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  לחברי המבקר    החשבו�  רואה דוח  
  
  
  לשובעעמותת   

  
  
  
  
  
  

בדצמבר  �31 ימ) ליהעמותה �(להל�  לשובעעמותת של  פי�המצור ני�ביקרנו את המאז
.  כי�תארי �באות ושהסתיימ כל אחת מהשני�להפעילויות  ותואת דוח  2011�ו      2012

.  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות עמותהה מנהלידוחות כספיי� אלה הנ� באחריות 
  כספיי� אלה בהתבסס על ביקורתנו.

  
  

ות תקני� שנקבעו , לרבבישראל ערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני ביקורת מקובלי�
פי תקני� אלה �.  על1973 �בתקנות רואי חשבו� (דר! פעולתו של רואה חשבו�), התשל"ג

נדרש מאיתנו לתכנ� את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחו� שאי� 
בדוחות הכספיי� הצגה מטעה מהותית.  ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

ע שבדוחות הכספיי�.  ביקורת כוללת ג� בחינה של כללי התומכות בסכומי� ובמיד
וכ�  עמותהה מנהליהחשבונאות שיושמו ושל האומדני� המשמעותיי� שנעשו על ידי 

הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי� בכללותה.  אנו סבורי� שביקורתנו מספקת 
  בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
  

� נאות, מכל הבחינות המהותיות, את לדעתנו, הדוחות הכספיי� הנ"ל משקפי� באופ
כל ואת תוצאות פעולותיה ל 2011�ו 2012  בדצמבר 31 מי�לי העמותהמצבה הכספי של 

  בישראל. ,  בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי�כי�תארי �באות ושהסתיימ אחת מהשני�
  
  
  
  
  

  חממי  אבנר  ושות'                                                                                                                 
  

  רואי   חשבו�                                                                                                                     
  
  
  

  3201  במר.  14אביב,   �תל 
  



 

  3

  
  לשובעעמותת    
  
  
  

  י   	  נ    ז  א    מ
  

  בדצמבר 31ליו�      
  2011   2012   ביאור  בשקלי� חדשי�

        
        נ כ ס י 	

        רכוש  שוט�
  1,085,685  917,432  3  מזומני� ושווי מזומני�

  2,186,543  1,881,480  3  קרנות שמורות  לפרוייקטי� מיועדי�
  71,809  37,940    המחאות לגביה

  מכל הלב" בש� פרוייקט "תו  �מקדמה למגה קמעונאות 
  החברה לאיתור ולהשבת נכסי� של נספי השואה בע"מ     

    
945,451  

  
370,220  

  42,000  207,027    חייבי� שוני�
    _______  _______  
    3,989,330  3,756,257  
    ����������  ����������  

  972,059  755,298  4  רכוש קבוע
    ����������  ����������  
    _______  _______  
    4,744,628  4,728,316  
    ======  ======  
        

        ה ת ח י י ב ו י ו ת

        התחייבויות שוטפות
�         אשראי לזמ� קצר מבנק נטו      1,243 

 200,328 246,577    ספקי� והמחאות לפירעו�
  213,432  185,070    עובדי� ומוסדות בשל שכר

    _______  _______  
    431,647  415,003  
    ����������  ����������  

�       5  התחייבות בשל סיו� יחסי עובד מעביד, נטו       �  
    ����������  ����������  
        

        נכסי�   נטו 
  972,059  755,298    נכסי� נטו לרכוש קבוע

  1,039,859  945,872    ל"תו מכל הלב"מיועד עוד� נטו, 
  1,516,904  935,804    לפרוייטי� בתהלי!מיועד עוד� נטו, 
  784,491  1,676,007    להוצאות עתידיות לפי הוראות התורמי�מיועד עוד� נטו, 

    _______  _______  
    4,312,981  4,313,313  
    ����������  ����������  
    _______  _______  
  4,744,628  4,728,316  

                                    ___________           ___________ ====== ====== 
      עד  חריש�גיל            יוסי אביגדורי                                      
      חבר ועד מנהל            מנכ"ל ויו"ר ועד מנהל                               

      
  הביאורי�  המצורפי�  לדוחות  הכספיי�  מהווי�  חלק  בלתי  נפרד  מה�.
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  לשובע עמותת   
  
  

  דוחות   על   הפעילויות
  
  

 לשנה      שהסתיימה     

 בדצמבר       31ביו�      
 2011 2012 רשימה בשקלי�  חדשי�

    

     
     מחזור  הפעילויות

 11,222,978 11,770,542 א' תרומות תמיכות ואחרות
  להשבת לאיתור ותקבולי� ל"תו מכל הלב" מהחברה 

  מועבר מיידית לניצולי השואה � שואהשל נספי ה נכסי�  
    

9,769,094  
  

10,347,809  
    ________ ________ 
    21,539,636 21,570,787 

  ����������� ����������� 

    
    עלות  הפעילויות

 9,971,152 11,334,457 ב' רכישות מזו� והוצאות הפעילויות
 7,500 7,500   בלי�תרומת ילדי בתי הנוער לעמותת "עלה" לילדי� מוג

  10,325,972  9,801,602    לניצולי השואה "תו מכל הלב"חלוקת כרטיסי מזו� 
  ________ ________ 

  21,143,559 20,304,624 

  ����������� ����������� 

  ________ ________ 

      
 1,266,163 396,077  עוד�    מפעילויות  

    
 361,160 396,409 'כט הוצאות הנהלה וכלליות  

      

  _______ _______ 

     
 905,003 )332(      עוד�   לשנה  (גירעו�)  

     
  יתרת  עוד� לתחילת השנה,  מיועד 

 להוצאות עתידיות לפי הוראות התורמי�               
   

4,313,313 
  

3,408,310 

  _______ _______ 

     
  יתרת  עוד� לסו� השנה,  מיועד 

 להוצאות עתידיות לפי הוראות התורמי�               
   

4,312,981 
  

4,313,313 

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

 

 
 חלק  בלתי  נפרד  מה�.  י�לדוחות  הכספיי�  מהוו  י�המצורפ  הביאורי� והרשימות
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  עמותת    לשובע

  מחזור     הפעילויות
  

 לשנה      שהסתיימה                                בשקלי	 חדשי	   �רשימה  א'  

 בדצמבר       31ביו	                                  

 2011 2012 ביאור מחזור  הפעילויות

 2,362,247 2,727,646 6  תרומות  כלליות

 23,557 4,516   בעכומסעדה תרומות ל

 88,434 132,857   בכרמיאלתרומות למסעדה 

  796,559  1,340,952   רטיס לשובע"תרומות לכרטיסי מזו� "כ
  1,570  11,000   דרי רחוב נותמעו �תרומות לגגו� 
  14,100  0   משוחררי	 נפגעי סמי	 אסירי	לשיקו	 מעו�  �תרומות לגגו� 

  43,030  106,227    בתי נוער�תרומות כלליות לקדימה 
 254,372 244,899  אביב�תלבתרומות לבית נוער קדימה קסירר 

 322,997 355,967  רמלהבית נוער ח( קדימה תרומות לב

 359,149 336,959  רחובותבתרומות לבית נוער ח( קדימה 

  378,451  640,786  יפובתרומות לבית נוער ח( קדימה 
  297,160  175,440  לילדי עובדי	 זרי	 �תרומות לבית נוער קדימה קסירר 

  403,431  120,777   תרומות לבית נוער קדימה לצעירי	 באור יהודה

  *        77,524  0  אזורבLittle Dream תרומות לבית נוער קדימה  

  316,348  264,981  אור יהודה ב Little Dreamתרומות לבית נוער קדימה 

  469,926  424,087   אביב�תלב" כפר של	" Little Dreamתרומות לבית נוער קדימה 

  218,567  182,700   יבנהב  IBBLSתרומות לבית נוער קדימה 

  458,929  222,273  י	�בתב Little Dreamתרומות לבית נוער קדימה 

  434,530  296,004  תקוה�פתחבתרומות לבית נוער שמיר קדימה 
  92,456  305,402  גת�קריתבתרומות לבית נוער קדימה 

