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תגובה ובקשה מטעם רשם העמותות להצטרף לבקשת הפירוק
בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 4.12.2016, מוגשת בזאת תגובה ובקשה מטעם רשם
העמותות להצטרף כמבקש לבקשת הפירוק וכצד להליך, למתן צו לפירוקה של העמותה ולמינוי

בעל תפקיד.

כפי שיפורט להלן בהרחבה, פעילותה היחידה של העמותה הייתה גיוס והעברת כספים לחברה
ומכאן שמטרתה העיקרית של העמותה, במישרין או בעקיפין, הייתה עשיית רווחים בניגוד
� "חוק העמותות"); שני חברי הוועד בעמותה להוראות חוק העמותות, תש"ם -1980 (להלן
מכהנים כדירקטורים בחברה שאליה עברו כספי העמותה וקיים חשש לניגוד עניינים ולחלוקת
רווחים אסורה בניגוד להוראות חוק העמותות; העמותה העניקה ערבויות לחברה עסקית;
העמותה צברה עודפים וקייס חשש כי העבירה את העודפים לחברה ללא שהתקבלה תמורה בעדם.

מטעמים אלו סבור הרשם כי יש ליתן צו פירוק לעמותה ולמנות לה מנהל מיוחד, בעל סמכויות של
מפרק קבוע, בין היתר לצורך חקירת הקשרים שבין העמותה לחברה ובחינת זכויות העמותה כלפי

החברה.

פרטי העמותה:

תאריך רישום העמותה: י"ח אייר התשנ"ג
9 מאי 1993

מספר עמותה: 580222172

מען משרד העמותה = מבוא הישיבה, אצל חנוך הכהן פיוטרקובסקי בית אל 90628



מטרות העמותה: לסייע לערוץ 7 בהפקת תכניות, שיפורו והרחבתן

עילות הפירוק: 1. פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או
לתקנונה.

2. מן הצדק ומן היושר לפרק את העמותה

ואלה נימוקי הנקשה:

הצדדים

1. המשיבה היא עמותה אשר נרשמה כדין במשרדי רשם העמותות (להלן: "העמותה").

העתק תעודה לרישומה של העמותה רצ'יב מסומו 1.

2. המבקש הינו רשם העמותות (להלן: "הרשם") אשר רשאי להגיש בקשה זו מכח סמכותו
המוקנית לו בסעיף 50 (א) לחוק העמותות.

הרקע לבקשת ההצטרפות

3. ביום 28.10.20:0 שלח רשם העמותות לעמותה מכתב שאליו צורף דו"ח ביקורת עומק
מטעם הרשם, שערך משרד רו"ח גולדברג ושות' ביום 29.6.2010.

: "דו"ח מכתב הרשם מיום 28.10.2010 ודו"ח ביקורת העומק מיום 29.6.2010 (להלן
גיקוות העומק") רצ"ב מסומו 2.

4. כפי שיפורט להלן, דו"ח ביקורת העומק מצא ליקויים חמורים בפעילות העמותה.
העמותה לא המציאה תגובתה לדו"וז ביקורת העומק.

5. בשנים שלאחר דו"ח ביקורת העומק ציינה העמותה, בדו'יחות ועדת הביקורת שהגישה
לרשם, כי היא פועלת לתיקון ההערות בדו"ח הביקורת ולפיכך ניתן לעמותה אישור ניהול

תקין לשנים 2012 ו-2013.

דו"חות ועדת הביקורת שהגישה העמותה לרשם בתאריכים 30.6.2011 ו - 26.6.2012 רצ"ב
מסימן 3.

6. משנמצא כי העמותה לא תיקנה את הליקויים בהתנהלותה, החליט הרשם כי לא יינתן
לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2014 ואישור כאמור אף לא ניתן לעמותה לשנים הבאות.

7. בעקבות בקשת העמותה לאישור ניהול תקין לשנת 2014, שהתקבלה במשרדי הרשם ביום
27.6.2013 ומאחר שהעמותה לא תיקנה את הליקויים בהתנהלותה כמפורט בממצאי דו"ח
ביקורת העומק, השיב הרשם לעמותה בכתב ביום 28.8.2013 ודרש התייחסותה, עד ליום

1.10.2013, לגבי עיקר ממצאי ביקורת העומק.

העתק מכתב הרשם מיום 28.8.2013 רצ"ב מסומו 4.

8. משלא התקבל כל מענה מהעמותה, שלח הרשם לעמותה מכתב נוסף ביום 19.2.2014 שבו
נדרשה להשיב לטענות הרשם עד ליום 19.3.2014.

העתק מכתב הרשם מיום 19.2.2014 רצ"ב מסומו 3,

9. ביום 17.3.2014 שלחה העמותה את תשובתה בכתב לחלק מהטענות.

העתק מכתב העמותה מיום 17.3.2014 רצ"ב מסומו 6.
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10. ביום 29.6.2014 פנה הרשם בכתב לעמותה ודרש, לאחר תשובותיה החלקיות של העמותה,
לקבל את התייחסותה לנושאים נוספים.

העתק מכתב הרשם מיום 29.6.2014 רצ"ב מסומן 7.

11. במהלך החודשים 9/2014 - 12/2014 התקבלו במשרדי הרשם מסמכים ודוחות לשנת 2013
מטעם העמותה אולם העמותה לא השיבה למכתב הרשם מיום 29.6.2014.

לעמותה ביום 21.12.2014 והודיע לעמותה כי בקשתה לאישור ניהול תקין לשנים 2014 ו-12. מאחר שהעמותה לא השיבה למכתב רשם העמותות מיום 29.6.2014, שב ופנה הרשם בכתב
2015 תיבחן לאחר המצאת מענה לדרישות שפורטו במכתב הרשם מיום 29.6.2014.

העתק מכתב הרשם מיום 21.12.2014 רצ"ב מסומן 8.

13. משלא התקבל כל מענה מהעמותה, שלח הרשם מכתב תזכורת לעמותה ביום 6.1.2015. ביום
8.2.2015 שלח הרשם מכתב תזכורת נוסף לעמותה, עם העתק לשני חברי ועד העמותה.

העתק מכתבי הרשם מיום 6.1.2015 ומיום 8.2.2015 רצ"ב מסומן 9,

14. ביום 8.2.2015 השיבה העמותה בכתב לחלק מהטענות.

העתק מכתב העמותה מיום 8.2.2015 רצ"ב מסומן 10.

15. ביום 13.4.2016 נשלח לעמותה דו"ח תוצאות בדיקה המפרט את הליקויים שנמצאו
בהתנהלות העמותה.

העתק דו"ח תוצאות הבדיקה מיום 13.4.2016 רצ"ב מסומן 11.

16. ביום 18.5.2016 התקבל במשרדי הרשם מכתב מטעם העמותה שבו הודיעה כי הפסיקה את
פעילותה לגיוס תרומות, סגרה את חשבונות הבנק שלה, כי בכוונתה להגיש לרשם בקשה

לפירוק מרצון וכי לפיכך אין מקום לדון בטענות שהועלו במכתב הרשם.

העתק מכתב העמותה שהתקבל ביום 18.5.2016 רצ"ב מסומו 12.

17. ביום 13.6.2016 שלח הרשם לעמותה, עם העתק לשני חברי ועד, מכתב התראה לפני פירוק,
בהתאם לסעיף 50(ב) לחוק העמותות. במכתב זה הבהיר הרשם לעמותה כי מאחר שהתגלו
ליקויים מהותיים בהתנהלותה, אזי קייס אינטרס ציבורי בפיקוח בית המשפט על הליכי
הפירוק של העמותה, כך שככל שהעמותה לא תמציא תגובה מפורטת למכתב רשם העמותות
מיום 13.4.2016, וזאת עד ליום 21.7.2016, יאלץ הרשם לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק

העמותה.

העתק מכתב ההתראה מיום 13.6.2016 רצ"ב מסומן 13.

18. לאחר אורכה שניתנה לעמותה, התקבל ביום 14.8.2016 במשרדי הרשם מכתב מטעם ב"כ
העמותה ובו התייחסות לחלק מהטענות שפורטו בדו"ח תוצאות הבדיקה מיום 13.4.2016.

ביום 16.11.2016 התקבלו במשרדי הרשם דוחות ומסמכים של העמותה לשנת 2014.

העתק מכתב ב"כ העמותה מיום 14.8.2016 רצ"ב מסומן 14.

19. ביום 5.12.2016 השיב הרשם במכתב לב"כ העמותה והבהיר כי גם לאחר שנבחנו טענות
העמותה, אין שינוי בעמדת הרשם.

העתק מכתב הרשם מיום 5.12.2016 רצ"ב מסומן 15.

הליקויים שנמצאו בהתנהלות העמותה
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העברת כספים מהעמותה לערוץ י -

ולעיתון, המופעלים על ידי חברות עסקיות, ללא התערבות ממשית של העמותה בערוץ ודאו20. בדו"ח ביקורת העומק נמצא שהעמותה מעבירה תרומות שאותן היא מגייסת לערוץ 7
ח ביקורתהעומק). ם 12,11 לדו" העמותה טענה כי מדובר ברכישת שירותים מחברות שונות ולא בהעברת כספים מהעמותהעמודי

לחברות העסקיות. לאחר בחינת טענת העמותה נקבע בדו"ח ביקורת העומק כי קיימות
העברות כספיות מהעמותה לחברות עסקיות (החברה העסקית המפעילה את ערוץ 7
והחברה העסקית המפעילה את עיתון בשבע), המהוות את כל פעילות העמותה, והומלץ

לבחון את המשך פעילות העמותה במתכונת הנוכחית.

; לפרט קיומם של הסכמים בין העמותה21. במכתב הרשם מתאריך 28.8.2013 נדרשה העמותה לציין את פרטי החברות שאליהן הועברו ; לציין את מטרת העברת הכספים ; לציין את סכום הכספים שהועברו בשנים 2012-2011 לכל אחת מהחברותהכספים לחברות אלו
העסקיות; להבהיר האם יש בעמותה פעילות נוספת מעבר להעברות כספים אלו.

� "ההסכם מיום 4.7.2011") בינה לבין22. בתגובותיה (מכתבים מהתאריכים 17.3.2014 ו- 8.2.2015) מסרה העמותה כי היא רוכשת חברת ישראל נשיונל ניוז קום בע"מ ח.פ 512977950 (להלן: "החברה העסקית") ומסרה כישירותי תוכן, צירפה הסכם מיום 4.7.2011 (להלן
2הכספים שולמו לערוץ 7 - החברה העסקית בלבד, לשם רכישת שרותי תוכן בהתאם 4,902 ¤. העמותה השיבה כי אין לה כל פעילות אחרתלמטרות העמותה. לטענת העמותה, בשנת 2011 הועבר לחברה העסקית סך של 178,110, ¤ ובשנת 2012 הועבר סך של 880,

אלא גיוס תרומות לשם פעילות ערוץ 7 - באמצעות החברה העסקית.
23. מדו"ח ביקורת העומק ומתשובות העמותה עולה, כי אין מדובר ברכישה אמיתית של
מתשובות העמותה על נספחיהן נראה כי העמותה אינה עושה כל פעולה מלבד להעבירשירותים על ידי העמותה עבור עצמה, אלא בהעברת כספים מהעמותה לחברה העסקית.

כספים לחברה העסקית המפיקה את שירותי התוכן (תוכניות) והמשדרת אותם.

24. גם מסעיף 6 להסכם מיום 4.7.2011 בין העמותה לבין החברה העסקית עולה כי כל פעילות
העמותה הייתה השתתפות בעלויות הפקת התוכניות על ידי העברת כספי העמותה לחברה
אסמכתאות לכך, כי הזכויות והרווחים בגין הפקת התכניות הועברו לידי העמותה. לכן איןהעסקית המפיקה את שירותי התוכן, ולא נטען על ידי העמותה, וממילא לא הובאו כל

עסקינן ב"הסכס לרכישת שירותים".

25. בהתאם לחוברת הנחיות להתנהלות תקינה של עמותות, עמותה רשאית להעביר כספים או
נכסים לתאגיד מלכ"רי אחר בתנאים מסוימים, העולים בקנה אחד עם מטרות העמותה

אולם במקרה דנן העברת הכספים נעשית לחברה עסקית, ולא לתאגיד מלכ"רי.

26. אמנם, העברת הכספים לערוץ 7 נעשית לכאורה בהתאם למטרותיה המאושרות של
העמותה, אולם מאחר שערוץ 7 אינו מנוהל באמצעות חברה לתועלת הציבור או עמותה, אזי
בניגוד לחוק ובניגוד לכללי ניהול תקין כפי שפורטו בהנחיות להתנהלות תקינה של עמותות.העברת הכספים מתבצעת לחברה עסקית לשם פעילות עסקית, ובכך העמותה מתנהלת

27. מתשובות העמותה עולה כי פרט לגיוס התרומות והעברתן לחברה העסקית, העמותה אינה
מבצעת כל פעילות בעצמה. מהאמור עולה כי תכליתה העיקרית של העמותה היא לסייע
לערוץ 7 שהיא חברה שמטרתה העיקרית השאת רווחים, מבלי שמבוצעת פעילות מלכ"רית

על ידי העמותה.

28. סעיף 1 לחוק העמותות קובע את הגדרתה של עמותה כתאגיד המוקם למטרה חוקית
שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

מאחר שתכליתה ופעילותה היחידה של העמותה הייתה גיוס כספים והעברתם כתמיכה
לחברה העסקית שתכליתה היא חלוקת רווחים לחבריה, הרי שמטרתה העיקרית של
העמותה, במישרין או בעקיפין, היא עשיית רווחים בניגוד להוראות סעיף 1 לחוק העמותות.
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ניגחי עניינים וחשש לחלוקת רווחים אסורה -

29. במכתב הרשם מיום 28.8.2013 נדרשה העמותה להבהיר מי מבין חברי הוועד בעמותה
ומנושאי המשרה בעמותה משמש דירקטור או נושא משרה או עובד ערוץ 7 (החברה העסקית
או תאגיד קשור אחר לערוץ 7). בתשובתה מיום 17.3.2014 מסרה העמותה כי שני חברי
הוועד, הרב זלמן ברוך מלמד ומר יואל צור הם דירקטורים בחברה העסקית. מבדיקת
הרשם עולה כי שני חברי הוועד (היחידים) הס הדירקטורים היחידים בחברה העסקית.
עובדה זו לכשעצמה מעלה חשש לעקיפת הוראות חוק העמותות בעניין שכר חברי ועד

בעמותה ובעניין איסור חלוקת הרווחים.

30. מבדיקה שערך הרשם עולה כי החברה העסקית, שאליה מועברים הכספים, הוקמה בשנת
2000, ועם הקמתה בעלת מניותיה היחידה הייתה חברת יריד עם יהדות בע"מ ח.פ.
512590183, שמבין שני מנהליה היה גם יואל צור (חבר ועד בעמותה). מבדיקת תקנון החברה

העסקית עולה כי אין איסור על חלוקת רווחים.

1̂�\-01^ סז^ 05אוס^90 31. בשנת 2006 הועברו כל מניות החברה העסקית לחברת 0א
(להלן: "התאגיד") שמענה הוא הרפובליקה של איי מרשל. במכתב הרשם מיום 28.8.2013
נדרשה העמותה להעביר לרשם את פרטי בעלת המניות ובכלל זה התבקשה להבהיר האם
מדובר בתאגיד זר, מיהם הדירקטורים של התאגיד ומיהם בעלי המניות בו. כן נתבקשה
העמותה להבהיר האם חברי העמותה או חברי הוועד או נושאי המשרה בעמותה משמשים

כדירקטורים או בעלי מניות או עובדים בתאגיד זה.

32. בתשובתה מיום 17.3.2014 מסרה העמותה כי התאגיד הוא חברה זרה, הדירקטורים חינם
תושבי חו"ל, וכי אף אחד מחברי העמותה, חברי הוועד או נושא משרה בעמותה אינם
משמשים כדירקטורים או עובדים בתאגיד זה. העמותה לא העבירה את פרטי התאגיד הזר
ובכלל זה מיהם הדירקטורים ובעלי המניות של התאגיד, על אף שהתבקשה לעשות כן.
במכתבה מיום 8.2.2015 מסרה העמותה כי החברה העסקית היא ספק של העמותה, כי
לעמותה אין מידע אודות בעלי המניות של ספקיה, וכי לחברי ועד העמותה אין אחזקות

ישירות או עקיפות כחברה העסקית.

33. מבדיקת תיק החברה העסקית עולה כי בחודש 3/2016 הועברו כל מניותיה מהתאגיד הור
לחברת 7 בשבע תקשורת יהודית ציונית בע"מ ח.פ. 515365807.

34. במכתב ב"כ העמותה מיום 14.8.2016 נטען כי החברה העסקית אשר הפעילה את ערוץ 7
מצויה בהפסד ומעולם לא חילקה רווחים. לעמדת הרשם, טענה זו אינה רלוונטית שכן די
בכך שכל פעילותה של העמותה היא העברת כספים לחברה שמכוונת לחלוקת רווחים בין

חבריה ושתכליתה עשיית והשאת רווחים, כדי שהתנהלות העמותה תהא בניגוד לדין.

35. בהתאם להנחיות להתנהלות תקינה של עמותות בהתאם לחוק העמותות, על עמותה להיזהר
בביצוע עסקאות עם גופים קשורים כדי להימנע ככל הניתן מביצוע עסקאות בניגודי עניינים
אסורים. במקרה שהעמותה מחליטה לבצע עסקה עם תאגיד קשור, עליה להחיל על עצמה
תנאים מחמירים יותר מאשר בביצוע אותה עסקה עם תאגיד שאינו קשור. לכן, כדי להבטיח
את תקינות ההחלטה למרות ניגוד העניינים האפשרי, בעסקה מסוג זה יש מקום לקבל
מראש גם את אישור ועדת הביקורת, והכל ככל שהעסקה בתנאים סבירים, לטובת העמותה,

ושלא תהיה בכך עקיפה של הוראות חוק העמותות.

36. כאמור, שני חברי הוועד היחידים בעמותה הס שני הדירקטורים היחידים בחברה העסקית,
שאליה מעבירה העמותה כספים. על פי תשובת העמותה, חברי הוועד הנ"ל אינם מחזיקים
במניות החברה, אולם לא ברור כיצד חברי הדירקטוריון אינם יודעים מיהם הדירקטורים
ובעלי המניות בחברה העסקית שהחזיקה עד לאחרונה במניות החברה שבה הם משמשים

כדירקטורים, ואשר אליה הם מעבירים מיליוני שקלים מהעמותה שבה הס חברי ועד.

37. התנהלות זו - של העברת כל כספי העמותה לחברה העסקית בה מכהנים כדירקטורים
יחידים שני חברי הוועד היחידים של העמותה - מחזקת את החשש לניגוד עניינים ולחלוקת
רווחים אסורה בניגוד להוראות חוק העמותות ולקבלת תמורה לחברי ועד בניגוד לתקנות

העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה) תשס"ט-2009.



ערבויות לערוץ 7 -

38. בהתאם לממצאי ביקורת העומק, נמצא כי העמותה נתנה ערבויות להלוואות שלקח ערוץ 7,
קורת העומק). ונדרש לבחון נושא זה ועמוד 8 לדו"ח בי

39. במכתב הרשם מיום 28.8.2013 הובהר לעמותה כי מתן ערבויות לגופים עסקיים אינו עולה
בקנה אחד עם הנחיות רשם העמותות להתנהלות עמותות באשר לשמירה על נכסי העמותה.
העמותה נתבקשה להעביר את תגובתה לעניין זה, לרבות הבהרתה האם נכון להיום העמותה
עדיין ערבה להלוואות שלקח ערוץ 7, מתי גלקחו ההלוואות ומהי יתרת ההלוואות. כמו כן,
בהתייחס לביאור 4 לדוח הכספי לשנת 2012, נתבקשה העמותה להעביר פירוט הביטחונות
שניתנו על ידי העמותה, והאם בטחונות אלה הן בנוסף לערבויות שניתנו בעבר. העמותה

התבקשה לצרף מסמכים רלבנטיים לתשובתה.

40. בתשובתה מיום 17.3.2014 מסרה העמותה, כי הפסיקה לערוב להלוואות של החברה
העסקית וכי כיוס העמותה אינה ערבה לכל הלוואה. העמותה מסרה כי ביחס לביאור 4 בדוח
הכספי לשנת 2012 - הפיקדונות ששימשו כבטחונות/ערבויות הן הערבויות שניתנו בעבר
בלבד. במכתב העמותה מיום 8.2.2015 מסרה העמותה כי הוסר השעבוד שנרשם בגין
הביטחונות שניתנו בעבר, אולם העמותה לא המציאה אישור על הסרת השעבוד. העמותה

טענה כי העמדת הפיקדונות הנ"ל נעשתה במסגרת קידום מטרותיה לסייע לערוץ 7.

41. כאמור, מטרות העמותה הן לסייע לערוץ 7 בהפקת תכניות, שיפורו והרחבתן, ולפיכך
העמדת ערבויות אינה במסגרת מטרות העמותה. מעבר לכך, בהתאם להנחיות להתנהלות
תקינה של עמותות אין להעניק ערבויות לגופים עסקיים, ולפיכך על העמותה היה להימנע
מהעמדת ערבויות כאמור. כמו כן, היה על העמותה להעביר אישור מהבנק בדבר שחרור

הביטחונות שניתנו לצדדים הקשורים ואישור הסרת השעבוד, אולם לא עשתה כן.

צבירת עודפים וחשש להעברת עודפים נצברים לחברה ללא קבלת תמורה -

42. בדו"ח ביקורת העומק נכתב כי העמותה צוברת נכסים במשך שנים ללא שימוש, וזאת בניגוד
קורת העומק). ח בי להוראות הרשם ועמודים 15-19 לדו"

43. מבדיקת הרשם עולה כי נכון ליום 31/12/11 בעמותה היתה יתרת נכסים נטו לשימוש
לפעילויות שיועדו ע"י מוסדות המלכ"ר בסך 5.3 מיליון ¤. נכון ליום 31/12/12 יתרת

הנכסים נטו לשימוש הפעילות שיועדו ע"י המוסדות ירדה לסך של 469,982 ¤.

בדו"ח הכספי לשנת 2012 נכתב שבמהלך שנת 2012 הוציאה העמותה סד של 4.8 מיליון ¤ -
"הוצאות ישירות מכספים ששוחררו מגבלה" ללא כל פירוט למי עבר הסכום הנ"ל ומהי

המגבלה שהייתה ושוחררה.

דו"חות כספיים של העמותה לשנים 2011 ו- 2012 רצ"ב מסומן 16.

במכתב הרשם מיום 28.8.2013 נדרשה העמותה להבהיר לאיזו מטרה יועדו הכספים ולאיזו
מטרה הועברו הכספים ולצרף אסמכתאות רלבנטיות לביסוס תשובתה.

44. בתשובתה מיום 17.3.2014 מסרה העמותה כי בעבר, בשנים 2009-2006, ואף לפני כן, קיבלה
העמותה שתתי תוכן מהחברה העסקית ולא שילמה עבורם באופן מלא. על פי טענת
העמותה, הכספים ששולמו כעת היו עבור שרותי תוכן אלו, כלומר עודפיה שימשו .לסגירת

חובותיה כלפי החברה העסקית בגין שירותי התוכן.

45. במכתב הרשם מיום 29.6.2014 נדרשה העמותה להעביר אסמכתאות מבססות לטענתה
ולהבהיר כיצד תשובה זו באה לידי ביטוי בדו"חות הכספיים שהוגשו לרשם. במכתב
העמותה מיום 8.2.2015 נמסר כי רכשה שירותי תוכן בכספים אלו בהתאם למטרותיה
וצירפה למכתבה זה חשבוניות משנת 2012 בגין סכומים שהעבירה לחברה העסקית.
.במכתבה מיום 17.3.2014 טענה העמותה, כי הכספים שימשו לשידורי האינטרנט של ערוץ 7.
העמותה מסרה כי רכישת השירותים הנ"ל רשומה בד"וח הכספי לשנת 2012 כהוצאות

ישירות.



