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 2019בדצמבר  31ליום  םייכספ דוחות



 

 

 
 
 

  צ("מ )חל"כל זכות בע
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 תוכן העניינים
 

 עמוד 

    

  1  החשבון המבקר דוח רואה

  2  דוחות על המצב הכספי

  3  על הפעילויות ותדוח

  4  ינויים בנכסים נטועל  הש ותדוח

  5-11  לדוחות הכספייםביאורים 
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 צ("מ )חל"כל זכות בע

 על הפעילויות ותדוח

 )בשקלים חדשים(

 
 
 

  לשנה שהסתיימה ביום    

  31.12.2018    31.12.2019   ביאור 

          מחזור הפעילות:

  337,318    269,565   א' 8  תרומות

  4,397,502    4,114,798   11 הכנסות מהפעלת האתר

  1,601,845    1,219,865    סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות

  395,975    40,871    תרומות בשווה כסף

          

    5,645,099    6,732,640  

          עלות הפעילות:

  2,235,921    2,570,366    לוותשכר עבודה ונ

  28,080    28,080    משפטיות

  9,140    22,707    ביטוח

  )*(    54,875    69,304    שכירות
פיתוח והפעלת קידום, תרגום, הנגשת אתר, הוצאות 

  )*( 3,194,852    2,290,613   9 האתר )למעט שכר(

          

    4,981,070    5,522,868  
          
          

  1,209,772    664,029    מפעילותהכנסות נטו 

          

  500,806    529,272   10 הוצאות הנהלה וכלליות

          

  708,966    134,757    לפני מימוןעודף 

          

  3,446    (1,085)    מימון   (הוצאותהכנסות )

          

  712,412    133,672    תקופהל טוהכנסות נ

          

 
 )*( סווג מחדש

 
 
 
 
 
 
 

.הביאורים המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 צ( "מ )חל"כל זכות בע

 על השינויים בנכסים נטו ותדוח

 )בשקלים חדשים(

 
 
 

 

 שלא קיימת לגביהם הגבלהנכסים נטו  
נכסים נטו 

שקיימת לגביהם 
בעלת  הגבלה

 אופי זמני

 

 

 ושששימ
 לפעילויות

ששימשו לרכוש 
 סך הכל קבוע

     

 1,120,918 1,080,334 6,601 33,983  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 997,237 997,237 - - (1תרומות )

     
 712,412 - - 712,412 לתקופה הכנסות נטו

     
 (1,601,845) (1,601,845) - - סכומים ששוחררו מהגבלה

     
העברת סכומים שלא קיימת 
לגביהם הגבלה ששימשו 

 - - 33,334 (33,334) לרכוש קבוע

     
 - - (6,168) 6,168 סכומים שהועברו לכיסוי פחת

     

 1,228,722 475,726 33,767 719,229  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 918,278 918,278 - - (1תרומות )

     
 133,672 - - 133,672 לתקופה כנסות נטוה
     

 (1,219,865) - - סכומים ששוחררו מהגבלה
    

(1,219,865) 
     

העברת סכומים שלא קיימת 
לגביהם הגבלה ששימשו 

 - - 23,625 (23,625) לרכוש קבוע

     
 - - (9,854) 9,854 סכומים שהועברו לכיסוי פחת

     

 1,060,807 174,139 47,538 839,130  2019 בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 

 ב'. 8 -ו 7לפרטים ראה ביאורים ( 1)

 

 

 הביאורים המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  צ("מ )חל"כל זכות בע

 2019בדצמבר  31ליום  יםהכספיוחות ביאורים לד

 

 כללי: - 1ביאור 

 ת כחברה לתועלת הציבור."החברה"( מאוגד -כל זכות בע"מ )חל"צ( )להלן  א.

תר אינטרנט הכולל מאגר מידע ארצי במטרה להקים ולהפעיל א 2010י נליו 20-החברה נוסדה ב ב.

 אודות הזכויות המוענקות לתושבי המדינה בכל תחומי החיים ואופן מימושן.

לפקודת ( 2)9ופועלת כמוסד ציבורי על פי סעיף  כמלכ"ר מוסף החברה מסווגת ע"י רשויות מס ערך ג.

 מס הכנסה.

