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דוח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה של

יוזמות אברהם )ע"ר(

 -ו 2020בדצמבר  31"העמותה"( לימים  -המצורפים של עמותת יוזמות אברהם )ע"ר( )להלן  הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 

ואת הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו, לשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם  2019

 עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.אחריותנו היא לחוות דשל העמותה. באחריות חברי הועד וההנהלה 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

להשיג מידה סבירה של ביטחון תנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה פי תקנים אלה נדרש מא-. על1973 -חשבון(, התשל"ג 

דגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות ית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה משאין בדוחות הכספיים הצגה מוטע

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי חברי הועד וההנהלה 

 ן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.של העמותה וכ

בדצמבר  31לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה לימים 

נטו שלה, לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בנכסים   2019 -ו 2020

 (. ISRAELI GAAPחשבונאות מקובלים בישראל )

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network

2021ביוני  16ירושלים, 



הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אברהם )ע"ר(יוזמות 
דוחות על המצב הכספי

בדצמבר 31ליום 

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח אוריב

 רכוש שוטף

1,848 3,224 3מזומנים ושווי מזומנים

943 377 4 חייבים ויתרות חובה

 3,601 2,791

פיקדונות לזמן ארוך

42 42  פיקדון רכב

72 72  פיקדון שכירות 

 114 114

131 140 5רכוש קבוע, נטו

3,036 3,855 נכסים ך הכלס

 התחייבויות שוטפות

299 167 6 זכאים ויתרות זכות

358 381 7עובדים ומוסדות בגין שכר

 548 657

 התחייבויות לזמן ארוך

25 26 8, נטומעביד-התחייבות בשל סיום יחסי עובד

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

740 1,658  ששימשו לפעילות

131 140  ששימשו לרכוש קבוע

 1,798 871

1,483 1,483 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

 3,281 2,354

3,036 3,855 התחייבויות ונכסים נטו ך הכלס

2021ביוני  16

ג'יוסי-בשאיר פאהום ליאור הרמן תאריך אישור 

 יו"ר הועד המנהלכספים וועדת ר"יוהדוחות הכספיים

P75f
Stamp



הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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יוזמות אברהם )ע"ר(
דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה
בדצמבר 31יום ב

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח ביאור

 מחזור הפעילויות

5,167 4,540 ארצות הברית ובריטניהאברהם  מיוזמותמענקים 

3,629 3,955  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות

218 9  ומשרדי ממשלה מקומיות רשויות

568 1,103  תרומות אחרות

116 144  הכנסות אחרות

 9,751 9,698

 עלות הפעילויות

 7,862  7,206 9הוצאות לפעילויות

1,836 2,545  נטו מפעילות עודף

15 13  פעילות פחת

 1,689  1,596 10 הנהלה וכלליות

132 936 נטו לפני מימוןעודף 

13 9  מימון, נטוהוצאות 

119 927 עודף נטו לשנה 



הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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יוזמות אברהם )ע"ר(
דוחות על השינויים בנכסים נטו

 שלא קיימת
לגביהם הגבלה

שקיימת 
לגביהם 
הגבלה 

בעלת אופי 
סך הכלזמני 

לשימוש 
לפעילויות

ששימשו 
לרכוש 
קבוע

אלפי ש"חאלפי ש"חש"ח אלפיאלפי ש"ח

2,769 2,017 113 639 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

119 - -119  נטו לשנה עודף

 3,095 3,095--  תרומות

- -68 (68)ששימשו לרכוש קבוע - העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה

(3,629)(3,629)--  סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות

- -(50)50  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

2,354 1,483 131 740 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

927 - -927  נטו לשנה עודף

3,955 3,955 --  תרומות

- -51 (51)ששימשו לרכוש קבוע - העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה

(3,955)(3,955)--  סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות

- -(42)42  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

3,281 1,483 140 1,658 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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כללי - 1ביאור 

העמותה( הינה עמותה ציבורית שלא למטרות רווח ומטרתה העיקרית הינה  -)להלן  (עמותת יוזמות אברהם )ע"ר א.
 - קיום ושוויון בין יהודים לערבים אזרחי מדינת ישראל -קידום שיתופי פעולה, שילוב, הבנה, שכנוע ציבורי, דו 

 באמצעות הפעלת פרויקטים, יוזמות ותוכניות.

