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  של לבעלי המניות דוח רואה החשבון המבקר
  

   צ)"מ (חל"כל זכות בע
  
  
  
  
  
  

בדצמבר  31ם מי"החברה") לי –להלן ( צ)"מ (חל"כל זכות בעשל  פיםהמצור דוחות על המצב הכספיביקרנו את ה
על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו לכל אחת משתי השנים בתקופה  ותדוחהאת , 2016 - ו 2017

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
  וות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.אחריותנו היא לח

  
  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה - . על1973 –פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 

של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של  להשיג מידה סבירה
ות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו וחראיות התומכות בסכומים ובמידע שבד

חות ההצגה בדוברה וכן הערכת נאותות ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הח
  הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס סביר לחוות דעתנו.

    
  

 החברה, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של סבירמשקפים באופן הנ"ל לדעתנו, הדוחות הכספיים 
י השנים בתקופה לכל אחת משת והשינויים בנכסים נטו את תוצאות פעולותיה, 2016 - ו 2017בדצמבר  31ם מילי

  .)(Israeli GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  , 2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  זיו האפט                                                                                                         
  רואי חשבון                                                                          

    
   2018במאי  6, ירושלים  
  
  

  

  



 

2 

  

   צ)"מ (חל"כל זכות בע

  דוחות על המצב הכספי

  (בשקלים חדשים)

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  
  

   
   2018במאי  6

 ע שופמןיהוש ארז פרלמוטר תאריך אישור הדוחות הכספיים
 דירקטור יו"ר הדירקטוריון 

  
  

      
 31.12.2016 31.12.2017  ביאור  

     נכסים
     :פיםשוט נכסים

 559,177 2,275,883  מזומנים ושווי מזומנים
 264,958 221,307 3 ת חובהחייבים ויתרו

    
  2,497,190 824,135 
    

    :נכסים לא שוטפים
 12,919 6,601 4 רכוש קבוע

  
  

  2,503,791 837,054 

     
     התחייבויות ונכסים נטו

    התחייבויות שוטפות:
  117  72,773    יםספקים ונותני שירות
 63,077 1,310,100 5 זכאים ויתרות זכות

    1,382,873  63,194  

    
    

    נכסים נטו:
     נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

 )24,059( 33,983  ששימשו לפעילות   
 12,919 6,601   ששימשו לרכוש קבוע   
     

 785,000 1,080,334 7  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

  1,120,918  773,860  

  
  

  2,503,791 837,054 
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  צ)"מ (חל"כל זכות בע

  על הפעילויות ותדוח

  (בשקלים חדשים)

  
  
 

  ה ביוםלשנה שהסתיימ    
  31.12.2016    31.12.2017   ביאור 

                מחזור הפעילות:
  1,380,569    538,030   8 כספיות תרומות
   -      1,039,347    13  מהפעלת האתרהכנסות 

   -      782,059      סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
   1,494,462     1,048,758     תרומות בשווה כסף

  160,919       143,438     9 השתתפות הממשלה במיזמים משותפים
   11,057        42,907      8  הכנסות מהרצאות והדרכות

                 
      3,594,539       3,047,007  

               עלות הפעילות:
  1,386,201    1,632,963   10 שכר עבודה ונלוות

   28,080        30,420       משפטיות
   5,864     11,272     ביטוח

  1,447,014    1,519,447   11  שיווק, קידום והפעלת האתרהוצאות 
           
       3,194,101       2,867,159  
           
                  

  179,848       400,438       מפעילותהכנסות נטו 
                

  251,900       334,441     12  הוצאות הנהלה וכלליות
                

  )72,052(    65,997     לפני מימון )גרעון(עודף 
                

  11,948       14,273       הוצאות  מימון 
           

  )84,000(       51,724       תקופהל )גרעוןעודף (
                

  
  

  
  
  
  
  
  
  

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

  נויים בנכסים נטועל השי ותדוח

  (בשקלים חדשים)

  
  
  

  

 שלא קיימת לגביהם הגבלהנכסים נטו  
נכסים נטו 

שקיימת לגביהם 
הגבלה בעלת 

 אופי זמני

 

