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3 
 

 ר( "מעגלי שמע )ע
 

 הפעילויות על ותדוח
 
 
 
 
 
 לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2021 31.12.2020 
 שקל חדש  שקל חדש  ביאור 
    

 5,576,373 4,843,375 8 מחזור הפעילויות 
    

 5,095,656 4,393,097 9 עלות הפעילויות  
    

 480,717 450,278  סות נטו מפעילויותהכנ
    

 1,048,406 975,902 10 הוצאות הנהלה וכלליות 
    

 ( 567,689) ( 525,624)  הוצאות נטו לפני מימון
    

 13,373 13,669  הוצאות מימון, נטו 
    

 3,585 -  הוצאות אחרות 

    
 ( 584,647) ( 539,293)  גרעון נטו לשנה 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהדוחות הכספיים.חלק בלתי נפרד  המצורפים מהוויםהביאורים 
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 על השינויים בנכסים נטו ותדוח
 

 נכסים נטו 

 נכסים נטו
שקיימת לגביהם  

 הגבלה  

 

  שאין לגביהם הגבלה  

 

לשימוש  
לפעילויות שלא  

יועדו ע"י 
 מוסדות המלכ"ר

שהושקעו 
בנכסים 
 קבועים

ל ידי  שיועדו ע
מוסדות 
 סך הכל העמותה

 שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  

      
 2,083,100 570,000 800,000 393,238 319,862 2020בינואר  1יתרה ליום 

      
      גריעות במהלך השנה 

 ( 584,647) - - - ( 584,647) גרעון לשנה 
 - - - 39,008 ( 39,008) ששימשו לרכישת רכוש קבוע 

 - - - ( 3,585) 3,585 סכומים שנבעו ממימוש רכוש קבוע 
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות  

 - - - ( 162,455) 162,455 פחת  

 (457,615 ) (127,032 ) - - (584,647 ) 
 

     

 1,498,453 570,000 800,000 266,206 ( 137,753) 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

      

      גריעות במהלך השנה 

 ( 539,293) - - - ( 539,293) גרעון לשנה 
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות  

 - - - ( 85,729) 85,729 פחת  

 (453,564 ) (85,729 ) - - (539,293 ) 

 

     

 959,160 570,000 800,000 180,477 ( 591,317) 2021בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 

מוסיקה, הנגשת מועדונים וכיסוי גרעון שוטף עתידי. יתרה זו המוסדות המנהלים ייעדו סכום לצורך הקמת חדר   (*)
 ש"ח.   59,069כוללת גם הקדש ע"ש שושנה רפופורט ז"ל בסך 

 
 

 מהדוחות הכספיים.חלק בלתי נפרד  המצורפים מהוויםהביאורים 
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   2021בדצמבר  31ליום  יםהכספיוחות ביאורים לד
 
 

 כללי:  - 1ביאור 

 . 580002483. ומספרה ח.פ. 1982רשמה בחודש ינואר העמותה נ .א

 לפקודת מס הכנסה.  46העמותה מאושרת לעניין תרומות ע"פ סעיף  .ב

תל אביב,  פעילות העמותה מתנהלת במבנים שהועמדו לרשותה על ידי עיריות ומועצות מקומיות כדלקמן:   .ג
 . ברקן, רחובות, פתח תקווה וכפר סבאירושלים, באר שבע, טבריה,  

שנת  לקרא .ד תום  עמותת  2018ת  לבין  העמותה  בין  המיזוג  והושלם  אושר  החרש    -,  לקידום  "המכון 
)להלן ה"קולטת",    -בישראל"  העמותה  נעשתה  וכך  המכון  עמותת  את  קלטה  העמותה  כאשר  "המכון"( 

ולמעשה עמותת המכון חדלה מלהתקיים בתום השנה וכל פעולותיה ונכסיה נקלטו בעמותת מעגלי שמע  
הפעילות. חלק מעובדי המכון סיימו את עבודתם וחלקם הועברו לעמותה וממשיכים לעבוד    בה הומשכה

 שם. 