  460,465  474,984  סבא  �כפרב Sandiskתרומות לבית נוער קדימה 

  257,188  118,014  שמונה�קריתב  BMCקדימה  תרומות לבית נוער

  *          7,300  0  גני תקוהבתרומות לבית נוער קדימה 
  296,734  89,050  בית שא�בתרומות לבית נוער קדימה 
  308,367  100,783  חדרה בתרומות לבית נוער קדימה

  227,260  235,909  ערד באריה לבית נוער קדימה תרומות 
  354,305  353,651  בני ברקבצ'מפיו� נוער קדימה בית לתרומות 
  129,675  434,955  צפתבסאסא בית נוער קדימה לתרומות 

  20,000  141,474  קדימה  של בתי הנוער תרומות לחוג בוגרי	
  577,330  547,718   השתתפות החברה לאיתור והשבת נכסי	 של נספי השואה בהוצאות "תו מכל הלב"

       ומית ומוסדות אחרי	 בהוצאות:השתתפות הרשות המק
  70,000  133,334   בתי נוער�לקדימה  השתתפות הועדה לעזבונות 

  0  104,066   ת"א ברחוב צ'לנוב "בית לשובע" מרכז רב שירותי	ל בהוצאותהשתתפות עירית ת"א 
  2,770  0   בכרמיאלהמסעדה  בהוצאות השתתפות עירית כרמיאל

  277,914  268,440   דרי רחוב נותומע השתתפות עירית ת"א בהוצאות
  71,710  52,520  רמלהבלבית נוער ח( קדימה   השתתפות עירית רמלה

  9,190  8,217  רחובותבלבית נוער ח( קדימה   השתתפות עירית רחובות
  0 1,500  לילדי עובדי	 זרי	 �לבית נוער קדימה קסירר   השתתפות עירית ת"א

  100,000  100,000  לצעירי	 באור יהודהנוער קדימה  לבית  אור יהודההשתתפות עירית 

 *        22,783 0  אזור ב Little Dreamלבית נוער קדימה   השתתפות מועצה מקומית אזור

  100,000  90,000  אור יהודה ב Little Dreamלבית נוער קדימה  השתתפות עירית אור יהודה

  0  75,505    אביב�לתב " כפר של	" Little Dreamהשתתפות עירית ת"א  לבית נוער קדימה 

  *        45,000  0 רמלה                                                     בהשתתפות עירית רמלה לבית נוער קדימה אלאמא	 

 93,200 68,000  יבנהב  IBBLSלבית נוער קדימה   השתתפות עירית יבנה

  69,667  60,003  תקוה�פתחבער שמיר קדימה לבית נו  תקוה�השתתפות עירית פתח
  104,333  69,300  גת�קריתבלבית נוער קדימה   גת�השתתפות עירית קרית

 75,460 88,084  י	�בתב Little Dreamלבית נוער קדימה   י	�השתתפות עירית בת

  77,000  129,667  חדרהבלבית נוער קדימה   השתתפות עירית חדרה
  51,990  7,273  בני ברקבצ'מפיו� לבית נוער קדימה   רקב�השתתפות עירית בני

  0  83,672   הלנה ומזו� לפליטי	 מאפריקה השתתפות עירית ת"א בהוצאות
  0  40,950   4בדירת מעבר שיקומית בגגו�  תשלומי דיירי	 

  ________ ________ 

  11,770,542 11,222,978 

 ======= ======= 2011*   פעילות בית הנוער הופסקה במהל! שנת 
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  עמותת    לשובע
  
  
  

  עלות     הפעילויות
  
  

 לשנה      שהסתיימה     רשימה  ב'

 בדצמבר       31ביו�      
  בשקלי� חדשי�

 
 2011 2012 רשימה

  רכישות  מזו�  והוצאות  הפעילויות
 

   

 850,051 981,833 ג' אביב�רכישות מזו� והוצאות מסעדה בתל
 174,868 *   125,509 ד' והוצאות מסעדה בעכו  רכישות מזו�

 211,634 233,225  ה' רכישות מזו� והוצאות מסעדת "צלחת חמה" בכרמיאל
 69,770 68,638  ו' הוצאות הפעלה אוטובוס "אגד בגד"

  הוצאות כרטיסי מזו�  "כרטיס לשובע" 
  ל הלב"ותפעול  כרטיסי "תו מכ                                         

  
 ז'

  
1,499,492 

  
726,722 

 549,343 555,172  ח'  הוצאות פעילות ואחזקה מעונות גגו� 
 445,078 523,125  ט' אביב�תלבהפעלת בית נוער קדימה קסירר 

 366,631 425,515 י' רמלהבהפעלת בית נוער ח. קדימה 
 371,666 399,574 יא' רחובותבהפעלת בית נוער ח. קדימה 

 401,033 454,047 יב' יפובוער ח. קדימה  הפעלת בית נ
 357,179 337,333  יג' הפעלת בית נוער קדימה קסירר לילדי עובדי� זרי�

 380,535 391,859 יד' הפעלת בית נוער קדימה לצעירי� באור יהודה 
 386,140 399,443 טו' אור יהודהב Little Dreamהפעלת בית נוער קדימה 

 371,405 397,935 טז' אביב�תלב"כפר של�"  Little Dreamהפעלת בית נוער קדימה 
 **      53,253 0 יז' רמלה בהפעלת בית נוער קדימה אלאמא� 

 391,211 440,589  יח' יבנהב  IBBLSהפעלת בית נוער קדימה 
 393,957 396,814  יט' תקוה�פתחבהפעלת בית נוער שמיר קדימה  

 368,807 435,779  כ' גת�קריתבהפעלת בית נוער קדימה 
 387,352 431,178  כא' י��בתב Little Dreamהפעלת בית נוער קדימה 

 401,078 439,988 כב' סבא�כפרב  Sandiskהפעלת בית נוער  קדימה 

  374,773  381,072 כג' שמונה�קריתב  BMCהפעלת בית נוער קדימה 
  383,383  391,735 כד'  בית שא�בהפעלת בית נוער קדימה 

  392,394  376,145 כה'  חדרהבית נוער קדימה הפעלת ב
  251,179  245,531 כו'  ערדבאריה הפעלת בית נוער קדימה 
  374,886  374,413  כז'  בני ברקבצ'מפיו� הפעלת בית נוער קדימה 
  ***   298,295  352,886  כח'  צפתבסאסא הפעלת בית נוער קדימה 

  136,921  75,249    עיר ואחרותשכר עובדי מחלקת לוגיסטיקה ואחזקת ניידות אסי� ה
  34,706  43,170   הוצאות שכר, הפעלה והסעות בפרוייקט בוגרי� קדימה

  0  76,531   הלנה ומזו� לפליטי� מאפריקה הוצאות
  66,902  80,677   הוצאות שכר והפעלת פרוייקטי� שוני�

    ________ ________ 
 9,971,152 11,334,457   בחלק מהשנה המסעדה הופעלה ע"י גור� אחר     *  
 ======= =======  הפעילות הופסקה      **

      2011הפעילות החלה במהל! שנת     ***
  

  חלק  בלתי  נפרד  מה�.  י�לדוחות  הכספיי�  מהוו  י�המצורפ  הביאורי� והרשימות
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  עמותת    לשובע

  
  רכישות   מזו�   והוצאות 

  
  

  
  אביב�מסעדה   בתל

  
  

 שהסתיימה        לשנה  רשימה  ג'

 בדצמבר       31ביו�     
 2011 2012 בשקלי�  חדשי�

  

  טבח, עוזרת טבח   �משכורות ונלוות לשכר 
 ועובדי� זמניי� במשרה חלקית                                   

  
  

424,906 

  
  

397,162 
 6,125 21,683 7ראה ביאור   �רכישות מזו� 

  17,803  13,573  נקהפעלה משרדיות והוצאות ב
 99,918 172,541 ת, דלתות וחשמל)וכולל תקוני מעליהשנה ( אחזקת מסעדה

  58,477  69,719  חשמל וגז
 29,622 10,599  ת)וקודמ י�(השנה כולל החזר ארנונה משנמיסי� אגרות ומי� 

  151,299  173,304  אחזקת חמש ניידות אסי� העיר 
  38,296  44,496  נסיעות מועסקי� משירות בתי הסוהר