46. על אף האמור, מבדיקת הדו"ח הכספי לשנת 2012 עולה כי נכון ליום 31/12/11 לעמותה לא
הייתה יתרת התחייבות כלפי החברה העסקית במאזן. העברת הכספים מייעודן להוצאות
הישירות (ללא פירוט בביאור) משמען שהעמותה העבירה לחברה העסקית סך של 4.84
מיליון ¤ ללא פירוט מהות ההוצאה וכיצד היא תואמת את יעוד הכספים. כלומר, העמותה
העבירה את העודפים לחברה העסקית, בטענה כי היה חוב בעבר לחברה, אולם חוב זה כלל
לא היה מוצג בדוחות הכספיים, ועולה חשש כי הועברו כספים מהעמותה לחברה העסקית

ללא כל הסבר או תמורה ממשית.

47. יתר על כן, מבדיקת הרשם עולה כי נכון ליום 31/12/11 בעמותה הייתה יתרת חייבים בסך
,1 ¤ של החברה העסקית לעמותה (ביאור 3) אך לפי הדוח הכספי ליום 31/12/12 147,510
יתרת החייבים נמחקה. במכתב הרשם מיום 28.8.2013 נדרשה העמותה להבהיר מניין נבעה
יתרת החייבים, ובכלל זה - האם היה מדובר ביתרת מקדמות ע"ח פעילות שטרם בוצעה. כן
נדרשה העמותה להסביר מדוע נמחקה יתרת חייבים, האם החברה העסקית שילמה לעמותה

את הסכום הנ"ל ולצרף אסמכתאות רלבנטיות המבססות את תשובתה.

48. במכתבה מיום 17.3.2014 מסרה העמותה כי סכום זה היווה בשנת 2011 מקדמה בגין
תשלום שהעבירה העמותה לספק עבור רכישת שירותי תוכן, כאשר שירותי התוכן ניתנו
בשנת 2012. למכתב העמותה מיום 8.2.2015 צירפה חשבוניות מהחברה העסקית לעמותה
בגין סכומים שהעבירה לה העמותה. לדברי העמותה, השירותים פורטו בדו"ח המילולי

לשנת 2012.

49. מעיון בדו"ח המילולי לשנת 2012 עולה כי הסכום שהוצא על ידי העמותה לביצוע הפעולה
העיקרית של העמותה, שהיא "גיוס משאבים לצורך רכישת שירותי תוכן וחומר מערכתי
לשם שידורו באינטרנט ערוץ 7" הינו 6.4 מיליוו ¤. כמו כן נרשם כי השירותים המרכזים
שהתקבלו בעמותה הם רכישת תכניות ושידורן בסך 6 מיליון ¤. בדו"ח לשנת 2012 לא נכתב
דבר לגבי המקדמה לעיל. העמותה לא המציאה אסמכתא בהתאם לכללי החשבונאות
לרישום יתרת החייבים לשנת 2011 וגם בהסכם מיום 4.7.2011 בין העמותה לחברה
העסקית לא נכתב כי העמותה העבירה לחברה העסקית סכום כלשהו כמקדמה במהלך שנת

.2011

50. מהדו"ח הכספי לשנת 2013 עולה כי בשנה זו הוציאה העמותה סך של 821,000 ¤ כהוצאות
ישירות ללא פירוט או ביאור.

מהדו"ח הכספי לשנת 2014 (שהוגש למשרדי הרשם רק ביום 16.11.2016) עולה כי בשנה זו
הוציאה העמותה סך של 620,510 ¤ כהוצאות ישירות ללא פירוט או ביאור.

בדו"חות המילוליים לשנים 2013 ו- לשנת 2014 נכתב כי הוצאות העמותה הן לצורך רכישת
תוכן וחומר לשם שידורו בערוץ 7.

51. בדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2015 (שהוגש למשרדי הרשם רק ביום 23.11.2016) נכתב
כי לעמותה יתרת חייבים בסך 33,085 מהחברה העסקית, העמותה מכרה את רכושה הקבוע
וסיימה את השנה בהפסד שוטף של 127,000 ¤ - שזו יתרת הכנסים שהייתה לעמותה

בשנת 2014 - וכך איפסח את יתרת העודפים הצבורים.

52. העברת כל העודפים הצבורים של העמותה, בסך מיליוני שקלים, לחברה העסקית מעוררת
חשש להתנהלות בלתי תקינה בכספי העמותה ואף מחזקת את המסקנה כי אין עסקינן
בתשלום בעד שירותי תוכן אלא כי העמותה משמשת כצינור להעברת כל כספי התרומות

לחברה העסקית.

היעדר פעילות בעמותה

53. בתגובות העמותה כמו גם בבקשה לפירוק שהגישה העמותה לבית המשפט הנכבד, טענה
העמותה כי הפסיקה פעילותה ולכן אין חולק כי העמותה אינה פעילה ואינה מקדמת את

מטרותיה.

העילות לפירוק העמותה

54. בהתאם לחוק העמותות, יינתן צו לפירוק עמותה, אם מתקיימת בה אחת או יותר מהעילות
המפורטות בסעיף 49 לחוק.

ל



העילות הרלוונטיות לענייננו הן כדלקמן:

. ס' 49 (1) .� "פעילות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנתה"

. : "בית המשפט מצא שמן תצדק ומן היושר לפרק את העמותה" ס' 49 (5)
55. מהמסמכים המצורפים ומהמפורט לעיל עולה, כי העמותה פועלת בניגוד לחוק, אינה פעילה,
אינה פועלת לשם קידום מטרותיה ואין הרשם יכול לפקח על אופן התנהלותה ועל הנעשה

בנכסיה.

מעבר לכך, כפי שפורט בהרחבה, קיים חשש לניגוד עניינים, לחלוקת רווחים אסורה בניגוד
להוראות החוק, להתנהלות בלתי תקינה בכספי עמותה ובניגוד להוראות החוק, למתן

ערבויות לחברה עסקית, לצבירת עודפים והעברתם לחברה ללא קבלת תמורה.

56, לנוכח המפורט לעיל, הצטברו נסיבות המצדיקות את פירוק העמותה בידי בית המשפט
ולפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד לצרף את הרשם כמבקש בבקשת הפירוק וכצד להליך,
להורות על פירוקה של העמותה ולמנות לה מנהל מיוחד, בעל סמכויות של מפרק קבוע, בין
היתר לצורך חקירת הקשרים שבין העמותה לחברה ובחינת התנהלות העמותה וזכויות

העמותה כלפי החברה.

57. לבקשה זו מצורף תצהירו של עו"ד אדם פסטרנק מיחידת אכיפה ובקרה, לתמיכה בעובדות
המפורטות בה.

̂ו; עו"ד תרוב רוני
ב"כ רשם העמותות

תאריך: 27.12.2016
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תצהיר

אני הח"מ, עו"ד אדם פסטרנק, ת.ז. 0461:4138 עו"ד במחלקת אכיפה ובקרה ברשם העמותות,
עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת רשם העמותות לפירוק עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר) ומצהיר/ה
בזה כי העובדות בבקשה דלעיל, כפי שידוע לי מידיעה אישית וכפי שעולה מנתונים ומסמכים

_^_שהובאו בפני, הן אמת. / .
אדם פסטרנק, עו"ד

אישור

אני הח"מ, רונית רובין, עו"ד, מאשרת בזה כי ביום 27.12.2016 הופיע במשרדי ברח' השלושה 2 תל
אביב, עו"ד אדם פסטרנק המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד וכי
אם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונורל^צהרתו דלעיל וחתם עליה

משרד המשפטיםבפני וינית רובין, עו"ד
מספר רשיון 30276

̂'עו"ד רונית רובי
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נספח 1 העתק תעודת רישום עמותה

נספח 2 העתק מכתב הרשם מיום 28.10.2010 ודו"ח ביקורת העומק מיום 29.6.2010

נספח 3 העתק דוחות ועדת הביקורת שהגישה העמותה בתאריכים 30.6.2011 ו-26.6.2012
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נספח 1

העתק תעודה לרישום
עמותה



1|§!¤ שם מטפל: זלמן מלמד §

מי ן 1^^ י בנ . מזרח   ד.נ
: כתובתו

' משרד הפניםבית אל ב
רשם העמותות

תעודה לרישומה של עמותה
(לפי חוק העמותות, התשים - 1980)

זאת לתעודה כי

העמותה
י ערוץ 7 ד י ד י עמותת 

שמענה
� ב, בנצי קפלן ,ק. אצל ביטוח י

פו 33 ' - ? י . רחוב 

ירושלים 94221  ?

המטרות העיקריות הן
ות, שיפורן והרחבתן. י תכנ ע לערוץ 7 בהפקת� י לסי

58 � � " : נרשמה בעמותה מספר

ג ר . חתשנ" י אי ה  " י

 ̂ ביום _0 לחורש שנת
מאי 1993 /_\

\ י*י/ מיהית 1<יל /ה ע

י- * *_1י ;



נספח 2

העתק מכתב הלשם מיום
2010*10*28 ודו"ח ביקורת

העומק מיום 2010*6*29

ו
ו
ו
ו



מדינת ישראל
^̂ ^̂  

משיד המשפטים
^̂ רשות התאגידים 7ע^

ישם העמותות
חטיבת ניהול תקין

תשע"א חשון כ' תאריך:
28 אוקטובר 2010
מס'העמותה:580222172

קוד סריקה 11
בכל פניה אלינו נא לציין

את מספר העמותה

לכבוד �
עמותת ידידי ערוץ 7

ד''נ מזרח בנימין, אצל חנוך הכהן פיוטרקובסקי
מבוא הישיבה

בית אל 90628 •

א.ג.נ.

הנדון: התראה לפני ניטול אישור ניהול תקיו

מצ"ב דר'ח סיום ביקורת עומק של רו"ח גולדברג ושות' המצביע על ליקויים בפעילות העמותה.

במידה ויש לכס הסתייגויות על האמור במכתב המצ'יב או על כוונתנו לבטל את האישור עליכם
. להגישן בכתב בתוך 30 יום מיום קבלת המכתב

בכבוד רב,

דן1**^רו"ח

1

34071 ירושלים 91340 רחוב כנפי נשרים 15, ירושלים 95464, גית התאומים קומה 4, ת.7.
י\£0.106^ו1ו.)0>11תז3.ץ<ץ̂\ טלפונים: 02-6546600 פקס: 02-6546632 11.

*'̂ - ממשל זמין - 1ו.'<£0.'\ שער הממשלה
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תגט ענייניק

עטגי ;

א. סגגא 3

ג. תאגר כללי 4

ג. געץר געגיגתח 6
ו

ד. גתגגיס כגזג5ייס ד
ו
גדקו 1\ יי ה. גגשאיגז שץגיגז ש^

1. סיכגס הטקי^איגז 5 ו

:. הטל^גת דו ן
1

ו
1

ו
1

ו

2 
02-6547666, פקס. 02-6547667 91430 1ת16מ161-115, 43049 .0.6.? .$1 1ת!�1651181<1611מ3^ 68 ןרחוב כנפי נשרים 68 ת.ד. 43049 ירושלים 0ג*91 טלפון 1 ^ט�* ,02-6547666 :101 ודואר אלקטרוני : 8.00.11ק6180נ11)801@£18כ11)801:ט3מ6-1 :02-6547667

ו
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ירושלים, י"ז תמוז תש"ע |בס"ד |
29 יוני 2010

לכבוד
משרד רשם העמותות ימר דן רבץ, רו"ח

ירושלים

א. נ.

הנדון; עמותת ידידי עיש 7 (ע"ר)

עמותה מספר 217-2י022"58

בדיקת עומק - דוח טופי

א. מנוא.

: לבקשת רשם העמותות (חטיבת ניהול תקין), ערכנו ביקורת עומק בעמותת ידידי ערוץ 17.כללי
(ע"ר) (להלן: "העמותה"). דוח זה כולל את תגובת העמותה לטיוטת הדוח שהועברה אליה

ח'). נספח (מצ"ב

2. מטרות הבדיקה�
א. לחוות דעה שהעמותה מקדמת את מטרותיה כפי שאושרו לה על ידי רשם העמותות.

ב. לחוות דעה שהעמותה אינה עוברת על סעיף 1 לחוק העמותות השולל חלוקת רווחים
כעמותה.

ג. בדיקת עמידת העמותה בהוראות חוק העמותות והנחיות רשם העמותות לניהול תקין.
ד. בדיקת מצבה הכספי של העמותה.

ה. בדיקת יישום כללי חשבונאות מקובלים וכללי דיווח נאות בעמותה.

3. המסמכים שהונחו לפני הביקורת .?
א. תיק העמותה.

ב. דוחות כספיים מבוקרים עד לשנת 2007 (כולל).
ג. מאזן בוחן לשנת 2008.

ד. כרטסת הנהלת חשבונות לסעיפי הכנסות והוצאות שונים (כולל כרטיסים ביתרת אפס)
לשנת 2007.

ה. דפי בנק.
ו. מסמכים שונים המבססים את הרישומים בספרי הנהלת החשבונות, לרבות, חשבוניות,

פנקסי קבלות, פנקסי המחאות, דוחות שכר, חוזים שונים ועוד.
ז. פרוטוקולים מישיבות המוסדות השונים של העמותה.

ח. מסמכים נוספים שנדרשו על ידינו במהלך הביקורת.
3 

0קס. 02-6547667 ,02-6547666 : יחוג כנפי נשרים 68 ונ.ד. 43049 ירושלים 91430 טלפון
91430 "43049.161058161 .0.8.? .81 ות6511811א 61?ת0* 68 667ד02-654.^¥ ,02-6547666 :161

ד1אר אלקטרוני : 1}.€0.8ק:>3�61<]1>£01@£�61(11)01<}:1311ח�6
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4. היקף הביקורת:
א. בדיקת תיק העמותה כפי שנמסר לנו מרשם העמותות.

ושותי. תוצאות הבדיקה העידו על פעילות תקינה ולאחריה הונפק לעמותה אישור ניהולהליקויים. ביום 6/6/2005 נרשם דוח סופי של בדיקת עומק שערך משרד רו"ח נבון וייספלדב. בדיקת ביקורות שנערכו בעבר בעמותה על ידי רשם העמותות או נציגים מטעמו ותיקון
תקין לשנת 2005.

ג. בדיקת קיום תלונות כנגד העמותה - לא נמצאו תלונות כנגד העמותה.
ד. בדיקת הגשת מסמכים לפי סעיף 38א לחוק העמותות - מצ"ב נספח א'.

ה. בדיקת דוחות כספיים, ובדיקת סבירות ההכנסות וההוצאות.
ו. סקירת כרטסות שונות של הנהלת החשבונות.

5. מתודולוגיית הבדיקה ;
א. קבלת תיק העמותה מרשם העמותות.

ב. פנייה בכתב לעמותה לביצוע הביקורת ודרישה לקבלת מסמכים ונתונים.
ג. קיום פגישה עם נציגי העמותה במשרדיה.

ד. ריכוז הממצאים וביצוע בדיקות משלימות במידת הצורך.
ה. העברת טיוטת דוח הביקורת לרשם העמותות.

ו. קבלת תגובת העמותה.
ז. הוצאת דוח סופי.

כ. תאור כללי.

1. מועד רישום ומטרות העמותה.

העמותה הוקמה ביום י"ח באייר תשכ"ג, 9 במאי 1993.

מטרותיה העיקריות של העמותה כפי שנרשם בתעודת הרישום שלה:
"לסייע לערוץ 7 בהפקת תכניות, שיפורו והרחבתן".

2. פעילות העמותה.

העמותה מגייסת תרומות בארץ ובחוי'ל לשם סיוע לערוץ 7 בפעילותו.

מספר העובדים במוסדות העמותה הינו 8 בכ- 3.3 משרות.

4

0קס. 02-6547667 ,02-6547666 : רחוג כנפי נשרים 68 ת.9.7*430 יחשלים 91430 טלפון
.0.6.? .151ח 6511311א 311161>1 68 02-6547667:*3�* ,02-6547666 :761 91430 ת1? 43049,16111581
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3. תקנון העמותה.

העמותה אימצה את התקנון המצוי כולל שני הסעיפים הרלוונטיים בעת פירוק העמותה.
� "מורשי החתימה יהיו מבין חברי העמותה ומבין נושאי משרה בעמותה.כמו כן, העמותה שינתה את התקנון המצוי, כך שגס מי שאינו חבר ועד יוכל לשמש כמורשה חתימה

כמו כן, שני מורשי חתימה או יותר יחייבו בחתימותיהם יחד את העמותה".

[ 
4. מוטז'ות החובה ובעלי תפקידים בעמותה �

ועד-
שם חבר הועד 1 תעודת זהות
יואל צור / 004305751 ~הרב זלמן ברוך מלמד 007318850

ועדת ביקורת -
1 שם חבר ועדת הביקורת 1 תעודת זהות 1

חנוך הכהן פיוטרקובסקי 055615777
ניר אלוני / � 050143148 |

מורשי חתימה -
הרב זלמן ברוך מלמד 007318850 :שם מורשה החתימה 1 תעודת זהות 1

יואל צור | 004305751

רואה חשבון - דב קלמנוביץ.

5. רשימת מקבלי השכר הגבוה בעמותה.

להלן פרוט 5 מקבלי השכר הגבוה לשנת 2007 =

ת.ז. 1 תפקיד 1 שכר ברוטו 1 שם | מס
בופטי יונתן 13504378 מנהל טלמרקטינג 201,540
72 צרדוך משה 64978414 טלמרקטינג 058,
30, קדרון ערן 59098533 טלמרקטינג 809
28 מרגיל קרול 317760809 טלמרקטינג 291,

| 24, �� פרימן יהודה ] 22910111 ] טלמרקטינג / 575
!
ו
ו

 5 , ,6. אירועים חריגים - לא נרשמו ארועים כאלו. !
02-6547667:ז1��£ ,02-6547666 :161 191430ת$816ט?43049.16 .0.6.? .151ח£811011א 1^מ0>{ 68 ,יחוג גגפי נשרים 68 ת.ד. 43049 ירושלים 91430 טלפון: 02-6547666; פקס. 02-6547667 ,

דואר אלקטרוגי : 00.11.םק€̂�61ג11)301@101£נו1:601!םת1-£
1

ו
ו
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7. כפיפויות לחוקים גוספימ - אין כפיפות לחוקים אחרים.

9. נוהל* זימון לאסיפות כלליות - נשלחת הודעה בכתב עשרה ימים מראש.

ג. ניקוי בעמותה:

בין היתר, סיור במקום ופגישה עם חבר ועדת הביקורת מר חנוך הכהן פיוטרקובסקי.במהלך הבדיקה ערכנו ביקור במשרדי העמותה בקרית הישיבה בבית אל. הביקור כלל,

במהלך הביקור עלו העניינים הבאים:

- הסבר מפורט על פעילות העמותה והתאמת ההסבר למסמכים שהועברו ולמטרות
המאושרות של העמותה.

: רישומים מבססים , אבטחת - אופן ניהול מערכת הנהלת החשבונות בעמותה (כולל
המידע, קיום נתיבי ביקורת, עיתוי עדכון מסמכי הנהלת החשבונות).

כולל� הפרדת תפקידים, טיפול וחתימה על המחאות, קבלת - בדיקת קיום נהלים (
החלטות בנוגע להתקשרות עס ספקים).

- עובדים - קליטת עובד חדש, פיקוח ומעקב על דוחות שעות עבודה של העובדים, אישור
ותשלום משכורות, הפצה, עדכון ורענון של נהלים לעובדים.

פירוט הממצאים שעלו בביקור כלולים בדוח הביקורת (מצ"ב נספח ב').

6
: 02-6547666, פקס. 02-6547667 יחוג כנפי גשרים 68 ת.ד. 43049 ירושלים 91430 טלפון

.0.8.? .$1 1ח)1181!6א 61)מ8* 68 43049 02-6547667:*3�* ,02-6547666 :91430181 מ161פ8ו1611
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ד. נתונים כספיים.

פ<רוט 2007 2006א. מאזן
שקל חדש שקל חדש

רכוש שוטף
12 , 113 11, מזומנים ושווי מזומנים 1 971

חייבים 2 798.698 386.786
398,899 810,669

6, 565 , 000 6, 565 פקדונות לזמן ארוך 1 000,

7, 737 93, קגוע 3 139 רכוש

6,971,636 7,468,808

,679התחייבויות שוטפות 015 161 , 811התחייבויות שוטפות 4 085 , 996,730 1,642,395שיקים לפרעון 680 151.644אשראי מתאגידים בנקאיים 834,965 736

התחייבויות לזמן ארון
64, הלוואה לזמן ארוך 353

25 , 47,570 92,263עתודה לפיצויים 6 21.790 27.910התחייבות בגין חכירת רכב 780

81]גכסימ גטו , 641) 1, ,7לשימוש לפעילויות 7 020,487 737 93, ,5שיועדו ע"י מוסדות המלכ"ר 8 5.310.882 5.310.882ששימשו לרכוש קבוע 139 236 , 978 6,424, סה"כ נכסים נטו 508

6,971,636 7,468,808

 ~~ �אחוז הגרעון הנצבר מפעילות __ ן
מההכנסות

7
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להלן בדיקות שקיימנו גקשר ענז סעיפים מתוך מאזן העמותה:

1. בדיקת חשבונות הבנק.
: בבדיקתנו נמצא כי לעמותה 3 חשבונות בנק

עמותת ידידי ערוץ 7 530:00 מזרחי בן יהודהשס החשבוו בבנק מספר חשבוו בנק סניף
עמותת ידידי ערוץ 7 705295/49 לאומי שער העירעמותת ידידי ערוץ 7 36247/6 יובנק ירושלים

: להלן ממצאי בדיקת חשבונות הבנק
א. מצאנו התאמה בין אישורי היתרות מהבנקים לבץ היתרות המופיעות בדוחות

הכספיים ליוס 31/12/07.
ב. קיבלנו מהעמותה פירוט תנועות בחשבונות הבנק שלה בין התאריכים -1/3/2009

. 20/6/2009. לא נמצאו תנועות חריגות בחשבונות הבנק
ג. העמותה העבירה לידינו אישורי בנק אודות מורשי החתימה בחשבונות הבנק

שלה - נמצאה התאמה בין הפרוטוקולים לבין מורשי החתימה בבנק.
ד. ניהול חשבונות בנק - חשבונות הבנק של העמותה משמשים אותה בלבד.

ה. העמותה ערגה להלוואות שלקחה חברת "ישראל נשיונל ניוזקוס". לדעתנו,
מצב בו העמותה ערבה להלוואות שהחברה לקחה אינו תקין.

בתגובה, העמותה מסרה כי העמדת הערבות עולה בקנה אחד עם מטרותיה.
לדעתנו, יש להתייחס לתגובת העמותה כחלק בלתי נפרד מתגובתה על קידום

מטרותיה, כמפורט בפרק הי סעיף 1 (עמתי 12),
ו. פיקדונות העמותה שמורים בבנק ואינם מושקעים באפיק השקעה כלשהו. לא
ברור לנו מדוע העמותה מחזיקה בפיקדונות בסכומים כה גבוהים בעוד שמנגד

בתגובה, העמותה מסרה כי תפעל לקביעת מדיניות השקעה של כספי העמותה.יש לה חריגה מהותית בחשבון הבנק המביא לידי הוצאות מימון גבוהות.
: !2. חייבים. | יתרת החייבים עומדת על 798,698 ¤ ליוס 31/12/2007. להלן פרוט החייבים

שם החייב סכום בש"ח
323, קופת אשראי 232

9, שונים 752
בשבע 50,000

" גיזקום 403,800 ישראל נשיוגל
11 , ח.ל.פ 914

המתקבלות מתורמי העמותה לבין הסכומים המועברים לערוץ 7. בנוסף, לא ברור לגולעניין יחסי הגומלין ואופן העברת הכספים. הכספים עוברים ללא כל יחס בין התרומותגשיוגל גיזקומ) כספים מידי תקופה. בבדיקתנו נמצא כי אין הסכם כלשהו בין הגופים* בבדיקת כרטסת ההו"ז (מצ"ב נספח גי) עולה כי העמותה מעבירה לערוץ 7 (ישראל
בתגובה, העמותה מסרה כי העברת הכספים לערוץ 7 תואמת את סן הכספים שהיאמדוע בסוף שנה נשארות יתרות חו"ז פתוחות.