 

 :מטרות העמותה

  , השכלתם ומעמדם של אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בישראל.לקדם את חינוכם .1

וכבדי  ליזום   .2 החרשים  לאוכלוסיות  המאפשרים  ועדכניים  חדשניים  פתרונות  מגוון  ולהטמיע  לפתח 
החינוכיהשמ בפן  החיים  בתחומי  מלא  שילוב  החברה    ,יעה,  רבדי  עם  ובתקשורת  והחברתי  התעסוקתי 

שוויוני  .  והקהילה ומעמד  מלא  תפקוד  השמיעה  וכבדי  החרשים  לאוכלוסיית  לאפשר  מנת  על  זאת 
 כאזרחים ושותפים פעילים.  

 לטפל בילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה.   .3

בהכשרת .4 לסייע  החירש  א.  שמיעה    אוכלוסיית  וכבדי  חירשים  ונוער  ילדים  לרבות  השמיעה,  וכבדי  ים 
 ה להביא לשיתופם המלא בעבודה בחברה הישראלית.רבשילובים בהשכלה הגבוהה במט

 חרשים וכבדי שמיעה ולכוונם למצות את מלוא הפוטנציאל של ילדיהם.   הורים של ילדים ונוערל ב. לסייע

ארגונים    ולקדם   לקיים .5 מוסדות,  עם  המטפליםקשרים  ובחו"ל,  בארץ  שונים,  וכבדי    וגופים  בחרשים 
 לייעץ להם.ו , וכן לסייע שמיעה

 לאסוף ולרכז נתונים ומידע, מכל הסוגים, בכל הנוגע לקידום כל הפעילויות הנ"ל.  .6

החרשים   .7 אוכלוסיית  של  ושוויוני  מלא  לשילוב  ותמיכה  סיוע  במתן  לצורך  ציבורית  תודעה  בארץ  ליצור 
    ה, ולקדם חקיקה בתחום אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה. וכבדי השמיעה בחבר
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 2021בדצמבר  31ליום ביאורים לדוחות הכספיים 
 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית:  - 2ביאור 
 

 , כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים40יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר  .א

 

 דרישות הפרסום 

מספר  תק חשבונאות  פורסם  40ן  "התקן"(  )להלן:  מלכ"רים  ידי  על  כספי  ודיווח  חשבונאות  כללי   ,

. התקן מחליף את ההוראות הקיימות בנוסח המשולב של גילוי דעת מספר  2020באוגוסט    13ביום  

 . 9והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מספר   5ותקן חשבונאות מספר  69

 

 תחילה והוראות מעבר 

. לא הוצג מחדש מידע השוואתי בגין  2021בינואר    1ושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  התקן י

השינויים במדידה הנובעים מהוראות תקן זה. הוראות ההצגה הכלולות בתקן זה יושמו למפרע החל  

 . ממועד התחילה של התקן

 אופן הצגת הדוחות הכספיים: .ב

 

 תוך הבחנה בין:  מיון היתרות הכלולות בקבוצת הנכסים נטו נעשה

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה.      -        

 . נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה     -        

 הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין:         

 . ת המלכ"רולות שלא יועדו ע"י מוסדי לשימוש לפע  נכסים נטו     -        

 .שהושקעו בנכסים קבועיםנטו   נכסים     -        

 .ר"נכסים נטו שיועדו על ידי מוסדות המלכ      -        

1. 

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

וכן את אותו חלק    ן את כל ההכנסות  שהתקבלו ושצמחו  בתקופה  ללא כל הגבלה על השימוש בה

סים  נטו שהוגבלו ואשר שוחררו במהלך התקופה מהתניות התורמים. "הוצאות" כוללות  של הנכ

 . מי שנתן אותםגם את ההוצאות שמומנו ממקורות שהוגבלו על ידי 

2. 