  2,360  2,752  מתנות לעובדי� ואירועי�
 11,710 14,350 טלפו�
 37,279 33,910 פחת

 _______ _______ 

 981,833 850,051 

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

  
  
  

  מסעדה   בעכו  
  

  רשימה  ד'
  

  המסעדה הופעלה ע"י גור� אחר.  8/2012�4בתקופה 
     

 121,933 94,792 משכורות ונלוות לשכר 
 750 1,490  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 681 5,832 אחזקת מסעדה 
 19,787 10,579  חשמל וגז

 28,162 9,988  אחזקת ניידת אסי� העיר
  400  1,139  נסיעות
 2,368 1,369 טלפו� 

  640  320  מתנות לעובדי� ואירועי�
 147 0 פחת

 ______ ______ 

 125,509 174,868 

 ===== ===== 
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  ותת    לשובעעמ

  
  רכישות   מזו�   והוצאות

  
  
  

  מסעדת   "צלחת חמה"   בכרמיאל
  

 לשנה      שהסתיימה    רשימה  ה'

 בדצמבר       31ביו�     
 2011 2012 בשקלי�  חדשי�

     
 126,493 125,244 מנהלת, טבחית ונהג   �משכורות ונלוות לשכר 

 18,864 19,772 שכירות מסעדה
 624 201 טרנטכבלי� ואינ

  304  249  הפעלה משרדיות והוצאות בנק
 10,716 4,662 )כולל שיפו. המסעדה � אשתקד(אחזקת מסעדה  

  11,004  11,853  חשמל וגז
 2,244 16,086  )כולל ארנונה השנה(מיסי� ומי� 

  33,494  44,208  אחזקת ניידת אסי� העיר בצפו�
  1,600  1,138  מתנות לעובדי� ואירועי�

 5,482 9,003 טלפו�
 809 809  פחת

 ______ ______ 

 233,225 211,634 

 ===== ===== 
  
  
  

  אוטובוס "אגד בגד"
  
  

  'ורשימה  
  
  

משות� של העמותה  בגד", לאיסו� וחלוקה של בגדי� יד שניה,  הנו מפעל �אוטובוס "אגד 
  וקואופרטיב אגד.

  
    

 35,832 40,630 רכז �משכורות ונלוות לשכר 
  477  432  מחס�חשמל ב

  20,530  21,164  מיסי� ומי� במחס� 
  607  491  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

  0  652  מתנות לעובדי� ואירועי�
  0  729  אחזקת מחס� הבגדי�

 9,064 1,934 טלפו� 
 3,260 2,606 פחת

 ______ ______ 

 68,638 69,770 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע

  
  אותרכישות   מזו�   והוצ

  
  
  

  ותפעול כרטיסי "תו מכל הלב" הוצאות כרטיסי מזו� "כרטיס לשובע"

  
  כרטיסי מזו� וחלוקת� למשפחות נזקקות.  ומימו� הלרכיש  �" כרטיס לשובעקט "יפרוי

והפעלת כרטיסי מזו� לניצולי השואה במימו�  ההנפק �פרוייקט כרטיסי "תו מכל הלב" 
  ואה בע"מ.החברה לאיתור ולהשבת נכסי� של נספי הש

  

 לשנה      שהסתיימה     רשימה  ז'
 בדצמבר       31ביו�      

 2011 2012  בשקלי�  חדשי�
      

  544,338  1,306,897  "כרטיס לשובע" �רכישות מזו� מכרטיסי� שמומשו 
 128,966 154,526 משכורות ונלוות לשכר

  32,938  18,395  הפעלה ומשרדיות 
  473  1,922  נסיעות 
 1,744 4,775 טלפו�  

  960  978  מתנות לעובדי� 
  17,303  11,999  הוצאות בנק 

 _______ ______ 

 1,499,492 726,722 

 ====== ===== 

  
  

  הוצאות פעילות ואחזקה מעונות גגו�
  
 בדצמבר       31לשנה       שהסתיימה       ביו�        'חרשימה  

            2            1            0            2 2011 

          מעונות 
  דרי רחוב

מעו�     לשיקו� 
 וגמילת אסירי�

  
 ס  ה  "  כ

  
 ס  ה  "  כ

�משכורות ונלוות לשכר     
 שני מנהלי� ושלושה אבות בית             

  
318,631 

  
0  

  
318,631 

  
275,715 

 93,992 59,035 32,755 26,280 כלכלה ותרבות לדיירי המעו�
  0 29,400 0 29,400  * ת"א 13מינקובסקי   � 4ות מעו� שכיר
 29,585 34,865 0 34,865 חשמל

 2,044  2,293 0  2,293  מיסי� ומי� 
 20,636 20,299 3,339 16,960 טלפו�

 83,865 65,415 10,858 54,557 )שפו. המעו�כולל  �  אשתקד (אחזקת המעו� 
 7,110 3,785 0 3,785  (חלק יחסי בעלות כוללת)הובלת מזו�  

  14,100  0 0  0  הוצאות ביקורי ילדי אסירות
 147 164 0 164 הוצאות בנק 

 1,844 3,580 0 3,580 מתנות לדיירי� 
 1,350 0 0 0 סיוע לדיירי�

 23,955 21,695 3,894 17,801 פחת
 )5,000( )3,990( 0 )3,990(  השתתפות בהוצאות �בניכוי 

  ______ ______ ______ ______ 

 504,326 50,846 555,172 549,343 

 ===== ===== ===== =====   2012תחילת פעילות באוגוסט *  
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  עמותת    לשובע
  

  הפעלת  בתי  נוער
  

  אביב �תל בקסירר  קדימה  
  'טרשימה  

  בית הנוער מאומ. ע"י קר� ע"ש המנוחי� יוס� וקריסטינה קסירר
 לשנה      שהסתיימה    

 בדצמבר       31ביו�     בשקלי�  חדשי�

 2012 2011 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער וחלק
 תחומי� ברשת קדימה   ייחסי בשכר  מנהל               

  
207,020 

  
197,414 

 96,642 84,066  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות
 16,048 25,222  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 19,725 26,662  קיטנה בחופשות
 11,876 5,796  תרבות וטיולי�

 18,807 17,462 רכישות מזו� 
 689 992  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

 1,455 1,689  מתנות לעובדי� ואירועי�
 29,672 27,885  חשמל  

 5,604 5,155  מי� ואגרות  
 16,539 19,343 רכישת ציוד מתכלהואחזקה 

 8,718 11,720  יחסי מעלות כוללת)(חלק הובלת מזו�  ולוגיסטיקה  
 4,134 1,628  נסיעות
 7,764 5,403 טלפו� 

 11,386 10,438 פחת
  0 74,786 שיפו. בית נוער  

 )1,395(       )2,142(        השתתפות בהוצאות �בניכוי 

 ______ ______ 

 523,125 445,078 

 ===== ===== 
  

  רמלהבח(  קדימה  
  רשימה  י'
 ר מאומ. ע"י חברת אלוני ח. בע"מבית הנוע

    

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער וחלק
 תחומי� ברשת קדימה   ייחסי בשכר  מנהל              

  
201,270 

  
180,550 

 95,094 111,666  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות 
 14,486 20,761  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 12,296 10,569  קיטנה בחופשות
 5,853 6,829  תרבות וטיולי�

  16,286  18,389 רכישות מזו�
  1,127  952  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

 1,493 1,690  מתנות לעובדי� ואירועי�
 14,526 23,508 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 

 8,718 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה   
  6,369  3,565  נסיעות
 8,038 8,045 טלפו� 

 3,190 6,551 פחת
 )1,395(       0  השתתפות בהוצאות �בניכוי 

 ______ ______ 

 425,515 366,631 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע
  

  הפעלת  בתי  נוער
  
  רחובותבח(  קדימה  

  'ארשימה  י
  בית הנוער מאומ. ע"י חברת אלוני ח. בע"מ

 לשנה      שהסתיימה    
 בדצמבר       31ביו�     בשקלי�  חדשי�

 2012 2011 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהל בית הנוער  
 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל     

