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)ר"ע(דוח רואי החשבון המבקרים למנהלים של העמותה לילדים בסיכון 

 31לימים ") העמותה" -להלן ( ) ר"ע(העמותה לילדים בסיכון  ביקרנו את המאזנים המצורפים של

הדוחות , ואת המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת הדוחות על הפעילויות  2019 -ו 2020בדצמבר 

על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי המזומנים של העמותה ובמאוחד לכל אחת מהשנים 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של העמותה. שהסתיימו באותם תאריכים

.אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

בון לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חש, ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -על. 1973-ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(

 ביקורת. ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם . כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

כן בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של העמותה ו

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.דעתנו

בדבר , בדוחות הכספיים) טז(2אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ

. 2019הצגה מחדש של שנת 

את מצבה הכספי של , ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו

השינויים בנכסיה נטו ותזרימי , ואת תוצאות פעולותיה 2019 -ו 2020בדצמבר  31לימים העמותה ובמאוחד 

המזומנים של העמותה ובמאוחד לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי 

). Israeli GAAP(חשבונאות מקובלים בישראל 

זיו האפטתל אביב
רואי חשבון2021באוקטובר  5





  העמותה לילדים בסיכון (ע"ר)
  דוחות על הפעילויות (באלפי ש"ח)

  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים 
3 

  
  העמותה  מאוחד    

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

  2019  2020  2019  2020  באור  
            מחזור הפעילויות

   194,081    220,963    194,269    221,348   15  תרומות, הקצבות, תמיכות והכנסות
   7,730    7,773    7,730    7,773   16  הכנסות משירותים ללא תמורה

   201,811    228,736    201,999    229,121     סך הכל מחזור הפעילויות
            

   182,645    209,306    182,906    209,613   17  עלות הפעילויות
   19,166    19,430    19,093    19,508     הכנסות נטו מפעילות

            
   7,599    8,025    7,647    8,077   18  הוצאות הנהלה וכלליות

   2,674    2,631    2,674    2,631   19  הוצאות גיוס תרומות, נטו
   7,730    7,773    7,730    7,773     נותני שירותים ללא תמורה

     18,481    18,051    18,429    18,003   

   1,163    1,001    1,042    1,027     הכנסות נטו לפני מימון
            

   691    868    689    870   20  הוצאות מימון, נטו
   472    133    353    157     הכנסות נטו לאחר מימון

            
   175    532    175    532     הכנסות אחרות

   647    665    528    689     רווח נקי לתקופה
חלק העמותה ברווחי (הפסדי) חברה 

  )119(   24    -    -     מוחזקת

   528    689    528    689     הכנסות נטו לשנה
 



  העמותה לילדים בסיכון (ע"ר)
  דוחות על השינויים בנכסים נטו (באלפי ש"ח)

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  
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שלא יועדו 
על ידי 
  העמותה

שיועדו 
על ידי 
  העמותה

לרכוש 
  קבוע

באופן 
  סה"כ  זמני

   50,483    23,070    10,152    14,209    3,052   2019בינואר  1יתרה ליום 
   528    -    -    -    528   הכנסות נטו

   2,374    2,374    -    -    -   תרומות
  )3,304(  )3,304(   -    -    -   שחרור סכומים מנכסים נטו שהוגבלו באופן זמני

   -    -    -   )18(   18   סכומים ששוחררו מיעוד על ידי מוסדות מנהלים של העמותה
   -    -    4    -   )4(  רכוש קבוע  רכישת

   -    -    -    1,157   )1,157(  סכומים שיועדו על ידי מוסדות מנהלים של העמותה
   -   )166(   166    -    -   שחרור הגבלה זמנית לרכוש קבוע

   -    -   )745(   -    745   שחרור סכומים לכיסוי פחת

   50,081    21,974    9,577    15,348    3,182   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
   689    -    -    -    689   הכנסות נטו

   1,906    1,906    -    -    -   תרומות
  )1,989(  )1,989(   -    -    -   שחרור סכומים מנכסים נטו שהוגבלו באופן זמני

   -    -    -   )2(   2   סכומים ששוחררו מיעוד על ידי מוסדות מנהלים של העמותה
   -    -    16    -   )16(  רכוש קבוע  רכישת

   -    -    -    647   )647(  סכומים שיועדו על ידי מוסדות מנהלים של העמותה
   -   )303(   303    -    -   שחרור הגבלה זמנית לרכוש קבוע

   -    -   )741(   -    741   שחרור סכומים לכיסוי פחת

   50,687    21,588    9,155    15,993    3,951   2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 



  (ע"ר) העמותה לילדים בסיכון
  דוחות על תזרימי המזומנים (באלפי ש"ח)

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  
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  העמותה  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  שהסתיימה ביוםלשנה 

  בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  
          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

   528    689    528    689   הכנסות נטו
ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים 

   19,145    9,149    19,463    9,104   נספח א'-מפעילות שוטפת

   19,673    9,838    19,991    9,793   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
          

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  )170(  )319(  )170(  )319(  רכישת נכסים קבועים

  )4,996(   -   )4,996(   -   קרן הנגשת פעילות
  )11,421(  )7,594(  )11,421(  )7,594(  עליה בהשקעות מיועדות לזמן ארוך

  )317(  )4,991(  )317(  )4,991(  שינוי בהשקעה בניירות ערך
   943    790    943    790   שינוי בהשקעה בפקדונות לזמן ארוך