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

תוך הגבלת השימ  ואת כל  המקורות שהתקבלו  בהם  ששוחררו מהגבלות. סכומים    וש  הסכומים 

וסכומים    ששוחררו הפעילויות,  על  לדוח  כהכנסות  מועברים  לפעילויות  שימוש  עקב  מהגבלות 

לרבות בגין רכוש קבוע שהתקבל במתנה )שהתמורה  ששוחררו מהגבלות עקב שימוש לרכוש קבוע  

מועברים ישירות ליתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה בדוח על  ממימושו לא הוגבלה(  

 ם בנכסים נטו. השינויי

3. 
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 2021בדצמבר  31ליום ביאורים לדוחות הכספיים 
 
 

 )המשך(:   עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
 :בסיס הרישום .ג

 סותיה והוצאותיה על בסיס צבירה. רושמת את נכסיה, התחייבויותיה, הכנ העמותה .1

מס'   .2 תקן  להוראות  בהתאם  הכספיים  דוחותיה  את  עורכת  לתקינה    41העמותה  הישראלי  המוסד  של 

    מלכרים. לדווח ע"י ת חשבונאית העוסק בכללי חשבונאי

 
 :הצמדה למדד או למטבע חוץ .ד

 
 ליפין היציג ליום הדיווח. נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער הח .1

 נכסים והתחייבויות הצמודים למדד נכללו לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה.  .2

 הוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע הפעולות. הכנסות,   .3

 הפרשי הצמדה ושער נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם.  .4

 : מדדים ושערי החליפין של מטבעות עיקריים אודותלהלן פרטים  .5

 31.12.2021 31.12.2020 

 100.1 102.6 לפי מדד בגין  מדד המחירים לצרכן )בנקודות(

 3.215 3.110 דולר(  1 -דולר של ארצות הברית )בש"ח ל

 3.944 3.519 אירו(  1 -אירו )בש"ח ל

 

 חליפין של מטבעות עיקריים: הי  שערמדדים ו.      להלן פרטים אודות השינויים ב 6        

 שנה שהסתיימה ביום ל 

       31.12.2021 31.12.2020 

 % % 

 ( 0.69) 2.80 מדד המחירים לצרכן 

 ( 6.97) ( 3.27) דולר של ארה"ב  

 1.70 ( 10.76) אירו  

 

 מזומנים ושווי מזומנים:     .ה

שאינם מוגבלים  תר, פיקדונות לזמן קצר  כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין הי

משועבדים   למועד  ושאינם  עד  ושהתקופה  בבנקים  על    פירעונםשהופקדו  עלתה  לא  בהם  ההשקעה  במועד 

 .  ואשר אינם מוגבלים בשימוש חודשיםשלושה 

 .    רכוש קבוע : ו

 מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר.. 1

 קופת השימוש המשוערת בנכסים. הפחת מחושב לפי שיטת "הקו הישר" על בסיס ת . 2

 שיעורי הפחת השנתיים:  . 3

 אחוז                                                            

 10                                 שיפורים במושכר

       6-10ציוד וריהוט משרדי                             

   15-33               מחשבים וציוד אלקטרוני    
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 2021בדצמבר  31ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 
 

 )המשך(:   עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

             :הכרה בהכנסה ובשינויים בנכסים נטו    .ז

 ההכנסות והשינויים בנכסים נטו שהוגבלו רשומים על בסיס צבירה.  .1

מיומנ .2 הדורשים  מקצועישירותים  ומומחיות  נאלצת    אולשל   תות  העמותה  הייתה  מתקבלים  היו 

בעלי ערך נכס מהותי על בסיס כולל ביחס להיקף הפעילות    שהם   שכירות ומתנדבים,  -לרכשם כדוגמת 

  כעלויותת והן  ונרשמים הן כהכנסברמת מיומנות סבירה,  ן  וג של העמותה וניתן להעריך את שוויון הה

   .  יותבדוח על הפעילו

 הפרשה לחופשה: .ח

של לשכת רואי חשבון הכוללת את מכפלת ימי    19התחייבות להפרשה שנתית נרשמת לפי גילוי דעת מספר  
   ליום המאזן בתעריף ליום עבודה. העמותההחופשה שנצברו לזכות עובדי 

 הסתייעות באומדנים:  .ט

לבצע  ת ההנהלה  בלים, נדרשבעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקו
נלווים אליהם.  אומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובביאורים ה

 בעם של אומדנים והנחות, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהם.מעצם ט

 : דוח תזרים מזומנים .י

 הדוחות.   יכל מידע נוסף בעל משמעת לקוראדוח על תזרימי מזומנים לא נערך מאחר ואין בו         
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 2021בדצמבר  31ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
 

 
 