בארצות ם שהוק "The Abraham Initiatives"למעשה, פועלת העמותה עם המשרד האמריקאי של יוזמות אברהם 
 יוזמות אברהםשל וכן עם המשרד הבריטי  כארגון ציבורי שלא למטרות רווח 1989 הברית בשנת

""UK Friends of the Abraham Initiatives  כארגון ציבורי שלא למטרת רווח. 2006שהוקם בבריטניה בשנת 

.1995והחלה לפעול בחודש אפריל  1990באפריל  3העמותה נרשמה ביום  ב.

העמותה נרשמה כ"מוסד ללא כוונת רווח" לצרכי מס ערך מוסף. ג.

( לפקודת מס הכנסה.2)9רשמית כ"מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף העמותה קיבלה הכרה  ד.

לפקודת מס הכנסה. 46העמותה קיבלה הכרה רשמית כ"מוסד ציבורי" לעניין תרומות לפי סעיף  ה.

קרן אברהם )ע"ר(" ל"יוזמות אברהם )ע"ר(". "יוזמותמאת שמה  שינתה , העמותה2018באוקטובר  2ביום  ו.

 המדיניות החשבונאית עיקרי - 2ביאור 

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת דוחות כספיים אלו הם כדלקמן:

 :בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות א.

הכנסות העמותה מקורן בעיקר בתרומות ובהעברות מארה"ב.

, העמותה רושמת את הכנסותיה ואת הוצאותיה על בסיס מצטבר, בהתאם להוראות גילוי 1998בינואר  1 יוםהחל מ
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. 5של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן חשבונאות מספר  69 פרדעת מס

:מזומנים ושווי מזומנים ב.

ידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר משווי מזומנים כוללים פיקדונות בבנקים למשיכה 
 מועד פירעונם במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.

:דוח על תזרימי מזומנים ב.

במסגרת דוחות כספיים אלה לא נכלל דוח על תזרימי המזומנים של העמותה, מאחר שדוח כזה אינו מוסיף מידע 
 המצוי בדוחות. מהותי מעבר למידע

רכוש קבוע: ג.

רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לשימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, או להשכרה לאחרים 
 אשר חזוי שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.

 העמותה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה באופן הבא:
פריטי רכוש קבוע מוצגים במאזן לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך  -במודל העלות 

שנצברו. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב 
 הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה. 

הפחת השנתיים הינם כדלקמן:שיעורי 

%

15 ציוד אלקטרוני
7 ריהוט משרדי

33מחשב וציוד מחשוב
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)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

נכסים נטו: ד.

 5של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן חשבונאות מספר  69 פרנכסים נטו מוצגים בהתאם להוראת גילוי דעת מס
 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

:שערי החליפין ובסיס ההצמדה ה.

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק  (1)
 ישראל והיו תקפים ליום המאזן.

והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות.נכסים  (2)

 להלן נתונים על שער החליפין של הדולר והמדד: (3)

מדד המחירים לצרכן )*(שער החליפין היציג של

ידועבגיןדולר ארה"ב

בנקודותשקל חדש

20203.215100.1100.2בדצמבר  31ליום 

20193.456100.8100.8בדצמבר  31ליום 

%%%

 שיעור השינוי לשנה שהסתיימה:

(0.60)(0.69)(6.97) 2020 בדצמבר 31ביום 

(0.69)(0.4)(7.79) 2019בדצמבר  31ביום 

.2018המדד לפי בסיס ממוצע  )*(

 בתקופת הדוחאירועים מהותיים  ו.

למדינות  להתפשט והחלבסין בעיר ווהאן שבמחוז חוביי ( COVID-19התפרץ נגיף הקורונה ) 2019 שנת בסוף

ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות נגיף הקורונה  2020במרץ  11ישראל. ביום  כולל, בעולםנוספות רבות 

ירידה בהיקפי הפעילות ל, הכספיים הדוחות אישור דלמוע ועד 2020 בשנת, הביאה זו מגיפהכמגיפה עולמית. 