  )15,961(  )12,114(  )15,961(  )12,114(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
          

          תזרימי מזומנים מפעולות מימון
   760   )38(   -    -   תנועה בחשבון צדדים קשורים ובעלי עניין, נטו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 
   760   )38(   -    -   לפעילות) מימון

          
   4,472   )2,314(   4,030   )2,321(  עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

   8,960    13,432    9,474    13,504   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

   13,432    11,118    13,504    11,183   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
  

  נספח א'-ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת
  העמותה  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 

          מזומנים
   745    741    745    741   פחת והפחתות

-עליה בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד
   374    451    374    451   מעביד, נטו

   1,815    3,088    1,815    3,088   עליה בהפרשה לחופשה והבראה
עליה (ירידה) בהפרשה לתוספת חד פעמית 

  )66(   7,714   )66(   7,714   לפריפריה
  )930(  )83(  )930(  )83(  התניית סכומים מפעילות, נטו

   119   )24(   -    -   בהפסדי חברה מוחזקת העמותהחלק 

   11,911    1,938    11,887    2,057   
          שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

  )860(  )220(  )883(  )215(  עליה בחייבים, יתרות חובה והוצאות נדחות
ירידה (עליה) בתרומות, הקצבות ותמיכות 

   14,098   )3,586(   14,542   )3,662(  לקבל
   1,934   )644(   1,967   )649(  עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון

   1,916    1,712    1,899    1,719   עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות

  )2,807(   17,525   )2,738(   17,088   

   9,104    19,463    9,149    19,145   
 



  העמותה לילדים בסיכון (ע"ר)
  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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  כללי - 1באור 

כוונת רווח הפועלת להשגת "העמותה") היא מוסד ללא  -עמותה לילדים בסיכון (עמותה רשומה) (להלן   א.
 מטרות ציבוריות.

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים לקידום מטרותיה הנ"ל וחלק מהותי מהכנסותיה מתקבל שלא עבור   ב.
 מתן טובות הנאה לגורמים המשלמים.

 הנכסים נטו של העמותה אינם ניתנים לחלוקה לחבריה.  ג.
 לה לפעול בתאריך זה.והח 1990בדצמבר  6העמותה הוקמה בישראל ביום   ד.
העמותה פועלת מזה שנים להעלאת המודעות לתחום האוטיזם, ולפיתוח שירותים ומענים לילדים, בני   ה.

 נוער ובוגרים בתחום.
), עומדים בפני העמותה 1:59לאור העלייה הדרמטית בשיעור האוטיזם בעולם בכלל, ובארץ בפרט (  ו.

חדשים, שיטות טיפול, קידום מחקר, הכשרת מנהיגות  אתגרים רבים, בהם: הצורך בפיתוח שירותים
מקצועית ברמה מקומית ולאומית במקצועות בהם קיים חוסר לאומי ושימור המטפלים בארגון. צרכים 
מרובים אלה מחד, וקיומם של משאבים מדודים ומוגבלים מאידך, מציב אתגרים וקשיים, המחייבים 

 קור למימונן.תכנון רב שנתי של הפעולות, כמו גם של המ
הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי.  2020בינואר   ז.

במקביל להשפעות המסוכנות על חיי אדם, כתוצאה מההתפרצות, נרשמות השפעות עסקיות משמעותיות, 
לה על תנועת האזרחים ועל הוטלו מגבלות על ידי הממש 2020גלובליות ומקומיות. החל מחודש מרץ 

הפעילות במגזר הציבורי והפרטי, אשר התגברו מיום ליום. בנוסף, לאור העובדה כי מדובר באירוע כלל 
עולמי, הושפעה הפעילות במשק הישראלי גם מאירועים אלו. כחלק מהתמודדות העמותה עם השלכות 

 ההאטה הכלכלית, נקטה העמותה במספר צעדים מקדימים:

   העמותה יזמה תכנית עבודה מקוונת על מנת להמשיך את הרצף הטיפולי עבור הילדים. העמותה
קיבלה אישור מכל הגורמים הממנים (ביניהם משרד הבריאות, משרד הרווחה, קופות החולים וכו') 
להפעלת תוכניות טיפול מקוונות תוך נקיטת צעדי זהירות ומניעת הדבקה כפי שפורסמו על ידי 

 ישראל.ממשלת 

 עובדים וחלק נוסף מעובדיה עבר לעבודה  220-העמותה הוציאה לחל"ת (חופשה ללא תשלום) כ
 מהבית.

  ,העמותה ביצעה פעולות מיידיות לצמצום עלויות תוך חשיבה מתמדת על שמירת עובדיה. וכן
 צמצום עלויות לאור חוסר הוודאות אשר היה קיים ביחס להמשך המגיפה והשלכותיה.

  
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
                הגדרות: .א

                  
              בדוחות כספיים אלה: 
  .העמותה לילדים בסיכון (ע"ר) -   עמותה  
 ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה. -   נכסים נטו 
שלא מוטלת על השימוש בו כל הגבלה קבועה או אותו חלק של הנכסים נטו  -   נכסים נטו ללא הגבלה 

 זמנית שנקבעה על ידי התורמים.
הגבלה על השימוש בנכסים נטו שנקבעה על פי התניות של תורמים, תומכים  -   נכסים נטו שהוגבלו 

 או מעניקי מענקים לעמותה.
הגבלה הפוקעת, או מוסרת, עם קרות אירוע מסוים, או עם חלוף זמן, או  -   הגבלה בעלת אופי זמני 

שניתן לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות 
 התורמים או הגורמים החיצוניים שנתנו את המקורות.

