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  ח מðהל"דו

  ") פעמוðים, (להלן: "(ע"ר) פעמוðים ארגון חסד

פעמוðים שואף למציאות בה משפחות בישראל מðהלות חיים כלכליים, מאוזðים ואחראיים בדרך ארגון 

  חברתי.מציאות שתסייע בבðיית חוסן כלכלי  –ישרה 

אלפי מומחי פעמוðים בתחום כלכלת המשפחה מסייעים למשפחות ויחידים ומעðיקים להם מעðה בתחום 

התðהלות כלכלית, בהתאם למצבם. הסיוע ðיתן באמצעות הפצת מידע וכלים לעבודה עצמית, מעðה מקוון 

למשפחות במצוקה לשאלות, פגישות יעוץ וליווי אישיות או קבוצתיות ובðיית תהליכי שיקום כלכליים 

  כלכלית.

ובכללן: שאותן מוביל המגזר הציבורי, כמו כן, ארגון פעמוðים שותף פעיל ומשפיע במספר רב של תכðיות 

"ðושמים לרווחה" יחד עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, "קליטה מיטיבה" יחד עם משרד 

"שיקום כלכלי לחייבים בהליכי  ,והג'ויðט חברתי העלייה והקליטה, "הכðה לפרישה" יחד עם המשרד לשוויון

  לאומי, ועוד.היטוח חדלות פרעון" יחד עם ג'ויðט אשלים ומשרד המשפטים, תוכðיות עם קרðות הב

תכðיות הדרכה להתðהלות כלכלית ðכוðה, בכל הארץ. באמצעות "מכללת פעמוðים" במקביל מפעיל הארגון 

  עיון.התכðיות כוללות הרצאות, סדðאות וימי 

בתפקידים שוðים: מלווים פיððסיים עובדים  200-וכמתðדבים  3,000 -המערך הארגוðי של פעמוðים כולל כ

אðשי מקצוע בתחומים שוðים, רכזים ומðהלים. במטה פעמוðים וכן של משפחות, מרצים ומðחי סדðאות, 

, פיתוח תכðיות, הðהלת מðהלים ועובדים המפעילים את המערך התפעולי, מחלקת הדרכה, ðיהול מתðדבים

  חשבוðות וגיוס משאבים.

מעðים פרטðיים מסוגים שוðים למשפחות שפðו  8,900 -מתðדבי פעמוðים ועובדיו ðתðו כ 2021במהלך שðת 

משתתפים. צוות יועצים  18,000 -אליðו מכל רחבי הארץ, בðוסף פעילות הדרכה לקבוצות בה לקחו חלק כ

פוðים באתר האיðטרðט קיבלו מעðה בצ'אט  6,000 -כומשפחות.  500-לכ העðיק ייעוץמומחים של פעמוðים 

  של ðציגי פעמוðים.

המðכ"ל  ,. דוח זה מוצג על ידי הח"מ2021בדצמבר  31מðכ"ל העמותה בתקופת הדוח סיים את תפקידו ב

  .2022אר ביðו 1המכהן אשר ðכðס לתפקידו ב

  ðחלקת לשלושה חלקים:פעילות ארגון פעמוðים בהיבט הכספי 

הפעלת מערך ליווי וסיוע אישי למשפחות והפעלת מערך הדרכה והסברה למשפחות בהיקף של          . 1

  ₪.מיליון  41-כ

 ₪.מיליון  2.3-הלוואות למשפחות המצויות בתהליך הבראה בהיקף של כ . 2

     3.8-של כ גיוס והעðקת תרומות ותמיכות ייעודיות למקרים ספציפיים בהם מטפל הארגון בהיקף . 3

 ₪.מיליון 

  ₪.מיליון   47-הוא כ 2021סך היקף הפעילות השðתית של פעמוðים בשðת 

  בכבוד רב,

 , מðכ"לצביקה גולדברג
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כסים

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקל חדששקל חדשבאור

כסים שוטפים 

 10,609,616  9,513,190 3מזומים ושווי מזומים

 -  1,010,458 פקדוות לזמן קצר

 719,684  719,352 בטוחות סחירות

 *2,940,000  2,803,059 11קרות מיועדות למשפחות

 1,681,055  1,248,913 הכסות לקבל

 988,771  859,613 חברות אשראי וגבייה

חלויות שוטפות של הלוואות למשפחות בתהליך
 617,999  753,089 6הבראה

 243,813  92,107 4חייבים אחרים ויתרות חובה

 25,652  27,964 5מלאי

 17,027,745  17,826,590 

כסים לא שוטפים 

 1,170,281  1,454,208 6הלוואות למשפחות בתהליך הבראה (ז"א)