  
183,290 

  
170,261 

 104,728 79,604  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות
 11,943 33,775  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 23,716 24,609  תקיטנה בחופשו
 6,543 6,581  תרבות וטיולי�

 16,604 22,440 רכישות מזו�
 1,497 1,086  כבלי� ואינטרנט ואחזקת מחשבי�

 1,535 1,609  מתנות לעובדי� ואירועי�
 5,992 18,271 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 

 8,718 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  
 2,847 1,771  נסיעות
 7,001 7,171 טלפו� 

 11,172 7,647 פחת
 )891(       0  השתתפות בהוצאות �בניכוי 

 ______ ______ 

 399,574 371,666 

 ===== ===== 

  יפובח(  קדימה   
  'ברשימה  י

  בית הנוער מאומ. ע"י חברת אלוני ח. בע"מ
  

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יחסי בשכר  מנהלוחלק י   

  
195,839 

  
176,283 

 115,541 128,943  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות 
 11,735 38,558  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

  6,891  4,740  הסעות לחוגי�
 24,910 20,937  קיטנה בחופשות
 8,641 5,995  תרבות וטיולי�

 20,522 20,499 רכישות מזו�
 488 523  � אינטרנט ואחזקת מחשבי�כבלי

  1,853  1,690  מתנות לעובדי� ואירועי�
  8,537  10,282 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 

  8,718  11,720    (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  
  7,381  5,925  נסיעות
 6,865 5,901 טלפו� 

 3,172 3,125 פחת
 )504(       )630(        השתתפות בהוצאות �בניכוי 

 ______ ______ 

 454,047 401,033 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע

  
  הפעלת  בתי  נוער

  

  
  
  

  לילדי עובדי	 זרי	קסירר  קדימה   
  'גירשימה  

 בית הנוער מאומ. ע"י קר� ע"ש המנוחי� יוס� וקריסטינה קסירר
 לשנה      שהסתיימה     

 בדצמבר       31ביו�      בשקלי�  חדשי�
  2012 2011 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
202,060 

  
183,657 

 84,065 74,891  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות  
 8,578 6,968  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 8,786 10,495  קיטנה בחופשות
 6,766 5,220  לי�תרבות וטיו

 14,491 13,772 רכישות מזו�
 1,029 524  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

  1,413  1,690  מתנות לעובדי� ואירועי�
  30,171  9,996 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 

  8,718  11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  
  1,106  2,048  נסיעות
 6,502 5,837 טלפו� 

 1,897 1,290 פחת
 )0(        )9,178(         השתתפות בהוצאות �בניכוי 

 ______ ______ 

 337,333 357,179 

 ===== ===== 
  
  
  

  קדימה  לצעירי	 באור יהודה  
  'ידרשימה  

  בית הנוער מאומ. ע"י חברה המבקשת להישאר בעילו� ש�
  

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יחלק יחסי בשכר  מנהלו   

  
223,781 

  
210,916 

 102,994 103,201  עלות העסקת מדריכות שרות לאומי  
 9,201 7,046  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 9,605 10,305  קיטנה בחופשות
 5,409 4,798  תרבות וטיולי�

 3,611 5,787 רכישות מזו�
 928 524  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

  1,578  1,940  מתנות לעובדי� ואירועי�
  11,256  8,869 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 

  8,718  11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  
  2,535  1,975  נסיעות
 6,804 5,245 טלפו� 

 6,980 6,668 פחת

 ______ ______ 

 391,859 380,535 

 ===== ===== 
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  לשובעעמותת    
  

  הפעלת  בתי  נוער
  
  

  אור יהודהב  LITTLE  DREAMקדימה  
  'טורשימה  

  מצרפת  Little Dreamארגו�  בית הנוער מאומ. ע"י 
 לשנה      שהסתיימה    

 בדצמבר       31ביו�      בשקלי�  חדשי�
  2012 2011 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
172,423 

  
198,692 

 80,252 109,688  שנת שירות  בעלות העסקת מדריכי� 
 17,195 31,981 הפעלה משרדיות הוצאות בנק ופרוייקט בוגרי�

  12,145  12,122  הסעות לחוגי�
 12,463 14,846  קיטנה בחופשות
 9,907 7,551  תרבות וטיולי�
 4,016 6,101 רכישות מזו�  

 2,973 2,961  לי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�כב
  1,450  1,127  מתנות לעובדי� ואירועי�

  13,542  12,286 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 
 8,718 11,720   (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  

 7,580 4,117  נסיעות ושמירת קשר ע� תורמי�
 7,815 5,319 טלפו� 

 10,400 7,957 פחת
  )1,008(         )756(         השתתפות בהוצאות �יכוי בנ
 ______ ______ 

 399,443 386,140 

 ===== ===== 
  

  אביב�תלב"  כפר של	"   LITTLE  DREAM  קדימה
  

  'טזרשימה  
   מצרפת  Little Dream בית הנוער מאומ. ע"י ארגו� 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יחסי בשכר  מנהלוחלק י   

  
205,532 

  
196,153 

  87,795  90,094  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות  
 9,882 25,433  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 13,213 12,465  קיטנה בחופשות
 9,435 5,208  תרבות וטיולי�
 16,781 19,754 רכישות מזו�  

 2,389 2,115  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�
  1,493  1,852  מתנות לעובדי� ואירועי�

 13,945 12,885 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 
 8,718 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  

 3,122 2,564  נסיעות ושמירת קשר ע� תורמי�
 7,721 6,461 טלפו� 

 2,708 1,852 פחת
 )1,950(       )0(        השתתפות בהוצאות �בניכוי 

 ______ ______ 

 397,935 371,405 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע
  

  הפעלת  בתי  נוער
  
  

  
  רמלהבקדימה אלאמא	 

  'זרשימה  י
  

 לשנה      שהסתיימה     2011  בפברואר פעילות בית הנוער הופסקה
 בדצמבר       31ביו�      

 2011 2012  בשקלי�  חדשי�
      

  מדריכי�  2ת ונלוות לשכר מנהלת בית הנוער, משכורו
 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
0 

  
37,602 

 1,525 0  הפעלה משרדיות והוצאות בנק
 656 0  תרבות וטיולי�
 2,994 0 רכישות מזו�  

 500 0  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�
  212 0 אחזקה  

 647 0  חסי מעלות כוללת)(חלק יהובלת מזו� ולוגיסטיקה  
 796 0  נסיעות
 1,240 0 טלפו� 

 7,081 0 פחת

 ______ ______ 

 0 53,253 

 ===== ===== 

  
  

  יבנהב   IBBLS  קדימה
      'יחרשימה  

   IBBLSחברת ע"י  ממומ� חלקיתבית הנוער 
    

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 מי� ברשת קדימה תחו יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
206,550 

  
190,670 

 98,133 121,870  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות
 16,573 37,348  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 10,301 13,902  קיטנה בחופשות
 6,330 9,096  תרבות וטיולי�
 21,233 19,230 רכישות מזו�  

  514  655  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�
  2,253  1,689  מתנות לעובדי� ואירועי�

 16,311 7,426 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 
 9,445 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  

 4,901 2,204  נסיעות ושמירת קשר ע� תורמי�
 7,554 5,203 טלפו� 

 8,388 5,712 פחת
 )1,395(        )2,016(         השתתפות בהוצאות �בניכוי 

 ______ ______ 

 440,589 391,211 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע
  

  הפעלת  בתי  נוער
  
  
  

  תקוה�פתחבשמיר  קדימה  
  רשימה  יט'

  וע"י קר� בנמיי בית הנוער מאומ. חלקית ע"י חברת מבטח שמיר בע"מ
 לשנה      שהסתיימה    

 בדצמבר       31ביו�      בשקלי�  חדשי�
  2012 2011 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
175,736 

  
178,689 

 123,130 99,299  עלות העסקת מדריכות שרות לאומי  
 10,885 26,018  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

  19,596  11,839  קיטנה בחופשות
 9,598 7,060  תרבות וטיולי�

 15,532 24,297 רכישות מזו�
 507 975  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

  1,535  1,524  מתנות לעובדי� ואירועי�
  7,603  23,074 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 