ם חלוף זמן, הגבלה שאינה פוקעת, או מוסרת, עם קרות אירוע מסוים, או ע -   הגבלה בעלת אופי קבוע 
ושלא ניתן לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות. הגבלה זו מאפשרת 

 שימוש רק בפירות הנובעים מהתרומות שהתקבלו.
של לשכת רואי חשבון בישראל. 41כהגדרתם בגילוי דעת  -   צדדים קשורים   
 מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסיטיקה. -   מדד 

 
  



  העמותה לילדים בסיכון (ע"ר)
  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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 (המשך): החשבונאיתעיקרי המדיניות  - 2באור 
 :יישום לראשונה של תקנים חדשים ב.

: גילויים בהקשר לצד קשור. התקן מגדיר צד קשור וקובע את 41, פורסם תקן חשבונאות מספר 2020בחודש יוני  
קשורים, כולל התקשרויות. דרישות הגילוי לגבי יחסי צד קשור, עסקאות עם צדדים קשורים ויתרות של צדדים 

  .": "צדדים קשורים29התקן מחליף את גילוי דעת מספר 
מטרת התקן הינה להבטיח, כי דוחות כספיים של ישות מכילים את הגילויים הדרושים כדי להפנות את תשומת 

אות הלב לאפשרות, כי ייתכן שמצבה הכספי והרווח או הפסד שלה הושפעו מקיומם של צדדים קשורים, מעסק
  .כולל התקשרויות ,(outstanding balances) עם צדדים כאלה ומיתרות שלהם שטרם נפרעו

 בחרה ליישם תקן זה בהתאם להוראות המעבר בדרך של מכאן ולהבא. העמותה
                

               בסיס הרישום: ג.
  על בסיס צבירה. העמותה רושמת את נכסיה, התחייבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה .1 
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית ללא התאמה של הדוחות הכספיים  .2 

להשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי וללא מתן גילוי על השפעתם על המצב הכספי 
 ועל תוצאות הפעולות.

 
  ד.

 
 אופן הצגת הדוחות הכספיים

        

     מיון היתרות הכלולות בקבוצת הנכסים נטו נעשה תוך הבחנה בין: .1 
        נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה. א)  
      נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני. ב)  
      נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע. ג)  
 לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין נכסים נטו ששימשו לפעילות :הנכסים נטו שלא קיימת   
       שיועדו על ידי המוסדות המנהלים של העמותה. א)  
      שטרם יועדו על ידי המוסדות המנהלים של העמותה. ב)  
         נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע. ג)  
  הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל  ההוצאות בתקופת הדיווח.  .2 
הכנסות כוללות את כל ההכנסות שהתקבלו ושצמחו בתקופה ללא כל הגבלה על השימוש בהן וכן את אותו   

חלק של הנכסים נטו שהוגבלו ואשר שוחררו במהלך התקופה מהתניות התורמים. הוצאות כוללות גם את 
 ההוצאות שמומנו ממקורות שהוגבלו על ידי מי שנתן אותם.

הדוח על השינויים בנכסים נטו, כולל בנוסף לתוצאה נטו המועברת מהדוח על הפעילויות, גם את כל   .3 
 המקורות שהתקבלו תוך הגבלת השימוש בהם ואת הסכומים ששוחררו מהגבלות. 

לפעילויות מועברים כהכנסות לדוח על הפעילויות, וסכומים סכומים ששוחררו מהגבלות עקב שימוש   
 ששוחררו מהגבלות עקב שימוש לרכוש קבוע לרבות :

רכוש קבוע שהתקבל במתנה (שהתמורה ממימושו לא הוגבלה) מועברים ישירות ליתרת הנכסים נטו שלא   
 קיימת לגביהם הגבלה בדוח על השינויים בנכסים נטו.

לשימוש  -השינויים בנכסים נטו כולל גם העברות בין הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה הדוח על  .4 
 ששימשו לרכוש קבוע. -לפעילויות לבין הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

בגין סכומים ששימשו בשנת החשבון לרכוש קבוע, סכומים שנבעו בשנת החשבון ממימוש רכוש קבוע   
 בשנת החשבון לכיסוי הוצאות פחת.וסכומים שהועברו 

                  

              עסקאות במטבע חוץ  ה .

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמה, בעת ההכרה לראשונה, במטבע הפעילות, תוך שימוש בשער החליפין  1. 
 המיידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה. 

בכל תאריך מאזן, פריטים כספיים במטבע חוץ מתורגמים תוך שימוש בשער החליפין המיידי בתאריך  2. 
 המאזן.

בכל תאריך מאזן, פריטים לא כספיים שנמדדים בעלות היסטורית במטבע חוץ, מתורגמים  תוך שימוש  3. 
 בשער החליפין במועד העסקה.

בשווי הוגן במטבע חוץ מתורגמים תוך שימוש בשער  בכל תאריך מאזן, פריטים לא כספיים שנמדדים 4. 
 החליפין במועד קביעת השווי ההוגן.

הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי  5. 
 חליפין שונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה, או מאלה ששימשו לתרגום

 6בדוחות כספיים קודמים, יוכרו בדוח רווח והפסד בתקופה בה נבעו, למעט הפרשי שער, כאמור בסעיף 
 להלן.

הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי  6. 
מאלה ששימשו לתרגום חליפין שונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה, או 

 בדוחות כספיים קודמים, יוכרו בדוח רווח והפסד בתקופה בה נבעו.
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         באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
            מזומנים ושווי מזומנים  ו.

לזמן קצר שהופקדו בבנקים  כשווי המזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין היתר, פקדונות 
 חודשים. 3ושהתקופה עד למועד מימושם במועד ההשקעה בהם לא עלתה על 

סעיף זה אינו כולל מזומנים ופקדונות בבנקים לזמן קצר שהשימוש בהם הוגבל על ידי תורמים לשימושים 
 מסויימים, או שהם יועדו על ידי ועד העמותה לשימושים ספציפיים.

                  

         תרומות, הקצבות, תמיכות ומענקים לקבל  ז .

תרומות, הקצבות, תמיכות, מענקים, עזבונות ומתנות, שהובטחו אך טרם התקבלו לתאריך הדוחות  .1 
 -הכספיים, נרשמים כהכנסות או כתוספות לנכסים נטו שהשימוש בהם הוגבל, בהתקיים כל התנאים להלן:

   חוזרת ובלתי מותנית של הנותן ומתייחסת לתקופת הדוח.קיימת התחייבות בלתי   

מימושה  -ההבטחה קויימה לאחר תאריך הדוחות הכספיים, או שהיא ניתנת לאכיפה משפטית ולמימוש.   
 של ההבטחה אינו מותנה בקרות אירוע עתידי.

   העמותה מעריך כי לא יתממשו. הסכומים לקבל מוצגים בניכוי הפרשות בגין הבטחות שועד .2 

תרומות שהתקבלו לשם העברתם לאחרים ואשר הנותן התנה את התרומה בהעברתה לנהנה מסוים, ולא  .3 
נתן לעמותה את הזכות הבלעדית לשנות את ייעודה, או את השליטה על טובת ההנאה הצפויה מאותה 

 תרומה, לא נרשמו כהכנסות וכהוצאות.
כאמור ואשר טרם הועברו לנהנים מוצגים כנכסים שהתקבלו לשם העברתם לאחרים נכסים שהתקבלו   

 וכהתחייבויות בגין נכסים שהתקבלו לשם העברתם לאחרים
     

   איחוד הדוחות הכספיים ח.

 הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברה בת שלעמותה יש בה שליטה מלאה . 
 מהותיות בין חברות הקבוצה בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים.יתרות ועסקאות הדדיות 

     

               רכוש קבוע ט.
ואילך, וזאת  1997בינואר  1הנהלת העמותה החליטה על שינוי במדיניות הטיפול ברכוש קבוע החל מיום  .1 

שהחליף את גילוי דעת  5של לשכת רואי חשבון בישראל, וע"פ תקן חשבונאות מספר  69על פי גילוי דעת 
, ולפיהם הרכוש הקבוע המשמש את העמותה ונרכש עד לתאריך זה הוצג 2010בדצמבר  19החל מיום   69

 כהוצאות בשנות הדיווח הקודמות.
          מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר.  .2 

   קבלתו.רכוש  קבוע  שהתקבל  ללא תמורה עלותו היא השווי ההוגן שלו ליום  .3 

הפחת מחושב לפי "שיטת הקו הישר" על בסיס תקופת השימוש המשוערת בנכסים. הפרשה לירידת ערך  .4 
נכללת כאשר סכומו הפנקסני של הנכס עולה על שוויו לעמותה (הנחשב בדרך כלל כגבוה מבין שווי השימוש 

 בו ושווי המימוש שלו).
החלטות ועד העמותה יש להעבירו לשימוש או לתפעול בלעדי של רכוש קבוע שעל פי התניות התורמים או  .5 

צד ג' ללא הגבלה בזמן וללא כל תמורה כספית או בתמורה כספית סמלית בלבד, מוצג כהוצאה ולא כנכס, 
 במועד ההשקעה.

             
          הכרה בהכנסה ובשינויים בנכסים נטו: י.

    שהוגבלו רשומים על בסיס צבירות.הכנסות והשינויים בנכסים נטו  .1 
נכסים מתכלים וטובין, שהתקבלו ללא תמורה, שהם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל ביחס להיקף  .2 

הפעילות של העמותה ושניתן להעריך את שוויים ההוגן ברמת מהימנות סבירה, נרשמים הן כהכנסות והן 
 כעלויות, בדוח על הפעילויות.

שירותים הדורשים מיומנות ומומחיות מקצועיים ושלולא היו מתקבלים הייתה העמותה נאלצת לרכשם,  .3 
שהם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל ביחס להיקף הפעילות של העמותה ושניתן להעריך את שוויים 

 ההוגן ברמת מהימנות סבירה, נרשמים הן כהכנסות והן כעלויות, בדוח על הפעילויות.
             הכנסות מהשקעות: .4 

הכנסות והוצאות הנובעים משינוי בשווי ההוגן של השקעות שוטפות נזקפים לדוח על הפעילויות ו/או לדוח   
 על השינויים בנכסים נטו עם היווצרותם כחלק מהכנסות (הוצאות) המימון נטו לתקופה.