תגובת העמותה אינה מתיישבת עם העובדה שהעמותה צברה בשנים האחרונות עודפיםגייסה. יתרות החו"ז הפתוחות הן מקדמות ע"ח פעילות שטרם בוצעה.
של מיליוני שקלים. 8
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3. רכוש קבוע
א. הרכוש הקבוע כולל רכב מסוג מיצובישי לנסר (מצ"ב נספח ד').

ב. נמצאה התאמה בין טופס י"א ליתרות המופיעות בדוחות הכספיים לשנת 2007.

161 ¤ ליום 31/12/2007. להלן פרוט ההתחייבויות:4. התחייבויות שוטפות יתרת הזכאים עומדת על 085,

שם הזכאי סכום בש"ח
55 , חלויות שוטפות 711
51 חלויות שוטפות בגין רכישת רכב 559,
עובדים 24,951
הוצאות לשלם 10,000
18, מוסדות 864

אין לעמותה התחייבויות למס הכנסה ולביטוח לאומי מלבד בגין דיווחים שוטפים.5. התחייבויות העמותה לרשויות המס.

העמותה כוללת בדוחות הכספיים עתודה לפיצויים כנדרש לפי כללי חשבונאות6. עתודה לפיצויים.
מקובלים.

לדוגמא: נכון ליום 31/12/2007 וליום 31/12/2006 יש יתרת פיקדונות לזמן אווןלעמותה עודפי כספים גבוהים שאינם מנוצלים לציון קידום המטרות. כן7. עודפי כספים.
בשווי של 6.5 מיליון ¤. נציין כי הוראות ושם העמותות אינן מאפשוות צביות

יתוות כספים גבוהות, מכיוון שכספי העמותה מיועדים לצורך קידום מטוותיה.
בתגובה, העמותה מסרה כי תפעל לצמצום עודפי הכספים הגבוהים.

לבקשתנו לקבל מסמך המעיד על ייעוד הכספים, העמותה העביות לידינו8. נכסים נטו שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ו.
פרוטוקול אסיפה כללית מיום 24/1/2003 (מצ"ב נספח הי), לפיו העמותה
השידוו והתוכניות דון האינטונט. העמותה וושמת בדוחותיה הכספיים סן שלמייעדת סך של 6,310,920 ¤ לצווך הקמת אולפנים הדשים בעתיד ולפיתוח
שמיות כספים לאוון תקופה כה אווכה נוגדת את הוואות ושם העמותות5,310,882 ¤ לאוון תקופה של כ-5 שנים ללא שינוי כלשהו בסכום, נציין כי

בנוסף, ייעוד הכספים לצוון קידום מטוות של הבוה איגו תקין, העמותה אמורההדוושות את קידום מטוות העמותה וניצול עודפי הכספים שלה.
בתגובה, העמותה מסוה כי תשתמש בכספיה לצוון קידום מטוותיה הושומותלייעד כספים לצורן קידום מטוותיה בלבד.

בלבד.
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ב, דוח על הפעילות-

 ̂ פירוט 2007 96 2006
שקל חדש שקל חדש

הכנסות העמותה 3,911,539 089,932,*

פירוט מקורות ההכנסה:
1000/0 4, 089, 932 1000/0 3, 911, תרומות 1 539

הוצאות העמותה 2,923,247 4,235,118

פירוט הוצאות עיקריות�
! 160/0 655 512 <א>13 040, , הוצאות שכר ונלוות 3 625

3,493 ס'^85 , 176 57^ 2, 246 הוצאות ישירות 4 475,
,164 496 86,902 ס/20 הנהלה וכלליות 5 147

להלן בדיקות שקיימנו בקשר ע0 סעיפים מתוד חדוח על הפעילות:

1. תרומות מעל 20,000 ¤ :

להלן פרוט התורמים שסכום תרומתם השנתית עלה על 20,000 ¤ בשנת
שנה 1 שם התורם 1 סך התרומה בש"ח ��]2007�

2005 גבריאל כהן 330,000
398, 2006 גבריאל כהן 585
20, 545 (>8£ 11 0̂8 ¥̂ 1. 2007
29 ,4X1 0 5̂0£^0^̂ 01¥  ̂

185 ,008 0̂1  4/0^0 א8̂70
 1<£0\; $ס£1¥?̂\ 39,690
22 ,  ̂  א111£11£<£̂1138£
38,222 \11^ £̂  ̂/  4ז0̂
20, 682 8 £̂ 1̂ \̂1  ̂158^0 
22  £8^^^0?<£1ז8 687,

| 162 | גבריאל כהן | 000,

10
רחוב כנפי נשרים 68 ת.ד. 43049 ירושלים 91430 שלפון: 02-6547666, פקס. 02-6547667
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להלן סך התרומות שהתקבלו בשנים 2005-2008:
¤ 4,060, 040 - 2005
¤ 4,089,932 - 2006
¤ 3,911,539 - 2007
¤ 2, 215 , 822 - 2008

לשאלתנו אודות הירידה בהכנסות מתרומות, העמותה מסרח לנו כי בשנים
האחרונות בעקבות המעבר משידורי רדיו להפעלת אתר אינטרנט, התרומות

לעמותה קטנות. |

2. רצף קבלות.
העמותה העבירה לידינו בדיקת רצף קבלות לשנת 2007. נמצא תקין.

3. הוצאות שכר.
א. נמצאה התאמה בין דוח עלות להוצאות השכר המופיעות בדוחות הכספיים

בשנת 2007.
ב. בדקנו את תפקידי העובדים ואופן סיווג הוצאות השכר בין ההוצאות

לפעילות לבין הוצאות הנהלה וכלליות.

מוזות הסעיף היגו העברות כספים לערוץ 7. העמותה מעבירה את התרומות אותן י4. הוצאות ישירות.
היא מגייסת לערוץ 7 ללא התערבות בפעילות הממשית של הערוץ, ראה פירוט

בעניין בסרק הי סעיף 1.
העמותה לא התייחסה בתגובתה להערה זו.

5. הוצאות הנהלה וכלליות - עמידה בכללי רשם העמותות.
א. להלן הרכב הוצאות הנהלה וכלליות:

סעיף סכום בש"ח
דואר ומשלוחים 7,006
9, משרדיות ושונות 577

115 , עמלות בנקאיות 666
הנה"ח ודוחות כספיים 9,075

12 , הוצאות רכב 389
פחת 10.434

164, 147

ב. בבדיקתנו נמצא כי העמותה עומדת בכללי רשם העמותות בכל הנוגע להוצאות
הנהלה

וכלליות כדלקמן �
א. קיום הפרדה בדוחות הכספיים בין הוצאות לפעילות לבין הוצאות הנהלה

וכלליות (כולל סיווג הוצאות השכר).
וב. הוצאות הנהלה וכלליות אינן עולות על האחוו שהותר ע"י רשם העמותות. /

11 
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:6. בדיקת כרטסות הנהלת חשבונות. ? ארגון שוחרי הישיבה - מדובר בגוף המגייס תרומות בחו"ל לערוץ 7 ולגופים נוספיםמעבר לאמור לעיל, בדקנו סעיפים שונים הכלולים בדו"חות הכספיים ובהם
כגון ישיבת בית אל.

? ישראל נשיונל ניוז - חברה המפעילה את אתר האינטרנט של ערוץ 7.
? חל"פ - חברה העוסקת בבניה ושרותי מזון בבית אל. לדברי העמותה נזקפו בעבר

הוצאות לחל"פ במקום לעמותה. הטעות תוקנה וההוצאות נזקפו נכון.
? הוצאות רכב - תשלום ליסינג ודלק עבור רכבו של מנהל הטלמרקטינג.

? 'הנהלת חשבונות'.
? ביטוח - הוצג בפנינו אישור מחברת הביטוח.

הבדיקה כללה סקירה של כרטסות הנהלת החשבונות, השוואתן לדו"חות הכספיים,
ובדיקת התאמתן למטרות העמותה. נמצא תקין.

ה. נושאים שינים שנבדקו:

הביקורת בדקה התאמה בין התיאור המילולי שהוגש ע"י העמותה לבין הפעילות1. קידום מטרות העמותה.
המאוגדת כמוסד ללא כוונת רווח, מוציאה לפועל את מטרותיה בכן שהיא מתקצבתעח, בשנת 2007 סך של 2.2 מיליון ¤ ובשנת 2008 1.8 מיליון ¤. למעשה, העמותה,מועברות לערוץ 7 המאוגד כחברה עסקית. בשנת 2006 הועברו לערוץ 7 סן של 3.5 מיליוןלשם מימוש מטרותיה המאושרות, העמותה מגייסת תרומות מגורמים שונים. התרומותכאמור בפרק בי מטרות העמותה חן: לסייע לערוץ 7 בהפקת תכניות, שיפורן והרחבתן.המתבצעת הלכה למעשה.

היגו גוף נוסף אשר מוציא לפועל את אותן מטרות של ערוץ 7, שנעשות באמצעות עיתוןגם בעיתון בשבע שאף הוא מאוגד כחברה עסקית. העמותה הסבירה לנו שעיתון בשבעבנוסף במהלך ביקורנו בעמותה הוסבר לנו שהעמותה, במסגרת קידום מטרותיה, תומכתמוסד שגועד לשם כוונות רווח.
שגס הוא פועל ללא כוונת רווח אן בשום מקרה היא אינה רשאית לתמון בחברהניהול תקין של רשם העמותות. עמותה רשאית בתנאים מסוימים לתמוך במוסד אחרנציין כי מצב שבו עמותה פועלת רק לשם תמיכה בחברות עסקיות אינו עומד בהוראותשבועי.

 ;במהלן כתיבת הדוח הסופי, העמותה העבירה לידינו בנוסף את תגובת רו"ח העמותה \שנערכה בעבר היא לא קיבלה כל הערה בנושא זה. ילערוץ 7 בהפקת תוכניותי ולא יהפקת תוכניות/ כמו כן העמותה מסרה כי בבדיקת עומקבתגובה, העמותה מסרה כי לפי הוראת רשם העמותות נרשם במטרות העמותה יסיועעסקית.
העמותות פנה לעמותה לשגות את מטרותיה כך שיהיו סיוע לערוץ 7 בהפקת תוכניות י"ישראל נשיוגל ניוז" ומחברות נוספות על מגת להפעיל את ערוץ 7. עוד נרשם כ< רשם ;(תגובה שאינה חתומה) לפיה היא רוכשת שירותי הפעלת אתר אינטרנט מחברת

 והכספים המועברים להפקת תוכניות מסוימות. לפיכן איננו מקבלים את עמדת ינציין כי לא הועברו אסמכתאות המאמתות את הטענה ואף לא חשבונות הקושרים את \ולא הפקת תוכניות בעצמה.
העמותה. 12
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2. קיום תשלומי שכר לחברי העמותה או לקרוביהם.
אחר הממלא תפקיד ניהולי כלשהו בעמותה, לבין מי ממקבלי השכר או המלגות ממנה.א. אין קירבה משפחתית בין מי מחברי ועד העמותה, ועדת הביקורת שלה או כל אדם

ב. אין תשלומי שכר לחברי ועד העמותה או לחברי ועדת הביקורת שלה.
ג. איו תשלומי שכר לחברי העמותה.

העמותה מנהלת פנקס חברי עמותה ופנקס חברי ועד העמותה כנדרש בחוק העמותות.3. פנקס חברי עמותה.

א. קיימים חברי עמותה המכהנים בעמותות אחרות הפועלות בבית אל, כדלקמן .?4. ניגוד עניינים.
רעיה הישיבה בית סוכת עובדיה צבי1 ידידי ערוץ 7 1 קמת 1 אגודת בימ"ד 1 ישיבת בני 1 אולפנת

 אל בית אל
הרב זלמן חבר ועד חבר ועד חבר ועד חבר ועד חבר ועד

 חבר ועדברוך מלמד
חנוך הכהן ועדת ביקורת מנהלן חבר ועדיואל צור חבר ועד חבר ועד חבר ועד �

וניר אלוני ] ועדת ביקורת ן | ] ועדת ביקורת | | ןפיוטרקובסקי

ב. אין קירבה משפחתית בין חברי הועד לבין חברי ועדת הביקורת ולבין ההנהלה
הבכירה ובינם לבין עצמם.

אותם אנשים חתומים על הסכם כמייצגי שני הצדדים אינו תקין משום שלא ניתן ייעל ההסכם חתומים אותם אנשים כמייצגי שני הצדדים (מצ"ב נספח וי). מצב בוהעמותה העבירה לידינו סיכום שנערך בין העמותה לעמותת קרית הישיבה בית אל. ןביטוח, הנהלת חשבונות וכדו'. לבקשתנו לקבל הסכם אודות חלוקת ההוצאות,ג. בבדיקתנו נמצא כי קיימות הוצאות המשותפות למס' גופים בבית אל כגון הוצאות
בתגובה, העמותה מסרה כי סך ההוצאות החודשיות המשותפות מסתכמות לכ- 300לדעת אינטרסים של איזה צד הם מקדמים.

¤. העמותה התחייבה לרשום בעתיד הוצאות אלו בנפרד.
ד. אין מי מחברי העמותה המכהן באחד הגורמים המתקצבים את העמותה.

בתגובה, העמותה מסרה כי סך ההוצאות החודשיות המשותפות מסתכמות לכ- 300הכספיים לכל הוצאה שיש לה אפילו אס מדובר בהתקזזות הדדית.ביטוי מלא לכל הוצאותיה. לדעתנו, על העמותה לתת ביטוי מלא בדוחותיהכי בסוף שנה נערכת התקזזות ע0 הגופים וכי ההוצאות נרשמות בנטו, ללא מתןשונים כולל גס בחלק מהעמותות המפורטות לעיל כגופים קשורים. העמותה מסרההעמותה. העמותה מסרה לנו כי עובדי הטלמרקטינג מבצעים את עבודתם במקומותהקשורות לגיוס תרומות כגון הוצאות טלפון ותקשורת אינן רשומות בספריה. בבדיקתנו נמצא כי ההכנסות מתרומות נרשמות בספרי העמותה בעוד שההוצאות
¤. העמותה התחייבה לרשום בעתיד הוצאות אלו בנפרד.
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5. העברת כספים לעמותות אחרות.
העמותה אינה מעבירה כספים לעמותות אחרות.

6. נכסים ושירותים שהתקבלו ללא תמורה.
א. מתנדבים-אין.

ב. רכוש קבוע שהתקבל כולל שווי נאות - אין.
ג. ספר תרומות בשווה כסף -קיים.

7. ועדת הביקורת והמלצותיה בקשר לדוחות הכספיים.
לשאלתנו אודות הידע הרלוונטי של ועדת הביקורת, נמסר לנו כי חברי ועדת הביקורת
חברים בועדות ביקורת בעמותות נוספות וכן חברים בעמותה לאורך שנים. מבדיקתנו

עולה כי המלצות ועדת הביקורת ענייניות.
8. מערכת הנהלת החשבונות בעמותה.

א. הנהלת החשבונות מתבצעת על ידי גב' רותי יעקב המשתמש לשם כך בתוכנת
עסקים.

ב. בבדיקתנו נמצא כי במערכת הנהלת החשבונות קיימת הפרדה נאותה בין סעיפי
ההכנסות וההוצאות השונים, הפרדה המאפשרת קיום נתיבי ביקורת. כמו כן,

מצאנו כי קיימים מסמכים מבססים לפעולות שנרשמו.
ג. עיתוי עדכון מסמכי הנהלת החשבונות - בבדיקתנו נמצא כי העמותה מעדכנת את

מערכת הנהלת החשבונות באופן שוטף.

9. להלן רשימת נהלים שהימצאותם בעמותה נבדקו על ידינו.
א. טיפול וחתימה על המחאות.

ב. העמותה אינה משלמת כל תשלום קבוע במזומן.
ג. המחאות העמותה מוגבלות 'למוטב בלבד'.

ד. הפקת קבלות בהתאם להוראות ניהול ספרים - הוצגו בפנינו קבלה עבור מתן
שירותים וקבלה עבור מתן תרומה בהתאם להוראות ניהול ספרים.

ה. קליטת עובד חדש - לשם קבלת מנהל טלמרקטינג, נדרש אישור הועד להעסקתו.
העמותה העבירה לידינו פרוטוקול המאשר את העסקת מר יונתן בופטי (מצ"ב

נספח ז').
ו. פיקוח ומעקב אחר דוחות שעות עבודה של העובדים - מתבצע מעקב על ידי המנהל

והמזכירה.
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ו. סיכום הממצאים :

1. קידום מטרות העמותה.
במהלך הביקורת מצאנו כי העמותה מקדמת את מטרותיה כפי שאושרו לה על ידי
רשם העמותות. בבדיקת מטרות העמותה נמצא כי העמותה מעבירה את כספי
התרומות המתקבלות אצלה לערוץ 7 שהינו חברה עסקית. העברת כספיס מעמותה

לחברה נוגדת את הוראות רשם העמותות.
בתגובה, העמותה מסרה כי המטרות נוסחו בהתאם להנחיות רשם העמותות. וכן כי

מדובר ברכישת שירותים מחברות שונות ולא בהעברות כספיס.

2. עודפי כספיס.
לעמותה עודפי כספים גבוהים שאינם מנוצליס לצורך קידום המטרות. נציין כי
הוראות רשם העמותות אינן מאפשרות צבירת יתרות כספים גבוהות, והן מחייבות

להשתמש בהן לקידום המטרות.
בתגובה, העמותה מסרה כי היא תפעל לצמצום עודפי הכספים הגבוהים.

3. חלוקת רווחים.
לאור העברות הכספים התדירות מהעמותה לחברה, אין באפשרותנו לקבוע כי אין

חשש לחלוקת רווחים.
בתגובה, העמותה מסרה כי היא הקפידה בעבר ומקפידה בהווה שלא לחלק רווחים
בשום אופן, וכי העמותה העבירה כספיס אך ורק במסגרת מטרותיה לצורך הפקת

תוכניות.

על פי הדוחות הכספיים ליום 31/12/08 לעמותה עודף שוטף של כ- 760 אלף ¤*. איתנות פיננסית.
בנכסים נטו לשימוש לפעילות המהווים כ- 340/0 ממחזור ההכנסות.

התרשמנו שלעמותה איתנות כלכלית טובה.

5. העברות כספים לערוץ 7.
העמותה מעבירה מידי תקופה כספים לערוץ 7 - ישראל נשיונל ניוזקוס ללא קשר
לסך התרומות שהיא גייסה באותה תקופה. בסוף שנת 2007 נשארה יתרת חו"ז

פתוחה שלא ברורה לנו מהותה (ראה עמוד 8).
בתגובה, העמותה מסרה כי העברות הכספים לערוץ 7 מתאימות לתרומות שהיא
מגייסת, וכי יתרות החו"ז הפתוחות נובעות מהעברות עבור פעילות עתידית שטרם

בוצעה.
תגובת העמותה אינה מתיישבת עם העובדה שהעמותה צברה בשנים האחרונות

עודפים של מיליוני שקלים אותם היא ייעדה לקידום מטרותיה.

6. ייעוד כספים.
העמותה ייעדה בשנת 2003 כ-6 מיליון ¤ לצורך הקמת אולפנים חדשים ופיתוח
השידור דרך האינטרנט. בדוח השנתי לשנת 2008 עדיין רשום סכום של כ-5 מיליון
בנכסים נטו בעלי הגבלה זמנית. כאמור לעיל, צבירת נכסים לאורך שנים ארוכות ללא

שימוש לקידום מטרות העמותה, נוגד את הוראות רשם העמותות.
בנוסף, ייעוד הכספים לצורך קידום מטרות של חברה עיסקית אינו תקין, והיא

חייבת להשתמש בכספים לצורך קידום מטרותיה בלבד.
בתגובה, העמותה מסרה כי היא פועלת לקידום מטרותיה הרשומות בלבד.

15 
רחוב כנפי גשרים 68 ת.ד. 9*30* ירושלים 30*91 טלפון: 7666*02-65, פקס. 7667*02-65

02-6547667^8? ,02-6547666 :761 91430 1מ18616ר43049.161 .0.8.? .81 תו6511811א 61)מ3* 68
לואר אלקטרוני : [!.0:>.3ק:)£�61(11)01<1@£�61ב11)£01:1011ח-£



ו נ

. גו$^5רג�ושות'
 רואי חש3זן

001(1101§ & €0.
(.151) ^טמ1חנן0€0\. 0ו1?1מ? 1)0תו}€01

7. ערבויות.
העמותה ערבה להלוואות שערוץ 7 לקח.

8. הוצאות משותפות עם גופים קשורים.
לעמותה הוצאות משותפות עם גופים נוספים הפועלים בבית אל. בסוף השנה נערכת
לדברי העמותה התקזזות בין העמותה לגופים האחרים לגבי הוצאות המשותפות
לכמה מהגופים. מצב כזה הינו בעייתי שכן הוצאות מהותיות של העמותה לא

נרשמות בספריה.
בתגובה, העמותה מסרה כי לא מדובר בהוצאות מהותיות והתחייבה לרשום בעתיד

את ההוצאות בצורה מסודרת.

9. הוצאות טלפון ותקשורת.
העמותה מפעילה עובדי טלמרקטינג לצורך גיוס תרומות, אך בספרי הנהלת חשבונות

שלה לא נרשמות הוצאות טלפון ותקשורת.

העמותה לא התייחסה בתגובתה להערה זו.

10. פיקדונות.
פיקדונות העמותה שמורים בבנק ואינם מושקעים באפיק השקעה כלשהו. לא ברור
לט מדוע העמותה מחזיקה בפיקדונות בסכומים כה גבוהים בעוד שמנגד יש לה

חריגה מהותית בחשבון הבנק המביא לידי הוצאות מימון גבוהות.
בתגובה, העמותה מסרה כי היא תפעל לקביעת מדיניות השקעה לכספים אלו.

11. הגשת דוחות כספיים לשנת 2008 ומסמכים נלווים.
העמותה הגישה דוחות כספיים לשנת 2008 ומסמכים נלווים כמפורט בנספח אי.

16 

יחוג כנפי (שרים 68 ת.ד. 9*430 ירושלים 91430 טלפון: 02-6547666, פקס, 02-6547667
.0.8.? .)$ ומ6511811א 61*811)681 43049 16111881011191430 02-6547667:ג8? ,02-6547666 :161

דואר אלקטרוני : 1ו.8.00ק£1£€<11}£01@113£1£)£01:811ת6-1



/ ו

דגףג ישותי . ג̂ו
 ףואי חש3ון

€01(1101£ * 00.
(.81?) 5^11מ1ח0€00^ 110(111? 1)1€>|>€£1 1

ז. המלצות. י
1

ג. על העמותה להפסיק את העברות הכספים לחברות.

2. על העמותה לקבוע בהקדם את השימוש שבכוונתה לעשות בכספים שהצטברו
אצלה במשך השנים.

3. על העמותה להפסיק לתת ערבויות להלוואות של גופים אחרים.

?4. על העמותה לתת ביטוי בדוחות הכספיים לכל הוצאותיה (כולל הוצאות טלפון
ותקשורת).

5. על העמותה לקבוע מדיניות השקעת כספים ברורה, בכדי למנוע תשלום
הוצאות מימון מיותרות.