 907,600  1,221,232 7רכוש קבוע, טו 

 19,904,471  19,703,185 סה"כ כסים

.מויין מחדש*
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לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדשבאור

מחזור הפעילויות 

 28,781,020  22,440,465 13תרומות

 1,886,431  2,924,255 שחרור מכסים טו שהוגבלו באופן זמי

(5,416,307)(2,527,302)11ביכוי תרומות מיועדות ספציפית

(3,771,431)(1,919,470)ביכוי תרומות שהוגבלו באופן זמי

ביכוי תרומות שהוגבלו באופן קבוע, שהתקבלו עבור
(383,730)(395,010)א9הלוואות למשפחות בתהליך הבראה

 20,522,938  21,095,983 

 14,099,991  13,294,356 15שווי שעות התדבות

 269,855  291,386 16הקצבות רשויות מקומיות

 -  500,000 קרן ליהול ולחלוקת כספים שפסקו כסעד

 15,524,940  12,424,893 השתתפויות ומתן שירותים

 7,125  - מעקים ממשלתיים

 47,033,573  50,997,894 

עלות הפעילויות 

 24,030,499  23,238,248 17יעוץ וטיפול במשפחות

 16,467,625  14,287,005 18הדרכות לקבוצות והפעלת פרוייקטים

 2,928,992  3,061,279 19פיתוח והפצת ידע להמוים

 210,193  213,627 הוצאות פחת

 40,800,159  43,637,309 

 7,360,585  6,233,414 הכסות טו מפעילויות

 4,008,797  3,819,360 20הוצאות ההלה וכלליות

 3,351,788  2,414,054 הכסות טו לפי מימון

 830  24,916 21הכסות מימון, טו

 3,352,618  2,438,970 הכסות טו לשה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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כסים טו שלא קיימת
לגביהם הגבלה

שקיימת
לגביהם
 הגבלה

לשימוש
לפעילויות

ששימשו
לרכוש
סה"ככסים טוקבוע

שקל חדששקל חדששקל חדששקל חדש

 3,986,344  4,082,222  708,370 (804,248)2020 ביואר 1יתרה ליום 

תוספות וגריעות במהלך השה

 4,155,161  4,155,161  -  - תרומות

 3,352,618  -  -  3,352,618 הכסות טו לשה

(11,000)(11,000) -  - חובות שמחלו

(13,211)(13,211) -  - הפרשה לחובות מסופקים

(1,886,431)(1,886,431) -  - סכומים ששוחררו מהגבלות

העברת סכומים שלא קיימת
לגביהם הגבלה:

 -  -  456,743 (456,743)ששימשו לרכוש קבוע

סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
 -  - (257,513) 257,513 פחת

 9,583,481  6,326,741  907,600  2,349,140 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

תוספות וגריעות במהלך השה

 2,314,480  2,314,480  -  - תרומות

 2,438,970  -  -  2,438,970 הכסות טו לשה

(7,191)(7,191) -  - הפרשה לחובות מסופקים

(2,924,255)(2,924,255) -  - סכומים ששוחררו מהגבלות

העברת סכומים שלא קיימת
לגביהם הגבלה:

 -  -  569,768 (569,768)ששימשו לרכוש קבוע

סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
 -  - (256,136) 256,136 פחת

 11,405,485  *5,709,775  1,221,232  4,474,478 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

8ראה באור *
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לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדש

תזרימי מזומים מפעילות שוטפת 

 3,352,618  2,438,970 הכסות טו לשה

 -  1,919,470 תרומות שהוגבלו

 - (2,924,255)שחרור מהגבלה

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומים מפעילות
שוטפת-ספח א'

 265,033  238,921 הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי מזומים

 939,303 (2,587,583)שיויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומים מפעילות
 1,204,336 (2,348,662)שוטפת-ספח א'

 4,556,954 (914,477)מזומים טו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומים מפעילות השקעה 

(456,743)(569,768)רכישת כסים קבועים

תזרימי מזומים מפעולות מימון 

 -  395,010 תרומות שהוגבלו לזמן ארוך

 - (7,191)שחרור מהגבלה לזמן ארוך

 2,244,519  - עליה בכסים טו המוגבלים

 2,244,519  387,819 מזומים טו שבעו מפעילות מימון 

 6,344,730 (1,096,426)עליה (ירידה) במזומים ושווי מזומים

 4,264,886  10,609,616 יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה

 10,609,616  9,513,190 יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף השה
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ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומים מפעילות שוטפת-ספח א'