כהשקעות קבע או מירידת ערך השקעות קבע הכנסות והוצאות הנובעים ממימוש השקעות המוגדרות   
נזקפים לדוח על הפעילויות ו/או לדוח על השינויים בנכסים נטו בעת מימושם או בתקופה בה בוצעה 

 הפרשה לירידת ערך.

עודפים הנובעים ממימוש נכסים שהתקבלו  ללא תמורה בהגבלות לפיהן ישמשו למטרות מסוימות בלבד   .5 
 לאותן  מטרות בלבד, נזקפים ישירות לנכסים נטו שהוגבלו.  והתמורה ממימושם תשמש

             הכנסות מתקורה:  .6 
חלק מהתרומות שהתקבלו, בשיעורים מוסכמים עם התורמים, משמש לכיסוי הוצאות הנהלה וכלליות של   

 העמותה. חלק זה נרשם כהכנסות מתקורה בדוח על הפעילויות. 
בגין תרומות שקיימת לגביהן הגבלה ואשר טרם שוחררו מהגבלות, נזקפו  סכומי התקורה שהתקבלו  

 לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.



  העמותה לילדים בסיכון (ע"ר)
  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

9 

           באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
                מיסים יא.

הוצאות השכר. מס ערך מוסף מס שכר המוטל לפי חוק מס ערך מוסף ומס מעסיקים, נכללים במסגרת  .1 
 ששולם בגין תשומות שאינו ניתן להחזר נכלל בסעיפי ההוצאות, או הנכסים, בגינם הוטל המס.

 מסים בגין הוצאות מסוימות ("הוצאות עודפות") נכללים בסעיפי ההוצאות, או הנכסים, בגינם הוטל המס. .2 
  מוצגים כהפחתה מסכומים אלה.מסים המתייחסים לתוספות לנכסים נטו שהוגבלו  .3 

    

          קיזוז מכשירים פיננסיים יב.

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים במאזן בסכום נטו רק כאשר קיימת לעמותה זכות חוקית ניתנת  
את  לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק

 ההתחייבות בו זמנית.
                  

              הסתייעות באומדנים  יג.

בעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, נדרשה הנהלת העמותה  
לבצע אומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובביאורים הנלווים אליהם. 

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

                  
              מכשירים פיננסיים  יד.

  השווי ההוגן של מכשירים פיננסים בהתאם לכללים הבאים: 

השווי ההוגן של מכשירים פיננסים הינו הסכום שתמורתו ניתן להחליף נכס או לסלק התחייבות בעסקה  1. 
 בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת. 

 כאשר מכשיר פיננסי נסחר בשוק פעיל ונזיל, שערו בשוק מספק את הראיה הטובה ביותר לשוויו ההוגן.  2. 

כאשר קיימת פעילות לא תדירה בשוק, השוק אינו מבוסס היטב, נסחרים נפחים קטנים יחסית למספר  3. 
ניתן להשתמש בטכניקות הערכה   -היחידות הסחירות של המכשיר הפיננסי או כאשר שער השוק אינו זמין 

  לקביעת השווי ההוגן.
נאים רגילים של אשראי מסחרי מתקרב הסכום הפנקסני של עלות היסטורית של סכומים לקבל ולשלם בת 4. 

 בדרך כלל לשווי הוגן.  
השווי ההוגן של התחייבות בגין פיקדון ללא מועד פירעון מוגדר הינו הסכום לתשלום לפי דרישה בתאריך  5. 

 הדיווח. 
  

 תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם: טו.

 כספי על ידי מלכ"רים:, כללי חשבונאות ודיווח 40תקן חשבונאות ישראלי מספר  
המחליף את  40פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2020בחודש אוגוסט 

. התקן כולל שינויים רבים לעומת התקן הקיים כגון 9וכן את תקן חשבונאות מספר  69הנוסח המשולב של גל"ד 
ל נכסים ושירותים שהתקבלו ללא תמורה), בכללי בכללי ההכרה בהכנסות של מלכ"רים (הכנסות מתרומות כול

ההכרה והמדידה של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים, סיווג תזרימי מזומנים במסגרת דוח על 
או  2021בינואר  1תזרימי המזומנים ועוד. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 לאחריו.  
וץ התקן במועד היישום לראשונה תדווח כתיאום של יתרות הנכסים נטו לתחילת התקופה שבה ההשפעה של אימ

אומץ התקן לראשונה, ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה בגין שנויים במדידה הנובעים מהוראות תקן זה, 
יש לתת  אולם יישום הוראות ההצגה של התקן יתבצע למפרע. יישום מוקדם של התקן מומלץ. ביישום מוקדם

 גילוי לעובדה זו.
 ליישום לראשונה של התקן לא תהיה השפעה מהותית על מצבה הכספי של העמותה ועל תוצאות פעולותיה.
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 (המשך): החשבונאיתעיקרי המדיניות  - 2באור 

 שינויים חשבונאיים:טז.       