 
 ושששימ

 לפעילויות
ששימשו לרכוש 

 סך הכל קבוע
     

 72,860  -  8,045 64,815   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
     

 785,000 785,000 -  -  )1תרומות (
      

 )84,000( -  -  )84,000(  לתקופהגרעון 
       

העברת סכומים שלא קיימת 
לגביהם הגבלה ששימשו 

 -  -   9,521 )9,521(  לרכוש קבוע
       

 -  -   )4,647( 4,647  סכומים שהועברו לכיסוי פחת
     

 773,860 785,000 12,919 )24,059(   2016בדצמבר  31יתרה ליום 
          

 1,077,393 1,077,393 -  -  )1( תרומות
      

 51,724 -  -  51,724  לתקופה עודף
          

  )782,059(  )782,059(  -   -   סכומים ששוחררו מהגבלה
       

העברת סכומים שלא קיימת 
לגביהם הגבלה ששימשו 

 -  -   3,367 )3,367(  לרכוש קבוע
          

העברת סכומים שלא קיימת 
לגביהם הגבלה ששימשו 

 -  -   )2,269( 2,269  רכוש קבועמכירת ל
       

 -  -   )7,416( 7,416  סכומים שהועברו לכיסוי פחת
     

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

  

  .8- ו 7 ים) ראה גם ביאור1(

  

  

  

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

  2017בדצמבר  31ליום  יםהכספיוחות לדביאורים 

  

  כללי: - 1ביאור 

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

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

  ואופן מימושן. הזכויות המוענקות לתושבי המדינה בכל תחומי החיים

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

  הכנסה.

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

  המקנה זיכוי ממס לתורמים לחברה.

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

(כגוף מפעיל) עבור המזמין אתר אינטרנט שיספק מידע מקיף על הזכויות שהציבור זכאי להן ועל 

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

  ונאית:עיקרי המדיניות החשב - 2ביאור 

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

  :אופן הצגת הדוחות הכספיים  .ב

  הגדרות:  )1(

  - "נכסים נטו"   

  פרש בין נכסי החברה לבין התחייבויותיה.הה  

  - "הגבלה"   

ו מעניקי מענקים על השימוש בנכסים נטו שנקבעה על פי התניות של תורמים, תומכים אהגבלה   

  .לעמותה

  - "נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה"   

  חלק של הנכסים נטו של החברה שלא מוטלת על השימוש בו כל הגבלה.אותו   

  - "נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה"   

חלק של הנכסים נטו של החברה הנובע מתרומות, הקצבות או הכנסות אחרות, אשר אותו   

  השימוש בו הוגבל.

  - "הגבלה בעלת אופי זמני"   

מסוים, או עם חלוף זמן, או שניתן לקיימה או  עהפוקעת, או מוסרת, עם קרות אירוהגבלה   

להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים או הגורמים החיצוניים 

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

  2017בדצמבר  31ליום  יםהכספיוחות ביאורים לד           

  

  (המשך): עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  (המשך): אופן הצגת הדוחות הכספיים  .ב

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

  ת כוללנית אחת בלבד, תוך סיווג כל יתרות הקרנות, תחת הכותרת "נכסים, נטו".הכספיים במסגר

  היתרות הכלולות בקבוצת הנכסים נטו נעשה תוך הבחנה בין:מיון   

  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה.  -   

  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.  -   

  ם תוך הבחנה בין:נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה מוצגי  

  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" כוללות הדוח   

ל הגבלה על השימוש בהם וכן את אותו חלק את כל ההכנסות שנתקבלו ושנצמחו בתקופה ללא כ

של הנכסים נטו שהוגבלו ואשר השתחרר במהלך התקופה מהתניות התורמים. "הוצאות" כוללות 

  גם את ההוצאות שמומנו ממקורות שהוגבלו על ידי נותנם.

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

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

ששוחררו מהגבלות עקב שימוש לפעולות מועברים כהכנסות לדוח על הפעילויות וסכומים 

ש לרכוש קבוע מועברים ישירות ליתרת הנכסים נטו שלא קיימת ששוחררו מהגבלות עקב שימו

  לגביהם הגבלה בדוח על השינויים בנכסים נטו.

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

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

  .השירותים שנתרמו לעמותה

מבוססת על ו כלולה בדוחות בהכנסות ובהוצאות 2017בשנת  תרומות בשווי כסף של עבודת מנכ"ל  

  השכר המינימאלי שהיה נדרש לשלם למנהל בשכר.
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  צ)"מ (חל"כל זכות בע

  2017בדצמבר  31ליום  יםהכספיוחות ביאורים לד

  (בשקלים חדשים)

  

  (המשך): ת החשבונאיתעיקרי המדיניו - 2ביאור 

  מטבע חוץ והצמדה:  .ג

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

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

  ך הדוחות הכספיים.לשערים היציגים המתפרסמים על ידי בנק ישראל לתארי

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

  הפעולות.