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדש

הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי מזומים 

 257,513  256,136 פחת והפחתות

 7,520 (17,215)עליה (ירידה) בעתודה לפיצויים - טו

 238,921  265,033 

שיויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

)*1,761,151( 431,262 ירידה (עליה) בחייבים וובהלוואות ויתרות חובה לז"א

 12,432 (2,312)ירידה (עליה) במלאי

(839,427)(937,748)ירידה בספקים ובהמחאות לפרעון

 *3,277,085 (1,189,969)עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

 250,364 (888,816)עליה (ירידה) בפקדוות ללא ריבית

(2,587,583) 939,303 

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומים מפעילות
 1,204,336 (2,348,662)שוטפת-ספח א'

.מויין מחדש*

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 

באורים לדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

.2002בשת , 1980-ם"רשמה כעמותה לפי חוק העמותות התש) ר"ע(פעמוים ארגון חסד .א
.580392702מספרה הרשום אצל רשם העמותות הוא 

:מטרותיה העיקריות של העמותה.ב
, יתתמיכה כספית ורוחית ומתן הלוואות ללא ריב, לעזור לסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה

.לרבות באמצעות מתדבים

.2025בדצמבר  31לפקודת מס הכסה עד לתאריך  46לעמותה אישור לעיין תרומות לפי סעיף .       ג

של משרד הרווחה " ושמים לרווחה"העמותה מפעילה פרוייקט ליווי משפחות במסגרת פרוייקט .ד
.העמותה הפעילה גם את הפרוייקט במחוז המרכז 2020עד לאוגוסט . במחוז ירושלים

          
של משרד העלייה " קליטה מטיבה"העמותה מפעילה פרוייקט ליווי משפחות במסגרת פרוייקט .ה

.והקליטה

 - עיקרי המדייות החשבואית 2באור  

:עיקרי המדייות החשבואית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הם כדלקמן

של המוסד הישראלי לתקיה  40ערכו בהתאם לתקן חשבואות מספר  2021הדוחות הכספיים לשת .א
הדוחות הכספיים ערכו  2020בשת . רים"בחשבואות בדבר כללי חשבואות ודווח כספי על ידי מלכ

של  5ו -36של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן חשבואות מספר  69על פי החיות גלוי דעת מספר 
.רים"בדבר כללי חשבואות ודווח כספי על ידי מלכ, המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות

.ההכסות וההוצאות מדווחות בדוחות הכספיים על בסיס מצטבר -בסיס הדיווח .ב

כן מזומים ושווי מזומים כוללים פיקדוות בקים למשיכה מיידית ו -מזומים ושווי מזומים ג
.ושפיקדוות לזמן קצוב שאיו עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה בהם ושאים מוגבלים בשימ

וה הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השו. הרכוש הקבוע הוצג לפי עלות ביכוי פחת שצבר - רכוש קבוע.ד
.בשעורים שתיים החשבים כמספיקים להפחתת הכסים במשך תקופת השימוש המשוערת שלהם

     %    f

6-33%ומחשביםציוד וריהוט

10%שיפורים במושכר

15%רכב

עריכתם והצגתם על פי כללי חשבואות , בעת הכתם של דוחות כספיים -הסתייעות באומדים . ה
מקובלים דרש וועד העמותה להיח החות ולבצע אומדים אשר משפיעים על התוים המוצגים 

התוצאות בפועל , מעצם טיבם של החות ואומדים. בדוחות הכספיים ובבאורים הלווים אליהם
.עשויות להיות שוות מהאומדים

פי כאשר בסיס לחישוב העלות היו ל -המלאי מוצג לפי עלות או שווי שוק כמוך שבייהם  - מלאי.ו
.שיטת כס ראשון יוצא ראשון
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 - מזומים ושווי מזומים 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקל חדששקל חדש