 בישראל.  כוללהכלכלית באזורים רבים בעולם, 

 כלל חיסון ומטרתו 2021 בשנת שנמשך הדרגתי חיסונים מבצע ישראל במדינת החל 2020 דצמבר בחודש

 .בישראל המגיפה בלימת לצורך האוכלוסייה

בהוצאותיה ובין השאר הוציאה חלק מעובדיה לחל"ת לתקופה של בעקבות נגיף הקורונה, העמותה ביצעה קיצוצים 

 .והפחתת ימי חופשה ביצעה הפחתות שכר לעובדיהכן חודשים ו 3

השפעות תקני חשבונאות חדשים .ז

גילויים בהקשר לצד קשור  41תקן חשבונאות מספר 

בחשבונאות אישרה את תקן חשבונאות , הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה 2020ביוני  29ביום 

, צדדים קשורים, תוך הרחבה של 29גילויים בהקשר לצד קשור. תקן זה מחליף את גילוי דעת מספר  – 41מספר 

 דרישות הגילוי.

מטרת התקן היא להבטיח כי דוחות כספיים של ישות מכילים את הגילויים הנדרשים כדי להפנות את תשומת הלב 

שמצבה הכספי והרווח או ההפסד שלה הושפעו מקיומם של צדדים קשורים, מעסקאות עם לאפשרות כי ייתכן 

 (, כולל התקשרויות עימם.outstanding balancesצדדים כאלה ומיתרות שלהם שטרם נפרעו )
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)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

)המשך(השפעות תקני חשבונאות חדשים  .ז

)המשך( גילויים בהקשר לצד קשור 41תקן חשבונאות מספר 

בהתאם לתקן, בבחינת כל יחסי צדדים קשורים אפשריים, יש להביא בחשבון את מהות היחסים ולא רק את צורתם 

 המשפטית.

או לאחריו. 2020בינואר  1מועד התחילה של התקן הינו בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

לגמול אנשי מפתח  תפרט להתייחסו מהותית על הגילויים בדוחות הכספייםליישום התקן לא קיימת השפעה 

 .11ראה ביאור  .בהנהלה

כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים 40תקן חשבונאות מספר 

, הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אישרה את תקן חשבונאות 2020באוגוסט  13ביום 

 כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים.בדבר  40מספר 

התקן מאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים, ועם כניסתו לתוקף התקן יחליף את גילוי דעת מספר 

של לשכת רואי חשבון בישראל אודות כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים והתיקונים לו בתקן  69

בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים",  69נים והבהרות לגילוי דעת מספר : "תיקו5חשבונאות מספר 

 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים 69: "תיקון גילוי דעת מספר 36בתקן חשבונאות מספר 

תקנים קיימים  "שיפור-ל 1-2" ובסעיפים 69בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר  5ותקן חשבונאות מספר 

 )א(" העוסקים בנושא מלכ"רים. 2017

התקן כולל שינויים לעומת התקן הקיים אשר מפורטים במבוא לתקן, כגון בכללי ההכרה בהכנסות של מלכ"רים 

)לגבי תרומות של נכסים קבועים ומזומנים להשקעה בנכסים קבועים וכן לגבי שירותים שהתקבלו ללא תמורה(, 

, סיווג תזרימי מזומנים במסגרת דוח על תזרימי המזומנים, ועוד.קבוע ברכוש תרומותה של בכללי ההכרה והמדיד

ו.או לאחרי 2021בינואר  1ת ביום התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילו

מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 

בדצמבר 31ליום 

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח

460 1,035  במטבע ישראלי

15 597  במטבע חוץ

1,373 1,592 פיקדונות במטבע ישראלי

 3,224 1,848

חייבים ויתרות חובה - 4יאור ב

בדצמבר 31ליום 

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח

914 362הכנסות לקבל

18 9הוצאות מראש

11 6חייבים אחרים

377 943
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רכוש קבוע, נטו - 5ביאור 

