) לפעילו ת  -   -   -  
העברת סכומים שלא קיימת  

     לגביהם הגבל ה 
  -   -    28,031   -   (28,031) ששימשו לרכוש קבו ע 

סכומים שהועברו לכיסוי 
 -   -  (86,311 )  -  הוצאות פח ת  86,311   

   372,620    -   (58,280) ( 1,706,448) ( 1,392,108)
 1,136,452    387,221    359,082    -  יתרה ליום 31 בדצמבר 2019  390,149   

     תוספות במהלך השנ ה 
 584,449    584,449    -   -  תרומות   -  

     גריעות במהלך השנ ה 
הכנסות נטו לשנה  787,201    -   -   -   787,201   

סכומים ששוחררו מהגבלות  
 ( 702,513)   (702,513) לפעילו ת  -   -   -  

סכומים שיועדו על ידי המוסדות  
  -   -   -    300,000  ( 300,000) המנהלים של המלכ" ר 

העברת סכומים שלא קיימת  
     לגביהם הגבל ה 

  -   -    28,599   -   (28,599) ששימשו לרכוש קבו ע 
סכומים שהועברו לכיסוי 

 -   -  (80,718 )  -  הוצאות פח ת  80,718   
   539,320     300,000   (52,119)  (702,513)   84,688 
 1,805,589    269,157    306,963    300,000   יתרה ליום 31 בדצמבר 2020  929,469   

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

 
לשנה שהסתיימה ביו ם 

31 בדצמבר   
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 2020   2019
ש"ח    

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
 314,340   עודף לפי דוח על הפעילו ת  787,201   

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'   
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים  80,718    86,311   

 ( 104,648)  ( 258,865) שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 
סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות 

  (178,147) (18,337 ) שוטפת-נספח א ' 
 296,003   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  609,054   

   
  תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה 

  (28,599) (28,031)  רכישת נכסים קבועים 
   

  תזרימי מזומנים מפעולות מימון 
  (118,064) (1,012,357 ) העברה מנכסים שהוגבלו זמנית 
(744,385)  עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומני ם  462,391   

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה  1,326,787    2,071,172   
 1,326,787   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה  1,789,178   

 
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 

 
 

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א' 
לשנה שהסתיימה ביו ם 

31 בדצמבר   
 2020   2019

ש"ח    
  הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 86,311   פחת והפחתו ת  80,718   
   

  שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 
  (14,748) עליה בהמחאות לגבי ה  -  

   2,118   (69,848) ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חוב ה 
 ( 208,827)  ( 50,877) ירידה בספקים ובהמחאות לפרעו ן 
 ( 49,265)   (134,680) ירידה בזכאים אחרים ויתרות זכות 

   166,074  ( 3,460) ירידה (עליה) בהכנסות לקבל 
  (258,865)    (104,648)

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות 
  (178,147) (18,337)  שוטפת-נספח א ' 

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

 
באו ר 1 - כלל י 
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נגישות ישראל (ע"ר) הינה עמותה הרשומה לפי חוק העמותות. 

חזון העמותה ומתוך 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 . 
 
 
 

באור 2 - עיקרי מדיניות חשבונאי ת 
א.       עקרונות חשבונאיי ם 

  
לתקינה   המוסד  מס'  40  של  חשבונאות  לתקן  בהתאם  הוצגו  הכספיים  משנת  2020  הדוחות  החל 

בחשבונאות שפורסם באוגוסט 2020 . 
 

ב.       השפעת השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראל י 
 

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

הכספיים . 
 

שער החליפין ובסיס ההצמדה   ג . 
 

יתרות המט"ח או הצמודות אליו נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי חליפין היציגים לתאריך המאזן. 
יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן נכללות על בסיס המדד האחרון שפורסם לפני תאריך המאזן. 

הפרשי שער והצמדה נזקפים להכנסה עם התהוותם . 
 