 9,362,721  6,163,850 מזומים בבקים במטבע ישראלי

 271,966  303,089 מזומים בבקים במט"ח

 54,079  40,481 קופות

 920,850  3,005,770 פקדוות בבקים

 9,513,190  10,609,616 

 - חייבים אחרים ויתרות חובה 4באור  

 122,733  12,045 המחאות לגבייה

 62,856  39,254 מקדמות לספקים ושוים

 9,752  21,408 הוצאות מראש

 41,800  13,400 עובדים

 6,672  6,000 אחרים

 92,107  243,813 

 - מלאי 5באור  

.מלאי חומרי לימוד לחיוך ולחיסכון

 - הלוואות למשפחות בתהליך הבראה 6באור  

הלוואות
ג9

 2,330,638  1,904,430 

(617,999)(753,089)מתוכם הלוואות לזמן קצר

(116,150)(123,341)הפרשה לחובות מסופקים

 1,454,208  1,170,281 
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 - רכוש קבוע, טו 7באור  

רהוט וציודכלי רכב
שפורים
סה"כבמושכר

שקל
שקל חדשחדש

שקל
שקל חדשחדש

עלות 

 4,731,863  645,734  4,086,129  - 2021 ביואר 1יתרה ליום 

 456,743  -  222,767  233,976 תוספות במשך השה

(1,342,748)(62,716)(1,280,032) - גריעות במשך השה

 3,845,858  583,018  3,028,864  233,976 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחות: פחת שצבר 

 4,023,493  500,866  3,522,627  - 2020 ביואר 1יתרה ליום 

 257,513  14,504  234,625  8,384 תוספות במשך השה

(1,342,748)(62,716)(1,280,032) - גריעות במשך השה

 2,938,258  452,654  2,477,220  8,384 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

 907,600  130,364  551,644  225,592 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

עלות 

 3,845,858  583,018  3,028,864  233,976 2021 ביואר 1יתרה ליום 

 569,768  -  569,768  - תוספות במשך השה

 4,415,626  583,018  3,598,632  233,976 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחות: פחת שצבר 

 2,938,258  452,654  2,477,220  8,384 2021 ביואר 1יתרה ליום 

 256,136  14,014  207,026  35,096 תוספות במשך השה

 3,194,394  466,668  2,684,246  43,480 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

 1,221,232  116,350  914,386  190,496 2021 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 

באורים לדוחות הכספיים

12

 - כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה 8באור  

קרן הלוואותפרויקטים

הגבלה
זמית

הגבלה
סה"כקבועה

שקל חדששקל חדששקל חדש

 4,082,222  3,933,093  149,129 1/1/2020יתרה ל-

 4,155,161  383,730  3,771,431 תרומות

(13,211)(13,211) - הפרשה לחובות מסופקים

 11,000  11,000  - חובות שמחלו

(1,886,431) - (1,886,431)סכומים ששוחררו מהגבלות

 6,326,741  4,292,612  2,034,129 31/12/2020יתרה ל-

 2,314,480  395,010  1,919,470 תרומות

(7,191)(7,191) - הפרשה לחובות מסופקים

(2,924,255) - (2,924,255)סכומים ששוחררו מהגבלות

 1,029,344  4,680,431  5,709,775 



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 

באורים לדוחות הכספיים

13

 - קרן הלוואות 9באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקל חדששקל חדש

א. תרומות שגוייסו לצורך הלוואות למשפחות
בתהליך הבראה

 4,036,032  4,408,762 יתרה לתחילת שה

 383,730  395,010 גיוס תרומות בשת הדוח

(11,000) - חובות שמחלו

 4,408,762  4,803,772 יתרת קרן הלוואות לפי הפרשה לחובות מסופקים

(116,150)(123,341)הפרשה לחובות מסופקים

 4,292,612  4,680,431 יתרת קרן הלוואות

ב. פקדוות ללא ריבית שהועמדו לצורך הלוואות
למשפחות בתהליך הבראה

 4,317,204  4,567,568 יתרה לתחילת שה

 402,364  382,174 גיוס סיוע כספי ללא ריבית בשת הדוח

(152,000)(1,270,990)החזר סיוע כספי ללא ריבית בשת הדוח

 4,567,568  3,678,752 פקדוות ללא ריבית

ג. הלוואות למשפחות בתהליך הבראה

(1,855,046)(1,904,431)יתרה לתחילת שה

(667,523)(1,094,120)מתן הלוואות בשת הדוח

 11,000  - חובות שמחלו

 607,138  667,913 פרעון הלוואות בשת הדוח

(2,330,638)(1,904,431)

 116,150  123,341 הפרשה לחובות מסופקים

(2,207,297)(1,788,281)