1

, לאור העברות הכספים המהותיות מהעמותה לחברות עיסקיות, המהוות למעשה לדעתנו
את כל פעילות העמותה, ולאור העובדה שרשם העמותות אישר לעמותה את המטרה של
, אנו ממליצים לבחון את המשך פעילות העמותה במתכונתה הנוכחית תמיכה בערוץ 7

ואת המשך תוקפו של האישור על ניהול תקין שניתן לעמותה לשנת 2010.

אנו עומדים לרשותכם לצורך מתן הבהרות ככל שידרש.

ו

̂ועלדברג ושותי "
רואי חשבון

ן
ו
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ןנס"ד

לכבוד
מר דן רבץ, רו"ח י

משרד רשם העמותות
ירושלים

א. נ.

הנדון: דו"ה ביקורת שוטפת

שם העמותה: עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר)

מספר העמותה: 58-022-217-2

דוי'ח כספי לשנת 2008

רו"ח בודק: גולדברג ושותי רואי חשבון תאריך סיום הבדיקה = 29/06/10

הוגשו המסמכים לפי סעיף 38 לחוק העמותות;

| כן 1 לא 1 הערות
דו"חות כספיים 1
אישור הדו"חות הכספיים ?\
המלצות ועדת הביקורת ?ץ
מינוי ועד ע
מינוי מורשי חתימה י\
מינוי ועדת ביקורת ע
פירוט 5 מקבלי השכר הגבוה 7\
הודעה על הגשת תביעה נגד העמותה 7\

תשלום אגרה/הגשת תצהיר ץ ן
דוח מילולי 7\ !

ו
ו
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; 1

הגיקוי: *>|110" וגארין
*

פרוטוקול בקור נעמותח

שם המבקר: *£- כ©^<ר'
שם העמותה: י ?י?י 1י1? < (1"ו) .

^ .̂ כתונת: קיי^ 1?י^יב.ו7 ^<
איש הקשר <^ץ 1יכג�\

0רוטיקול הניקור בעמותה

3לל<:

האם יש שלוט עם ש© העמותה בכתובתח:_11!
האם באותה הכתובת נמצאים מוסדות נוספים, 0רט: *ץ. ל:#4/+\ ר<^

̂י ̂י ̂י הפעילות כפי שנצפתה בביקור, פרט: 42//+. וי

האם נראו במקום רשיוגות העמותה לעסוק בפעילותה, מסמכים הקשורים
1 לפעילות, לוח מודעות, פרוספקטים, צבור הנהנים משרותי העמותה, ציוד

ורהוט מתאימים לצרכיה, מכתבי תודה/הוקרה/פרסים. פרט:

האס נמצאו תיקי פרוטוקולים ונהלים. לציין בקצרה חלק מהנושאים בהם

דגים הפרוטוקולים והנהלים ולשקול צלום דוגמאות: ב^



ו :

וכיש קבוע:
 ̂ התושמות לגב* הרכוש ולקבוע בעיו לטופס רכוש קבוע ;

האם (ואו המבנים והשיפורים בחס כמי שעולה ממסמכי העמותה:/

̂  <0*<3 ר>74? 1-17/1 ?/*$4. כל* וכב של העמותה ותשמיש בה0: (*<

_̂ חברות בנות היכן מתבצעת הפעילות של החברה:

.] מלאי האם קייס : $1
.1 / /79> > £ חשבונות בנקים: ^11011 <<< <?^ 

נוהלי קו0ה ושמירת מזומנים:
ן̂י אןת̂- 1̂1̂ ̂ו פנקס* המחאות: 6<^י <ר4

האם כל התשלומים נעשיס רק על ידי המחאות למוטב בלבד : 0.

בקורת מדגמית של המחאות מול הנהלת חשבונית ומורשי חתימת;

_̂ האם יש המחאות חתומות מראשופוט!

/  ̂ מקום שמירת ההמחאות;

תיעוד:

תיעוד חוא:

תוצאות:

האם החשבוניות על שס העמותה ומפורטות;
בדיקה מדגמית של חשבוגיות מהותיות האם התוצאה מתאימה למטרות

העמותה:

האם יש הוראות/אשורי תשלום:

מי מאשר בצוע שרות/קבלת טובין ומי מאשר תשלום:^
; תהלין אשיר חשבוניות לתשלום



/ 
- ?  -

תיעוד פנים.י

פנקסי קבלית:
?11 האם ידני/ממוחשב והאם נמצאים במקום שמור/קוד תישאה: 1**11*

האם רשומים שמית, סכומים, כתובות, מטגע מעוד:
.^>^\ האם יש רצף מספרים ופנקס נפרד לקבלות עבור השתתפות: י1> י< \ף?]̂ו 1̂\

(ץ<£ </ו (*?? וי4* דר/ כ? מי מוסמן לכתוב קבלות: 
קבלות נפרדות לתרומות:

הנהלת השבינות שוטפות:
. /£ ר,י£י7<? *4/026 -\ היכן יעל ידי מי נרשמת הנהלת החשבונות: 4* *(ה)

מאזן נוהן, כרטסת, מסמכי הנהלת חשבונות ותיוקם:
31. ^ז16  ̂  (>^ל

מתי נעשה עידכון אחריו:
עובדים יכח אדם:

האם נמצא שעון נוכחות במקום. איפה! מכני/מגנטי?:^
האס לכל עובד יש כרטיס:

פקוח ההנהלה על עבודה מחוץ למרכז או בשעות בלתי שגרתיות:

ומי אחראי על אסיף נתוני הנוכחות יאשורם:

מי אחראי על הכנת תלושי שכר:
קשר בין נתוני נוכחות, חוזה, תנאי שכר ותלוש:

תשלום המשכירות:
האס לכל עובד יש תיק אישי:

האם התיק האישי כולל תנאי שכר, תפקיד, אחריות, שעות עבודה וחופשה

ושנויים בהם:
הנחות, מלגית. הלוואות ,תמיכות וסלי מ>יו :

האם יש טפסים לצירן בקשת הגחות/תמיכות/מילגות/ סלי מזין:

אלו מסמכים מצורפים לטפסי הבקשות.�
מה הם הכללים לאשור בקשית ולקביעת סכומם.*

מי מוסמן לאשר בקשות, האם יש פרוטוקול אשור/דחית:
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") /  
בס'ר

/ - עמותת ידידי ערו'ן̂ 
, ד.נ. מזרח בנימין 90628 £ בית אל ב'
טלי 02-9975192 פקס' 02-9975385 **

,.\זי£0# כ"א שב0
200 24 ינוא̂ל

ת י ל ל כ ה  פ י ס א
עמותת ידידי ערוץ 7

מ0י עמותה: 580222172

נושאים לדיון;

א. אישור מאזן לשנת 2001.

ב. יע!ד כ0קים בעמות.ה

החלט! ת:

עדת ביקורת, והועבר לרשם א. הדו"ח הכספי לשנת 2001 אושר בתוספת המלצות ו

העמותות.
6,310 ¤ 'ועדו על ידי מזסד1ת המלכ"ר לצורר הקמת אולפנים חדשים , ב. סכום של 920

1 בעתיד וכן לפיתוח השיד1ר והתכניות דיר האינטרנט.

, 
 ̂ ^ 

? 

^^ \ '̂̂ ע7. ר^רב זלמן ברור מלמד ,
חבר .עד חבר ןעד

ו
ו
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\*/ 
ד ס - יב עמותת ידידי ערוץ̂ 

, ד.נ. מזרח בנימין 90628 £ בית אל ב'
0לי 02-9975192 פקס' 02-9975385 4¤

כ"ג תשר' תש"0

סיכום בגין/העמסת הוצאות

(ע"ר) בין: קר'ת הישיבה בית-אל

לבין: ידידי ערוץ 7 (עייר)

ביטוח: העמותה תשלם את חלקה היחסי בהוצא1ת הביטוח הכלכליות.
.(' הוצאות נוספות: יש1לם סכום קבוע של 300 ¤ לחח�ש. (צ'וד משרדי וכו

הוצאות משרדיות מיוחדות- ישולמו ע"1 העמותה באןפן עצמאי.

י). (כגון דפוס, בולים וכו

ידידי ערוץ 7 קרית הישיבה בית-אלכץ יעק1ל-צור יואל � כץ יעקב̂�^ר יואיל
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^/ . ב0�ד 
 י

 ̂
עמותת ידידי ערוץ

. ד.נ. מזרח בנימין 90628 £ בית אל ב'
סלי 02-9975192 פקס' 02-9975385 ¤*

המוז חשס"ד

ישיבת ועד הנהלה

נוכחים: הרב זלמן מלמד, כץ יעקב, צור יואל.

בפגישה נדון המשך העסקתו של מר יונתן בופטי. מר יונתן כופטי נתן סקירה על עבודתו והתוצאות

בגינן.

הועד קיבל החלטה על המשך העסקתו של העובד כמנהל גיוס התרומות בארץ ובהו"ל. לצורך כך נחתם

חוזה עם העובל. מדי שנה הערך ישיבת עדכון.

1 -
הרב זלמן^רוך^למד צורעאל /

ו

ו



נספח 3

העתק דוחות ועדת הביקורת
שהגישה העמותה בתאריכים

6.2011*30 ו- 26.6.2012
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ו
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ו



ישראל ת  נ + ד מ  �4
. " משרד המטיפט^"� 1 מו :וך

העמות1ת מדיבת ישראל י^ית התאגירים-רשס 
�. . . משרד המשפטים 11חל 0ח ת ך
. רשות התאגידים - רשם העמותות י וי" יט0 -0 גי . 11

.. . וולנקבל .  . . ..._ . . י _ . ,  .___ __ 
^1.. ,...

58�~ --̂ 15̂]פ5£{)1מ65 1
י
ע^  ;. . ? (105^026^ מס 1̂ 

י*י * - . ? י?

̂*83ט^0^-ל! 7 י 3£1̂נ 7 |יי11 ערוץ 'ד'ד- עמ1תת : 
|

תאריך: 27/6/2011

המליצוות קעדוהנ ב"קוווהחנ / הג0ף המבקר ̂�י
(  . טופס 8 (תקנה 7

. :_ • 571x22351) ̂ע^^
וווווווווווו ווווווו ווווווו27/3£011 580222172 1170505

שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט.
משים כך יש להמ1ע נזפר10ם פרטים אישיים מח1ץ לסעיפים שבהם בדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

0ימוכ*ן:56215

אנו חברי ועדת הביקורת / הגוף המבקר בדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפק'דיגו המפ!רטים בסעיף
30 לתיק העמיתית, ר,תש"ם - 1980

קראנו את הדיו וחשבנו הכספי לשנת 2010

ולהל] הערותינ!;
'וז ביקורת העומק, וקיבלה הסברים כיצד העמותה פועלת לתקו את א. הוועדה קיבלה את דו

ההערות שהיו כביקורת העומק. ועד העמותה נמצא בקשר עם רואה החשכוו של העמותה כדי
פו שיהיה מקובל על רשם העמותות.ב. התרומות שהעמותה כנית להפעלת העמותה באו להכין תו

6̂ס2 עקב המצב הכלכלי כארה�ב שמשם עיקר ההכנסות. לדעתנו רמת סה ירדו השנה בכ י י ג
תן י ההוצאות נשלב זה לקראת שנה הכאה לא צריכה להיות מושפעת מכך שכן יש יתרות שנ

ינה לפי פעילות , הן לצורך הפעילות והן לצורך החזרי הלוואות. ההוצאות תהי לנצל אותן
העמותה. ולפי המתווה שיקבע בשיתוף רואה החשבון של העמותה. נ. כשגת 2010 הפעילות

ת - שאלה: מבדיקת העלות המשולמת על ו ובנקאי ד. עמלות  חדש. צומצמה כדי להתארגן באופו 
דעים לכר גבוהה. תשובה; מנהלי העמותה מו המרת ממ''ח המניע בכרטיסי אשראי יש עמלה 

ל ויעשה והעבירו דרישה לבנק המזרחי לשנות את העמלה. תשובת הבנק היתה שהנושא בטיפו
נזאנוץ שהטנולות יווזורו נם רטרואקטיבית.ה. הנה�'ח וביקורת - שאלה.� מדוע יש טליה כה

סף להוצאות ו כנ ות לפי הסכם  נ גבוהה בסעיף זה? תשובה; הסעיף כולל הוצאות הנהלת חשבו ?
קורת. עבור בי

מתוך כך אנו ממליצים לאסיפה הכללית: (יש להמליץ לאשר א1 לא לאשר את הדין יחשבון הגספי)
ועדה ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2010 בתוספת לדוחות המילוליים. הו
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רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ופרוטוקול אסיפה כללית המאשר את הדין וחשבון הכספי.
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לשימוש רשם העמותות בלבד
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/ לעמותת ידידי ערוץ 7

תאריך: 26/06/2012

המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר
טופס 8 (תקנה 7)

שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפזרסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט.
מש1ם כך יש להמנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.
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?$$/ רשות חתאמדתו / / ^ \̂ יי מדינת ישראל 
משרד המשפטים ****** *0̂ ^^0 רשם העמותות

12 ו� 111 111. 0
ם י ד י ג א ת ה

כ"ב אלול תשע"ג
28 אוגוסט 2013

מס' עמותה� 580222172
קוד סריקה: 11
בכל פ<יה אלינו (א לציץ את
מספר העמותה

לכבוד
עמותת ידידי ערוץ 7

חנוך הכהן פיוטרקובסקי
מבוא הישיבה
בית אל 90629

א.ג.נ.,

הגדון: בקשתכם לאישור ניתול תקלו ומעקב תיקיו ליקויים ביקורת עומק

מבדיקת בקשת העמותה לקבלת אישור ניהול תקין, מסמכי העמותה וממצאי ביקורת העומק
שבוצעה בעמותה, נבקש לקבל את התייחסותכם לנושאים הבאים ולתיקון הליקויים שבוצעו על

ידי העמותה �

1. העמותה מתבקשת להבהיר מי מבין חברי הועד בעמותה ו/או נושאי המשרה בעמותה משמש
דירקטור ו/או נושא משרה ו/או עובד ערוץ 7 (חברת ישראל - נשיונל גיוו. קום בע"מ ץ/או

תאגיד קשור אחר לערוץ 17.

̂]ס101�1 ? 2. בעלת המניות הרשומה של חברת ישראל - נשיונל ניוו. קום בע"מ היא חברת 108
0א^101¥�ו ס1ט - נבקש לקבל את פרטי התאגיד ובכלל וה נבקש הבהרתכס האם
זרה, מיהם הדירקטורים של החברה ומיהם בעלי המניות בה. כן נבקשכם מדובר בחברה.
להבהיר האס חברי העמותה ו/או חברי הועד ו/או גושאי המשרה בעמותת משמשים

כדירקטורים ו/או בעלי מניות ו/או עובדים בחברה זו.

3. נכון ליום 31/12/11, בעמותה יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילויות שיועדו ע"י מוסדות
המלכייר בסך 5.3 מיליון ש"ח. נכון ליום 31/12/12 יתרת הנכסים נטו לשימוש הפעילות
שיועדו ע"י המוסדות עומדת על 469,982 ש"ח. נא הבהרתכם לאיזו מטרה יועדו הכספים

ולאיזה מטרה הועברו הכספים. נא לצרף אסמכתאות רלבנטיות המבססות תשובתכם.

4. גבון ליום 31/12/11, בעמותה יתרת חייבים בסך 1,147,510 ¤, אך לפי הדוח הכספי נכון ליום
31/12/12 יתרת החייבים נמחקת. נא הבהרתכם מניין נבעה יתרת החייבים, ובכלל זה � האם
מדובר ביתרת מקדמות ע"ח פעילות שטרם בוצעה. ככל שתשובתכם חיובית, נא הבהרתכם
מהי אותה פעילות, בצירוף אסמכתאות מבססות לביצועה. ככל שתשובתכם שלילית, נא

הבהירו את הנסיבות למחיקת יתרת החייבים.

5. בהתאם לממצאי ביקורת העומק, העמותה מעבירה כספים לחברות עסקיות. נא הבהרתכס�
? אבקש לציין את שמות החברות + מס' ח.פ. א. לאלו חברות מועברים הכספים

ב. לאטו מטרה מועברים הכספים! האם קיימים הסכמים בץ העמותה לחברות \
אלי ז י

רחיב ירמיהו 39, מגדלי חבירת בכין 1, ירושלים 9446722, ת"ר 4071ג ירושלים 134001*
טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6462458 1!.60¥."ו*05[.זח11)18861.'יר*¥י

א/ כ./ די, ח* 12:30-08:30; יום גי הפקרת מסמכים בלבד (בקומת כגיסח1 שעות קבלת קחל: ימים 
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ג. נא לציין את סכום הכספים שהועברו בשנים 2011-2012 לכל אחת מהחברות
העסקיות.

ד. האס יש בעמותה פעילות נוספת מעבר להעברות כספים אלו!

6. בהתאם לממצאי ביקורת העומק, העמותה נתנה ערבויות להלוואות שלקח ערוץ 7 � מתן
ערבויות לגופים עסקיים אינו עולה בקנה אחד עם כללי ניהול תקין באשר לשמירה על נכסי
העמותה. נא תגובתכם לעניין זה, לרבות הבהרתכם האם נכון להיום העמותה עדיין ערבה

להלוואות שלקח ערוץ 7, מתי נלקחו ההלוואות ומהי יתרת ההלוואות.

כמו כן, בהתייחס לביאור * לדוח הכספי לשנת 2012 - נבקשכם להעביר פירוט הביטחונות
שניתנו על ידי העמותה, והאם בטחונות אלה הן בנוסף לערבויות שניתנו בעבר.

נא לצרף מסמכים רלבנטיים לתשובתכם.

7. נבקשכם להבהיר האם העמותה קיבלה במועד כלשהו כספי תמיכות ו/או הטבות מס ו/או
הטבה או כסף ציבורי כלשהו, ואם כן, נבקשכם לפרט מהם הסכומים שהתקבלו, עבור מה,

ומתי, ולצרף אסמכתאות רלוונטיות.

8. נבקשכם להשיב למכתב זה עד ולא יאוחר מיום 1.10.13.

י'

כבודי, ב
ארז חי&יסזךרו"ח

רשות התאג(ידיכ/(מלכ"רים)

רחוב ירמיהו 39, מגדלי חבירה בנין 4 ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001
שלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6462458 11.'<80."1ז5<חז;£1:8םנ11.*�*"י

שעות קבלת קחל: יטיס א/ ב/ ד/ ח' 12:30-08:30; יום נ' הפקדת מסמכים בלבד ובקומת כניסה)
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מדינת ישראל \^^/ ו"שות התאגידים
/ רשם העמותות 0 רשות 0.משרד המשפטים \#* **<*

^̂ ם �" ץךח.^^ י ד י ג א ת ה

תאריך = י''ט אדר א תשע"ד
19 פברואר 2014
580222172 מס' העמותה =
קוד סריקה 11

בכל פגיה אלינו גא לציין
את מספר ולעמותת

לכבוד
עמותת ידידי ערוץ 7

אצל חנוך הכהן פיוטרקובסקי
מבוא הישיבה
בית אל 90628

א.ג.נ.,

הנדוו: בקשתכם לאישור ניהול תקיו ומעקב תיקוו ליקויים ביקורת עומק י התראת

בהתאם למכתב הח"מ מיום 28/8/13 העמותה נדרשה להעביר את התייחסותה לכל הנושאים
המצולעים במכתב אשר מצ"ב בשנית לנוחיותכם.

העמותה טרם השיבה למכתב עד חיום.

על העמותה להשיב לגל הגדרש עד ליוס 19/3/14. במידה והעמותה לא תשיב לכל הנדרש ישקול
רשם העמותות הפעלת סמכויות על פי דין.

/בברנה,

ארז ו/עודא רר'ח
̂י6ו (מלכ"רים) רשות התא3

רחוב ירמיהו 39, מגדלי חבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001
̂מ1!1)!888|,'וו¥"ז 5110̂ו1 טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6462458 1ו.'\80

שעות קבלת קהל: ימים א/ בי, ד', חי 1230-08:30, יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת
כניסה)

ו
ו



̂^/, י1$6 רשית חתאגיד<0 יי מדינת ישראל \
̂§3\ רשם העמותות ג*0 ***/*   ̂ 0 רשות 0משרד המשפטים

ם די י התאג

כ"3 אלול תשע"ג
28 אוגוסט 2013

580222172 מס' עמותה �
קוד סריקה: 11
נכל 0מח אלינו גא לציץ את
מספר חעמותח

לכבוד
עמותת ידידי ערוץ 7

הטן הכהן פיוטרקובסקי
מבוא הישיבה
בית אל 90628

א.ג.נ.,
הנדת: נקשתגם לאישור מתיל תק<1 ומעקב תיקוו ליקויים ניקורת עומק

מבדיקת בקשת העמותה לקבלת אישור ניהול תקין, מסמכי חעמותח וממצאי ביקורת העומק
שבוצעה בעמותה, נבקש לקבל את התייחסותכם לנושאים הבאים ולתיקון הליקויים שבוצעו על

ידי העמותה:
1. העמותה מתבקשת להגחיר מי מבין חברי הועד בעמותה ו/או נושאי המשרה בעמותה משמש
דירקטור ו/או נושא משרה ו/או עובד ערוץ 7 (חברת ישראל - גשיונל גיוו. קום בע''ס ו/או

תאגיד קשור אחר לערוץ 7).

? 2. בעלת המניות חרשומח של חברת ישראל - נשיונל ניוז. קום בע"מ חיא חברת 08^01^90
̂ 170 - נבקש לקבל את פרטי התאגיד ובכלל זח נבקש הבחרתכם האס 01¥1'̂ מדובר בחברה זרה, מיחס הדירקטורים של החברה ומיחס בעלי המטות בה, כן נבקשכם0א
להבהיר האם חברי חעמותח ו/או חברי הועד ו/או נושאי המשרה בעמותה משמשים

כדירקטורים ו/או בעלי מניות ו/או עובדים בחברה זו.

3. נכון ליוס 31/12/11, כעמותה יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילויות שיועדו ע"י מוסדות
המלכ"ר בסך 5.3 מיליון ש"ח. נכון ליום 31/12/12 יתרת הנכסים נטו לשימוש הפעילות
שיועדו ע"י המוסדות עומדת על 469,982 ש"ח. נא חבחרתכס לאיזו מטרת יועדו הכספים

ולאיזה מטרה הועברו הכספים. נא לצרף אסמכתאות רלבנטיות המבססות תשובתכם.

4. נכון ליוס 31/12/11, בעמותה יתרת חייבים בסך 1,147.510 ¤, אך לפי התח הכספי נכון ליוס
31/12/12 יתרת החייבים נמחקה. נא חבהרתכם מניין נבעה יתרת החייבים, ובכלל וח -תאם
מדובר ביתרת מקדמות ע''ח פעילות שטרם בוצעה. ככל שתשובתכם חיובית, גא חבהרתכס
מהי אותה פעילות, בצירוף אסמכתאות מבססות לביצועה. ככל שתשובתכס שלילית, נא

הבהירוא ת הנסיבות למחיקת יתרת החייבים.

5. בחתאס לממצאי ביקורת העומק, העמותה מעבירה כספיס לחברות עסקיות. נא חבחרתכם-
א. לאלו חברות מועברים הכספים! אבקש לציין את שמות החברות + מס' ח.פ.

ב. לאיזו מטרה מועברים הכספים! האם קיימים הסכמים בין העמותה לחברות
אלו?

רחוב ידסיחז 39, סנילי חבידח מיו 4 ירושלים 9446722, ת"ר 14071 יתשליס 5154001
טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-4462458 11.€6.30¥)1נוו;.ח811111וו).*'ור*

שעות קגלת קהל: יטיס א/ בי, 1/ ח' 0ג18>-12:30; יום ל חגקות מסמכים בלבד (בקומת כניסה!
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ג. גא לציין את סכום הכספים שהועברו בשנים 2011-2012 לכל אחת מהחברות
העסקיות.