 

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

מדד בישראל  שער החליפי ן  שער החליפי ן   
מדד בגין  מדד ידוע  היציג של האיר ו  היציג של הדול ר   

(ש"ח  ל-1 דולר)   נקודות נקודות (ש"ח  ל-1 אירו ) תאריך הדוחות הכספיי ם 
 223.11  223.34  3.9441  3.215 ליום 31 בדצמבר 2020 
 224.67  224.67  3.8782  3.456 ליום 31 בדצמבר 2019 

     
 % % % % שיעור השינוי לשנה שנסתיימה 

 0.7-  0.6-  1.7  7- ליום 31 בדצמבר 2020 
 0.6  0.3  9.6-  7.8- ליום 31 בדצמבר 2019 

     
*המדד לפי בסיס ממוצע 1993=100     

 
רכוש קבוע   ד.   

 
בשעורים   השווה  הפחת  שיטת  לפי  מחושב  הפחת  שמצבר.  פחת  בניכוי  עלות  לפי  מוצג  הקבוע  הרכוש   

הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם.  שנתיים  
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נגישות ישראל (ע"ר)  
באורים לדוחות הכספיים   

באור 3 - לקוחות והמחאות לגביה 
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ליום 31 בדצמבר   
 2020   2019

ש"ח    
לקוחות  25,000    -  

המחאות לגבי ה  47,132    68,672   
   72,132     68,672 

 
באור 4 - חייבים שוני ם 

ליום 31 בדצמבר   
 2020   2019

ש"ח    
מקדמות לספקים   8,770    4,388   

הוצאות מראש  15,466    -  
הכנסות לקבל  50,000    -  

   74,236     4,388 
 

באור 5 - רכוש קבוע, נטו 
שיפורים 
במושכר   

אתר 
אינטרנ ט 

ריהוט 
וציוד 

ציוד 
סה"כ מחשבי ם 

ש" ח   
עלות      

עלות יתרת פתיח ה  239,209    152,356    345,177    623,425    1,360,167   
תוספות השנ ה  -   -   -   28,599    28,599   

   239,209     152,356    345,177    652,024    1,388,766 
פחת נצבר      

 ( 1,001,085)  ( 569,144)   (199,544)   (152,356)  ( 80,041) פחת נצבר יתרת פתיחה 
  (80,718)  ( 27,499)  ( 29,298)   -   (23,921) תוספות השנ ה 

 ( 103,962)    (152,356) ( 228,842)  (596,643) ( 1,081,803)
רכוש קבוע, נטו ליום 31 בדצמבר 

   135,247  2020  -    116,335    55,381    306,963 
      

רכוש קבוע, נטו ליום 31 בדצמבר 
   159,168  2019  -    145,633    54,281    359,082 

 
באור 6 - ספקים והמחאות לפרעון 

ליום 31 בדצמבר   
 2020   2019

ש" ח   
ספקים  112,699    162,456   

המחאות לפרעו ן  8,770    9,890   
   121,469     172,346 

 
באור 7 - זכאים שוני ם 

ליום 31 בדצמבר   
 2020   2019

ש"ח    
מוסדות   93,805    124,509   
עובדי ם  221,646    325,622   

   315,451     450,131 
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נגישות ישראל (ע"ר)  
באורים לדוחות הכספיים   

באור 8 - התחיבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נט ו 
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ליום 31 בדצמבר   
 2020   2019

ש"ח    
התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעבי ד  970,258    1,149,663   
 ( 1,149,663)   (970,258) בניכוי - יעודה שהופקד ה 

  -    - 
 

למרבית העובדים העמותה מפקידה לפיצויים לקופות שמיות בגובה של  8.33%  כאשר הם חתומים על סעיף  14 
.העובדים שאינם חתומים על סעיף  14  מכוסים במסגרת קופה מרכזית לפיצויים.  לפיכך, לעמותה לא קיימת   

התחיבות שאינה מכוסה. 
 
 

באור 9 - שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר 
 

האקוסיסטם   פרוייקט  לצורך  של  150,000  ש"ח  סך  להקצות  מיום  29.12.2020  הוחלט  מנהל  ועד  בישיבת   .1
'עתיד נגיש' והפעילות הבינלאומית של העמותה. 

לרבות   טכנולגי  רכש  לצורך  של  150,000  ש"ח  להקצות  סך  מיום  29.12.2020  הוחלט  מנהל  ועד  בישיבת   .2
חומרות וציוד, תוכנות, רשיונות לקידום פעילותה של העמותה. 