 הצגה מחדש: 

 חלקה בשווי מאזני של חברה בת. העמותה הציגה מחדש את הדוח לתקופת השוואה כדי לשקף את 

 השפעה על סעיפי המאזן: 

 2019בדצמבר  31ליום   

 כפי שדווח  
 כפי שמדווח כעת שינוי בעבר

 231 )388( 619 השקעות בחברה בת 

 )50,081( 388 )50,469( עודפים 

     

     

     השפעה על סעיפי הדוח על הפעילויות: 

 2019בדצמבר  31ליום   

 כפי שדווח  
 כפי שמדווח כעת שינוי בעבר

 119 119 - חלק העמותה בהפסדי חברה בת 

 528 )119( 647 הכנסות נטו לשנה 

 

 
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

    2020  2019  2020  2019  
   447    159    519    224     בשקלים בקופה ובנקים
   -    61    -    61     במט"ח בקופה ובבנקים

   12,985    10,898    12,985    10,898     פקדונות לזמן קצר בש"ח

   13,432    11,118    13,504    11,183     סך הכל
  

  תרומות, הקצבות ותמיכות לקבל - 4באור 
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

    2020  2019  2020  2019  
            

   14,418    16,536    14,418    16,536     משרד הבריאות
   565    596    565    596     משרד הרווחה

   3,074    2,157    3,074    2,157     קופות חולים
   1,369    1,334    1,369    1,334     בחשבון המחאות לגביה
   227    2,410    227    2,410     תמיכות ותרומות לקבל

   17    55    17    55     עיריות
   447    315    603    547     אחרים

   5    5    5    5     המשרד לקליטת עליה
   -    300    -    300     משרד החינוך

   20,122    23,708    20,278    23,940     סך הכל
            

  )43(  )43(  )43(  )43(    הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

   20,079    23,665    20,235    23,897     סך הכל
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  חייבים ויתרות חובה - 5באור 
            
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

    2020  2019  2020  2019  
   7,416    7,636    7,416    7,636     הוצאות מראש

   -    -   20    37     מוסדות
   -    -    22    -     חייבים אחרים

   7,416    7,636    7,458    7,673     סך הכל
  

  קרן הנגשת הפעילות - 6באור 
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

    2020  2019  2020  2019  

   12,883    12,883    12,883    12,883     קרן הנגשת הפעילות

            
, לקחה על עצמה העמותה להגדיל את תקציביה בכל הקשור בהנגשת פעילויות 2018החל משנת הכספים  

העמותה ברשויות מקומיות  (בעיקר באזורי פריפריה) בהן פועלת העמותה. לצורך תקציבים אלה, יעדה 
 העמותה את הקרן.

  
  

  השקעה בחברה בת - 7באור 
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

  2019  2020  2019  2020  % החזקה   
          100%  תשועות בע"מ

   1    1    -    -     השקעה במניות
  )389(  )365(   -    -     יתרת הפסדים

   619    657    -    -     התחייבות שוטפת בגין שירותים

     -    -    293    231   
  

  השקעות מיועדות לזמן ארוך - 8באור 
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

    2020  2019  2020  2019  
השקעות המיועדות לתוספת יחודית 

   18,046    18,308    18,046    18,308     חד פעמית לפריפריה
השקעות המיועדות לקרן לשימור 

   16,000    16,000    16,000    16,000     פעילות
   5,000    5,000    5,000    5,000     השקעות המיועדות לקרן בניין

השקעות המיועדות למענק שימור 
   3,668    11,000    3,668    11,000     עובדים

     50,308    42,714    50,308    42,714   
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  רכוש קבוע, נטו - 9באור 
  מאוחד  

  מעבדה  מבנים*  

ריהוט 
וציוד 

משרדים 
  מחשבים  וגנים

כלי 
  רכב

שיפורים 
  סה"כ  במושכר

                עלות
בינואר  1ליום יתרה 
2020   10,415    579    4,156    3,421    34    4,377    22,982   

   319    -    -    243    76    -    -   תוספות במשך השנה
 31יתרה ליום 

   23,301    4,377    34    3,664    4,232    579    10,415   2020בדצמבר 
                

                פחת שנצבר
בינואר  1יתרה ליום 

2020  )3,056(  )532(  )3,291(  )3,231(  )34(  )3,261(  )13,405(  
  )741(  )186(   -   )154(  )110(  )47(  )244(  תוספות במשך השנה

 31יתרה ליום 
  )14,146(  )3,447(  )34(  )3,385(  )3,401(  )579(  )3,300(  2020בדצמבר 

רכוש קבוע, נטו ליום 
   9,155    930    -    279    831    -    7,115   2020בדצמבר  31

                
רכוש קבוע, נטו ליום 

  9,577   1,116   -    190   865   47   7,359   2019בדצמבר  31

                
  

מ"ר, על קרקע השייכת לעיריית  1,500 -המרכז נבנה על שטח כולל של כ -בניית המרכז לילדים בסיכון  *
  ).4/2031(גמר הקצאה  2006שנים מחודש אפריל  25 -ת"א ובה ניתנה זכות שימוש לעמותה ל 

  בשנת הדוח מוינו מחדש סעיפי הרכוש קבוע, למיון אין השפעה על יתרות שנים קודמות.  **
  
  

  ספקים ונותני שרותים - 10באור 
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

    2020  2019  2020  2019  
   3,043    3,077    3,082    3,089     ספקים בש"ח

   135    187    135    187     שיקים ושטרות לפרעון
   10,055    9,325    10,055    9,347     הוצאות לשלם

   13,233    12,589    13,272    12,623     סך הכל
  

  זכאים ויתרות זכות - 11באור 
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

    2020  2019  2020  2019  
והתחייבויות  התחייבות לעובדים
   13,263    14,884    13,263    14,891     בשל שכר ומשכורת

   10,193    13,281    10,193    13,281     הפרשה לחופשה והבראה
הפרשה לתוספת יחודית חד פעמית 