לפקודת מס הכנסה,  46י סעיף אושרה החברה כמוסד מוכר לעניין תרומות לפ 2013באפריל  2-ב  ד. 

 המקנה זיכוי ממס לתורמים לחברה. מעמד

תפעיל  , לפיו,"המזמין"( -ג'וינט ישראל )להלןבין החברה לבין  קבלני נחתם הסכם 2017במאי   ה. 

מין אתר אינטרנט שיספק מידע מקיף על הזכויות שהציבור זכאי החברה )כגוף מפעיל( עבור המז

  להן ועל הדרכים למימושן, וזאת במסגרת מיזם משותף של המזמין עם ממשלת ישראל.

 עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 

  החברה רושמת את נכסיה, התחייבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה. א.

 :חות הכספייםאופן הצגת הדו .ב

 הגדרות: (1)

 פרש בין נכסי החברה לבין התחייבויותיה.הה -"נכסים נטו"  

על השימוש בנכסים נטו שנקבעה על פי התניות של תורמים, תומכים או הגבלה  -"הגבלה"  

 .מעניקי מענקים לעמותה

חלק של הנכסים נטו של החברה שלא אותו  -"נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה"  

 וטלת על השימוש בו כל הגבלה.מ

חלק של הנכסים נטו של החברה הנובע אותו  -"נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה"  

 מתרומות, הקצבות או הכנסות אחרות, אשר השימוש בו הוגבל.

מסוים, או עם חלוף  עהפוקעת, או מוסרת, עם קרות אירוהגבלה  -"הגבלה בעלת אופי זמני"  

ה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים זמן, או שניתן לקיימ

 או הגורמים החיצוניים שנתנו את המקורות.
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 צ("מ )חל"כל זכות בע                                                    

 2019בדצמבר  31ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 

 משך(:)ה עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 )המשך(: אופן הצגת הדוחות הכספיים .ב

כל חשבונות החברה מוצגים , 5תקן חשבונאות מספר ו 69בהתאם להנחיות גילוי דעת מס'  (2)

בדוחות הכספיים במסגרת כוללנית אחת בלבד, תוך סיווג כל יתרות הקרנות, תחת הכותרת 

 נטו". ם"נכסי

 ה תוך הבחנה בין:היתרות הכלולות בקבוצת הנכסים נטו נעשמיון  

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה. - 

 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני. - 

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין: 

 נכסים נטו ששימשו לפעילות. - 

 נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע. - 

 על הפעילויות והדוח על השינויים בנכסים נטו: הדוח (3)

על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח. "הכנסות" הדוח  

כוללות את כל ההכנסות שנתקבלו ושנצמחו בתקופה ללא כל הגבלה על השימוש בהם וכן את 

מהתניות התורמים. במהלך התקופה  ואותו חלק של הנכסים נטו שהוגבלו ואשר השתחרר

 "הוצאות" כוללות גם את ההוצאות שמומנו ממקורות שהוגבלו על ידי נותנם.

על השינויים בנכסים נטו, כולל בנוסף לתוצאה נטו המועברת מהדוח על הפעילויות, גם הדוח  

את כל המקורות שנתקבלו תוך הגבלת השימוש בהם ואת הסכומים ששוחררו מהגבלות. 

גבלות עקב שימוש לפעולות מועברים כהכנסות לדוח על הפעילויות סכומים ששוחררו מה

וסכומים ששוחררו מהגבלות עקב שימוש לרכוש קבוע מועברים ישירות ליתרת הנכסים נטו 

 שלא קיימת לגביהם הגבלה בדוח על השינויים בנכסים נטו.

המתאימות על  כלולים בדוחות כספיים בהכנסות ובהוצאות תרומות בשווי כסף של שירותים (4)

מהתורמים בדבר מחירי  בסיס הערכת שוויון ע"י ההנהלה, המבוססת על קבלת מידע

כמו כן, התרומה מאת גוגל נרשמת בהתאם לנתונים שהועברו  .לחברההשירותים שנתרמו 

 על בסיס חשבון פרופורמה של מחירי שוק.לחברה מחברת גוגל 
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 צ("מ )חל"כל זכות בע

 2019בדצמבר  31ליום  םביאורים לדוחות הכספיי

 )בשקלים חדשים(

 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 מטבע חוץ והצמדה: .ג

תרות של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה ושבהתאם לתנאיה יש , התחייבויות ויםנכסי (1)

לשמור על ערכן של היתרות בתנאי הצמדה לשער חליפין של מטבע חוץ, מוצגים בדוחות 

הכספיים בהתאם לשערים היציגים המתפרסמים על ידי בנק ישראל לתאריך הדוחות 

 הכספיים.

חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע -והוצאות ופעולות אחרות במטבעהכנסות  

 הפעולות.

 יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות על פי תנאיהן. (2)

ד המחירים לצרכן לתאריך הדוחות הכספיים והשינויים להלן  פרטים על השער היציג ומד (3)

 הדיווח:תקופת בהם ב

 31.12.2019 31.12.2018 

 3.748 3.456 שער הדולר של ארצות הברית

 8.10% (%7.79) שיעור שינוי שער הדולר במהלך התקופה

 100.2 100.8 מדד המחירים לצרכן )בנקודות(

 0.8% 0.6% התקופה שיעור שינוי במדד המחירים לצרכן במהלך

 

 :רכוש קבוע .ד

הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים  .הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר 

 שנתיים הנחשבים מספקים להפחתת הנכסים לאורך תקופת השימוש המשוערת בהם.

 

 %  שיעורי הפחת 
 

 33  מחשבים 

 10   ציוד 

 6  ריהוט 

 10  שיפורים במושכר 

 

 שאינו מוסיף מידע משמעותי נוסף למשתמשי הדוחות.דוח על תזרימי המזומנים כיוון לא נערך  .ה
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  צ("מ )חל"כל זכות בע
 
 2019בדצמבר  31ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 
 )בשקלים חדשים(

 
 
 

 חייבים ויתרות חובה: - 3ביאור 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

 1,491,634 1,504,589 הכנסות לקבל

   
 

 רכוש קבוע - 4ביאור 

 סה"כ
 

 מחשבים
שיפורים  

 ריהוט  ציוד  במושכר
 

 
           
 עלות          

 2019בינואר  1ליום   9,524  7,505  16,305  23,143  56,477
 רכישות השנה  2,937  270  -  20,418  23,625

 2019 בדצמבר 31ליום   12,461  7,775  16,305  43,561  80,102
           
 פחת נצבר          

 2019בינואר  1ליום   494  430  1,106  20,680  22,710
 פחת השנה  653  764  1,414  7,023  9,854

 2019בדצמבר  31ליום   1,147  1,194  2,520  27,703  32,564
                      
 עלות מופחתת ליום          

 2019בדצמבר  31  11,314  6,581  13,785  15,858  47,538
                      
 עלות מופחתת ליום          

 2018בדצמבר  31  9,030  7,075  15,199  2,463  33,767
                      

 
 

 :זכאים ויתרות זכות - 5ביאור 
 

  31.12.2019  31.12.2018 

   
 376,533 330,132 עבור המיזם -הוצאת לשלם

 125,558 121,790 עובדים ומוסדות
 93,561 83,800 הפרשה לחופשה

 1,000,000 1,000,000 ג'וינט ישראל -מקדמה
 6,318 13,000 הוצאות לשלם
 9,708 - זכאים אחרים

   

  1,548,722 1,611,678 
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 צ("מ )חל"כל זכות בע
 

 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 )בשקלים חדשים(
 

 

  מעסיק: –התחייבות בגין סיום יחסי עובד  - 6 ביאור

לחוק פיצויי פיטורין  14הינם בהתאם לסעיף פיצויים לעובדי החברה, התחייבויות החברה לתשלום 

)החברה משלמת תשלומים קבועים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים 

אם לא הצטברו סכומים מספקים בתכנית כדי לשלם את כל ההטבות לעובדים המתייחסות  נוספים, אף

 על כן לא נרשמה כל הפרשה בדוחות הכספיים. (.לעבודת העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות

 

  :נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני - 7ביאור 

בסכום של  2016החל משנת שנים  4פות רב שנתית למשך לחברה הסכם עם קרן יד הנדיב לקבלת השתת