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

להלן  פרטים על השער היציג ומדד המחירים לצרכן לתאריך הדוחות הכספיים והשינויים בהם   )3(

  יווח:הדתקופת ב

 31.12.2017 31.12.2016 

   

 3.845 3.4670 שער הדולר של ארצות הברית

 )1.46(% )9.83(% שיעור שינוי שער הדולר במהלך התקופה

 100 100.4 מדד המחירים לצרכן (בנקודות)

 )0.20(% 0.4% שיעור שינוי במדד המחירים לצרכן במהלך התקופה

  

  :רכוש קבוע  .ד

הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים  .פי עלות בניכוי פחת נצברהרכוש הקבוע מוצג ל  

  הנחשבים מספקים להפחתת הנכסים לאורך תקופת השימוש המשוערת בהם.

  

  %    שיעורי הפחת  
  

  33    מחשבים  

  

  :וי מזומניםומזומנים וש  .ה

די ואשר התקופה עד שווי מזומנים כוללים פיקדונות נזילים הניתנים למימוש למזומנים באופן מיי

  למועד פדיונם במועד ההשקעה בהם, לא עלתה על שלושה חודשים.

  

  שאינו מוסיף מידע משמעותי נוסף למשתמשי הדוחות.דוח על תזרימי המזומנים כיוון לא נערך   .ו

  



 

8 

  

   צ)"מ (חל"כל זכות בע
  

  2017בדצמבר  31ליום  יםהכספיוחות ביאורים לד
  

  (בשקלים חדשים)
  

  
  

  חייבים ויתרות חובה: - 3ביאור 
  

 31.12.2017 31.12.2016 
   

  250,000  218,169  לקבל הכנסות
  10,881  -   מקדמות לספקים

  -   3,138  חייבים אחרים
 4,077 -   הוצאות מראש

    
 264,958 221,307  הכל - סך         

    
  

  

  רכוש קבוע - 4ביאור 

          מחשבים  
            
  עלות          
  2017בינואר  1 ליום        23,025  
  רכישות השנה        3,367  
  גריעות השנה         )3,249(  
  

  2017בדצמבר  31ליום         23,143
            
  פחת נצבר          
  2017בינואר  1ליום         10,106  
  פחת השנה        7,416  
  גריעות השנה        )980(  
  

  2017בדצמבר  31ליום         16,542
                        
  ליוםעלות מופחתת           
  2017בדצמבר  31        6,601  
                        
  עלות מופחתת ליום          
  2016בדצמבר  31        12,919  
                        

  
  

  :זכאים ויתרות זכות - 5ביאור 
  

  31.12.2017  31.12.2016 
   

 (*)       31,015 209,537  עובדים ומוסדות
  25,690  92,862  הפרשה לחופשה

  -   1,000,000  שראלג'וינט י - מקדמה
 6,372 6,372  הוצאות לשלם
  -  1,329  זכאים אחרים

    
 63,077 1,310,100  הכל- סך  

      
      (*) סווג מחדש
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  צ)"מ (חל"כל זכות בע
  

  2017בדצמבר  31ים ליום הכספיוחות ביאורים לד
  

  (בשקלים חדשים)
  

  

   מעסיק: –התחייבות בגין סיום יחסי עובד  – 6 ביאור

לחוק פיצויי פיטורין (החברה  14הינם בהתאם לסעיף פיצויים לעובדי החברה, ת החברה לתשלום התחייבויו

משלמת תשלומים קבועים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים, אף אם 

לא הצטברו סכומים מספקים בתכנית כדי לשלם את כל ההטבות לעובדים המתייחסות לעבודת העובד 

  על כן לא נרשמה כל הפרשה בדוחות הכספיים. ).תקופה השוטפת ובתקופות הקודמותב

  

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

אלפי  2,690בסך של  )2017החל משנת  - שנים 4( ד הנדיב לקבלת השתתפות רב שנתיתקרן יהסכם עם  לחברה

ותרגום חלקים ממנו לערבית. כמו כן, ההשתתפות מיועדת  למטרת הרחבת תכני האתר של החברה ש"ח

  עם משרד המשפטים.הפעלת האתר המשותף לממן את חלקה של החברה ב

אלפי  785 סך של 2016, ובשנת אלפי ש"ח 700הסכם זה סך של  העבירה קרן יד הנדיב על חשבון 2017בשנת  

  למיזם.אושרו לשימוש החברה בתקופת ההכנה  ₪ 500,000ש"ח שמתוכם 

אלפי דולר בהסכם לשלוש שנים למטרת מימון חלקה של החברה  300בנוסף, קרן אריסון תורמת לחברה 

  בהפעלת האתר.