ד. האס יש בעמותה פעילות נוספת מעבר להעברות כספים אלו?

6. בהתאם לממצאי ביקורת העומק, העמותה נתנה ערבויות להלוואות שלקח ערוץ 7 • מתן
ערבויות לגופים עסקיים אינו עולה בקנה אחד עם כללי ניהול תקין באשר לשמירה על נכסי
העמותה. נא תגובתכם לעניין זח, לרבות הבהרתכס האס נכון להיום העמותה עדיין ערכה

להלוואות שלקח ערוץ 7, מתי נלקחו ההלוואות ומחי יתרת ההלוואות�

כמו גץ, בהתייחס לביאור 4 לדוח הכספי לשנת 2012 - נבקשכם להעביר פירוט הביטחונות
שניתנו על ידי העמותה, והאם בטחונות אלה חן בנוסף לערבויות שניתנו בעבר.

נא לצרף מסמכים רלבנטיים לתשובתכם.

7. נבקשכם להבהיר האס העמותה קיבלה במועד כלשתו כספי תמיכות ו/או חטבות מס ו/או
הטבח או כסף ציבורי כלשתו, ואס בן, נבקשכם לפרט מחם הסכומים שהתקבלו, עבור מה,

ומתי, ולצרף אסמכתאות רלוונטיות.

8. נבקשכם להשיב למכתב זה עד ולא יאוחר מיום 1,10.13.

ו'

ארז חי&קזךת"ח
רשות חתא^דים^מלכ"רים)

ו

1 רחוב ירמיהו 39, סנדלי חבירה בנץ 4 ירושלים 9446722, ת''י 4071ג ירושלים 9114001
סלפון: 1-700-70-40-44 פקס: 02-6462458 11.11€£40¥נט[.ו010(18]111.***

שעות קבלת קחל: י0י0 א/ ב', ד', ח' 1230-0930; יום נ' ועקדת מסמכים בלבד (בקומת כמסח1

ו
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1 6^222\ ) /#י.ג{י 1גס''ד י .. 1~?
)

עמותת ידיד* ערוץ •—
̂\ 1בית אל ב'. ד.נ. מזרח בנ'מ'ן 90628 ¤י י . א£*ת 1000) 1  :י . ץ****"<

 ̂ טלי 02-9975192 פ7ן0י 02-9975385

בי תשע"ד באדר ט"ז
י משרד הנןשפטיס 17/3/2014ן מדיגרגישיאל ""'יי^
רשות התאגידיס-רטס העמותות

, 24, 03, 2014 * 
לנביד

* י 9יי 1
̂ןארז חי עזרא רו"ח * . <**'| רשם העמותות , . --<•***"??*?̂.:-נתקבל 

שלום רב,

הנדון: עמותת ידידי ערוץ 7 58-022-217-2

1. שני חבר1 הועד, הרב זלמן ברוך מלמד ויואל1 צור, ת'בם ד'רקט1ר'ם בישראל נשיונל ניוז.
ייל, אף אחד מחברי העמותה או חבר' הועד, או נושא1 משרה תאגיד הינו חברה �זרה . הדירקטורים הינם תושבי חו 2. ה

בעמותה אינם משמשים כדירקטורים ו/או עובדים בחברה זו.
3. הכספים יועדו בעבר לצורך הקמת אולקנים 1/או שידורי אינטרנט. לאחר סגירת רדיו ער!ץ 7 אין צורך בבניית

ג1 אולפנים ולכן הכספים מיועדים לשידור' האינטרנט של ערוץ 7. בד1" ח הביקורת (עמי 15 סעיף 6) נכתב שהעמותה ל
צוברת נכסים במשך שנים רבות ללא שימוש נוגדת את הוראות רשם העמותות. בעבר בשנים 2006- 2009 ואף
לפני כן העמותה קיבלה שירותי תוכן מהחברה ולא שילמה עבורם באופן מלא הדבר יצר לחברה חובות כספ"ם

דש שבגינם לקחה הלוואות . הכספים ששולמו כעת היו עב1ר שיחתי תוכן אלו.
. 4. הפעילות היא רכישת שירותי תוכן. מצו"ב החוזה בגין רכישת שירותי התוכן הללו. אכן מדובר בשירותים שהעמותה

קבלה בשבת 2012 סכום זה שעבר היה מקדמה. השירותים הללו פורטו בדוחות המילוליים לשנת 9.2012*1:
5. א. הכספים משולמים לחברת ישראל נשיונל ניח קום בע'ימ בלבד, מסי ח"פ 512-977-950.

ב. הכספים משולמים לשם רכישת שיר1תי ת1ל1 בהתאם למטרות העמותה.
ג. בשנת 2011 - 2,178,110 בשנת2ו�20 - 4,902,880

ד. לעמותה אין פעיל!ת אחרת אלא גי01 תרומות לשם לעילית עת? 7 - ישראל נשיונל ניוז קום בע"מ, וזאת כפי
שהוסבר בעבר בביקורת שנערכה. (עמי 15 סעיף 1)י0העברות הינן בהתאם בהתאם למטרות העמותה, כפי

שנוסחו עבורנ! על ידי רשם העמותות בשנת 92. ( הוסבר בתשובות למבקר בעבר). העמותה רוכשת שיר1תי ת1כ)
מערוץ 7 - ישראל נשיונל וזאת בהתאם ליכולותיה - גיוס הכספים שהיא מצליחה לבצע.,

6. בהתאם לממצאי הביקורת, העמותה הפסיקה לערוב להלוואות של ישראל נשיונל ניוז. כיום העמותה א'נה ערבה

לשום הלוואה. ביחס לביאור 4 הביטחונות, הן הערבויות שניתנו. לא מדובר כאן על דבר נוסף.

7. העמו^ לא קבלה ש1ם כספי תמ1כ1ת ו/או הטבות מס א1 כסף ציבוריים כלשהו אה פעם.

1 / בכבוד רב \~
 י

/] >י* [\
אלצור ) יו

ידידי עתא 7''י^"עמרתת



 י 1
בי בתמוז תשעי'א 1בס"ד

1 4/07/2011

הסכמ לרפישת שירותי תוכו 1
להלן - העמותה) 1 : עמותת ידידי ערוץ 7 ( בין
1 ( להלן החברה : ישראל נשיונל ניוז קום בע"מ ( לבין
הואיל: והעמותה מגייסת תרומות כדי "לסייע לערוץ 7 בהפקת תוכניות, שיפורן והרחבתן". 1
והואיל: והחברה מפעילה את אתר האינטרנט ערוץ 7. 1
והואיל: והעמותה מעוניינת לקדם את מטרותיה וזאת באמצעות העשרת מגוון החומרים המצויים באתר 1
1 

בנושא חדשות,חינוך, ציונות, אהבת התורה והארץ.
והואיל: והאתר מעוניין במסגרת פעילותו לבצע פעולות כדי לקדם את מטרות העמותה כשפות העברית

ו/או האנגלית ו/או הרוסית.
והואיל: ולאתר יש אופי ייחודי המשלב תורה, דת, ציונות, אהבת הארץ וחדשות במבט ייחודי.

והואיל: והאתר עומד תחת פיקוח רוחני ותכני כדי להבטיח שישקף את דרישות העמותה.

הוספפ

1. החברה תפיק תוכניות /כתבות בנושאי דת, חינוך, תרבות, שירותים
חברתיים, ועידוד עליה לארץ ברוחה של העמותה וקידום מטרותיה.

2. החברה תשדר/תפרסם באמצעות אתרי האינטרנט שברשותה את
התוכניות הליל.

3. יקבע מחיר בגין התוכניות / הכתבות /ושידורן ו/או העלאתם לאתר. עלות
זו תשלם החברה לעמותה עבור השירותים הנ"ל לפי המפורט לקמן.

4. העמותה תזמין מהחברה הפקת תוכניות לפי דרישות העמותה בנושאי דת,
חינוך, תרבות ושירותים מיוחדים.

5. החברה תוציא לעמותה חשבוניות בגין הפעילות לפי ההסכם.
6. השתתפות בעלויות התוכניות בשפה העברית;

א. מדור יהדות 3000 ¤ לחודש.

ב. מוסיקה יהודית 3000 ¤ לחודש.
ג. מדור ילדים 12000 ¤ לחודש.

י� � י י י � ד. אהבת ארץ ישראל וציונות ¤4000לחודש. � י י י י י -*- י יי
, ! . י י ה. רדיו שאלות ותשובות חינוך ומשפחה 2000 ¤ לחודש. .. : י"" יי
ו

ו :
ו



 ו
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ן. מדור רפואה, שעורי תור!�; ומדע 2000 ¤ לחודש.

ז. חינוך ותרבות 2000 ¤ לחודש.
ח. חדשות 10,000 ¤ לחודש.

? השתתפות כעלויות תוכניית באנגלית:
ח. תוכניות רדיו וחדשות באנגלית 12,000 ¤ לחודש.
ט. תוכניות יהדות ומאבק באנטישמיות 14,000 ¤ לחודש.
י. תוכניות ציונות ואהבת הארץ 10,000 ¤ לחודש.

ז. מוסיקה יהודית 3000 ¤ לחודש.
השתתפות פעלוידת תוכניות ברוסית:

אתר בשפה הרוסית לחיזוק התודעה היהודית והציונית ואהבת ארץ ישראל
של הציבור כברה'ימ. 20,000 ¤ לחודש.

7 . ? כל הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.
8. לעמותה לא יהיו יחסי עובד ומעביד עם העובדים בחברה.

9. אין בהסכם זה לחייב את העמותה להעביר את מלא הסכום בכל שנה.
10. תמורת הסכומים הנ"ל תצטרך החברה לספק כתבות ותוכניות לפחות לפי

הכמות היום. ניתן להמיר בהסכמה תכנים בתכנים אחרים.
11. בחודש מר חשוון בכל שנה תוכל העמותה לדרוש דיון בין הצדדים שבו
יוחלט על מסגרת פעילות שונה, שאף היא יכולה להשתנות לפי יכולת

העמותה.
12. החברה תציע לעמותה להפיק תוכניות מיוחדות ועל כך ישולמו תשלומים

מיוחדים כגון כנסים ואירועים מיוחדים.
13. הסכם זה תקף ל- 5 שנים.

14. חילוקי דעות במידה וקהיו בין החברה לעמותה יבואו לדיון בבית הדין
לעיניני ממונות של המועצה האזורית מטה בנימין. חתימה על הסכם זה,

כמוה כחתימה על שטר בוררות. /
ישראל נשיונ\ניוז קום בע " מ עמותת ידידי ערוץ 7עוזי בה1ך יואל צור$ <<1 1 ל עגאנו על החתומ ךיץ !

. ' "עמותת ? ? ? ? . ? ' �. � ? . ידידי ערוץי7"• ? � � � ? ? � 0גע''מ ..  .. <*'אלמז*"לג<̂ו

ו



נספח 7

העתק מפתב הרשם מיום
29*6*2014

ו

ו
ו



$/ י*"1 הישגיי*0 * ̂* ישם העטהסת^נדעת <שראל \^  ̂ ̂"י י*̂#י 6 רשות 0משרד המשפטים ̂"י ם  התאגידי

תאריך� א' תמוז תשע"ד
29 יוני 2014
סס' העמותה� 580222172
קת סריקת 11

גכל פניזו אליג1 נא ל*ץ
את מס0ר העמותה

לכבוד
עמותת ידידי ערוץ 7

אצל חנוך הכהן פיוטרקובסקי
מבוא הישיבה
בית אל 90628

א.ג.נ.,

תגדיר; בקשתכם לאישתי מהול ווקיו ומעקנ אוזר ת*ק1ז ל*קז<י8 ניקוית עומק

כאמור במכתב הח"ם מיום 28/8/13 מבדיקת בקשת העמותה לקבלת אישור גיהזל תקין, טסמקי
העמותה וממצאי ביקורת העומק שבוצעה בעמותה, נבקש לקבל את התייחסותכם לנושאים

הבאים ולתיקון הליקויים שבוצעו על ידי העמותה:

ג. בעלת חמניות הרשומה של חברת ישראל - נשיונל ניוז. קום בע"מ. היא חברת
̂ - העמותה התבקשה להעביר את פרטי התאגיד 1101¥1 1-70 08א1נ00 0̂א
ובכלל זה נבקש חבחרתכס האם מדובר בחברה זרה, מיהם הדירקטורים של החברה

ומיהם בעלי המניות בה. העמותה טרס ו7עג*רח את הפרטים הנדושים.

2. נכון ליום 31/12/11, בעמותה יתרת נכסיס נטו לשימוש לפעילויות שיועדו ע''י מוסדות
חמלכ"ר בסך 5.3 מיליון ש"ח. נכון ליום 31/12/12 יתרת הנכסים נטו לשימוש הפעילות
שיועדו ע"י המוסדות עומדת על 469,982 ש"ח. העמותה התבקשת להבהיר לאיזו סטרה
יועדו הכספים ולאיזה מטרה הועברו הכספים. כמו כן העמותה נדרשה לצרף אסמכתאות

רלבנטיות המבססות תשובתה.

לרכישת שיתתי תוכן. !העמותה מסרח כי השתמשת בעודפיח לסגירת חובותיה כלפי החברה עימת התקשרה

על העמותה להעביר אסמכתאות מבססז�ת לטענתה ולהבהיר כיצד תשובה זו באח לידי
ביטוי בדוחות הכספיים שהוגשו לרשם ןגא להפנות למקום הרלוונטי בדוח הכספי).

3. נכון ליום 31/12/11, בעמותה יתרת חייבים בסך 1,147,510 ¤, אך לפי חתח הכספי נכון
ליום 31/12/12 יתרת החייביס נמחקה. העמותה התבקשה להבהיר מניין נבעה יתרת

החייבים, ובכלל זח - האם מדובר ביתרת מקדמות ע''ח פעילות שטרם בוצעת.

על העמותה להסביר כיצד נמחקה יתרת חייבים, האם החברה שילמה לעמותה 1.147
מלש"ח לחברה. נבקשכם לצרף אסמכתאות רלבגטיות המבססות את תשובתה.

ו

זחזל*<1 9134001 רחוב ירסנטזו 9\, מגדל* חבירת בגיו 4 ירושלים 22ל6*94, ת*ר 071*< <ו
טלפון: 1-700-70-60-44 0ק0: 02-6442458 11.*80.*1}>1ו [.!ת11>81*!11.*"תי 1

שעית קבלת קתל: ימים א1, בי, ד/ ח' 12:30-08:30; *יט ג' הפקדת מסמכים בלבד ובקומת כג*סח1



4

י* ההאגי7יט ̂^/ ̂י מדינת ישראל \
משיד המשפטים \** **£* ישם העמותות

ם די י התאג

4. בהתאם לממצאי ביקורת העומק, העמותה מעבירה כספים לחברות עסקיות. העמותה
התבקשה להבהיר לאיזו מטרה מועברים חכספיםז האם קיימים הסכמים בין העמותה

לחברות אלול

העמותה מסרח כי פעילות העמותה היא ניוס תרומות לשם פעילות ערוץ 7. העמותה
מסרה כי היא רוכשת שירותי תוק� מערוץ 7.

לפי ההסכם שהועבר החברה משלמת כספים #מותח בגין שיתתי התוכן (סעיף 3
להסכם), ואילו בסעיף 5(ב) לתשובת העמותה נטען שהעמותה מעבירה כספים לחברה בגין
שיתתי תוכן, גא הבתרתכם נושא זה. כמו כן נבקש חסברכם איוח שיתתי תוכן העמותה

רוכשת מהחברה - מה החברה נותנת לעמותה, ולצרף אסמכתאות לתשובה.

5. בהתאם למאור 4 לדוח הכספי 7/*נת 2012 עולה כי אין יותר בטחונות, נא חבחרתכם
חא0 הביטחונות שניתנו להלוואות של ישראל נשיונל ניוז נפרעו.

6. על העמותה להבהיר האס קיבלה קרקע ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית.

ר על העמותה לחבחיר האם בתקנון החברה - 'ישראל נשיונל ניוז' יש איקור על חלוקת
תוחים.

ו

חיעט&קרז"ח ארז
רשות התאגידים (מלכ"ריס)

1

| רחוב <ד0*תו 39, מגדלי חבירה בנ? 1, ידזקולים 9446722, ת''ד 1ז0א ידוקולים 9134001
1 שעות קבלת קיזל: יטיס א'. ב'. ד', ח' $0:08-*ג:12; *ום ג' חפקדת סססכיס גלבד ובקומת כג*0חו1 שלפיו: 44-<)6�700-70-נ 2קס: 02-6462458 11.יי80.**"ם;.1ה1נ31£">-*יי"י



נספח 8

העתק מכתב הרשם מיום
21.12,2014



מדינת ישראל \^^/ רשית התאגידים
^ י*שם העמותות  ̂ ^̂ משרד המשפטים 

ם י � ז י ב א ת ה

תאריך :כ"ט כסלו תשע"ה
21 דצמבר 2014
580222172 מס' עמותה =

לכבוד
עמותת ידידי ערוץ 7

אצל חנוך הכהן פיוטרקובסקי . ?
מבוא הישיבה �

בית אל 90628 .

א.ג.נ .

הנדון: נקשת העמותה לא<שוי מהול תקיו לשמם 2015,2014

מבדיקת המסמכים שהעבירה העמותה לרשם העמותות, נמצא כי העמותה טרם השיבה על
מכתבו של רו"ח ארז חי עזרא מתאריך 29.6.14.

לנוחיותכם, מצ"ב העתק מהמכתב.

2015 תבחן לאחר המצאת מענה לדרישותיו של בקשת העמותה לאישור ניהול תקין לשנים 2014,
רו"ח ארז חי עזרא.

לתשומת לבכם, 31.12.14 הינו היום האחרון להנפקת אישור ניהול תקין 2014.

̂,רכזתבכירה י . � ̂ק' אזדלי
רשות התא#ךס (מלכ"ריס)

1 ו
1

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הב<יה בנין 1, ירישלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001
1ו.י\50^1€}05|.תזו^1?33*.¥<¥<^ טלפון; 44"60י70י700ינ פקס; 02-6462548

שעות קבלת קהל: ימים א/ בי, רי, חי 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (כקומת כניסה)
/



נספח 9

העתק מכתבי הרשם מיום
6,1.2015 ומיום 8.2.2015



* (תחילת מסמ^)
יי*0 מדיגת ישראל \^^/ ישית ̂ה
0 ר"וות 0משרד המשפטים \*" *0/. רשם העמותות

ם י ד י ג א ת ה

תאריך: ט"ו טבת תשע"ה ^
06 ינואר 2015
מס' חעמותח: 580222172
, —ן קוד סריקה 11

 —^ בכל פניה אלינו נא לצ<ץ
את מספר העמותה

לכבוד
עמותת ידידי ערוץ 7

אצל חגוך הכהן פיוטרקובסקי
מבוא הישיבה

ת.ד1155
בית אל 90628

א.ג.נ.,

הנדון: בקשתבם לאישור נ<תיל תקיו ומעקב אחוי תיקת ליקויים ביקורת עומק

מבדיקת מסמכי העמותה עולה כי טרס התקבל מענה למכתב הח"מ מיום 29/6/14, תמצ"ב
לנוחיותכם.

על העמותה להעביר את התייחסותה עד ליום 6/2/15. במידה והעמותה לא תעביר את כל
המסמכים הנדרשים ישקול רשם העמותות הפעלת סמכויותיו על פי דין, נקיטת צעדים כנגד

העמותה בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ס 1980 ולכללי ניהו�ל תקין. .

>
1

/
/

/בברכה^ !

ארז חי^זרא^יי'ח
רשות התאטד^מלכ"רים)

רחוב ירטיחו 39, מגדלי חבירה במו 1, ירושלים 9446722, ת"ר 1ל40ג ירושלים 9154001
8̂>01ח< טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6462458 81106.007.11ענ(3>11101חז8-

שעות קבלת קחל: ימים א', ב'. 7/ ח* 12:30-08:30; יום ג' תפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסח!



חסוי
ם מדינת ישראל \^^/ רשית התאגי7י
̂* רשם העמותות €2 רשות 42משרד המשפטים *0** **

ם \י*"~""~י'*^ י ד י ג א הת

תאריך: י"ט שבט תשע"ה^ג
2015 08פבתאר
מס' העמותה: 580222172
קוד סריקה 11

בכל פניה אליגו נא לציין
את מטפי העמותה

כבוד ל
עמותת ידידי ערוץ 7

אצל חנו ך הכהן פיוטרקובסקי
מבוא הישיבה

1155 ת.ד
בית אל 90628

( א.ג.נ.

הנדוול נקשתכם לאישור ניהול תקיו ומעקב אחר תיקוו ליקויים ביקורת עומק

ו
מבדיקת מסמכי העמותה עולה כי ט.רס התקבל מענה למכתב הח"מ מיום 29/6/14, המצ"ב

לנוחיותכם.
המסמכים הנדרשים ישקול רשם העמותות הפעלת סמכויותיו על פי דין, נקיטת צעדים כנגדעל העמותה להעביר את התייחסותה עד ליום 6/3/15. במידה והעמותה לא תעביר את כל

העמותה בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ם 1980 ולכללי ניהול תקין.

* ו

בברכה, /

ארז חי עזהאת^ז
רשות התאגח>^3(לכ"ריס}

מלמד זלמן ברוך, מעגלי הרא"ה 25, בית אל, 9062800 1העתקים� . /1
צור יואל, חיבת ציון 9, בית אל, 9062800

ו

רחוב ירמיהו 39, מגדלי חבירת בניו 11 ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 "
̂וח3-^6)<0וח טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6462458 11.^311€6.00נ11@}0

12; יום ג' חפקדת מסמכים בלבד (בקימת כניסת) שעית קבלת קחל: יטיס א/ בי, ד/ ה' 30-08:30:

ו



נספח 10

העתק מכתב העמותה מיום
8.2.2015

ו

ו

ן



בס �ד

י"א אדר תשע"ה

2/03/15

לכבוד

אח חי עזרא - חי'ח

רשות התאגידים

רשם העמותות

הנדון: מכתבכם הנזצ"1

מצ"ב המכתב שנשלח אליכם בתאריך 8/2/15.

מצ"ב אישור דואר רשום.

בכבוד רב,

יואל צור "0י4- -.
^ ר"



בס�ד י £

1*==*===^=*=====^--= 0"ז בשבט תשע"ה

י • -. *

 ן
לכבוד ,. 3 *

, _ . , _ . " _ .

שלום רב,

הנדון: ידידי ערוץ 7- 580222172 ? מ3תבר 01/2015^06

1. ישראל נשיונל ניוז בע"מ העת ספק של העמותה. לעמותה אץ מידע אודות בעל1
המניות של סקקיה, לחברי וועד העמותה אין אחזקות ישירות א1 עקיפות בישראל

בע"מ. קוט נשיונל נית
2. אכן העמותה רכשה שיחתי תוכן בכ0פים אל1 בהתאם למטרותיה. (מצו"ב

הפרוטוקול של יעוד הכספים נספח 1 + קבלות וחשבוניות נספח 2). רכישת
השירותים הנ"ל רשומה בדו"ח על הפעיל1ת כהוצאות ישירות.