 
 
 
 

באור 10 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 
לשנה שהסתיימה ביו ם   

31 בדצמבר   
 2020  

יתרת 
פתיח ה   

תרומות  
השנ ה 

משיכות 
השנ ה 

יתרת 
סגירה 

ש"ח    
   5,000   -   -    5,000  (1) PRATT קרן

קרן פרץ נפתלי (2 )  -   40,000    28,500    11,500   
קרן ע"ש תד אריסון (3)  21,320    -   21,320    -  

קרן כלל (4)   18,453    200,000    18,453    200,000   
קרן מגדל ביטוח (5 )  13,400    50,000    40,000    23,400   

קרן לדעת מראש (6)  -   75,000    75,000    -  
קרן מרכז משפטי (7)   -   75,000    75,000    -  

קרן סילבר (8)  18,157    -   -   18,157   
קרן כלל פשרה (9)   310,891    -   310,891    -  

קרן יוסף וקריסטינה קסירר (10)   -   75,000    63,900    11,100   
הקרן למוקד פניות ציבור לאנשים עם מוגבלות (11 )  -   69,449    69,449    -  

   387,221     584,449    702,513    269,157 
 

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

הארץ. עד ליום 31 בדצמבר 2017 נוצל סך של 248,824 ש"ח .  
בשים 2018 -2020 לא הייתה תנועה בקרן. יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2020 הינה 5,000 ש"ח. 

 
2.  קרן פרץ נפתל י 

בשנת  2020  התקבלה תרומה בסך  40,000  ש"ח לפעילות מקדמת נגישות וש ילוב בתי ספר ונוצל סך של  28,500 
ש"ח במהלך השנה . 

יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2020 הינה  11,500 ש"ח . 
 

3.  קרן משפחתית ע"ש תד אריסון 
בשנת  2017  התקבלה תרומה מקרן תד אריסון עבור הדרכות בבתי ספר לתלמידים ולמורים על סך  360,573  

ש"ח. יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2017 הינה  106,460 ש"ח . 
בשנת 2018 התקבלה תרומה נוספת בסך 361,473 ש"ח ונוצל סך של  455,433 ש"ח . 
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נגישות ישראל (ע"ר)  
באורים לדוחות הכספיים   

בשנת 2019 התקבלה תרומה נוספת בסך 117,109 ונוצל סך של 108,289 ש"ח . 
בשנת 31 בדצמבר 2020 נוצלה מלוא יתרת הקרן בסך  21,320  ש"ח . 

 
4. קרן כלל- לקידום חינוך לנגישות בבית ספר  

11 

במהלך שנת 2018 התקבלו תרומות בסך 100,000 ש"ח עבור פעילות חינוך מקדם נגישות ושילוב בבתי ספר. 
בשנת 2018 נוצל סך של 50,000 ש"ח ויתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2018 הינה  50,000 ש"ח . 

בשנת 2019 התקבלה תרומה נוספת בסך 100,000 ש"ח ונוצל סך של 131,547 ש"ח . 
דצמבר   במהל  והתקבלו  מ  -  2019  בסך  18,453  ש"ח  המועברת  הקרן  יתרת  בשנת  31  בדצמבר  2020  נוצלה 

200,000 ש"ח נוספים לאותה מטרה. 
יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2020 הינה 200,000 ש"ח . 



נגישות ישראל (ע"ר)  
באורים לדוחות הכספיים   

 
5. קרן מגדל ביטוח 

12 

במהלך שנת 2017 התקבלו תרומות בסך 100,000 ש"ח מחברת "מגדל ביטוח" עבור פעילות חינוך בבתי ספר. 
בשנת 2017 נוצלו 80,599 ש"ח לטובת הפרויקט. בשנת 2018 יתרת 2017 נוצלה במלואה . 

בנובמבר 2018 התקבלה תרומה בסך 25,000 ש"ח עבור הפרויקט. בשנת 2018 נוצלה התרומה במלואה. 
של   בסך  תרומה  התקבלה  ובנוסף,  במלואה.  שנוצלה  בסך  25,000  ש"ח  תרומות  שנת  2019  התקבלו  במהלך 

50,000 ש"ח ונכון ליום  31 בדצמבר 2019 היתרה עומדת על 13,400 ש"ח . 
בשנת 31 בדצמבר 2020 התווספה תרומה בסך 50,000 ש"ח כאבן דרך שניה לפרוייקט שהחל בשנת 2019 . 

יתרת הקרן ליום 31 בדצמבר 2020 הינה 23,400 ש"ח . 
 