    
  

  תרומות: - 8ביאור 
    

  לשנה שהסתיימה ביום   

   31.12.2017  31.12.2016 
          
        תרומות כספיות  .א  
          
 400,000  -    אמתי וסמדר קורן  
 100,000  -    קרן גלילאו  

 125,000  -    קרן יד הנדיב   
 Fred Isaac    87,250  60,960קרן   
  93,660   -    תורמים פרטיים באמצעות הקרן החדשה לישראל  
 70,000  10,000   מיטב דש בית השקעות  
 88,500  21,500   קרן לידידות טורונטו - קרן נאמן  
 89,000  -    קרן גנדיר  
  7,500   -    מתן  
  57,513   -    אוריון - היסוד קרן  
  10,000   10,000   בנק הפועלים  
  32,592   -    בר אילן - מרכז רקמן  
  200,000   200,000   מגדל  
  -    30,000   טבע תעשיות  
  -    20,000   בנק לאומי  
  -    50,000   אלי הורוביץו דליה קרן  
  -    51,594   קרן עמוס ורות וילנאי  
  45,844   57,686   )1אחרים (  

        
  1,380,569    538,030    הכל- סך    
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  צ)"מ (חל"כל זכות בע
  

  2017בדצמבר  31ים ליום הכספיוחות ביאורים לד
  

  (בשקלים חדשים)
       

  (המשך): תרומות – 8ביאור        
  

        הרצאות ומהדרכהמפרויקטים, הכנסות   .ב  
          

  -   33,069   מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן  
 11,057  9,838   אחרים  
     42,907  11,057 

          
        )2( תרומות מוגבלות  .ג  
          
  -    377,393   קרן אריסון  
 785,000  700,000   קרן יד הנדיב   
     1,077,393  785,000 

  
 ש"ח כל אחת. 20,000תרומות נמוכות מסך של  )1(
    .7ביאור  גם ראה )2(

  

  
  השתתפות הממשלה במיזמים משותפים: -9ביאור 

  
  

ו הוקם ושוחרר במסגרת, והחברה הרשות לזכויות ניצולי השואהבין רב שנתי נחתם חוזה  2012 באוקטובר

החוזה משתתפת הרשות במסגרת  .אתר מידע לאומי לזכויות ניצולי השואה בישראל 2013לציבור בראשית 

 .2017הוארך ההסכם עד למועד סיומו בספטמבר  2016בר . בנובמהמיזםלזכויות ניצולי השואה  בהוצאות 

  
  ודה ונלוות:שכר עב - 10ביאור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום   

   31.12.2017  31.12.2016 
          

 1,027,712  1,471,392    שכר ישיר
 358,489  161,571    נלוות לשכר

         
 1,386,201   1,632,963      הכל- סך  

  
  

  האתר: והפעלת קידוםהוצאות שיווק,  -11 ביאור        
  
  הרכב:  .א

  לשנה שהסתיימה ביום   

   31.12.2017  31.12.2016 
          

 152,552  470,689    הוצאות שיווק, קידום והפעלת האתר
 1,294,462  1,048,758    באינטרנטהוצאות בשווי כסף: פרסום 

         
 1,447,014   1,519,447      הכל- סך  

  
 הוצאות השיווק נועדו להביא את בשורת המיזם לאוכלוסיות רחבות.  .ב
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  צ)"מ (חל"כל זכות בע
  

  2017בדצמבר  31ים ליום הכספיוחות ביאורים לד
  

  (בשקלים חדשים)
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות: - 21ביאור 
    לשנה שהסתיימה ביום   

   31.12.2017  31.12.2016   

           
  )*(  200,000  267,871    שכר עבודה ונלוות

   20,941  21,411    שכירות ואחזקת משרדים

   6,704  6,103    תמסים ואגרו

   12,753  26,793    שירותים מקצועיים

   3,030  -     ספרות מקצועית

   4,647  7,416    פחת

    -    3,440    ביטוחים

    3,825   1,407    אחרות

          
    251,900    334,441      הכל- סך  

  
  של עבודת הניהול). , הניהול בוצע בהתנדבות (הדוח הכספי כולל שווי מוערך2016עד וכולל שנת  *)(
   

  
  

  )1הכנסות מהפעלת אתר (–13 ביאור
  

          
     1,394,129    )2עלות הפעלת האתר בתקופת ההסכם ( ך הכלס

        

       
   1,394,129    הכנסות מהמזמין סך הכל

   354,782    בניכוי: תרומת החברה למזמין
    1,039,347    הכנסות נטו מהפעלת האתר

 

  
 .ה1ר ראה ביאו )1(
  7, ראה גם ביאור 2017יוני  - מועד הפעלת המיזם הינו )2(

  
  