 8,718 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  
 6,469 6,269  נסיעות
 7,584 5,792 טלפו� 

 4,111 3,211 פחת

 ______ ______ 

 396,814 393,957 

 ===== ===== 
  

  

  גת�קריתבקדימה  
  

 רשימה  כ'
   מאומ. ע"י משפחת אנגלבית הנוער 

    
  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 

 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   
  

194,237 
  

173,916 
 124,621 145,768  עלות העסקת מדריכות שירות לאומי  

 10,438 23,074  הפעלה משרדיות והוצאות בנק
  7,419  14,551  קיטנה בחופשות
 10,969 8,286  תרבות וטיולי�

 2,472 12,270 רכישות מזו�
 1,291 523  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

  1,535  2,173  מתנות לעובדי� ואירועי�
  9,443  10,824 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 
 8,718 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)מזו� ולוגיסטיקה  הובלת 
 3,001 2,726  נסיעות
 6,518 5,075 טלפו� 

 8,466 4,552 פחת

 ______ ______ 

 435,779 368,807 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע
  

  הפעלת  בתי  נוער
  
  

  י	�בתב    LITTLE  DREAM  קדימה
  לשנה      שהסתיימה    רשימה  כא'

 בדצמבר       31ביו�     מצרפת  Little Dream בית הנוער מאומ. ע"י ארגו�
 2011 2012  בשקלי�  חדשי�

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
201,295 

  
191,425 

  95,356  107,198  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות  
 11,557 20,362 משרדיות הוצאות בנק ופרוייקט בוגרי�הפעלה 

  15,361  14,000  הסעות לחוגי�
  12,244  16,329  קיטנה בחופשות
 5,284 4,847  תרבות וטיולי�

  15,419  23,700  רכישות מזו�
 3,100 2,495  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

  1,493  1,689  מתנות לעובדי� ואירועי�
 8,980 15,930 מתכלהורכישת ציוד אחזקה 

 7,992 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  
 3,568 1,839  נסיעות ושמירת קשר ע� תורמי�

 7,321 5,540 טלפו� 
 9,647 5,620 פחת

 )1,395(       )1,386(        השתתפות בהוצאות �בניכוי 

 ______ ______ 

 431,178 387,352 

 ===== ===== 

  
  סבא�כפרב   andiskS   קדימה

  
  'ברשימה  כ

 ועובדיה באמצעות קר� תמורה  Sandiskבית הנוער מאומ. ע"י חברת  
  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער,מדריכה 

 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל       
  

251,152 
  

230,847 
 87,480 84,039  עלות העסקת מדריכות שירות לאומי  

 9,213 8,716  הפעלה משרדיות והוצאות בנק
 12,373 10,472  הסעות לחוגי�

 12,052 17,299  קיטנה בחופשות
 9,361 6,498  תרבות וטיולי�

 9,899 20,089 רכישות מזו�
 156 322  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

 1,775 2,592  מתנות לעובדי� ואירועי�
 5,760 10,619 כלהורכישת ציוד מתאחזקה 

 8,718 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  
 5,539 9,075  נסיעות 
 7,461 6,951 טלפו� 

 444 444 פחת

 ______ ______ 

 439,988 401,078 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע
  

  הפעלת  בתי  נוער

  
  
  

  קרית  שמונהב  BMCקדימה  
  רשימה  כג'

  לשנה      שהסתיימה    BMCהנוער מאומ. ע"י חברת  בית 
 בדצמבר       31ביו�      בשקלי�  חדשי�

  2012 2011 
  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 

 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   
  

210,110 
  

190,235 
  105,832  76,870  עלות העסקת מדריכות שירות לאומי  

 9,207 15,297  ה משרדיות והוצאות בנקהפעל
 7,540 14,322  קיטנה בחופשות
 10,046 5,871  תרבות וטיולי�

  1,217  583 רכישות מזו�
  476  772  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

  1,450  1,607  מתנות לעובדי� ואירועי�
 25,828 26,771 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 

 8,718 11,719  חסי מעלות כוללת)(חלק יהובלת מזו� ולוגיסטיקה  
 6,409 10,227  נסיעות
 7,157 6,265 טלפו� 

 658 658 פחת

 ______ ______ 

 381,072 374,773 

 ===== ===== 

  
  

  בית  שא�בקדימה  
  'דרשימה  כ

  משפחת ויילרבית הנוער מאומ. ע"י 
 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  ימנהל  וחלק יחסי בשכר   

  
203,787 

  
193,577 

 114,045 105,268  עלות העסקת מדריכות שרות לאומי  
 8,074 9,749  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 11,775 15,935  קיטנה בחופשות
 8,259 5,309  תרבות וטיולי�

 10,846 15,681 רכישות מזו�
 1,114 1,023  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�

  1,450  1,607  מתנות לעובדי� ואירועי�
  5,225  7,865 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 

 8,718 11,719  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  
 6,204 2,450  נסיעות
 7,034 5,053 טלפו� 

 7,062 6,289 פחת

 ______ ______ 

 391,735 383,383 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע
  
  

  הפעלת  בתי  נוער
  
  
  
  

  חדרהבקדימה  
      'הרשימה  כ

 המבקשת להשאר בעילו� ש� חברהחלקית בית הנוער מאומ. ע"י 
 לשנה      שהסתיימה     

 בדצמבר       31ביו�      בשקלי�  חדשי�
  2012 2011 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 קדימה תחומי� ברשת  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
184,041 

  
180,890 

  127,056  78,568  עלות העסקת מדריכות שירות לאומי
 9,480 14,838  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 10,742 9,898  קיטנה בחופשות
 8,703 3,119  תרבות וטיולי�
 18,518 26,457 רכישות מזו�  

 921 1,144  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�
  1,780  1,607  י�מתנות לעובדי� ואירוע

 14,455 16,104 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 
 8,718 11,719  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  

 2,339 6,448  נסיעות 
 7,667 5,588 טלפו� 

 1,125 351 פחת
 0 16,263  שיפו. בית נוער  

 ______ ______ 

 376,145 392,394 

 ===== ===== 

  
  ערדביה  ארקדימה  

  'ורשימה  כ
   בית הנוער מאומ. ע"י משפחת פאראדיס

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
170,068 

  
162,157 

  3,674  0  עלות העסקת מדריכות שירות לאומי
 14,411 12,088  הפעלה ומשרדיות 

 8,932 16,147  קיטנה בחופשות
 8,159 5,839  תרבות וטיולי�
 1,408 1,092 רכישות מזו�  

 2,577 526  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�
  1,370  1,515  מתנות לעובדי� ואירועי�

 6,792 7,712 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 
 23,418 15,685  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  

 6,472 6,037  נסיעות 
 7,661 5,594  טלפו�
 4,148 3,228 פחת

 ______ ______ 

 245,531 251,179 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע
  

  הפעלת  בתי  נוער
  
  
  

  בני ברקבצ'מפיו�  קדימה  
  רשימה  כז'

 בית הנוער מאומ. ע"י החברות צ'מפיו� מוטורס ואלייד אחזקות

 
 לשנה      שהסתיימה     בשקלי�  חדשי�

 ר   בדצמב    31ביו�      
  2012 2011 

  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 
 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   

  
203,131 

  
189,560 

  104,594  79,563  עלות העסקת מדריכות שירות לאומי
 10,628 11,659  הפעלה משרדיות והוצאות בנק

 9,422 16,583  קיטנה בחופשות
 9,558 6,239 תרבות וטיולי�
 15,866 20,545 רכישות מזו�  

 3,270 1,223  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�
  1,679  1,607  מתנות לעובדי� ואירועי�

 7,980 10,619 ורכישת ציוד מתכלהאחזקה 
 8,718 11,719  (חלק יחסי מעלות כוללת)הובלת מזו� ולוגיסטיקה  