 6,151,886  7,071,899 

 - זכאים שוים ויתרות זכות 10באור  

 102,275  176,245 ספקים וותי שירותים

 11,263  10,003 המחאות לפרעון

 1,840,708  2,011,961 זכאים בגין שכר

 34,118  81,000 הוצאות לשלם

 8,204  3,498 שוים

 2,282,707  1,996,568 



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 

באורים לדוחות הכספיים

14

 - קרות מיועדות למשפחות 11באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקל חדששקל חדש

 37,161  748,386 יתרה לתחילת שה

 5,416,306  2,527,302 גיוס תרומות בשת הדוח

(4,831,466)(3,793,758)העברת תמיכות בשת הדוח

 126,386  - כספי תמכים ביהול העמותה

 748,387 (518,070)יתרת קרות

הרכב יתרת קרות:

)*2,940,000((2,803,059)קרות מיועדות למשפחות בחובה

 3,688,387  2,284,989 קרות מיועדות למשפחות בזכות

(518,070)748,387

.מויין מחדש*

 - עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה 12באור  

לחוק הפיצויים והיא מפרישה את מלוא  14העמותה חתמה עם עובדיה על הסכם לפי סעיף 
 התחייבויות העמותה לתשלום פיצויים הין בגין התקופה שלפי. התחייבויותיה השוטפות לפיצויים

וספים"החתימה על הסעיף ה יםל והפרשים קט.

 - תרומות 13באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדש

 24,938,957  20,873,200 תרומות בארץ

 3,838,328  1,567,265 תרומות מחו"ל

 3,735  - תרומות בשווה כסף

 22,440,465*  28,781,020* 

.14ראה באור , כולל תרומות מיועדות ספציפית ותרומות מוגבלות* 



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 

באורים לדוחות הכספיים

15

 - תרומות מיועדות ספציפית ותרומות מוגבלות 14באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדש

 3,771,431  1,919,470 פרוייקטים שוים

 383,730  395,010 קרן הלוואות

 4,155,161  2,314,480 סה"כ תרומות מוגבלות

 5,416,306  2,527,302 תרומות מיועדות ספציפית

 9,571,467  4,841,782 סה"כ תרומות מיועדות ספציפית ותרומות מוגבלות

 - שווי שעות התדבות 15באור  

 2021בשת . פ החיות החשב הכללי"שווי שכר המתדבים מחושב בהתאם לשכר המיימום במשק ע
מתדבים בסך  3,286התדבו  2020שעות שתיות ובשת  456,537מתדבים בסך כולל של  3,230התדבו 
:פ החלוקה הבאה"שעות שתיות ע 484,203כולל של 

 11,166,456  10,671,336 ליווי משפחות

 1,831,164  1,636,350 יעוץ והכווה ע"י מומחים

 685,073  581,984 הדרכות לקבוצות והפעלת פרוייקטים

 417,298  404,686 פיתוח והפצת ידע להמוים

 13,294,356  14,099,991 

 - הקצבות רשויות מקומיות 16באור  

 9,000  9,000 עיריית אריאל

 4,853  4,409 עיריית אשדוד

 7,125  - עיריית אשקלון

 9,233  9,923 עיריית באר שבע

 10,000  - עיריית גבעתיים

 5,000  5,000 עיריית הוד השרון

 5,461  10,719 עיריית חיפה

 1,572  6,177 עיריית יבה

 2,500  2,500 עיריית יהוד מוסון

 -  3,563 עיריית יקעם

 9,000  11,000 עיריית ירושלים

 1,500  11,554 עיריית כפר יוה

 6,500  6,039 עיריית כפר סבא

 9,379  24,455 עיריית כרמיאל

 4,032  4,442 עיריית לוד

 -  5,000 עיריית מגדל העמק



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 

באורים לדוחות הכספיים

16

 - הקצבות רשויות מקומיות (המשך) 16באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדש

 4,304  4,000 עיריית מודיעין

 2,158  2,540 עיריית ס ציוה

 5,429  - עיריית שר

 -  4,348 עיריית תיה

 -  14,800 עיריית עכו

 4,458  7,411 עיריית פתח תקווה

 5,000  5,000 עיריית קרית מוצקין

 7,424  5,250 עיריית ראש העין

 9,217  7,065 עיריית ראשון לציון

 23,724  - עיריית רחובות

 4,305  6,133 עיריית רמלה

 15,000  14,300 עיריית רמת גן

 11,000  5,900 עיריית רמת השרון

 9,000  9,000 עיריית רעה

 13,931  14,108 עיריית תל אביב

 5,000  5,000 מועצה אזורית אשכול

 10,000  10,000 מועצה איזורית בי שמעון

 15,000  15,000 מועצה אזורית גולן

 10,000  - מועצה אזורית גליל עליון

 -  20,000 מועצה אזורית דרום השרון

 -  5,000 מועצה אזורית חוף הכרמל

 3,750  5,000 מועצה אזורית מטה אשר

 10,000  - מועצה אזורית משה

 5,000  5,000 מועצה אזורית עמק המעייות

 5,000  5,000 מועצה אזורית עמק יזרעאל

 -  1,750 מועצה מקומית בימיה-גבעת עדה

 6,000  6,000 מועצה מקומית פרדס חה כרכור

 291,386  269,855 



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 

באורים לדוחות הכספיים
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 - יעוץ וטיפול במשפחות 17באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדש

ליווי משפחות 

 6,836,081  6,489,507 שכר ולוות

 11,166,456  10,671,336 15שווי שכר מתדבים

 1,105,004  1,134,132 פעילויות ושוות

 195,329  226,000 מלגות

 250,634  274,519 אחזקת רכב

 18,795,494  19,553,504 

יעוץ והכווה ע"י מומחים 

 288,765  322,059 שכר ולוות

 1,831,164  1,636,350 15שווי שכר מתדבים

 80,045  77,941 פעילויות ושוות

 7,281  4,939 אחזקת רכב

 2,041,289  2,207,255 

 2,269,740  2,401,465 תמיכות לזקקים בתהליך ליווי*

 23,238,248  24,030,499 

שה קודמת (ח בגין תמיכות שיועדו על ידי תורמים ישירות לזקקים "ש 3,793,758לאחר קיזוז *
.11ראה באור ). ח"ש 4,831,466

 - הדרכות לקבוצות והפעלת פרוייקטים 18באור  

 13,864,128  11,537,430 שכר ולוות

 685,073  581,984 15שווי שכר מתדבים

 1,623,501  1,879,685 פעילויות ושוות

 23,050  20,000 מלגות

 271,873  267,906 אחזקת רכב

 14,287,005  16,467,625 



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 

באורים לדוחות הכספיים

18

 - פיתוח והפצת ידע להמוים 19באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדש

 1,977,805  2,106,660 שכר ולוות

 417,298  404,686 15שווי שכר מתדבים

 438,100  440,905 פעילויות ושוות

 5,229  12,800 מלגות

 90,560  96,228 אחזקת רכב

 3,061,279  2,928,992 

 - הוצאות ההלה וכלליות 20באור  

 1,931,503  2,019,282 שכר ולוות

 1,309,659  1,077,239 גיוס כספים

 265,951  231,636 עמלות

 108,406  133,757 שרותים מקצועיים

 67,347  104,561 משרדיות

 60,250  50,362 דואר ותקשורת

 138,423  98,395 שכר דירה ואחזקה

 54,922  53,716 אחזקת רכב

 47,320  42,509 הוצאות פחת

  6,770  23,879סיעות ושליחויות

 1,137  1,133 מיסים ואגרות

 3,819,360  4,008,797 

 - הכסות מימון, טו 21באור  

(24,256)(10,294)הפרשי שער

 10,409  19,242 רווח ממימוש ושערוך יירות ערך

 14,677  15,968 הכסות ריבית

 24,916  830 



)ר"ע(פעמוים ארגון חסד 
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 - פירוט הכסות העמותה 22באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדששקל חדש

 28,777,285  22,440,465 תרומות

 3,735  - תרומות בשווה כסף

 269,855  291,386 הקצבות מרשויות מקומיות ומשרדי ממשלה

 -  500,000 קרן ליהול ולחלוקת כספים שפסקו לסעד

 15,524,940  12,424,893 השתתפויות ומתן שירותים

 14,099,991  13,294,356 שווי מתדבים

 7,125  - מעקים ממשלתיים

 48,951,100  58,682,931 

 - הוצאות שכר 23באור  

שכר בעלות הפעילות

 7,124,846  6,811,566 שכר יעוץ וטיפול במשפחות

 13,864,128  11,537,430 שכר הדרכות לקבוצות והפעלת פרוייקטים

 1,977,805  2,106,660 שכר פיתוח והפצת ידע להמוים

 22,966,779  20,455,656 ס"ה שכר בעלות הפעילות

 1,931,503  2,019,282 שכר ההלה וכלליות

 22,474,938  24,898,282 