, משרד המשפטים טהגויינחלקה של החברה במיזם המשותף שבין חלק מ בכדי לממן ש"ח אלפי 2,690

 .הרחבת תכני האתר של החברה לטובתחברתי,  לשוויוןוהמשרד 

ש"ח, אלפי  635 -2018, בשנת  ש"חאלפי  570 יד הנדיב על חשבון הסכם זה ןהעבירה קר 2019בשנת 

אושרו לשימוש  ש"חאלפי  500שמתוכם  ש"חאלפי  785סך של  2016ובשנת  אלפי ש"ח 700 -2017בשנת 

וח יובשנת הד 2018 שנת הקרן אישרה לחברה להשתמש בתרומה של .החברה בתקופת ההכנה למיזם

 . 2019וח יובשנת הד 2019 שנת שלובתרומה  2018

  
 

 תרומות: - 8ביאור 
  

 נה שהסתיימה ביוםלש   

   31.12.2019  31.12.2018 

     תרומות כספיות א.
 35,000  -   2010שובל ימי  

 -  Fred Isaac   64,252קרן  

 65,000  -  קרן לידידות טורונטו -קרן נאמן 

 5,000  120,000  בנק הפועלים 
 50,000  -  קרן בוקסנבאום נטע 
 15,000  10,000  בנק לאומי 
 100,000  -  קרן דליה ואלי הורוביץ 
 55,167  51,142  קרן עמוס ורות וילנאי 
 12,151  24,171  (1אחרים ) 

      

   269,565  337,318 
 

  
     (2) תרומות מוגבלות ב.
      
 362,237  348,278  קרן אריסון 
 635,000  570,000  קרן יד הנדיב  

   918,278  997,237 

 
 ש"ח כל אחת. 20,000תרומות נמוכות מסך של  (1)
  .7ביאור ראה פרטים ל (2)
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 צ("מ )חל"כל זכות בע
 

 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 )בשקלים חדשים(
    

 
 האתר: הפעלתפיתוח ותרגום,  קידום, הנגשת האתר,הוצאות  - 9 ביאור        

 
 הרכב: .א

 לשנה שהסתיימה ביום   

   31.12.2019  31.12.2018 

      
 *() 2,798,877  2,249,742    יתוח והפעלת האתרהנגשת האתר, תרגום, פהוצאות קידום, 

 395,975  40,871   הוצאות בשווי כסף: פרסום באינטרנט

      
   2,290,613  3,194,852 

 
 סווג מחדש )*(            

 הוצאות השיווק נועדו להביא את בשורת המיזם לאוכלוסיות רחבות. .ב
 
 
 
 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות: - 10ור ביא

  לשנה שהסתיימה ביום   

   31.12.2019  31.12.2018  

       
  451,070  457,607   שכר עבודה ונלוות

  4,936  9,657   שכירות ואחזקת משרדים

  846  1,133   מסים ואגרות

  34,346  41,080   שירותים מקצועיים

  6,168  9,854   פחת

  3,440  3,440   םביטוחי

  -  3,084   אירוח וכיבודים

  -  3,417   דואר

       
   529,272  500,806  
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 צ("מ )חל"כל זכות בע
 

 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 )בשקלים חדשים(
 

 
 
 

 
 (1הכנסות מהפעלת אתר ) - 11 ביאור

 
     
  31.12.2019  31.12.2018 

     
 5,970,892  5,503,544  (2עלות הפעלת האתר בתקופת ההסכם ) לך הכס

     

     

 5,970,892  5,503,544  הכנסות מהמזמין סך הכל

 1,573,390  1,388,746  בניכוי: תרומת החברה למזמין

  4,397,502  4,114,798  (3) הכנסות נטו מהפעלת האתר

 

 
 .ה1ראה ביאור  (1)

 ה. 1, ראה גם ביאור 2017וני י -מועד הפעלת המיזם הינו (2)
 .2017 שנת בגין 215,316כולל סכום של  2018בשנת  (3)
 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן - 12ביאור 
 

ובשל העובדה שחלק ניכר ממימון כל זכות  1/12לתקצוב חודשי של  2020עקב מעבר המדינה בשנת 
 ור מרבית העובדים. מקורו בתקצוב המדינה, נדרשה כל זכות להקטין חלק מעלויותיה תוך שימ