 2,358 1,764  נסיעות 
 7,084 5,592 טלפו� 

 4,169 4,169 פחת

 ______ ______ 

 374,413 374,886 

 ===== ===== 

  
  צפתבסאסא  קדימה  

  רשימה  כח'
  2011  באוגוסטהחל בפעילותו ו  בית הנוער מאומ. ע"י קיבו. סאסא

   
  משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער 

 תחומי� ברשת קדימה  יוחלק יחסי בשכר  מנהל   
  

202,501 
  

74,548 
  27,183  56,504  עלות העסקת מדריכי� בשנת שירות

 5,282  19,800  הפעלה ומשרדיות 
  0 12,881  קיטנה בחופשות
 915 6,254  תרבות וטיולי�
 5,522 20,711 רכישות מזו�  

 87 322  כבלי� אינטרנט ואחזקת מחשבי�
  418  1,607  מתנות לעובדי� ואירועי�

 6,842 8,672  אחזקה
 2,697 11,720  (חלק יחסי מעלות כוללת)וגיסטיקה  הובלת מזו� ול

 4,252 6,520  נסיעות 
 1,678 5,394 טלפו� 

 168,871 0 הוצאות  הקמה  �שיפו. בית נוער  

 ______ ______ 

 352,886 298,295 

 ===== ===== 
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  עמותת    לשובע
  
  
  

  הוצאות   הנהלה  וכלליות
  
  
  

 'כטרשימה  
  

  יימה   לשנה      שהסת 
 

  בדצמבר       31ביו�      
 

 2011 2012  בשקלי�  חדשי�
  
  

  

 219,686 249,582 משכורות ונלוות לשכר

 3,240 2,573  מתנות לעובדי� ואירועי�

 2,550 2,273  אגרות רש� העמותות

 5,817 7,165  שליחויות

 *    52,435 50,189  הפעלה ומשרדיות

  10,266  15,802 שמירת קשר ע� תורמי�

 31,098 21,001 � ופלאפוני� טלפוני

  380  0  טיפול משפטי ע"י עו"ד חיצוניי�

  30,000  32,551  ביקורת רואה חשבו� 

  9,873  6,153  פחת

  הוצאות בנק  וירידת (עלית)  ער! 
  $  לקר� השמורה�פקדו� ב                                        

  
9,120  

  
       )5,075(  

 890 0 מלגות

 ______ ______ 

 361,160 396,409 מוי� מחדש*   

===== ===== 
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  עמותת    לשובע

  

  
  

  אורי	  לדוחות  הכספיי	יב
  
  
  
  כללי  �  1אור  יב
  

.  העמותה 11.9.1990עמותת לשובע (להל�: "העמותה")  הוקמה ביו�   .א
   פועלת בתחומי� אלה:   

    

  אספקת ארוחות לנזקקי�. -

 " לנזקקי�.הנפקת "כרטיסי לשובע -

 הנפקת כרטיסי "תו מכל הלב" לניצולי השואה. -

 מעונות לדרי רחוב.  �הפעלת גגו�   -

 הפעלת בתי נוער "קדימה" לילדי� בסיכו� ממשפחות במצוקה. -

חלוקת בגדי� מיד שניה לנזקקי� בכל רחבי �בגד" �פרויקט "אגד -
 האר..   

הפעלת הוסטל "גגו�" לשיקו� וגמילה של אסירי� משוחררי�  -
 פגעי סמי�.נ  

  

 היקפי הפעילות:  .ב
   

 נזקקי�.  2,000�כ העמותה  מספקת  מדי  יו� את מזונ�  של -

בהיק� כספי לשובעהנפיקה העמותה כרטיסי  2012בשנת  -
מוצרי  מזו�  במרכולי�  בהיק� של לרכוששאיפשר  לנזקקי�   
�  2011(בשנת 4   1,306,897    4). 544,338 

 דרי רחוב. 100 �מדי לילה כ מתגוררי� לדרי רחוב במעונות גגו� -

      ,נוער  בתי    19    קדימה   הנוער בתי   רשתכללה  2012בשנת  -
ילדי� ונערי�, כול� מוגדרי�  900 �מתחנכי� מידי יו� כ בה�

כילדי� בסיכו�  ממשפחות  במצוקה, אשר הופנו לעמותה ע"י 
  רשויות הרווחה השונות.

   דיירי�,  15 �בכל עת כמתגוררי� לשיקו� אסירי� בהוסטל גגו�  -
חודשי�, שלאחריה  9תכנית שיקו� הנמשכת   וזאת במסגרת

לפעול ללא הגבלת זמ� במסגרת חוג   ממשיכי� הבוגרי�
 הבוגרי�.

  

 ניהול העמותה:   .ג
  

כל מנהלי העמותה ו/או חברי העמותה פועלי� בהתנדבות מלאה, -
  וללא כל תמורה ו/או טובת הנאה חומרית כלשהי.  

 העמותה, עורכי הדי�   מייסדישוכ�  במשרד�  של   משרד העמותה  -
     5עד חריש. במשרד העמותה עובדי� דר! קבע �וגיל שרונה 

העמותה אינה נושאת בתשלו� כלשהו בגי�   עובדי עמותה. 
 המשרד.

רשת בתי    שול�  למנהל   2012 �בעמותה ב ביותר  הגבוה  השכר  -
כו�  זה הינו עלות .   ס4  191,351, והינו בס! הנוער קדימה

 המעביד  וכולל ג� את מס השכר שבו מחויבות העמותות.
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  עמותת    לשובע
  

  
  

  אורי	  לדוחות  הכספיי	יב
  
  
  (המש!)  כללי  �  1אור  יב

 

עובדי� בחלוקה  67העמותה העסיקה דר! קבע   2012נכו� לסו�  -
 שלהל�:

                                                                             43          בתי הנוער קדימה                 
                                                                               8                                 מסעדות לשובע                 

                                                                  5      מעונות גגו�                           
                                                                11    מנהלה ולוגיסטיקה                   

                                                            67      סה"כ                                   
                

                                                                  47    עובדי� קבועי� במשרה מלאה    
    20עובדי� זמניי� או עובדי� במשרה חלקית       

      67            סה"כ                                                       
 

 מממנת את עבודת ההתנדבותבועי�, העמותה בנוס� לעובדי� הק -
 בשנת בשרות לאומי או ומדריכות מדריכי� 92�כ של

   שרות.
  

 מימו� הפעילות:    .ד
  

העמותה אינה מקבלת כל תמיכה מתקציב המדינה.  פעילות  -
העמותה נסמכת א! ורק על תרומות המתקבלות מתורמי� 

 יחידי�, חברות, קרנות ועזבונות.   �� יפרטי

פיה� �ותה ובי� העיריות השונות קיימי� הסדרי� עלבי� העמ -
הנוער ומעונות  יתנושאות בחלק מהוצאות ההפעלה של בהעיריות 

דרי הרחוב. הוצאות אלה מוגדרות במאז� כהשתתפות הרשות 
 המקומית.

  העמותה אינה עורכת כל אירועי התרמה לסוגיה�.    -

ת, העמותה אינה משלמת עמלות כלשה� בקשר ע� קבלת תרומו -
 ואינה נושאת בהוצאה כלשהי בקשר ע� קבלת התרומות.    

  "מאומצי�" ע"י  של העמותה   קדימה  הנוער בתי  רוב  -
 הנושא  במלוא  או  בחלק נכבד מהוצאות התפעול מאמ.,   

השוטפות של בית הנוער המאומ..    מאמצי בית הנוער הינ� 
    כדלקמ�:

  רחובות, רמלה, יפו.אלוני ח. בע"מ:  בתי הנוער" ח. קדימה" ב -

 בכפר של�   ת י�,  בב    בתי הנוער  מצרפת: Little Dream ארגו�  -
 .(בוגרי�) אור יהודהבו    בת"א      

בית הנוער מימו� חלק מהוצאות התפעול של : IBBLSחברת   -
 קדימה ביבנה.

ת הנוער לצעירי� באור יהודה יתור� המבקש בעילו� שמו:  ב -
 בית הנוער בחדרה.עול הוצאות התפחלק ממימו� ו

  חלק      מימו�   :  וקר�  בנמיי בע"מ     "מבטח  שמיר"   חברת   -
    בשכונת קדימה   �הנוער  שמיר  ביתשל  התפעול מהוצאות       

 עמישב  בפתח תקוה.       
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  עמותת    לשובע
  

  
  

  אורי	  לדוחות  הכספיי	יב
  

  

  (המש!)  כללי  �  1אור  יב
  

� הנוער קדימה : בית Sandiskקר� תמורה ועובדי חברת  -Sandisk ,
 בכפר סבא.