6. קרן לדעת מראש 
בחודש יולי  2017  התקבלה תרומה בסך  150,000  ש"ח מ"פועלים בקהילה" עבור סיוע בהנגשת אתר העמותה  

לאנשים עם מוגבלות. בשנת 2018 נוצלה התרומה במלואה . 
בשנת 2019 התקבלה תרומה נוספת בסך 150,000 ₪, בשנת הדו"ח נוצלה התרומה במלואה . 

בשנת 2020 התקבלה תרומה נוספת בסך 75,000 ₪, בשנת הדו"ח נוצלה התרומה במלואה . 
 

 קרן מרכז משפטי  7. 
חקיקה  ומלווה  היוזם  מרכז  עבור  בקהילה"  מ"פועלים  בסך  75,000  ₪  תרומה  יולי  2020  התקבלה  בחודש 
ותקנות בנושא קידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לרבות מענה לתלונות ציבור בנושאי נגישות. בשנת 

2020 נוצלה התרומה במלואה.  
 

 קרן סילבר 8. 
בחודש אוקטובר  2018  התקבל סך של  18,157  ש"ח שת"פ עם חברת פריוויל לקידום עצמאות של הורים עם 

מוגבלות. בשנת 2019 התקבלה תרומה נוספת בסך 17,414 ש"ח, תרומה זו נוצלה במלואה . 
וובינארים בינלאומיים ולפרוייקטי   בשנת  2020  אישר התורם לנצל את יתרת הקרן בסך  18,157  ש"ח לטובת 

העמותה והקרן נוצלה במלואה. 
 

9. קרן כלל פשר ה 
ת"צ  31686-01-10   ת"א  1838/08,  פשרה  הסכם  עפ"י  של  1,260,480  ש"ח   סך  דצמבר  2018  התקבל  בחודש 

שנקבע בתאריך 20 בדצמבר 2018.   
הוסכם כי סך התרומה שבפשרה תהיה עבור הפעילות השוטפת של העמותה לפי פירוט שנשלח לתורם.  

נכון ליום 31 בדצמבר 2018 טרם נוצלה התרומה . 
בשנת 2019 נוצלו 949,588 ש"ח לטובת הפרוייקט. 

בשנת 2020 נוצלה יתרת הקרן במלואה בסך310,891 ש"ח . 
 

 קרן יוסף וקריסטינה קסירר 10. 
'שווה   פרוייקט  לטובת  קסירר  וקריסטינה  יוסף  מקרן  בסך  75,000  ש"ח  תרומה  מאי  2020  התקבלה  בחודש 
לכולם' לקידום הנגישות והשילוב בתחום החינוך. במהלך השנה נוצל סך של  63,900  ש"ח. יתרת הקרן ליום  31 

בדצמבר 2020 הינה 11,100 ש"ח. 
 

11. הקרן למוקד פניות ציבור לאנשים עם מוגבלו ת 
בחודש אוקטובר  2018  התקבלה החלטה על ידי קרן   United Israel Apppeal of Canada Incעל תרומה בסך  
של  100,000  דולר קנדי עבור מוקד  פניות ציבור לאנשים עם מוגבלות.מתוך הסך הנ"ל בוצע  25%  מהפרוייקט  

בשנת 2018.   
בשנת 2019 התקבלה תרומה בסך של 195,120 ש"ח עבור הפרויקטשנוצלה במלואה בשנת הדוח . 

בינואר 2020 התקבלה תרומה בסך של 69,449 ש"ח עבור הפרויקט שנוצלה במלואה בשנת הדוח . 
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באור 11 - הכנסות מפעילויות 

13 

לשנה שהסתיימה ביו ם 
31 בדצמבר   

 2020   2019
ש"ח    

הכנסות מתרומות וימי התרמה   1,059,786    2,018,095   
הכנסות מנגישות מתו"ס, שירות וסקרי נגישות  1,667,958    2,518,807   
הכנסות מרכז להנגשת מידע  1,409,343    1,329,301   
הכנסות מקידום מודעות וחינוך  939,986    1,773,944   
הכנסות מהדרכה והכשרת מקצועי ת  1,336,185    1,187,237   
חסויות ותמיכות   466,970    1,100,853   