3. בשנת 2011 העבירה העמ1תה מקדמה לספק שירותי התוכן בגין שירותים שניתנו
נספח 3 . 1. מצו"ב חשבוניות- , בשנת 2012 ב0ך 147,510

4. כפי שרשום ב0עיף 5(ב) לתשובות שהעמותה מסרה בעבר, העמותה אינה מעבירה
כספים לחברות עיסקיות אלא רוכשת שירותים כגון תוכניות בשפה העברית,

האנגלית והרוסית, הפעלת מדור יהדות, מדור ילדים, מדור אהבת הארץ וציונזת,
שאלות ותשובות בנושאי חיכוך ומשפחה ומדורים נוספים כפי הנצרך לצורך קידום

מטרותיה המאושרות על ידי הרשם.
5. כפי שמציץ בביא1ר 4 לדו"רז הכספי לשנת 2012 כי01 העמותה לא ערבה לשום

הלוואה 1בגין הביטחונות שניתנו בעבר הוסר השיעבוד שהיה בגינן. העמותה
השתמשה בפיקדון הנ"ל לצורך קידום מטרותיה.

6. העמותה לא קיבלה או קנתה ש1ם קרקע גם לא בתמורה סימל'ת, אין לעמותה בפועל
שום קרקע.

7. כפי הנאמר בסעיף 4 העמ1תה רוכשת שירותים מהחברה ואינה מעבירה כספים.

בכבוד ו ב

1/1ד / י'*ו\ '03 תבר



עמותת ידידי ערוץ •-* /
, ד.נ. מזרח בנימין 90628 £ טלי 02-9975192 פקס' 02-9975385 1¤ב'ת אל בי

כ"א שב0,..תש©^
24 ינוא^2003

ל י ת ל כ ה  פ י 0 א 

עמותת ידיד' ערוץ 7
מ0י עמותה: 580222172

נושאים לדיון;

א. איש1ר מאז) לשנת 2001.

ב. יע1ד כ0ק'ם ב/נמות.ה

החלטות:

א. רח�ו"ח הכספי לשנת 2001 אושר בתו90ת המלצות ועדת ביקורת, והועבר לרשם

העמותות.
ב. 0כוט של 6,310.920 ¤ יועדו על ידי מו0ד1ת המלכ"ר לצורך הקמת אולפנים חדשים

בעתיד 1כן לפיתוח השידור והתכניות דרך האינטרנט.

1 
 י

[* * ? 26$.^
6ר^. ז^מן ברור מלמד יעקב^ץ
חבר ועד חבר ועד
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(9
ישראל נשיונל גימ.קום בע"מ

ת"ד 388 בית אל 90628

לכבוד , . -תאיץ�: 31/12/2012
512977950 .̂ ידידי 1ר7ץ 7 מ0פר שסק 0"-
מספר כרטיס: 300070

�

/

1010005427 מקור חשבונית מס מס1

שורה מ'ג"מ מסום �� ס11 קטבע סוג . ;. ��": י:".מחלר יל?
/^.̂ ^1

(
מק"ט תאור^

הכנסות מידיז�י ער שתת לפ* הסכם / 000.00,מ)1,5 שקל חדש מע�מ כולל 1,500,000.00

/1 סה"כחייבגוע"מ: 051.28^1,28 עו�ח

מע'ימ: נ^ 17.00 217,948.72 ש�ח

סה�כ לתצלום: 1,500,000.00 /*"ח
סזקן:

הסכום בב/י'לים; מךלי1ן חמש מאות אלף ש"ח בלבד

תחימה;

לקוחותנו המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיוגל ניה.קו0"

בכבוד רב,
<שראל נשיונל ניוז.קו0 בע"מ



ישראל גשיוגל נית"קום בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

לכבוד - ? תאריר: 31/12/2012
יייז�י עיי* י מספר עוסק בש�'&ה: 512977950
מספר כרנ1יס: 300070

1 ����
חשבונית מס מסי 1010005428 מקור

י8נוו�ח 0וגמ0בע סוגמע�מ 000 ̂|�**�בעויר . *  ^^^^^ !מק"ט תאגידי-
הכנסות מיז�ח�י ער שתת לפי הסכם / 1,600,000.00 שקל חרש מע�מ םלל 1,500,000.00

1 סה'כ חייג מע�מ: 37^1,367,52 שיח

/\ םע�ם: 0'^ 17.00 232,478.63 ש"ח

נזה"כ לתשלום: 1,600,000.00 /6"ח
סוכן:

הממם כמילים: מיליון שש מאות אלף ש"ח כלבד

חתימה:

לקוחותנו המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישיאל נשיונל גיוז.קום"

בבגוד רב,
ישראל נש<ונל גית.קום גע"מ



ישראל נשיונל ניוז.קום בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

לכבוד . ? . ח^ריך: 31/12/2012
< מספר עוסק מורשה: 512977950 יגיו*? � ידידי
/ מסקר כרטיס: 300070

[\מספר מזהה: 580222172 / ?

חשבונית מס מסי 1010005429 עותק

1̂.- סוגמטגע; . בזןגמעימ . סכוס שורה ז <�7̂ל<:מח?1ר�
תאוך^^^^^  ̂ ;מקיטי ; ?

מיל 1,578,000.00 הכנסות מידידי ער שחת ליפי הסכם ץ1,578,000,01 שקל חדש מע"מ

/ סח"3 חייב מע"מ: 348/717.95^ ש"ח

17.00 05^229,23 ש�ת ^ י םעימ: י
סח"כ לתשלום: 1,578,000.00 ש"\ז

סוכן:
הססם במילים: מיליון חמש מא1ת 17בעי0 והמונח אלף שי\ז בלבד

חתימה:

לקוחותנו המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיונל ניוז.קום"

בכבוד רב,
ישראל גשיונל ניח.קום גע"מ



1 י

ישראל גשיונל נית.קום בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

לכבוד , ? ,
ידידי ערקי 7

תאר.ך. 26/12/2012
512977950

מספר עוסק מורשה:
מספר כרטיס: 300070

מספר מזהה: 580222172

חשבונית מס מטי 1010005404 עותק

הכנסות מידידי ער הכנסות לפי הסכם 162,900.00 ^קל חד/ט מע�מ מלל 162,900.00

סהיכ חייג מע-ם: 139,230.77 י&יח

ב"ג"מ: 0/* 17.00 23,669.23 ש"ח

לתקלזם: 162,900.00 ש"ח סה"כ
סוכן:

1̂(י אלף ות^ע מאות שי\ז בלבד ̂ים ( הסםם במילים: מאה 'טי

חתימה:

לקוחותנו המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיונל ניה.קום בע"מ"

בכבוד רב,
ישראל נש<וגל נ<וז.קום בע"מ



*
. \

ישראל גשיוכל ניוז.ק<ם בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

28/02/2012 " 
לכבת� ח*ריר:

ידידי ערקו 7 מספר עוסק 10ר<!1ה: 512977950
/ מספר כרטיס: 0070ם3

מספר כמהה: 580222172 /

1/

חשבונית מס מסי 1010004467 מקור

̂ורה י* -י-:מ"*י ,. ?סוגמטגע סו1מ^<"מ סגום ̂י^ . - ^_י^י-י
>- *1א1יי ̂קל רוד/*1 ג7ע"מ םלל 97,000.00מק"ט� \ .. -, � • הכנסות מידידי ער הכנסות לפי הסכם 1/12 97,000.00 '

מע"מ: 83,620.69 קו"ח חייב סה'יכ

ס'ג"גז: ^ 16.00 13,379.31 ק�ח

מה�יב לתשלום: 97,000.00 קו�ח

סוכן:
הסם0 במילים: תשעים ו'&בעה ^לף שיח בלבד

תחימה:

לקוח1תני המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתיב:
''לפקודת ישראל גשיונל גיוז.קו0"

בכבוד רב,
<שראל נשי1נל ניוז.קום בע"מ



ישראל נשיוגל ניוז.קום בע"מ
ת''ד 388 בית אל 90628

 תאריך: 28/02/2012
 י

לגבח�
ייייי ערחי 7 0ספר עןסק מ1רשה: 512977950
מספר כרטיס: 300070

מספר מזהה; 580222172 /

תיטבובית מס מסי 1010004468 מקור

מחיר.*. סוג מטבע סוגמע�מ סגיס שורה . .< ;̂ ^.̂ ^̂ .תאורג -,"  ̂ הכנסות מידיד* ער הכנסות לפי הסכם 2/12 97,000.00 '^קל \זדש מע"מ כולל 97,000.00בוק�ט

סת"כ ח*יב מע"מ: 83,620.69 ט*\ז

מע"מ:̂  16.00 13,379.31 ש�ח

סה"ב לתצלום: 97,000.00 ש"ח

סוכן;
הסמס במילים: ת'&עים ף11בעה אלף י̂�ח בלבד

ו�ותיהה:

לקוח1תגי המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיוגל מח.קו0"

בגבת רב,
ישראל נשיוגל ג<וז.קו0 בע"מ



ישראל נשיונל ניוז.קום בע"מ
388 בית אל 90628 ת"ד

לכבוד ? . .
 18/03/2012ידידי ערוץ 7

תאו,ך:
512977950 

מ1רע1ה;/ ע01ק /?/ מספר כרטיט: 300070/ � מספר מ0פר מזהה: 580222172 

חשבונית נוס מסי 1010004523 עותק

הכנסות מידידי עי המסנת מידיד* ערוך 7 25,000.00 /ג1קל תדעו מע''מ רגיל 25,000.00

סח"כ חייב מע"מ: 25,000.00 יטיח ?

מע"מ:̂  16.00 4,000.00 קיה

סח"כ לת'&לום: 29,000.00 ש"ח

0וכן:
הסכום במילים: עשרים וידועה אלף יטיח בלבד

יטדור חי כנס ירושלים

חתימה:

לקוחותמ המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיונל ניח^קומ בע"מ"

בכבוד רב,
ישראל נשיונל ניוז.קום בע"מ



<שראל נשיונל ניה.קוס בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

 תאר,ך: 25/03/2012 י
 י

לכגוד
7 הספר ע1סק מורשה: 512977950 ידידי עיהו
כרטיס: 300070 מספר

מספר מזהה: 72נ580222 /

מס מטי 1010004556 מקור רו'&בונית

מטבע סוגמע"מ <יגוט 'טורח / ? :םחיר, .. 0נג ^ :-.̂ 1,�̂ תאוך£ מלל 97,000.00מקלט . הכנסזח מידידי עך הכנסזת לפי הסבם 3/12 / 97,000.00 שקלוזד^ מע"מ

יוייבמ'ג"מ: 83,620.69 ש�ח / סה"כ

̂י מע"0:0/י 16.00 13,379.31 ט�ח
סה"כ לתשלום: 97,000.00 ש"ח

סוכן:
הסטם במילים: תשעים נ^בעה אלף '̂�'ח בלבד

חתימה:

לקוחותגו המשלמים בהמחאית מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיתל נ<ת.קום"

בכבוד רב,
ישראל גשיונ< נ<ח.קום בע"מ



ישראל נשיונל גיוז.קוס בע"מ
ונייד $8$ בית אל 90628

לכבוד תאריך; י 22/04/2012
7 מספר עוסק מורשה: 512977950 ידיד* עיש
מספר כד0י0: 300070

/ מספר מזהה; 580222172 

חשבונית מס מסי 1010004627 מקור

שירת ̂.. .-^מחיל-' . סוג מטבע סונמע�מ סכי© ^!!̂ "̂ . י תאור . מקלט. � חד^ מע"מ טלל 97,000,00. /4 97,000.00 שקל הכנסות מידיד* עו הכנסזת לפי תסכם 12

/ םה�ג חייב מע�מ: 83,620.69 '6"ח

/ מע"מ: ^ 16.00 13,379.31 שיח /

סה"כ לת'6לו0: 97,000.00 ש"ח

טזכן:
̂'יח בלבד הסכום במ<י0: תקועים ושבעה אלף 

חתימה:

לקוחותנו המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
''לפקודת ישראל נשיונל נית.קו0"

בכבוד רב,
ישראל גשיונל מוז.קום בע"מ



ישראל נשיונל ניוז.קום בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

לכבוד . ? . ו^ריך. 24/05/2012.
7 מספר עוסק מורשה: 512977950 ערו* � 1 1 י
/ מספר כרסיס: 300070

̂הה: 580222172 / , מכופר מ

חשבונית מס מסי 1010004738 מקור

̂ורה םטבע סוגמע�מ ססם םחיר- סו1 ^54/:; 
^
הכנסות מידידי ער הכנסות לפי הסכם 12ק 97,000.00 שקל חדש מע"מ כולל 97,000.00מק"0 �.תאו^^^ל^י'^/

ח / סה"ב חייב מעימ: 83,620.69 ש"

1̂ 13,379.31 ^"ח 00^ מע�מ:

סח�כ לתשלום; 97,000.00 ש"ח

סנכן:
הסטם במילים: תשעים ושבעה אלף ש"ח בלבד

חתימה:

לקיחותנו המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיונל נ<ת.קו0"

בכבוד רב,
ישראל נשיתל ניח.קו0 בעיים



ישראל גשיונל ניוז,קום בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

? לכבוד . תאריך: , . 15/07/2012
7 מספר עוסק מורשה: 512977950 ערי* ייייי
מספר ם�0יס: 300070

/ ~
חשבונית מס מ0י 1010004891 מקור

1 ?.. ��סוג מטגע 10ג מעימ סכים שור�ה
̂-^/"מחירי;. .>;$8$^£̂ חכנס1ת םיד'ידי ער הכנסות לפי הסכם 12^6 / 97,000.00 /!1קל חדש מע"מ םלל 97,000-00מק"ו1 ? ל תאוו£

/ םה�כ ח"ב מע�מ: 83,620.69 ש"\ז

ב"ג"מ: ^ 16.00 13,379.31 '6�ח

סה"כ לתצלום: 97,000.00 י6"רו

כחכן:
חסכ01 במילים: תשעיס י^בעה אלף '^"ח בלבד

חתימה:

לקוחותנו המשלמים בהמתאית מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיוגל ניוז.קום'י

בכבוד רב,
ישראל נשיונל <יוז.קום בע"מ



ישראל גשיונל ניח"קום בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

לכגוד . ? תארוף _ 23/08/2012
7 מספר עוסק בזוועה: 512977950 ייי7* יגיט
מסקר כרטיס: 300070

מספר הזהה: 580222172 /

חשבונית מס מס* 1010005008 עותק

;סוג מטבע^י: ס" מע"מ סכומ שורת ̂י;̂  ̂'-'ילי: מחי1ל; >^*^̂ ^̂ ̂ו מע"מ כולל 97,000.00מק"ט תאוו הכנסות מידח�י ער רוכסות מידידי ערזץ '[ 97,000.00 /טקל חד

/ סה"כ חייב מע"מ: 83,620.69 שיח
גזעימ: .16,0096 13,379.31 ש"ח

סה"כ לתשלום: 97,000.00 'גו"ח

סוכן:
הסם0 במילים: וזרעים והובעה אלף י^ח בלבד

חתימה: ^___^^

לקוחותנו המשלמים בהמחאות מתבקשים לכת1ב:
ולפקידת ישראל נשיינל גית,קום"

בכביד רב,
ישראל נשיונל גיח.קום בע'ימ



ישראל נשיינל מח.קו0 בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

לבבח� / . ת^ך; 29/09/2012
7 / מספר עוסק מור'&ה: 512977950 ידיד* ער0י
/ מספר כרטיס: 300070

מסקר מזהה; 580222172

חענבונית מס מס* 1010005147 עותק

סוגמטגע כווגמע�מ גזגזטשורג? ̂יבוחורי � לי  ער הכנסות מידק�י עח^ 7 97,000.00 י14קל חדש מע"מ רגיל 97,000.00. ימק"ט י יתא1ל;! י^^^?^?^
ווכנסות מידידי

/ סה"כ חייב מע"ם: 97,000.00 ש"\ז

מע�גז! 0* 17.00 15,490.00 /ו"ח

סח�כ לת'6לום: 113,490.00 ש"ח

סוכן:
הסכום במילים: מאח ו^לוש-ע^רה אלף ארבע מאות תשעים ^"ח בלבד

חתימה:

לקוחיתגו המשלמים בהמחאית מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיונל ניוז.קום" .

בבבוד רב,
ישראל נשיונל ניח.קום בע"מ



ישראל גשיינל מוז.לןום בע"מ
388 בית אל 90628 ת"ד

לבגוד . .
ידידי ערוץ 7

תאריך: 15/11/2012
512977950

, י מספר עוסק מורשה:
/י מספרכרטים: 300070

מספרמזתה: 580222172 /

חשבונית מס מס' 1010005257 מקור

1̂ מע"מ 0לל 97,000.00 הכנסזת מירידי ער הכנסות מידידי ערוץ 7 97,600-00 /^קל חד

8̂ ש"ח / סהיכ חייג מע*9: 905.98

/1 מעימ: 10* 17.00 14,094.02 /8"ח

סח"כ לתצלום: 97,000.00 ש"ח

סוכן:
בלבד הסכום במילים: ת^עים ושבעה אלף ש"ח

חתימה:

"לפקתת ישראל נשיונל מהיקום בע/;מ;/לק<חיתנ1 המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתיב:
בכבוד רב,

ישראל גשיוגל גיוז.קו0 בע"מ



* •

ישראל נשיונל ניוז.ק<ם בע"מ
ת"ד 388 בית אל 90628

לכבת� . . .
ידידי ערוץ 7

תאיץ�: 19/12/2012
512977950

̂ה: מנר מספרעןסק
מספר כרטיס: 300070

58X222172 �.מספר מזהה

חשבונית מס ממי 1010005378 מקור

הכנסות מידידי עו הכנסות לפי הסכם 12/12 97,000.00 י8קל \זרש מעימ כולל 97,000.00

/ סה"כ חייב מעימ: 82,905.98 7ו"ח
̂ 17.00 14,094.02 שיח / | מע"מ:

תקולום: 97,000.00 ש"\ז י סה"כ̂ 
סיכן:

הסכום במילים: תיטעים ושבעה אלף שיח בלבד

חתינזה:

לקוחותנו המשלמים בהמחאות מתבקשים לכתוב:
"לפקודת ישראל נשיונל ניוז-קום בע"מ"

בכבוד רב,
ישראל נשיתל מח.קוס בע"מ
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: ד1ח תוצאות גדיקה - עמותת <ד<ד< ערחי 7 ע"ר . . הנדון

-י ? .- י � ? ? ?האםי.העמותה פועלת לתיקון ליקויים לאור מ.מצאי ביקורת עומק. שהתקיימה בעמותה בעבר. ? � . ..�מבדיקת תיק עמותת ידידי ערוץ 7 ע"ר (להלן - "העמותה") ומפניה שהתקבלה במשרדנו, נבדק  י , ? י י
להלן פירוט תמצית בדיקתנו .• .

י ? . ? העברת כספים מהעמותה לערוץ 7 � ? -
ו

.� י י 1. .בדוח ביקורת עומק שנערך בעמותה בעבר, נמצא שהעמותה מעבירה� תרומות אותך היא . : ?? מגייסת לערוץ 7 המופעל על ידי חברה עיסקית,. ללא התערבות ממשית של העמותה בערוץ. ? ' . דובר ברכישת שירותים מחברות שונות ולא בהעברת כספים טענה כי מ ? ; מנגד, העמותה. ? " . 
?

מהעמותה לחברות העיסקיות.י לאחר בחינת טענת, העמותה נקבע בדוח כי קיימות העברות
כספיות מהעמותה לחברות עיסקיות י (רזחברה העירקית. המפעילה את ערוץ 7 והחברה
המשך פעילות העמותה במתכונת הנוכחית. י ? ? � .. י ? - העסקית המפעילה את עיתון בשבע), המהוות את כל פעילות העמותה, והומלץ לבחון את

; ; האס היו קיימים הסכמים בין העמותה לחברות אלו ,? לציין י.2.' העמותה נתבקשה להבהיר לאלו חברות הועברו הכספים. (לציין פרטים מלאים של החברות) לאיזו מטרה הועברו הכספים
; להבהיר האס י י ? : .. את סכום הכספים שהועברו בשנים 2011-2012;לכל אחת מהחברות העסקיות �* יש בעמותה פעילות נוספת מעבר להעברות כספים אלו. י ? . � ' �

3. העמותה מסרה כי אינה מעבירה כספים לחברות.עיסקיות אלא רוכשת שירותי תוכן, וכי �
קום בע"מ ח.פ 512977950 בלבד, לש0 " רכישת שרותי תוכן� בהתאם למטרות העמותךז� לדברי העמותה. היא רוכשת שתתי תוכן ?� �. . � . הכספים שולמו לערוץ 7 - חברת ישראל נשיונל ניוז

מערוץ-7 בהתאם ליכולותיה - גיוס הכספים שהיא מצליחה. לבצע- בשנת י 2011 .הועברו י �
2.ש"ח ובשנת 2012 הועברו 880,י4,902 ש"ח. העמותה השיבה כי לעמותה אין פעילות ,178,110 ?

.- ישראל נשיונל ניוז קום בע"מ, ו5י העברות ? אחרת אלא גיוס תרומות לשם פעילות ערוץ 7
� . ? ? הינן בהתאם למטרות העמותה, כפי שנוסח ו על ידי רשס העמותות. � ? ?

 . �"לסייע לערוץ 7 בהפקת תכניות, שיפורן והרחבתן". � .� י ? ?4. מבדיקתנו עלה כי.מטרות העמותה המאושרות ממועד רישומה של העמותה בשנת 1993 הן
_ /. , 

י

5. לפי ההסכס שהועבר למשרדנו, ההברה משלמת כספים לעמותה בגין שתתי התוכן (סעיף 3
� להסכם), ואילו בקעיף 5(ב) לתשובת ייזעמותה נטען שהעמותה מעבירה כספים לחברה בגין
? - שרותי תוכן, לפיכך העמותה נדרשה למסוך את הבהרתה לסתירה לכאורה. כמו כן העמותה

איזה שתתי תוכן העמותה רוכשת מהחברה, מה .החברה נותנת �לעמותה ?  ינדרשה. להסביר.
ולצרף-אסמכתא לתשובתה. ו

� 
~ 
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ברור מדוע � . .• � העמותה לא צרפה אסמכתא ולא הבחירה מדוע ההסכם נוסח אחרת מ תשובתה. ההסכם עם -בנושאי חינוך ומשפחה ומדורים <וספים כפי הנצרך, מהחברה ובגין כך משלמת לחברה.� ? והרוסית, הפעלת מדור יהדות, נותר ילדים, מתר אהבת הארץ וציונות, שאלות ותשובות6. העמותה מסרו! כי, העמותה רוכשת שירותי תוכן כגון תוכניות בשפה. העברית, האנגליתו י י � שמשלמת לחברה עבור שירותי תוכן.; . . ? . יבהסכם נכתב כי החברה משלמת לעמותה ואילו לפי תשובת העמותה, העמותה היא זו ?. ? חברת ישראל�נשיונל ניוו אמנם כולל לכאורה את התכנים לעיל, אולם עדיין לא.

. הטבות מס ו/או האס קיבלה במועד כל'עהו כספי תמיכות ו/או לשהו, ו;אכ1 כן, לפרט מהם הסכומים שהתקבלו, עבור מה, ומתי; ? . .7. העמותה נתבקשה להבהיר ; : י הטבה או כסף ציבורי כ
.העמותה מסרה כי לא קיבלה שום כספי תמיכות ו/או הטבות . ? < ולצרף אסמכתאות רלוונטיות. � אין לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ?? � . . מס או כספים ציבוריים כלשהם אף פעם ולא קיבלה קרקע. מבדיקתנו עולה כי נכון להיום- .

. בהעבלת כספים מהעמותה לחבלה. לא ברור מדוע בהסכםנכתב כי החברה היא זו שרוכשתן 8. על פניו נראה כי אין מדובר ברכישה אמיתית של שירותים על"ידי העמותה עבור עצמה, אלא העמותה אינה עושה כל פעולה מלבד להעביר כספים לחברה המפיקה את שירותי התוכןי עושה עם שירותי התוכן שהיא רוכשת לטענתה. מתשובות העמותה על נספחיהן גראה כי-את שירותי התוכן; לא ביול מדוע העמותהרוכשת את שירותי התוכן; לא ברור מה העמותה. -
(תומייות) המשדרת אותם. . .