בית הנוער קדימה של  מהוצאות התפעול מימו� חלק: BMCחברת  -

BMC .בקרית שמונה 

 בית הנוער מימו� פעילות עזבו� המנוחי� כריסטינה ויוס� קסירר:   -
 קסיררקדימה בשכונת שפירא בת"א ובית הנוער קסירר  � קדימה

� עובדי� זרי� בת"א.לילדי     

 ית הנוער קדימה בבית שא�.במשפחת ויילר:   -

 בערד.אריה משפחת פאראדיס: בית הנוער קדימה  -

     בית הנוער קדימה בקרית גת.:  משפחת אנגל -

: בית הנוער קדימה אחזקות אליידות צ'מפיו� מוטורס וחברה -
 צ'מפיו� בבני ברק.

 ת הנוער קדימה סאסא בצפת.יסאסא: ב .קיבו -
  

4�ב 2012שנת הק� התרומות המרכזיות לעמותה ב  .ה: 
  

�  קבוצת אלוני ח.  1,092,787  
�  קר� ת"א לפיתוח  1,059,000  

�  "Little  Dreamארגו�  "  695,979  

�  Sandiskקר� תמורה ועובדי חברת   503,064  

�  קיבו.  סאסא  432,738  
  ארגו�תורמי� שוני� מארה"ב באמצעות 

          "P.E.F. Israel  Endowment Funds"  

  
�  

  
429,740  

�  הולטוגו גרופ קור  300,000  
�  אנגל יעקב ואנגל טנא ענת  300,000  

 

 כלי רכב:  .ו
  

כלי רכב הינ�  13כלי רכב. מתוכ�,  14 העמותהברשות , 2012נכו� לסו� 
כלי רכב  10בבעלות העמותה ורכב אחד בשכירות מחברת "הר.". 

צרני�, ניידות "אסי� העיר", המשמשות לאיסו� עודפי מזו� מיכמופעלי� 
כלי מ 12סוחרי�, מסעדות, בסיסי צה"ל, קיבוצי�  ואולמות אירועי�.  

ע"י מר מכבי קרסו, הנושא ג� בעלות אחזקת�. כלי עמותה ל נתרמו רכב
  .  חברת טויוטהעמותה ע"י נתר� לרכב אחד 

  

 מסעדות לשובע:   .ז
  

  מסעדות לנזקקי�, כמפורט להל�: 3, העמותה מפעילה 2012נכו� לסו� 

  ).18 צ'לנובלשובע בתל אביב (רח' מסעדת  -

 בכרמיאל. "צלחת חמה"מסעדת  -

 בעכו.לשובע ת מסעד -
 

 כרטיס לשובע:  .ח
  

איפשרה העמותה לנזקקי� המחזיקי� בכרטיסי לשובע,  2012בשנת 
  4. 1,306,897  בס!לרכוש  במרכולי�  מוצרי  מזו� 
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  עמותת    לשובע

  

  
  

  אורי	  לדוחות  הכספיי	יב
  
  

  
  (המש!)  כללי  �  1אור  יב

  

 :""תו מכל הלב  .ט
   

העמותה, ביוזמת החברה לאיתור ולהשבת נכסי� של נספי השואה בע"מ, 
ובמימונה, מנפיקה ומפעילה את כרטיס "תו מכל הלב", אשר באמצעותו 

  בחודש.4  200יכול כל ניצול שואה זכאי, לרכוש מוצרי מזו� בשווי של 
אות� מיידית,  העמותה מקבלת כספי� מהחברה הנ"ל, ומעבירה

, לניצולי ושופרסל בע"מ המזו� מגה קמעונאות בע"מ ותבאמצעות רשת
� נטעני� בשווי כספי כאמור לשימוש�.  הזכאות שואה זכאי�, בכרטיסי

לשימוש בכרטיס אינה נקבעת ע"י העמותה.  החברה משתתפת בהוצאות 
  העמותה להפעלת הפרוייקט.  

אה זכאי� המחזיקי� , איפשרה העמותה לניצולי שו2012בשנת 
  4. 11,363,707  בס!, לרכוש במרכולי� מוצרי מזו� בכרטיסי� כאמור

  

 מיזוג פעילויות:   .י
  

לתוכה של עמותות עצמאיות  בפועל העמותה מיזוג ביצעה 2005בשנת 
  נפרדות שהיו שלובות עימה בכל פעולת�, כמפורט להל�:

 רי רחוב.מעו� זמני לכל נזקק, שהפעילה מעונות לד �עמותת גגו�  -

 רשת בתי נוער, שהפעילה את בתי הנוער קדימה. �קדימה  -

עמותת צלחת חמה, שהפעילה את מסעדת הנזקקי� צלחת חמה  -
 בכרמיאל.  

 

כאמור, כל העמותות שלעיל הפסיקו את פעולת� העצמאית ופעולת� 
  נמשכת כסידרה באמצעות עמותת לשובע.

, בהתא� שפטיהעמותה מתעתדת לבצע ג� מיזוג מ, 2013במהל! שנת 
  . להוראות החדשות שבחוק העמותות

  

 : מרכז רב שירותי� לנזקקי� �"בית לשובע"  פרוייקט .יא
  

 כדיבתל אביב,  18לעמותה מבנה ברח' צ'לנוב הקצתה עיריית תל אביב 
  כל אלה: הכולל אתשישמש כמרכז רב שירותי� לנזקקי�, 

   

  תל אביב.מסעדה לנזקקי� ב -

 רחוב. לדרות מעו� -

 קת בגדי� מיד שניה.מרכז לחלו -
  

  . 2010בשלהי שנת  נפתח לפעילות מלאה ושוטפת "בית לשובע" 
  

 בגד: �אגד  .יב
  

העמותה, בשותפות ע� חברת אגד וארגו� גמלאי אגד, ממשיכה באופ� 
בגד, לחלוקת בגדי� מיד שניה לנזקקי� בכל �שוט� בהפעלת אוטובוס אגד

מוסדות לנכי�,  רחבי האר., תו! התמקדות במוסדות אשפוז לחולי רוח,
 מוסדות לילדי� ושכונות מצוקה.
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  עמותת    לשובע
  

  
  

  אורי	  לדוחות  הכספיי	יב
  
  
  

  

  כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית  �  2אור  יב
  
  

  דיווח  כספי  .א
  

העמותה עורכת את הדוחות הכספיי� שלה על בסיס מצטבר.  הדוחות   
בלי� בעמותות ללא כוונות הכספיי� נערכו לפי כללי החשבונאות המקו

של לשכת רואי חשבו� בישראל, הד� בכללי  69רווח, בהתא� לגילוי דעת 
חשבונאות ודיווח כספי על ידי מוסדות ללא כוונת רווחי� ובהתא� 

של המוסד הישראלי לתקינה  5להוראות תק� חשבונאות מספר 
 , על בסיס העלות69חשבונאית בדבר תיקוני� והבהרות לגילוי דעת 

  ההיסטורית,  ולא נית� בה� מידע בדבר סכומי� מדווחי�.
  
  

  מוסכמת העלות ההיסטורית  .ב
  

הדוחות הכספיי� הנ"ל ערוכי�  בערכי� נומינליי�.   מידע בדבר     
, י לתקינה בחשבונאותישראלתקני המוסד הכאמור ב סכומי� מדווחי�

  לא נכלל בדוחות כספיי� אלה.שאינו משמעותי במקרה זה, 
  
  

  תזרי� המזומני�השינויי� בנכסי� נטו ועל על ות דוח  .ג
  

 ות על השינויי� בנכסי� נטוהדוחות הכספיי� אינ� כוללי� את הדוח    
  תוספת מידע משמעותי. �על תזרימי המזומני� משו� שאי� בעריכתו

  
  

  רכוש קבוע  .ד
  

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה, על   הנכסי� מוצגי� לפי העלות.    
  שוער של הנכסי�.  שיעורי הפחת השנתיי� הנ�:      בסיס מש! השימוש המ

�ריהוט וציוד               10%��,  כלי רכב 33%  15%.  
  