הכנסות מתרומת מוצרים למכירה  52,844    -  
   6,933,072     9,928,237 

 
באור 12 - הוצאות לפעילויות 

לשנה שהסתיימה ביו ם 
31 בדצמבר   

 2020   2019
ש"ח    

הוצאות נגישות מתו"ס, שירות וסקרי נגישות  1,373,312    3,454,010   
הוצאות מרכז להנגשת מיד ע  910,009    749,587   

הוצאות קידום מודעות וחינוך  762,565    1,180,212   
הוצאות הדרכה והכשרה מקצועית  782,860    1,188,920   

המרחב לחיים עצמאיים בגליל בשיתוף הגויינ ט  206,952    581,679   
השלוחה הדרוזית  11,571    55,903   
נגישות ישראל צפון - נ.י. צ  20,444    21,468   

מרחב אילת והערבה  93,686    129,379   
תעביר את זה הלאה  185,411    241,196   

פחת מחשבים ואתר אינטרנט   27,499    32,424   
חסויות ותמיכות   427,160    694,868   

פיתוח קשרים ומשאבים בינלאומיים  182,355    -  
מלאי מוצרים שהתקבלו למכירה  52,844    -  

   5,036,668     8,329,646 
 

באור 13 - הוצאות הנהלה וכלליות 
לשנה שהסתיימה ביו ם 

31 בדצמבר   
 2020   2019

ש" ח   
משכורות ונלוות הנהל ה  529,177    544,015   

דמי שכירות, נטו   49,265    51,558   
אחזקה  53,035    57,907   
משרדיות וניהול משרד  51,031    65,906   
ביטוחי ם  66,334    49,492   
דואר וטלפון  52,280    38,664   
גיוס תרומות  45,559    81,192   
אירוח  10,764    59,441   
אגרות, דמי רישום וארנונה  72,505    29,680   

שכר טרחה מקצועי ומשפטי  162,483    238,215   
פחת ציוד משרדי ושיפוצי ם  53,219    53,887   

   1,145,652     1,269,957 
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באור 14 - הכנסות אחרות, נטו 

14 

לשנה שהסתיימה ביו ם 
31 בדצמבר   

 2020   2019
ש"ח    

 -  מענק עידוד תעסוקה  70,500   
 

באור 15 - ערבויות  
 

העמותה נתנה ערבויות בנקאיות במהלך עסקיה הרגיל בסך של כ-55 אלפי ש"ח . 
 
 
 

באור 16 - תרומות כספיות 
 

להלן שמות התורמים, אשר תרמו לעמותה סכום מצטבר של 100,000 ש"ח ומעלה בשנת 2020 : 
 
 
 
 
 

באור 17 - תרומה מישות מדינית זרה 
 

קידום  עבור  המיועדת  ארה"ב  משגרירות  של  16,260  ש"ח  בסך  תרומה  בתאריך  21/12/2020  התקבלה 
והשתתפות בוובינארים מקצועיים והבאת מרצים מארה"ב. 

 
 

באור 18 - אירועים לאחר תאריך המאז ן 
וגם   העולם  ברחבי  שנת  2020  בסין, התפשטה  שנת  2019  -  תחילת  בסוף  הקורונה התגלתה  מגיפת  התפרצות 

בישראל.  

בתדירות   המתעדכנות  שונות,  רגולטוריות  הנחיות  כוללת  ובעולם  בישראל  הנגיף  התפרצות  עם  ההתמודדות 
. להתפשטות הנגיף השלכות עמוקות על הכלכלה העולמית ועל הכלכלה בישראל, לרבות השלכות על   גבוהה 
בו   הזמן  משך  טרם  ידוע  אלה  כספיים  דוחות  עריכת  למועד  נכון  כאשר  רבים,  עסקים  של  עסקית  המשכיות 

יידרש להמשיך ולהתמודד עם ההשלכות האמורות. 

העמותה   על  השפעתם  את  הניתן,  ככל  לצמצם,  לנסות  מנת  על  האמורים  לאירועים  ומגיבה  נערכת  העמותה 
ולפיכך, בשנת 2020 העמותה הוציאה עובדים לחל"ת וארועים בוטלו. 

כמו כן היתה ירידה בעלויות שוטפות בעקבות צמצום הפעילות . 

יצוין כי למועד אישור דוחות כספיים אלה, לא ניכרת השפעה מהותית על פעילות העמותה . 
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