שיפוריםריהוטציוד
סך הכלבמושכרמחשביםמשרדיאלקטרוני

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 עלות

1,412 80 929 208 195  2020בינואר  1ליום יתרה 

51 -47- 4  בשנת הדוח תוספות

1,463 80 976 208 199 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 פחת שנצבר

1,281 74 876 151 180  2020בינואר  1ליום יתרה 

42 2 24 8 8  פחת בשנת הדוח

1,323 76 900 159 188 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 :עלות מופחתת

140 4 76 49 11 2020בדצמבר  31ליום 

131 6 53 57 15 2019בדצמבר  31ליום 

זכאים ויתרות זכות - 6ביאור 

בדצמבר 31ליום 

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח

249 91המחאות לפירעון

29 59 הוצאות לשלם

13 10 ספקים

8 7 אחרים

167 299

עובדים ומוסדות בגין שכר - 7ביאור 

בדצמבר 31ליום 

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח

162 194עובדים ומוסדות בגין שכר 

196 187הפרשה לחופשה והבראה

381 358
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 מעביד-סיום יחסי עובד התחייבות בשל - 8ביאור 

התחייבות העמותה בשל פיצויי פרישה ופיטורין הכלולה בדוח מייצגת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה ע"י פוליסת 

 . 14ביטוח לגבי עובדים שאינם חתומים על סעיף 

ההתחייבות חושבה על בסיס שכרם האחרון ליום המאזן בהתאם לחוק פיצויים ופיטורין ומכוסה בעיקרה על ידי הפקדות 

 בפוליסות ביטוח מנהלים וקופת פנסיה.שוטפות 

הוצאות לפעילויות - 9ביאור 

לשנה שנסתיימה
בדצמבר 31ביום 

0 2 0 29 1 0 2 

אלפי ש"חאלפי ש"ח

2,187 2,311  קהילות בטוחות
1,709 1,640  לימוד משותף

908 778  המחלקה הציבורית
850 758  קשרי חוץ ופיתוח 

948 688  אקדמיה כמרחב משותף וכשירות תרבותית
278 265  חינוך נגד גזענות

400 259  ואזורים מעורביםמנהיגות 
243 255  רפורמה בהוראת הערבית במערכת החינוך

192 180  קשרי ממשל 

147 72 צבאיות-במכינות הקדםחינוך לחיים משותפים 

 7,206 7,862

הנהלה וכלליות - 10ביאור 

לשנה שנסתיימה
בדצמבר 31ביום 

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח

1,461 1,358  שכר ונלוות
96 118  שירותים מקצועיים

34 38 שכירות משרד ואחזקתו
35 30  פחת

13 17  מיסים ואגרות
11 12  שרותי משרד והדפסות

26 12  נסיעות וכיבודים
11 8  ביטוח

2 3  דואר, טלפון ותקשורת

 1,596 1,689
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 עסקאות עם צדדים קשוריםיתרות ו - 11ביאור 

היתרות בדוחות על המצב הכספי כוללות יתרות עם צדדים קשורים, כדלקמן: .א

בדצמבר 31ליום 

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח

358-לקבל מאגודת ידידי אברהם בריטניההכנסה 

כדלקמן: ,דוחות על הפעילויות כלולות עסקאות עם צדדים קשוריםב .ב

בדצמבר 31ליום 

0 2 0 29 1 0 2

אלפי ש"חאלפי ש"ח

1,254 1,217   מנכ"לים שכר ונלוות

4,052 3,748  אברהם ארה"ב יוזמות מענקים מ

1,115 792 ידידי אברהם בריטניהמענקים מאגודת 

אלפי ש"ח 100תרומות מעל  -לדוח על הפעילות  - נספח

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2020

אלפי ש"ח

3,748  אברהם ארצות הבריתיוזמות 
1,249 בישראל שגרירות ארצות הברית

792  אברהם בריטניהאגודת ידידי 
720  קרן קלרמן

462  משרד החוץ הגרמני –זיוויק 
396  הקרן החדשה לישראל

353  האיחוד האירופי
316  קרן רוטשילד

265  האנס זיידל
250  פטרושקה אורני וחן

200  קרן סבה
159  פי. אי. אף.

146  קרן ריין

115  קרן נורדמן

 9,171