 י יי
9. העמותה מגייסת כספים ומעבירה או1*ם על פי מטרותיה לחברה עיסקית המנהלת ומפעילה י תש"ם-1980 (להלן-"חוק העמותות" .? . , כפרוייקט עסקי. סעיף 1 לחוק העמותות, מגייסת כספים ומעבירה אותם לפעילות עיסקית, ובכן עוקפת את ההוראה הקבועה בחוק.רווחים, רשאים לייסד עמותה". במקרה דגן, עולה כי העמותה פועלת בניגוד לחוק שכן היאלמטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשייתאו "החוק�") קובע כי "שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגיד. את ערוץ 7

באמצעות חברה לתועלת הציבור. או עמותה, למעשה העברת הכספים מתבצעתגעשית לכאורה בהתאם למטרותיה המאושרות של העמותה, אולם מאחר שערוץ 7 אינו .הכספים געשית לחברה עיסקית, ולא לתאגיד מלכ"רי. אמנם, העברת הכספים לערוץ 7להעביר .כספים או גכסים לתאגיד מלכ"רי אחר בתנאים מסוימים, אולם במקרה דנן העברת.: 10. יוער, בי בהתאם לחוברת הנחיות להתנהלות תקינה של עמותות על פי החוק עמותה רשאית . . . - . ניהול תקין כפ י שפורטו בהנחיות להתנהלות תקינה של עמותות,ר ? . ? לחברה עיסקית לשם פעילות עיסק:ית, ובכן העמותה מתנהלת בניגוד לחוק ובניגוד לכללימנוהל . י'

לווחיס,. (המועברות לחברה), לבין ההוצאות המשולמות על ידי החברה. מהאמור עולה כי תכליתהכל פעילות בעצמה. למעשה, געשית הפלדה בין גיוס התלומית באמצעות העמותה11. מתשובות העמותה עולה כי פלט לגיוס התרומות והעברתם לחברה, העמותה אינה מבצעת מתקיימים התנאים לפעילות עיסקית המפורטים בחוברת הנחיות להתנהלות תקינה שלמבלי לבצע פעילות מלכ"לית על ידי העמותה. העמותה איגה בעלת מניות בחברה ולא .העיקלית של העמותה היא לסייע לערוץ 7 שהיא חבלה שמטלתה העיקלית השאת
עמותות. בהתאם לחוק.

? 
ניגוד עניינים וחשש לחלוקת רווחים אסורה

תאגיד קשור אחר לערוץ 7). י . - ? .� י ?דירקטור ו/או נושא משרה ו/או עובד ערוץ 7 (חברת ישראל - נשיונל ניוז. קום בע"מ ו/או. 12. העמותה התבקשה להבהיר מי מבין חברי הועד. בעמותה ו/או נושאי המשרה בעמותה משמש

העמותה מסלה כי שני חברי הוועד, .7רב זלמן בלון מלמד ומל יואל צור, הינם דירקטודים
. � בישלאל נשיונל ניוז קום בע"מ. י .
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. קום בע"מ, אליה מועברים הכספים, 13. בנוסף, מבדיקתנו עלה כי חברת ישראל - נשיונל, ניוז
? � הוקמה בשנת 2000, כאשר בעלת מניותיה היחידה היתה חברת יריד עם יהדות בע"מ ח.פ.

ועד בעמותה). . , שמבין שני מנהליה היה גם יואל צור (חבר 512590183

.קום בע"מ לחברת כל1'-1 05א1כג101* 14. בשנת 2006 הועברו מניות חברת ישראל - נשיונל ניוז.
ס1^-ר\-1101 שמענה ח רפוב ליקה של איי מרשל. נכון להיום בעלת המניות היחידה הרשומה

¥1-01*1 ס1,1 05א1כ8011 - � של חברת ישראל— נשיונל ניוז.- קום בע"מ היא חברת ס̂א
העמותה התבקשה להעביר את פרטי בעלת המניות ובכלל זה התבקשה להבהיר האם מדובר .

.בחברה ורה, מיהם הדירקטורים של החברה ומיהם בעלי המניות בה. כן נתבקשה להבהיר . האס חברי העמותה ו/או חברי הועד ו/או נושאי המשרה בעמותה משמשים כדירקטורים ו/או � .
. ? 

בעלי מניות ו/או עובדים בחברה וו. .

העמותה מסרה כי התאגיד היגו חברה זרה, הדירקטורים הינם ת\שבי חו"ל, וכי אף אחד . .
. "; מחברי העמותה, חברי הוועד או גושא משרה בעמותה אינם משמשים כדירקטורים ו/או
זה מיהם הדירקטורים . עובדים בחברה זו. העמותה לא העבירה את פרטי התאגיד ובכלל

ובעלי המניות של התאגיד, על אף. שהתבקשה לעשות כן. העמותה מסרה בתגובה כי ישראל .
הספק של העמותה, וכי לעמותה אין מידע אודות בעלי המניות של ספקיה, אך גשיונל ניוז הינ
טענה כי לחברי וועד העמותה אין אחזקות ישירות או עקיפות בישראל נשיונל ניוז קום בע"מ.

15. מבדיקת תקגון חברת ישראל נשיוגל גיוז קום גע"מ עו'לה בי אינ איסור על חלוקת רווחים.

16. מהאמור לעיל עולה כי, שגי חגרי ועד בעמותה הם דירקטורים בחברת ישראל - נשיונל ניח.
קום בע"מ, שאליה מעבירה העמותה כספים. על פי תשובת העמותה חברי הועד הנ"ל איגם

מחזיקים במניות החברה, אולם לא ברור כיוגד חברי הדירקטוריון לא יודעים מיהם בעלי .
. ?המניות בחברה המחזיקה במניות החברה שבה הם משמשים בדירקטורים, ואשר אליה הם לחלוקת . מעבירים מיליוני שקלים מהעמותה שבה הם חברי ועד. התנהלות זו מעלה חשש

. . רווחים אסורה בניגוד להוראות חוק העמותות, תש"ם*1980. ' .

17. בנוסף, נראה כי העברת הכספים נעשית תוך ניגוד עניינים, שכן שני חברי הועד היחידים
בעמותה הס גם דירקטורים בחברה. גהתאם להנחיות להתנהלות תקינה של עמותות
בהתאם לחוק העמותות, תש"ם�1980 על העמותה להיזהר בביצוע עסקאות עם גופים
הקשורים לעמותה כדי להימנע ככל הניתן מביצוע עסקאות בניגודי עניינים אסורים.
< במקרה שהעמותה מחליטה לבצע עסקה עם תאגיד קשור, עליה להחיל על עצמה תנאים

מחמירים יותר מאשר בביצוע אותה עסקה עם תאגיד שאינו קשור. מבלי לגרוע מהאמור :
לעיל, יש לנקוט משנה זהירות כדי להבטיח את טובת העמותה. לכן, כדי להבטיח את .

תקינות ההחלטה למרות ניגוד העניינים האפשרי, בעסקה מסוג יה יש מקדם לקבל מראש
 ץגם את אישור ועדת הביקורת, והכל ככל שהעסקה בתנאים סבירים, לטובת העמותה, <שלא

. , תהיה ככן עקיפה של הוראות סעיף 33(א)(2) וחלוקת רווחים אסורה.. .

ערבויות לערוץ 7 • . .

, 7 נמצא כי העמותה נתנה ערבויות להלוואות שלקח ערוץ.  ?18. בהתאם לממצאי ביקורת העומק,
ונדרש לבחון נושא זה. . �

19. הובהר לעמותה כי מתן ערבויות לגופים עסקיים אינו עולה בקנה אחד עם הנחיות רשם ?
הכספי לשנת 2012, נתבקשה העמותה ל העביר פירוט הביטחונות שניתנו על ידי העמותה, י ישלקח ערוץ 7, מתי נלקחו ההלוואות ומהי יתרת ההלוואות. כמו כן, בהתייחס לביאור 4 לדוח .. : את תגובתה לעניין וה, לרבות הבהרתה האס נכון להיום העמותה עדיין ערבה להלוואות ?העמותות להתנהלות עמותות באשר לשמירה על נכסי העמותה. העמותה נתבקשה להעביר
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י0 . יי �> תומ, י י רשות:התאגידים . הח' "ץ ̂̂• � � רשם העמותות ? י ? י . �, י ^"

לצרף מסמכים . רלבנטיים לתשובתה. . ? . ?והאס בטחונות אלה הן בנוסף לערבויות שניתנו בעבר. העמותה התבקשה

, וכי כיום העמותה אינה ערבה לשוס הלוואה. העמותה מסרה כי ביחס לביאור 4 בדוח הכספי . .20. העמותה מסרה כי, העמותה הפסיקה לערוב להלוואות של חכרת ישראל נשיונל ניוז בע"מ
- הפיקדונות ששימשו כבטחונות/ערבויות הן הערבויות שניתנו בעבר בלבד, וכי הוסר השעבוד
בגינן אולם. העמותה לא המציאה אישור על הסרת השעבוד. העמותה טענה כי העמדת

הפיקדונות הנ"ל נעשתה במסגרת קידום מטרותיה לסייע לערוץ 7.

ולפיכן העמדת ערבויות" כאמיר לעיל אינה במסגרת מטרות העמותה. מ$ל מקום, בהתאם21. בעניין זה יצוין כי מטרית העמותה הן לסייע לערוץ 7 בהפקת תכליות, שיפורן והרחבתן,
להנחיות להתנהלות תקינה של עמותות אין להעניק ערבויות לגופים עיסקיים, ולפיכן על
לא עשתה כן. . . י י ימהבנק בדבר שחרור הביטחונות שניתנו לצדדים הקשורים ואישור הסרת השעבוד, אולםהעמותה היה להימנע מהעמדת ערבויות באמוי. כמו כן, היה על העמותה להעביר אישור

העברת עודפים נצברים לחברה ומחיקת חובות של החברה . ? .

22. בדוח ביקורת העומק נכתב כי העמותה צוברת נכסים במשך שנים ללא שימוש בצורה הנוגדת � � .
את הוראות הרשם. ?

11. מבדיקה עלה כי נכון ליום 31/12/11 בעמותה היתה יתרת גכסיס נטו לשימוש לפעילויות
לשימוש הפעילות שיועדו ע"י �המוסדות ירדה לסך של 469,982 ש"ח. העמותה התבקשה �� ? שיועדו ע"י מזסדות המלכ"ר בסך 5.3 מיליון ש"ח. נכון ליום 31/12/12 יתרת הנכסים נטו
. - ילהבהיר. לאיזו סטרה יועדו הכספים ולאיזה מטרה הועברו הכספים ולצרף אסמכתאות רלבנטיות לביסוס תשובתה. ..

מהחברה 24. העמותה מסרה כי בעבר בשנים 2006-2009 ואף לפני כן העמותה קיבלה שרותיי תוכן.
ולא שילמה עבורס באופן מלא, והדבר יצר לחברה חובות כספיים שבגינם לקחה הלוואות. על
לסגירת חובותיה כלפי החברה בגין שירותי התוכן. . ? ? ? �פי טענת העמותה, הכספים ששולמו כעת היו עבור שרותי תוכן אלו, כלומר עודפיה שימשו

 ו
 י

 ? י
- 1

ביטןי ברוחות הכספיים שהוגשו לרשם. העמותה מסרה כי רכשה שירותי תוכן בכספים אלו" י� 25. העמותה נדרשה להעביר אסמכתאות מבססות לטענתה ולהבהיר כיצד תשובה זו באה לידי
" השידור והתכנים דרך/ בהתאם למטרותיה - העמותה העבירה פרוטוקול אסיפה כללית מיום 24 בינואר 2003 הדן בנושא ייעוד כספיס לצורך הקמת אולפנים חדשים. בעתיד ולפיתוח
אינטרנט, אך לאחר סגירת רדיו ערוץ 7 אין צורך בבניית אולפנים ולכן הכספים שימשו � �. ? " " האינטרנט. על פי תשובת העמותה, הכספים יועדו-בעבר לצורך הקמת אולפנים ו/או שידורי
לשידורי האינטרנט של ערוץ 7. העמותה מסרה כי רכישת השירותים הנ"ל רשומה בדוח על

הפעילות בדוח הכספי לשנת 2012 כהוצאות ישירות. . * � ,

26. מבדיקת הדוח הכספי לשנת 2012 עולה כי נכון ליום 31/12/11 לעמותה לא היתה יתרת
המחייבות כלפי� החברה במאזן. העברת הכספים מייעודן להוצאות הישירות (ללא פירוט .

ההוצאה . בביאור) משמען שהעמותה העבירה לחברה סד של *4.8מלש"ח ללא פירוט מהות
וכיצד היא תואמת את יעה* הכספים. כלומר, העמותה העבירה את העודפים לחברה,
בטענה כי היה הוב בעבר לחברה, אולם חוב זה ללל לא היה מוצג בדוחות הכספיים, ועולה

. חשש כי הועברו כספים מהעמותה לחברה ללא כל הסבר.

� , , ¤ 1, 147 , .27. בנוסף, מבדיקתנו עלה כי נכון ליום 31/12/11 בעמותה היתה יתרת חייבים בסך 510
, אך לפי הדוח הכספי ליום 31/12/12 יתרת החייבים נמחקה. העמותה התבקשה להבהירמניין
נבעה יתרת ו7חייביס,י ובכללי זה י האם היה מדובר ביתרת מקדמות ע"ח פעילות שטרם

רחוב ירמיהו 39, מגדלי חבירה בגין 1, ירושלים 9446722, ת''ד 34071 ירושלים 9134001
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בוצעה. כמו כן, העמותה נדרשה להסביר כיצד נמחקה יתרת חייבים, האס החברה שילמה
לעמותה את. הסכום הנ"ל ולצרף אסמכתאות רלבנטיות המבססות את תשובתה.

לספקיעבור - . 28. העמותה מסרך! כ< סכום זה היווה בשנת 2011 מקדמה בגין תשלום שהעבירה
 י רכישת שירותי תוכן, כאשר שירותי התוכן ניתנו בשנת 2012. העמותה צרפה חוזה בגין שתתי

נדרשה לשלם לחברת ישראל - נשיונל ניוז. קום בע"מ,. -  .. .החברה צריכה להפיק ולספק תוכניות ולשדרן באמצעות האינטרנט. כמו כן צורפו חשבוניות- .התוכן שנרכשו - לפיו העמותה-
? י ? י מהחברה לעמותה בסכום לעיל. לדברי העמותה, השירותים פורטו בדוח המילולי לשנת 2012.

יהסכוס שהוצא על ידי העמותה י לביצוע הפעולה ? ?29. מעיון בדוח המילולי לשנת 2012 עלה כי ? י י ? תוכן וחומר מערכתי לשם • ? . העיקרית של העמותה, שהיא גיוס משאבים לצורך רכישת שירותי.
� � שידות באינטרנט ערוץ 7; הינו 6.4 מלש"ח. כמו כן נרשם כי השירותים המרכזים שהתקבלו ? . ;

.לעיל. העמותה לא המציאה אסמכתא בהתאם לגללי החשבונאות לרישום יתרת החייבים . .בעמותה הינן רכישת ת כמות ושידורן בסך 6 מלש"ח. בדוח זה לא גכתב דבר לגב< המקדמה , . י י י • י . - � לשגת 2011. על העמותה להמציא אסמכתא כאמור. :

? סיכומם של דברים • . .

.גמצא כי העמותה פועלת בניגוד לחוק. לעמותה ניתנת אפשרות , וככל שלא . .. . בנסיבות המתוארות לעיל להתייחס לאמור לעיל בתון 30 יום ממועד משלוח מכתב זה, קרי- עד ליום 3.5.16ג<
/בקרה לצורך בחיגת תתקבל התייחסות העמותה עד מועד זה, יועבר התיק למחלקת אכי̂פ

. הגשת בקשה לפירוק העמותה, בהתאם לסעיף 9* לחוק. . . י ]

. . . , . , וז� רב ובברכה /̂ �
? ? - . י ? י י י

)� עוי'ד ? י שולי אבנ***'הס
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העתק מכתב העמותה שהתקבל
ביום 18.5.2016
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 לגביד
�

רשם העמותות 1 _, 1יי.י�ס \ . �
. . � ? � ? ? • � �� ' - 

� . ?�. \ 1 8 -05� 6̂ \. . .- - רשות התאגידים ן 0 י ן . .

ל / ג י י '̂ - ^
�? ? . ? � \_^^^-̂ של1ם רב, ̂�—ל

הנדון. ידידי ערוץ 7 .

58-022-217-2 (עייר)

. , י � ? במענה למכתגכם מתאריך הי בניסן תשע"ו ברצוננו להשיב: י

1. לאור מגמה של קיטו] מתרומ1ת, החליטה העמותה להפסיק את פעילותה לגיוס תחמות.

2. העמותה סגרה את חשבונות הבנק שלה בסוף רוח�ש 3/16.

3. העמותה הגישה לרואה החשבון את הדוחות לשנים .2015 ורבעון ראשון של 20.16 לביקורת.

. כאשר תקבל העמותה את הדוחות המבוקרים תגיש אותם בצירוף כל המסמכים הנלווים לרשם.� . . י / .4

; � �. י� . 5. בעת הגשת הדוחות והמסמכים הנלורם, תוגש לרשם בקשה של ה עמותה לפירוק.מרצון של

העמותה.

6. בהתקיים כל הנאמר לעיל מיותר להיכנס לד'ון על הטעגות שהועלו במ כתב. י - י ? י.

יבכב1ד רב, \ 1/
- :.: . : ? : . ? : 191 .
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העתק מכתב ההתראה מיום
13.6.2016

ו

ו

ו



/ 0\ /11מ1 ' מדינת ישראל  1ן||§§ משרד המשפטים \\0 19 ; ,
£*  ̂

¤ ישית התאגידים 0@/9 אכיפה וגקרה ה תיאשגז^, ם|¤3

 י זי סיון תשע"ו
מעתק 13 יוני 2016**.*.*

580222172 . עמןתה קוד סריקה: 80-יקיר נשלח לסריקה מס,
בכל פגייה יש לציין מסי עמותה

לכבוד
עמותת ידידי ערוץ 7

חנוך הכהן פיוטרקובסקי
מבוא הישיבה
בית אל 90628

בדואר רשום
א.ג.נ,

הנדון! עמותת ידידי ערוץ 7 י התראת לפני פירוק

ג. ביום 13.4.2016 נשלח אל העמותה מטעם רשם העמותות דו"ח תוצאות בדיקה, זאת בעקבות
ממצאי ביקורת עומק שהתקיימה בעבר בעמותה.

מכתב רשם העמותות מיום 13.4.2016 רצ"ב.

2. ביום 8.5.2016 השיבה העמותה בכתב לרשם העמותות וטענה כי החליטה להפסיק את
פעילותה לגיוס תרומות וכי סגרה את חשבונות הבנק שלה. כן נטען בתשובת העמותה כי
בכוונתה להגיש לרשם העמותות בקשה לפירוקה מרצון וכי לפיכך אין מקום לדון בטענות

שהועלו במכתב רשם העמותות.

3. העמותה לא העבירה אפוא לרשם העמותות כל התייחסות בנוגע לממצאים בנוגע
להתנהלותה, שפורטו בהרחבה במכתב רשם העמותות מיום 13.4.2016, שמהם עולה כי

העמותה פועלת בניגוד לדין.

4. רשם העמותות אינו מאשר לעמותה להתחיל בהליך פירוק מרצון כאשר נתגלו ליקויים
מהותיים בהתנהלותה וכאשר קייס אינטרס ציבורי בפיקוח בית המשפט על הליכי הפירוק

( של העמותה.

5. בנוסף העמותה לא הגישה לרשם העמותות דו"חות כספיים ומסמכים לשנת 2014 בהתאם
להוראות סעיף 38 לחוק העמותות, תש"ם - 1980 (להלן: "חוק העמותות").

6. לנוכח המפורט לעיל, יש לראות במכתב זה התראה בהתאם לסעיף 50(ב) לחוק העמותות,
לפיה ככל שהעמותה לא תמציא תגובה מפורטת למכתב רשם העמותות מיום 13.4.2016,

וזאת עד ליום 21.7.2016, נאלץ לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק העמותה.

בברכה,
רונית רובין, עף'דל ̂�^

ב"כ רשם העמותות
; 

העתק
מר ברוך מלמד (חבר ועד) - רחוב בית אל ב', בית אל (בדואר רשום)

מר בתך מלמד - רחוב מעגלי הרא"ה 25 בית אל (בדואר רשום)
מר יואל צור (חבר ועד) - רחוב חיבת ציון 9 בית אל 9063100 (בדואר רשום)

ו

לחוב השלושה 2, ת.ד. 9222 תל אביב 6109102
6̂^0וח 0̂מ.06ו81ו11@101ו11ח3� טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 03-6899795 1ו.

\̂ א ,̂^0\.\\ - 
 ממשל זמין

- שער הממשלה
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י

- � . . . . � 
.
 י

� . . ? . 
 י

? ,
? י י � י ? 

 י
� �

"
. , �
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: ך1ח תוצאות בדיקח " עמותת יזידי ערחי 7 ע"ר י . הנדוו

.העמותה פועלת לתיקון ליקויים לאור מ.מצאי ביקורת עומק. שהתקיימה בעמותה בעבר. ? �מבדיקת תיק עמותת ידידי ערוץ 7 ע''ר (להלן - "העמותה") ומפניה שהתקבלה במשרדנו, נבדק י ?האם -י ? .? י . � י י : י י להלן פירוט תמצית בדיקתנו
:י ? � . � . . ?  י 

מהעמותה לערוץ 7 כספיס העברת

תרומות אותך היא בדוח גיקורת עומק שנערך בעמותה בעבר, נמצא שהעמותה מעבירה- י 1. . י ?
. מגייסת לערוץ 7 המופעל על ידי חברה עיסקית,. ללא התערבות ממשית של בעמותה בערוץ. ? ' ? .

, נקבע בדוח כי קיימות העברות . ? ._ מנגד, העמותה. טענה כי מדובר ברכישת שירותים מחברות שונות ו<א בהעברת כספיס . העמותה (החברה העילזקית. המפעילה את ערוץ 7 והחברה . . י' מהעמותה לחברות העיסקיות; לאחר בחינת טענת.. כספיות מהעמותה לחברות עיסקיות
. המשך פעילות העמותה במתכונת הנוכחית. י - ? � י:. � . העסקית המפעילה את עיתון בשבע}, המהוות את כל פעילות העמותה, והומלץ לבחון את י ; .  .

? ; ; לציין2.' העמותה נתבקשה להבהיר לאלו חברות הועברו הכספים. (לציין פרטים מלאים של החברות) לאיזו מ^רה הועברו הכספים] האם היו קיימים הסכמים בין העמותה לחברות אלו
 י � �

; להבהיר האס  את סכום הכספים שהועברו בשנים 2011-2012^לכל אחת מהחברות ו?עסקיות
 ? י � '�

?י יש בעמותה פעילות נוספת מעבר להעברות כספיס אלו. ? .

3. העמותה מסרה כ י אינה מעבירה כספיס לחברות.עיסקיות אלא רוכשת שירותי תוכן, וכי
קום בע"מ ח.פ 512977950 בלבד, לשס ניוז חברת ישראל נשיונל . הכספים שולמו לערוץ 7 - י בהתאם למטרות העמותה. לדברי העמותה. היא רוכשת שתתי תוכן ?. . י הועברו " ?� רכישת שרותי תוכן- מערוץ�7 בהתאם ליכולותיה - גיוס הכספים שהיא מצליחה. לבצע- בשנת 2011
ש"ח ובשנת 2012 הועברו 4,902,880 ש"ח. העמותה השיבה כי לעמותה אין פעילות 2, י י י178,110 ישראל נשיונל ניוז קום בע"מ, ו5י העברות . -. ? ? . �אחרת אלא גיוס תרומות לשם פעילות ערוץ 7 ? ? ? הינן בהתאם למטרות העמותה, כפי שנוסח ו על ידי רשם העמותות. ? י ?