   1,375    1,375    1,375    1,375     למקצועות הליב"ה
   617    708    617    708     הכנסות מראש
   11,168    11,288    11,168    11,288     )12(באור זכאים שונים 

   36,616    41,536    36,616    41,543     סך הכל
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  הפרשה לתוספות יחודיות חד פעמיות  - 12באור 
 ילדים. 59שיעור אבחון הרצף האוטיסטי עולה בשנים האחרונות. במחקר אחרון דווח השיעור כאחד מתוך 

עובדה זו מחייבת פיתוח מענים והרחבת שירותים ופעילות ובהתאם גיוס מטפלים מהתחום. כתוצאה מהגידול 
במשתנים נוצר חוסר גדול מאוד באנשי מקצוע מיומנים לטיפול בתחום האוטיזם, בדיסציפלינות השונות ובפרט 

 , פסיכולוגים ורופאים). במקצועות הליבה (כהגדרת משרד הבריאות: קלינאיות תקשורת, מרפאים בעיסוק
על מנת לתת מענה מותאם, העומד בסטנדרטים של משרד הבריאות ובסטנדרטים מקצועיים של העמותה, 
פועלת העמותה למתן תגמול הולם לשם עידוד אנשי המקצוע הרלוונטיים לעבוד במסגרותיה, לגייס אותם וכן 

דול במיוחד, לאור תחלופה המאפיינת את התחום לשמרם לתקופת פעילות ממושכת. שימור עובדים הינו אתגר ג
רפואי בכלל, ואת תחום הפעילות בטיפול באוטיזם בפרט. נושא זה אינו מתומחר ע"י משרד הבריאות -הפרא

 באופן יעודי ולכן על העמותה להקצות מענקים ממשאביה. 
 בהתאם, הוחלט להקצות מענקים שונים: 

 קב החסר הגדול ספציפית בפריפריה.לחיזוק הפריפריה וע –. מענק פריפריה 1
 . מענק לשימור עובדים. 2

שני המענקים מותנים בהתחייבות לשמירה על היקף משרה גבוה, כפי שמוגדר בהסכם העבודה, ובהתחייבות 
 העובד לשלוש שנים ושנתיים. בהפרת ההתחייבות, העובד ישיב את כספי המענק. 

מאחר שמדובר בבעיה ארצית  30%-יוס המטפלים בפריפריה עלה במענק פריפריה נשא תוצאות. שיעור העליה בג
 נמשכת, כמו גם בגידול הולך ועולה במסגרות הנותנות טיפול (ומכאן גם צורך בגיוס מטפלים נוספים).

 
  

  מעביד, נטו -התחייבות בשל סיום יחסי עובד  - 13באור 
  העמותה  מאוחד    

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

    2020  2019  2020  2019  
   6,101    7,050    6,101    7,050     התחייבות

  )4,614(  )5,112(  )4,614(  )5,112(    בניכוי יעודה שהופקדה

     1,938    1,487    1,938    1,487   
  

  התחייבויות והתקשרויות תלויות - 14באור 
  התקשרויות:

  יוצרת העמותה התקשרויות שונות, שעיקרן:במסגרת פעילויות העמותה (מרכז לילדים בסיכון ומרכז חוסן), 
  . הסכמי עבודה מול העובדים בפרויקטים השונים.1
  . הסכמים מול נותני שרותים ומדריכים מקצועיים.2
  . חוזים מול רשויות מקומיות להפעלת התכניות/מתן רשות שימוש במבנים, המתחדשים מידי שנה.3
  . חוזה מול משרד הרווחה.4
  ות בריאות.. חוזים מול מוסד5
  . חוזה להגברת מודעות הציבור וגיוס משאבים.6
. הסכמים לקבלת זכות במקרקעין. העיקרי שבהם הינו הסכם מול עיריית תל אביב בנוגע למבנה, "מרכז 7

לילדים בסיכון", שהוקם על ידי עיריית תל אביב יפו על קרקע שהוקצתה על ידי העירייה. רשות השימוש 
  .2006פחות יום הנספרים מחודש אפריל, שנים  25הינה למשך 

 . חוזה מול משרד החינוך.8
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  תרומות, הקצבות, תמיכות והכנסות - 15באור 
  העמותה  מאוחד    

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

    2020  2019  2020  2019  
            ההרכב:
            תרומות

   2,787    1,482    2,787    1,482     תרומות מיועדות לחוסן
   517    606    517    606     תרומות מיועדות לאוטיזם ואחרים

   1,302    82    1,302    82     הכנסות מארועי התרמה
   5,798    6,027    5,798    6,027     תרומות לא מיועדות

     8,197    10,404    8,197    10,404   
הקצבות מיועדות ממשרדי ממשלה 

            ומוסדות
   152,371    178,510    152,371    178,510     משרד הבריאות

   5,352    6,163    5,352    6,163     משרד הרווחה
   1,455    1,434    1,455    1,434     קופות חולים

   87    64    87    64     משרד הקליטה
   40    40    40    40     עיריות

     186,211    159,305    186,211    159,305   
            הכנסות

   8,008    8,016    8,008    8,016     השתתפות הורים בהוצאת גנים
   16,364    18,539    16,552    18,924     הכנסות מפעילות שוטפת