  

  עתודה לפיצויי פרישה  .ה
  

ההתחייבות מחושבת לפי שכר אחרו� המוכפל במספר שנות העבודה של     
  כל עובד.
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  עמותת    לשובע
  

  

  אורי	  לדוחות  הכספיי	יב
  

  

  זומני� ושווי מזומני�מ  �  3אור  יב
 בדצמבר    31ליו�     

 2012 2011 

  :ההרכב
  

  שקל חדש     שקל חדש   

�יתרות זכות בבנק בחשבונות עו"ש ב 1,255,095 1,195,363 4 
 1,322,769 1,022,826 יתרות זכות בבנק בחשבונות עו"ש במט"ח 

�פקדונות בבנק ב  649,047 528,130 4 
  ברשות מנהלי מזומני� בקופה קטנה 

 המוסדות השוני� בעמותה                         
  

52,593 
  

45,317 
  )2,186,543(    )1,881,480(    יתרות לקרנות שמורות  �בניכוי 

 _______ _______ 

 917,432 1,085,685 

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

     :קרנות שמורות לפרוייקטי� מיועדי�
  669,639  945,872  לכרטיס "תו מכל הלב"

  310,113  757,554 לכרטיס לשובע
  להפעלת בתי נוער שמיר קדימה 

  פתח תקוה וקדימה בית שא�                   
  

178,054  
  
0  

    Little Dreamלהפעלת בתי נוער קדימה   
  י��אור יהודה בוגרי�, "כפר של�" ת"א ובת

  
0  

  
923,118  

  248,461  0  ערדאריה להפעלת בית הנוער קדימה 
  35,212  0  הקמת מרכז רב שירותי� "בית לשובע"ל
 _______ _______ 

 1,881,480  2,186,543  

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

  רכוש קבוע  �  4אור  יב
 סה"כ כלי רכב ריהוט וציוד  

    :העלות
 3,041,880 473,183 2,568,697 2012בינואר  1יתרה ליו� 

�      רכישות       �      � 

 _______ ______ _______ 

 3,041,880 473,183 2,568,697 2012בדצמבר  31יתרה ליו� 

 ���������� �������� ���������� 

    :פחת נצבר
 2,069,821 240,297 1,829,524 2012בינואר  1יתרה ליו� 

 216,761 69,669 147,092 פחת 

 _______ ______ _______ 

 2,286,582 309,966 1,976,616 2012בדצמבר  31יתרה ליו� 

 ���������� �������� ���������� 

 _______ ______ _______ 

 755,298 163,217 592,081 2012בדצמבר   31יתרה מופחתת ליו� 

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

 972,059 232,886 739,173 2011בדצמבר   31יתרה מופחתת ליו� 

 ====== ===== ====== 
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  אורי	  לדוחות  הכספיי	יב
  
  
  

  התחייבות בשל סיו� יחסי עובד מעביד, נטו  �  5אור  יב
 בדצמבר    31ליו�     

 2012 2011 

  שקל חדש     שקל חדש    
 718,709 705,946 עתודה לפיצויי פרישה

 718,709 705,946 קופת פיצויי� בבנק

 ______ ______ 

 0 0 

 ===== ===== 

לתשלו�  פיצויי  העמותהלפיצויי פרישה משקפת את יתרת התחייבות  עתודהה  
פרישה לעובדיה, שאינה מכוסה על ידי תשלומי� שוטפי� לביטוח מנהלי� 

  בחברת ביטוח או לקר� פנסיה.
     

  
  תרומות  כלליות  �  6אור  יב
  

� שוט� וממספר רב של בנוס� לתרומות כלליות כספיות, העמותה מקבלת באופ
תרומות חפציות כגו� ציוד, ריהוט, מזו� ובגדי�.  לתרומות אלה ג�  תורמי�,

לא נית� ער! כספי, נרשמות בגינ� קבלות שאינ� נקובות בכס� וה� אינ� מוצאות 
ביטוי� בדוחות הכספיי�.  מנהלי העמותה מעריכי� ששוויי� של התרומות 

  .2012לשנת 4  מליו�   20החפציות במוצרי� ושירותי�, הנו מעל  
  
  
  רכישות  מזו�  � 7  אוריב
  

נזקקי�  2,000 �נכו� ליו� המאז�, העמותה  מספקת מדי יו� את מזונ� של כ  
  בחלוקה זאת:

  אביב.�תלבנזקקי� סועדי� במסעדת לשובע  400 �כ
 משתתפי� באופ� קבוע ויומי בתוכנית בבתי הנוער קדימההילדי�   900 �כ

  .ברחבי האר.
  מעונות גגו� לדרי הרחוב. ארבעהבדרי רחוב המתגוררי�   100 �כ
  דרי רחוב שאינ� מתגוררי� במעונות גגו�.   125 �כ

  .(Take away)נזקקי� לוקחי� מזו� לבית�    125 �כ
ילדי� בשלושה  90 �נזקקי� מקבלי� את מזונ� במסעדה בעכו, כולל  כ 150 �כ

  מקבלי� את מזונ� מהמסעדה.ה ,בתי ספר שוני� בעכו
  י� במסעדת צלחת חמה בכרמיאל.נזקקי� סועד 200 �כ

  
  

  מס הכנסה ורש� העמותות  � 8  אוריב
  

לפקודת מס  46העמותה הנה מוסד ציבורי מוכר לעניי� תרומות לפי סעי� 
  הכנסה וכ� הנה מלכ"ר, לפי אישור שלטונות מס ער! מוס�.

  לעמותה אישור תק� ועדכני מאת רש� העמותות בדבר ניהול תקי�.
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  עמותת    לשובע

  
  

  אורי	  לדוחות  הכספיי	יב
  
  
  
  מקבלי  שכר  � 9  אוריב
  

  פירוט העלות למעביד של עשרת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה:  
    

  עלות שכר שנתית  תפקיד

    
        :2201לשנת 

  191,351   מנהל רשת קדימה

   145,021   מפקחת רשת קדימה 

    135,468   מנהל לוגיסטיקה 
    130,042    קדימה  מפקחת אזורית רשת
    128,947   מנהל מסעדה בת"א

    123,286    מנהלת ארגו� ופיתוח רשת קדימה
    119,550   מנהלת פרוייקטי�

    116,646    בית נוער  מנהל
    115,048   מנהלת חשבונות

    112,994   בית נוער  מנהלת

       
        :2011לשנת 

  * 186,318   מנהל רשת קדימה
 *  124,025  ימהמפקח אזורי רשת קד

    122,015 מנהל מסעדה בת"א
    119,433   מנהל לוגיסטיקה 

    113,700   מנהלת חשבונות ראשית
    109,606    מנהל מסעדה בעכו

    109,561    מפקחת אזורית רשת קדימה 
    107,260    נהג במחלקת לוגיסטיקה

    105,644   מנהלת פרוייקטי�
    105,086   בית נוער  מנהלת

  
  דה רק חלק מהשנהעבו * 

  
 מדיניות שכר

מקפידי� על קיו� כל הוראות החוק בקשר ע�  הנהלת העמותה ועובדיה
  העסקת עובדי�, ככתב� וכלשונ�.

מחויבי� בצניעות, א! ג� בסבירות,  מנהליה ועובדיהכעמותה,  מטבע הווייתה
 . לעילעל כ! הרשימה  ומעידהבכל הקשור בשכר 

על פי הסכ� קיבוצי ענפי זה או  בלבד ולאשי השכר בעמותה נקבע על בסיס אי
השכר נקבע על בסיס כישורי�, ניסיו� והמקובל בעמותות, להבדיל   אחר.

  מהשוק העסקי.
4  191,351היה בס!  2012בשנת ראוי להדגיש שהשכר הגבוה ביותר בעמותה 

  .כולל שווי רכב למנהל רשת בתי הנוער קדימהשול� ש לשנה, עלות מעביד
! ביותר בעמותה הינו שכר מינימו� לשעה (כקבוע בחוק), המשול� השכר הנמו

  .לכוח העזר במסעדה ובבתי הנוער