 :מזומנים ימזומנים ושוו - 3ביאור 
 

  31.12.2021  31.12.2020 
 שקל חדש  שקל חדש  

      
 1,177,551 1,032,623 מזומנים בבנקים 
 - 33,959 מזומנים במט"ח 

 6,572 7,312 קופות 
 157,279 26,134 פיקדונות 

   
 1,100,028 1,341,402 

 
 

 :חייבים ויתרות חובה  – 4ביאור 
 

  31.12.2021  31.12.2020 
 שקל חדש  שקל חדש  

      
 3,080 4,680 המחאות לגביה 

 181,712 181,749 מקדמות לספקים 

 278 22,115 כרטיסי אשראי 
   

 208,544 185,070 
 
 

 :רכוש קבוע – 5ביאור 
 

 סך הכל
שיפוצים  

  במושכר 
מחשבים  
  ציוד אלקטרוני   וציוד נלווה

 ריהוט וציוד
   משרדי 

   שקל חדש   שקל חדש   שקל חדש   שקל חדש   שקל חדש 
 עלות           

 1.1.2021ליום   555,954  355,761  1,249,437  997,783  3,158,935

           

 31.12.2021ליום   555,954  355,761  1,249,437  997,783  3,158,935
           

 פחת שנצבר           

 1.1.2021ליום   485,030  257,482  1,208,861  941,356  2,892,729

85,729 
 

 פחת השנה   39,160  17,247  11,371  17,951

 31.12.2021ליום   524,190  274,729  1,220,232  959,307  2,978,460
           

180,477  38,476  29,205  81,032  31,764  
יתרה מופחתת ליום  

202131.12. 
           
           

266,206  56,427  40,576  98,279  70,924  
יתרה מופחתת ליום  

202031.12. 
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 2021בדצמבר  31ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 
 זכאים שונים ויתרות זכות: – 6ביאור 

 

  31.12.2021  31.12.2020 
 שקל חדש  שקל חדש  

      
 207,900 202,640 עובדים ומוסדות בשל שכר ומשכורת 

 107,666 85,257 הפרשה לחופשה 
 14,473 78,156 אחרים 

 108,171 100,691 הוצאות לשלם 

 466,744 438,210 

 

 
 : , נטוסיקמע -יחסי עובד התחייבויות בגין סיום – 7ביאור 

 
  31.12.2021  31.12.2020 

 שקל חדש  שקל חדש  
      

 232,708 259,998 י פיטורין יעתודה לפיצו 
 ( 141,088) ( 209,276) בניכוי יעודה 
   

 50,722 91,620 
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 2021בדצמבר  31ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 
 

 :יותמחזור הפעילו – 8ביאור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
  31.12.2021  31.12.2020 
 שקל חדש  שקל חדש  

      
 1,814,783 1,502,362 שווי שירותים וטובין שהתקבלו ללא תמורה )*(

 552,701 603,451 משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
 141,083 161,530 ביטוח לאומי 

 204,874 1,517 שיקום   תמועדוניו  –משרד הרווחה 
 54,209 90,945 משרד החינוך 

 470,786 365,468 עיריית תל אביב 
 4,794 16,328 עיריית ירושלים 

 13,371 2,000 רשויות מקומיות אחרות 
 136,000 176,000 הטה אוזן לדממה  

 1,101,192 1,148,470 תורמים שונים 
 135,022 154,675 השתתפות הורים 

 16,300 10,900 קורסים והשתלמויות 
 648,166 444,586 תכניות מעבר 

 57,951 16,835 הכנסות שונות 
 23,700 - הכנסות שפת הסימנים  

 113,528 148,308 הכנסות מגוינט 
 87,913 - הכנסות תרגום מרחוק 

 4,843,375 5,576,373 
 

 
   9ראה ביאור  )*(             

 
 : עלות הפעילויות – 9ביאור 

 

 לשנה שהסתיימה ביום  
  31.12.2021  31.12.2020 
 שקל חדש  שקל חדש  

      
 1,814,783 1,502,362 שווי שירותים וטובין שהתקבלו ללא תמורה )**(

 1,884,132 1,549,181 שכר והשתתפות בסניפי העמותה 

 68,482 132,047 הוצאות ושכר שירותים סוציאליים 
 102,651 44,903 הוצאות ושכר מוקד תרגום מרחוק 