     26,940    24,560    26,555    24,372   

   194,081    220,963    194,269    221,348     סך הכל
  

  משירותים ללא תמורההכנסות  - 16באור 
  העמותה  מאוחד    

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

    2020  2019  2020  2019  
   3,365    3,550    3,365    3,550     שכירות מבנים

   3,051    3,246    3,051    3,246     ארנונה
   1,239    896    1,239    896     התנדבות סטודנטים

   62    62    62    62     ייעוץ משפטי
   12    12    12    12     גוף מבקר

   1    7    1    7     אחרות

   7,730    7,773    7,730    7,773     סך הכל
  

  עלות הפעילויות - 17באור 
  העמותה  מאוחד    

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

    2020  2019  2020  2019  
   166,783    196,092    166,783    196,092     משכורת וטיפולים מקצועיים

   15,862    13,214    16,123    13,521     עלויות פעילות שוטפת בפרויקטים

   182,645    209,306    182,906    209,613     סך הכל
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  הוצאות הנהלה וכלליות - 18באור 
  העמותה  מאוחד    

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

    2020  2019  2020  2019  
   5,568    6,027    5,568    6,027     הוצאות שכר ונלוות

   1,172    1,552    1,172    1,552     משרדיות ואחזקה
   530    327    530    327     שרותים מקצועיים

   152    115    152    115     הוצאות פחת
   -    -    7    -     ואחזקהדמי שכירות 

   177    4    218    56     אחרות

   7,599    8,025    7,647    8,077     סך הכל
  

  הוצאות גיוס תרומות, נטו - 19באור 
  העמותה  מאוחד    

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

    2020  2019  2020  2019  
            א. ההרכב

   295    195    295    195     עמלות והוצאות תרומות יעודיות
   2,379    2,436    2,379    2,436     עמלות והוצאות תרומות כלליות

   2,674    2,631    2,674    2,631     סך הכל

            
  ב. פרטים נוספים:

החברה לילדים בסיכון בע"מ, העוסקת בגיוס כספים  -)  2001קשורה בהסכם עם ח"י (החל משנת  העמותה היתה
ארגון -) בוצע רה2020לטובת העמותה, חלק מהותי מכספי התרומות גוייס על ידה. במהלך השנה הנוכחית (

, הסתיים 2020במערך גיוס התרומות של העמותה. נעשה שינוי זמני למספר חודשים כאשר בתחילת נובמבר 
 הסכם ההתקשרות עם חברת ח"י. העמותה הרחיבה את גיוס המשאבים הפנימי.

  
  

  הוצאות מימון, נטו - 20באור 
  העמותה  מאוחד    

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

    2020  2019  2020  2019  
            הוצאות מימון

   79    68    79    68     ריבית מפקדונות בנקים
   68    62    68    62     עמלות כרטיסי אשראי

   -    -    2    2     ריבית ועמלות בנקים
   20    21    20    21     עמלות לאחרים

   972    804    972    804     הפרשי שער

     957    1,141    955    1,139   
            

            הכנסות מימון
  )330(  )7(  )330(  )7(    שערוך ניירות ערך סחירים

  )118(  )80(  )118(  )80(    הכנסות ריבית מבנקים
   -    -    4    -     הכנסות ריבית ממס הכנסה

    )87(  )452(  )87(  )448(  

   691    868    689    870     סך הכל
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  מס הכנסה - 21באור 
) לפקודת מס הכנסה ("מוסד 2(9העמותה בהיותה "מוסד ציבורי" הפועל ללא כוונת רווח, עפ"י סעיף   א.

ציבורי", כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, פטור ממסים על הכנסותיו) קיבלה אישור  ממס הכנסה, שאין 
פטורה לה חובות למס הכנסה, וכן שהיא עונה על התנאים הקבועים בחוק עיסקאות גופים ציבוריים ו

  .31.12.2023מהחובה שינכו ממנה מס במקור מהכנסות שהיא מקבלת. תוקף האישור הוא עד 
  

בדין וחשבון על הכנסות והוצאות "מוסד ציבורי" אותו מעבירה העמותה כ"מוסד ציבורי" לפקיד השומה   ב.
לגביהן של מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים נכללת בין השאר הצהרת הנהלה שאין לעמותה הכנסות ש

אין המוסד פטור ממס. לדעת ההנהלה כל ההכנסות שנתקבלו ע"י העמותה בתקופת החשבון הן במסגרת 
  פעילותה הציבורית עפ"י התקנון שלה, ואינן כוללות הכנסות החייבות במס.

  
  
  

  רשימת תורמים - 22באור 
לרישום תרומה בעילום להלן מובא בזאת מידע המתבקש לפי תקנות העמותות (קביעת סכום מירבי ונהלים 

, בהתאם למפורט 2020, של שמות התורמים אשר תרמו בשנת הכספים 2002-שם בדוח הכספי), התשס"ג
  בתקנות:

 
  סכום:  שם התורם:

    
  315,750   יצחקי יעל
   170,000  מובילאיי

   124,000  קרן יוסף וקריסטינה קסירר
    

    תורמים מישות מדינית זרה:
  סכום:  שם התורם:

    
   Irving Harris Foundation 264,675   

  103,831 קרן מתנאל
AMINA CHARITY FOUNDATION 67,420  
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 רשימת חברות מוחזקות

אחוז החזקה במניות המקנות    
 זכויות הצבעה וזכויות ברווחים

  בדצמבר 31ליום 
 

 

 
החזקה 
 2019 2020   באמצעות

   %  
 100  100   העמותה  תשועות בע"מ

  
  
  