 13,545 - אות ושכר שפת סימנים הוצ
 671,705 444,938 הוצאות ושכר תכניות מעבר 

 112,831 77,156 הוצאות פחת 
 306,565 388,006 הוצאות ושכר השכלה גבוה בחברה הערבית 

הוצאות ושכר תרגום התורה לשפת הסימנים, פרויקט מסירה  
 6,952 5,618 ומודל הצלחה 

 114,010 248,886 הוצאות הנגשת שירותי בריאות 
 
 
 
 

4,393,097 5,095,656 
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 : עלות הפעילויות )המשך( – 9ביאור 
 

 שהתקבלו ללא תמורה:  וטובין הרכב שווי שירותים ( *)*
 

 

 תעריף 2020 2021 שירות

 של חשבון הארנונה של העירייה.   הערכות 169,751 73,508   החשבון ארנונ 
      :שכר דירה

 תל אביב 
 

1,128,000 

 

1,128,000 

 

  94,000)  2021  -חודשים ב  ₪12 לחודש במשך    94,000

 (2020 -חודשים ב  12ש"ח לחודש במשך 

 ירושלים 
 

99,900 
 

99,900 
 

  12במשך    1/3שימושם מהשטח    2021-לחודש ב   25,000
 חודשים(  12 במשך 25,000  2020חודש )בשנת 

 על סמך חשבוניות שהתקבלו. 129,281 48,453 שווי ערך טובין  
    :שווי ערך מתנדבים

 שעות(  9,885 2020שעות )בשנת  X 5,237לשעה   29.12 287,851 152,501 דצמבר  -חודשים ינואר  

 1,502,362 1,814,783  
 

 :הוצאות הנהלה וכלליות – 01ביאור 
 
 

  31.12.2021  31.12.2020 
 שקל חדש  שקל חדש  

      
 767,500 728,021 שכר ונלוות 

 1,815 1,653 תקשורת 
 264 177 משרדיות 

 9,104 4,218 אחזקה ותפעול מבנה 
 83,944 53,110 שירותים מקצועיים 

 5,203 643 כבודים ואש"ל 
 6,204 420 נסיעות וחניה 

 64,350 35,100 משפטיות 
 21,264 32,181 פרסום ויחסי ציבור 

 2,344 1,505 חשמל מיסים ואגרות 
 1,266 1,221 מתנות 
 3,219 6,592 ארנונה 
 12,674 6,623 שונות 

 49,624 8,573 פחת הוצאות  
 16,996 92,808 הוצאות גיוס תרומות 
 438 870 הוצאות יום התרמה 

 2,197 2,187 בטוחים 

 975,902 1,048,406 
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 מגיפת הקורונה  –אירועים משמעותיים  -  -11ביאור 
 

הקורונה   נגיף  של  התפרצותו  דצמבר  COVID 19בעקבות  בחודש  בסין  שנת  2019,  בתחילת  והתפשטותו   ,

תפשטות  למדינות רבות נוספות, חלה ירידה בהיקפי הפעילות באזורים רבים בעולם לרבות ישראל. ה  2020

ממשלת   ותעסוקה אשר הטילו  תנועה  למגבלות  העולמית,  בהיקף התחבורה  לירידה  היתר  בין  גרמה  הנגיף 

ישראל וממשלות רבות בעולם. כמו כן, בהתאם להוראות הממשלה בישראל, נאסרה או הוגבלה פעילות בתי  

ושבתו מערכות החינוך  עסק, הוגבלה משמעותית נוכחות כח אדם במקומות עבודה, נסגרו מקומות בילוי, ה

 והוטלו הגבלות על יציאה מבתי המגורים.  

הצ על  שהוטלו  האחרות  והמגבלות  הסגרים  ,מפעילות  יבמהלך  השנה  של  גדול  בחלק  העמותה,  עברה  בור 

עובדי   עבדו  הסגרים  בתקופות  קול.  פיתוח  חוג  כגון  מקוונים  חוגים  והוספת  מקוונת  לפעילות  פרונטלית 

קט וחלק  מבתיהם  קצרות.העמותה  לתקופות  לחל"ת  הוצא  מהם  העמותה    ן  חזרה  המגבלות  הורדת  עם 

 לפעילות רגילה. 