. . י ? י4. מבדיקתנו עלה כי.מטרות העמותה המאושרות ממועד רישומה של העמותה בשנת 1993 הן לערוץ 7 בהפקת תכניות, שיפורן והרחבתן". ? .� י י ? . . י . , . ."לסייע . . י י •

כספיס לעמותה בגין שרותי התוכן (סעיף 3 5. לפי ההסכם שהועבר למשרדנו, ההברה משלמת
 ?להסכם), ואילו בסעיף 5(ב) לתשובת י�זעסותה נטען שהעמותה מעבירה כספיס לחברה בגין

? ? 
? ? ? שרותי תוכן, לפיכך העמותה נדרשה למסור את הבהרתה לסתירה לכאורה. כמו כן העמותה "

החברה נותנת .�לעמותה � החברה, מה . . ? . . נדרשה. להסביר. איזה שחתי תוכן העמותה רוכשת מ
. . . 

. ולצרף אסמכתא לתשובתה. י

 ~ י
ירושלים 722*9441, ת"ר 34071 ירושלים 9154001  ~~ רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1,.
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 י .
י- . רשם העמותות • -..- 01^^ - � ^*9?*^

מתשוכתה. ההסכם עם ?: בנושאי חינוך ומשפחה ומדורים <וספיס כפי הנצרך, מהחברה ובגין כך משלמת לחברה.� • והרוסית, הפעלת מדור יהדות, גודור ילדים, מדור אהבת הארץ וציונות, שאלות ותשובות ?6. העמותה מסרה כי, העמותה רוכשת שירותי תוכן כגון תוכניות בשפה העברית, האנגלית נשיונל גיוו אמנם, כולל לכאורה את התכנים לעיל, אולם עדיין לא ברור מדוע � ? . .� י העמותה לא צרפה אסמכתא ולא הבהירה מדוע ההסכם נוסח אחרת. .בהסכם נכתב כי החברה משלמת לעמותה ואילו לפי תשובת העמותה, העמותה היא זו ?. ? חברת ישראל - י� שמשלמת לחברה עבור שירותי תוכן.; . - . . � � � . � י  י
י  ? . י -

ו/או. הטבות מס ו/או ? . :י. , האם קיבלה- במועד כל^הו כספי תמיכות י  י י הטבה או כסף ציבורי כלשהו, ו.א0 כן, לפרט מה0 הסכומים שהתקבלו, עבור מה, ומתי; ; . .; 7. העמותה נתבקשה להבהיר
: 1

. העמותה מסרה כי לא קיבלה שום כספי תמיכות ו/או הטבות . ? ? ולצרף אסמכתאות רלוונטיות ? .. מס או כספים ציבוריים כלשהם אף פעם ולא קיבלה קרקע. מבדיקתנו עולה כי נכון להיום? ?
, . אין <עמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

. . בהעברת כספים מהעמותה לחברה. לא כרוי מדוע בהסכם נכתב כ* החברה היא וו שדוכשת .8. על פניו נלאה כי אץ מדיבו ברכישת אמיתית של שירותים על ידי העמותה עביר עצמה, אלא ווכשת את שיוותי התוכן; לא בווו מה העמותה ?? • העמותה אינה עושה גל פעולה מלבד להעביר כספים לחברה המפיקה את שירותי התוכן- עושה עם שירותי התוכן שהיא רוכשת לטענתה. מתשובות העמותה על נספחיהן גראה כי. ? • .•את שיוותי התוכן; לא בווו מדוע העמיתה
� . . •

* . . � (תוכניות) המשדרת אותם. .

9. העמותה מגייסת כספים ומעביוה אותם על 9י מטרותיה לחבוה עיסקית המנהלת ומפעילה • י יי • . מגייסת כספים ומעבירה אותם לפעילות עיסקית, ובכן עוקפת את ההוראה הקבועה בחוק.רווחים, רשאים לייסד עמותה". במקרה דנן, עולה כי העמותה פועלת בניגוד לחוק שכן היאלמטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשייתאו "החוק�") קובע כי "שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגידאת ערוץ / כפרוייקט עסקי. סעיף 1 לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן - "חוק העמותות": -.

? . הכספים.ועשית לחברה עיסקית, ולא לתאגיד מלכ"רי. אמנם, העברת הכספים לעדוץ 7להעביר כספים או גכסים לתאגיד מלכ"רי אחר בתנאים מסוימים, אולם במקרה דנן העברת.: 10. יוער, כי גהתאם לחובות הנחיות להתנהלות תקינה של עמותות על פי החוק עמותה רשאית .
. באמצעות חברה לתועלת הציבור אי עמיתה, למעשה העבות הכספים מתבצעתנעשית לכאורה בהתאם למטרותיה המאושרות של העמותה, אולם מאחר שערוץ 7 אינו . ניהול תקין כפי שפורטו בהנחיות להתנהלות תקינה של עמותות., י לחברה עיסקית לשם פעילות עיסקית, ובכך העמותה מתנהלת בניגוד לחוק .ובניגוד, לכללי. מנוהל .

י: 11. מתשובות העמותה עולה כי פלט לגיוס התרומות,והעברתם לחברה, העמותה אינה מבצעת
ווחים,. . ? (המועבר ות לחברה), לבין ההוצאות רןמשולמןת על ידי החברה. מהאמור עולה כי תכליתהכל פעילות בעצמה. למעשה, נעשית הפרדה בין גיוס התרומות באמצעות העמותה עמותות. בהתאם לחוק. .מתקיימים התנאים לפעילות עיסקית המפורטים בחובות הנחיות להתנהלות תקינה של.מבלי לבצע פעילות מלכ"רית על ידי העמותה. העמותה אינה בעלת מניית בחברה ולא . �העיקרית של העמותה היא לסייע לערוץ 7 שהיא חברה שמטרתה העיקרית השאת ר

? 
? ?  

? . ? . ניגוד עניינים וחשש לחלוקת רווחים אסורה ? �

.� . י ?דירקטור ו/או נו^א משרה ו/או עובד ערוץ 7 (חברת ישראל - נשיונל ניוז. קוס בע"מ ו/או. 12. העמותה התבקשה להבהיר מל מבין חברי הועד. בעמותה ו/או/ושאי המשרה בעמותה משמש ; ? - "תאגיד קשור אחר לערוץ 7). י י . י . * " " 
.' *

י . ; . ?העמותה מסרה כי שגי חבוי הוועד, הרב זלמן בוון קלמד ומר יואל צוו, חינם דיוקטוויס בישראל נשיינל גיוז קום בע"מ. י ,
רחוב ירמיהו 39, מגדלי חבירת בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001
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3¤ . מדינת ישראל ^
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-י-"§99 . משרד המשפטים 0©6 0  י י רשות התאגידים ""י-"
\53|5 ?

̂̂$ ? ? - ? רשם העמותות ?

, , כאשר בעלת מניותיה היחידה היתה חברת יריד עם יהדות בע"מ ח.פ.13. בנוסף, מבדיקתנו עלה כי חברת ישראל - נשיונל, ניוז. קום בע"מ, אליה מועברים הכספים הוקמה בשנת 2000
, שמבין שני מנהליה היה גם יואל צור (חב רועד בעמותה). . 512590183

03א1ס-01}* .קום בע"מ לחבהת נח�.1 14. בשנת 2006 הועברו מניות חברת ישראל - נשיונל ניוז.
כחיז101¥14ו שמענה הרפובליקה של איי מרשל. נכוו להיום בעלת המניות היחידה הרשומה
של חברת ישראל— נשיונל ניוז. קום בע"מ היא חברת סא*,¥1,101* גח'-1 05א1כ101-1< -

העמותה התבקשה להעביר את פרטי בעלת המניות ובכלל זה התבקשה להבהיר האט מדובר .
בחברה זרה, מיהם הדירקטורים של החכרה ומיחס בעלי המניות בה. כן נתבקשה להבהיר

האם חברי העמותה ו/או חברי הועד ו/או גושאי חמשרה בעמותה משמשים כדירקטורים ו/או .
בעלי מניות ו/או עובדים בחברה וו.

יהעמותה מסרה כי התאגיד הלנו חברה זרה, הדירקטורים הינם תושבי חו"ל, וכי אף אחד . . העמותה, חברי הוועד או נושא משרה בעמותה אינם משמשים כדירקטורים ו/או ? מחברי .
זה מיהם הדירקטורים . -התאגיד ובכלל : . נשיונל ניוז הינ הספק של העמותה, וכי לעמותה אין מידע אודות בעלי המניות של ספקיה, אןו ובעלי המניות של התאגיד, על א ף שהתבקשה לעשות כן. העמותה מסרה בתגובה כי ישראל . �. עובדים בחברה זו. העמותה לא העבירה את פרטי
טענה כי לחברי וועד העמותה אין אחזקות ישירות או עקיפות בישראל נשיונל ניוז קום בע"מ.

15. מבדיקת תקגון חברת ישראל גשיוגל ניוז קום בע"מ עולה כי איג איסור על חלוקת רווחים.

16. מהאמור לעיל עולה כי, שגי חברי ועד בעמותה הם דירקטורים בחברת ישראל - נשיוגל גיוז.
קום בע"מ, שאליה מעבירה העמותה כספים. על פ< תשובת העמותה חברי הועד הנ"ל אינם
מחזיקים במניות החניה, אולם לא כיור כיצד חגרי הדירקטוריון לא יודעים מיהם בעלי

. ?המניות בחברה המחזיקה במניות החברה שבה הם משמשים כדירקטורים, ואשר אליה הס . מעבירים מיליוני שקלים מהעמותה שבה הם חברי ועד: התנהלות זו מעלה חשש לחלוקת .
. . רווחים אסורה בניגוד להוראות חוק העמותות, תש"ם-1980. ' .

11. בנוסף, נראה כי העברת הכספים געשית תון ניגוד עניינים, שכן שגי חברי הועד היחידים
בעמותה הם גם דירקטורים בחברה. גהתאס להנחיות להתנהלות תקינה של עמותות

ם . בהתאם לחוק העמותות, תש"ם-1980 על העמותה להיזהר בביצוע עסקאות עם גו̂פ
הקשורים לעמותה כדי להימנע ככל הניתן מביצוע עסקאות בניגודי עניינים אסורים.
במקרה שהעמותה מחליטה לבצע עסקה עם תאגיד קשור, עליה להחיל על עצמה תנאים

מחמ*ך?ם יותר מאשר ג**צוע אותה עסקה עם תאגיד שאינו קשור. מבל< לגרוע מהאמור :
לע*ל, יש לנקוט משגה זהירות כדי להבטיח את טובת העמותה. לכן, כדי להבטיח את .

תקינות ההחלטה למרות ניגרו* העניינים האפשרי, בעסקה מסוג זה יש מקום לקבל מראש
תהיה בכן עקיפה של הוראות סעיף 33(א)(2) וחלוקת רווחים אסורה.. . יגם את אישור ועדת הביקורת, והכל ככל שהעסקה בתנאים סבירים, לטובת העמותה, ושלא

ערבויות לערוץ 7 ? . .
- ? 

. - 1 " � ו י

,7 נמצא כי העמותה נתנה ערבויות להלוואות שלקח ערוץ.  " ?: 18. בהתאם לממצאי ביקורת העומק,
נדרש לבחון נושא זה. � ו

19. הובהר לעמותה כי מתן ערבויות לגופים עסקיים אינו עולה בקנה אחד עם הנחיות רשם
העמותות להתנהלות עמותות באשר לשמירה על נכסי העמותה. העמותה נתבקשךי להעביר

. ; . : את תגובתה לעניין זה, לרבות הבהרתה האם נכון להיום העמותה עדיין ערבה להלוואות � " -
. : הכספי לשנת 2012, נתבקשה העמותוז ל העביר פירוט הביטחונות שניתנו על ידי העמותה, י ישלקח ערוץ 7, מתי נלקחו ההלוואות ומהי יתרת ההלוואות. כמו כן, בהתייחס לביאור 4 לדוח

? . רחוב ירמיהו 39, �מגדלי הבירה בנין 4 ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001.
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 ̂ ' ^̂ ||00 0© /".? .9111 משרד ממשפטים _ ^** 
̂*9** ? � רשם העמותות ? י ? � . �? |̂§ ? י ? ? רשות התאגידים- . ? י

והאם בטחונות אלה הן בנוסף לערבויות שניתנו בעבר. העמותה התבקשה. לצר ף מסמכים
רלבנטיים לתשובתה. . י ? . � . ?" �

� ? וכי כיוס העמותה איגה ערבה לשום הלוואה. העמותה מסרה כי. ביחס לביאור 4 בדוח הכספי20. העמותה מסרה כי, העמותה הפסיקה לערוב להלוואות של חברת ישראל נשיונל ניוז בע"מ,
בגינן אולם העמותה לא המציאה אישור על הסרת השעבוד. העמותה טענה כי העמדת- הפיקדונות ששימשו כבטחונות/ערבויות הן הערבויות שניתנו בעבר בלבד, וכי הוסר השעבוד

הפיקדונות הנ"ל נעשתה במסגרת קידום מטרותיה לסייע לערוץ 7.

מהגגק בדבר שחרוד הביטחונות שניתנו לצדדים הקשורים ואישור הסרת השעבוד, אולם. העמותה היה להימנע מהעמדת עי*ייית כאמוי. כמי כן, היה על העמותה להעביר אישורלהנחיית להתנהלות תקינה של עמותות אץ להעגיק ערבויות לגופים עיסקייס, ולפיכן עלולפיכן העמדת ערבויות כאמור לעיל איגה במסגרת מטרות העמותה. מכל מקוס, בהתאם21. בעניין זה יצוין כ* מטרית העמותה הן לסייע לערוך 7 בהפקת תנג*1ת, שיפורו והרחבתן,
לא עשתה כן. . .

. . העברת עגדפים נצברים לחברה ומחיקת חובות של החברה .

22; בדוח ביקורת העומק נכתב כי העמותה צוברת נכסים במשך שנים ללא שימוש בצורה הנוגדת � \ � .
את הוראות הרשם. -

? . שיועדו ע"י מוסדות המלכ"ר בסך 5.3 מיליון ש"ח. נכון ליום 31/12/12 יתרת הנכסים נטו23. מבדיקה עלה כי נכון ליום 31/12/11 בעמותה היתה יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילויות
,469 ש"ח. העמותה ואבקשה -לסך של 982 לשימוש הפעילות שיועדו ע"י המוסדות ירדה
? להבהיר לאיזו מטרה יועדו הכספים ולאיזה סטרה הועברו הכספים ולצרף אסמכתאות

רלבנטיות לביסוס תשובתה. :

, ? � פי טענןנ העמותה, הכספים ששולמו כעת היו עבור שתתי תוכן אלו, כלומר עודפיה שימשו<לא שילמה עבורם באופן מלא, והדבר יצר לחברה חובות כספיים שבגינם לקחה הלוואות. על24. העמותה מסרה כי בעבר בשנים 2006-2009 ואף לפני כן העמותה קיבלה שתתי תוכן. מהחברה לסגירת חובותיה קלפי החברה בגין שירותי התוכן. . ??

: 25. העמותה נדרשה להעביר אסמכתאות מבססות לטענתה ולהבהיר כיצד תשובה זו באה לידי
בכספים אלו* בעתיד ולפיתוח* השידור והתכנים דרך/ בהתאם למטרותיה • העמותה העבירה פרוטוקול אסיפה כללית מיום 24 בינואר 2003 הדן ?ביטוי בדוחות הכספיים שהוגשו לרשם. העמותה מסרה כי רכשה שירותי תוכן. בנושא ייעוד כספים לצורך הקמת אולפנים חדשים-
? י האינטרנט. על פי תשובת העמותה, הכספים: יועדו בעבר לצורך הקמת אולפנים ו/או שידורי אינטרנט, אך לאחר סגירת רדיו ערוץ 7 אין צורך בבניית אולפנים ולכן הכספים שימשו �,
לשידורי האינטרנט של ערוץ 7. העמותה מסרה כי רכישת השירותים הנ"ל רשומה בדוח על

הפעילות בדוח הכספי לשנונ 2012 כהוצאות ישירות. .

המחייבות כלפ<* החברה במאזן. העברת הגספיגז מייעודן להוצאות הישירות (ללא פירוט. 26. מבדיקת הדוח הכספי לשנת 2012 עולה כי נכון ליום 1/12/11ג לעמותה לא חיתח יתרת
בביאור) משמען שהעמותה העבירה לחברה סך של 4.84 מלש"ח ללא פייוט מהותההוצאה
וכיצד היא תואמת את יעוד הכספים. כלומר, העמותה העבירה את העודפים לחברה,
. . חשש כי הועברו כספים מהעמותה לחברה ללא כל הסבר. �בטענה כי היה חוב בעבר לחברה, אולם חוב זה כלל לא היה מוצג בדוחות הכספיים, ועולה

י ,1 ¤, י 147 , .27. בנוסף, מבדיקתנו עלה כי נכון ליום 31/12/11 בעמותה היתה יתרת חייבים בסך 510
. אך לפ? הדוח הכספי ליום 31/12/12 יתרת החייבים נמחק ה. העמותה התבקשה להבהירמניין
נבעה יתרת החייבים,י ובכלל וה �, האס היה מדובר ביתרת מקדמות ע"ח פעילות שטרם

? • 
י ?

רחוב ירמיהו 39, סנדלי חבירה בניו 1' ירושלים 9446722, ת"ד 4071ג ותשלים 9134001
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? ? בוצעה. כמו כן, העמותה נדרשה להסביר כיצד נמחקה יתרת חייבים, האם החברה שילמה
לבנטיות המבססות את תשובתה. לעמותה את הסכום הנ"ל ולצרף אסמכתאות ר

.לספלן�עבור - � 28. העמותה מסרה כ< סכום זה היווה בשנת 2011 מקדמה בגין תשלום שהעבירה . . � רכישת שירותי תוכן, כאשר שירותי התוכן ניתנו בשנת 2012. העמותה צרפה חוזה בגין שתתיי . . החברה צריכה להפיק ולספק תוכניות ולשדרן באמצעות האינטרנט. כמו כן צורפו חשבוניות- .התוכן שנרכשו - לפיו העמותה נדרשה לשלם לחברת ישראל - נשיונל נייח.. קופ בע"מ,". . .? • � מהחכרה לעמותה בסכום לעיל. לדברי העמותה," השירותים פורטו בדוח המילולי לשנת 2012.

הסכוס שהוצא על ידי העמותה לביצוע הפעולה תוכן וחומר מערכתי לשס� י29. מעיון בדוח המילולי לשנת 2012 עלה כי , . � העיקרית של העמותה, שהיא גיוס משאבים לצורך רכישת שירותי. ? ? . ,
� שידורו באינטרנט ערוץ 7, חינו 6.4 מלש"ח. כמו כן נרשם כי השירותים המרכזים שהתקבלו . ;

. בעמותה הינן רכישת תכניות ושידורן בסך 6 מלש"ח. בדוח זה לא נכתב דבר לגבי המקדמה
. י ? לעיל. העמותה לא המציאה אסמכתא בהתאם לכלל< החשב1נאות לרישום יתרת ולח"בימ

- י ? . . לשנת 2011. על העמותה להמציא אסמכתא כאמור. .� ." י

. . . � סיכומם של דברים ? . .
.0ועלת בניגיד לחוק. לעמותה גיתנת אפשרות .נמצא כי העמותה . . בנסיבות המתוארות לעיל, "

< וככל שלא . , תתקבל התייחסות העמותה עד מועד זה, *1עבר התיק למחלקת אכיפה/בקרה לצוון נחיגת . ,להתייחס לאמור לעיל בתיך 30 יום ממועד משלוח מכתב זה, קרי- עד ליום 13.5.16
/ י  / . הגשת בקשה ל0ירוק העמותה, בהתאם לסעיף 9* לחוק. "

. - . : / קנוד רב ובברכה, . � י י . י י י ? ̂/ . � ". �.
עו''ד בנ***והס)  . ? � י - מנהלת חטיבת חת, תרבות וספורט. : � : \ . . שוליא

? � ? • התאגיךם(מלכ"רים) י? . � . ? י • • י ? .� � , : . . . רשות , � י ' -

� ? ? י
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מחלק יול ̂�2"

דל ילן לכבוד . .היגש ק^ז�י
רונית רובין, עו"ד 2015 ,08 .21

ב"כ רשם העמותות
רשות התאגידים הגשת מסממם אינר מהו1ה אישור לתקיגותם.

ק.אכיפה ובקרה נליקת המסמכים בכפוף לדריכת הרץ, משרד המשפטים (בדיקת סטטוס חברה מפרה ה?
תל אביב

שלום רב,
< מירוק הנדון: ^מותת ידידי עי0י 7 - התראה ל0נ

מסי עמותה 580222172 מכתבך מיו0 13.6.2016

עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר) העבירה לטיפולנו את מכתבך שבסימוכין אליו צורף מכתבה של מנהלת
חטיבת דת, תרבות וספורט, עו"ד שולי אבני שוהם מיום 13.4.2016.

עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ח התאגדה ביום י"ח אייר, התשנ"ג (9.5.1993)

מטרת העמותה, כמפורט בתעודת ההתאגדות, היא: לסייע לערוץ 7 בהפקת תכניות שי&חץ
והרחגוע.

)

עותק תעודה לרישומה של העמותה מצ"ב נגטטח אי.

, בערוצי המדיח לפעילות העמותה בתמיכה וסיוע לערוץ 7 יש סיבות ברורות וידועות. פעילות ערוץ 7
השונים, מאופיינת באופיח הייחודי, שילוב של תורה, דת, ציונות, אהבת הארץ, חינוך וכוי וכל אלה

תחת פיקוח תורני רוחני ותכני.

עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר) התאגדה כדי לתמון בפעילות זי - פעילות שאנשי העמותה רואים בה
פעילות וושוגה, מהותית ומשמעותית.

כל המצוי והמכיר את פעילות עמותות הידידים למיניהן יודע שמטרתן היחידה היא לסי<ע לגוף אחי
לבצע פעילות שעמותת הח-ידימ מגקשת לעודדו ולתמוך גו.

.18:11118*1.6*1917751̂  1911̂ 0̂י11נ ̂? • ת.ד.ו797 .0.8.? • .87 1  פקס 2-6535360<97 ^ג
1̂מירושלים 9777518. בית גינת, חיטים 9\ הר חוצבים • טל. 03-6510052 >£1ד • ,80145221 ם10וםו1ו-נוו01 :85!"141)0 £ם!11 ̂נ110 �"11 בנין 52 • גול.4774ו9ל-<0 _טת�• פקס972-3-7914773 ^/? • 10111נ3פ4א1}*0*א£(>11נ.ל6713 '\1ע*,£1'7כתובת למשלוח דואר: ת.ח. 45221, תר תוננים, ירוש'ליס 91491 ום18816ת91451.1£ ,םו1י דירמנהם אגיב7נ671, ̂ז-8הל ̂ו* ̂נןס©!!!)^  6081X6* י תאל ט-סס^ט^
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זו גם חסיבח שבעת ההליכים לרישום העמותה ישם העמותות הוא שהורה לעמותה לשנות את
תקנונה ולהסיר את המטרה "הפקת תכניות" ולקבוע שמטרתה היא רק "לסייע לערוץ 7 גהפקת
תכניות, שיםווץ והרחבתן" שגע, לדעת נציג הרשם שעסק ברישום העמותה "הפקת תכניות הינח

מתפקידיו של "ערוץ 7" ואינו? בתחום פעילותה של "עמותת ידידים*'.

עותק מכתב משרד רשם העמותות מיום 20.4.1993 מצ"ב כנסםח *י

מאז התאגדותה, לפני למעלה מ 20 שגי0 עוסקת העמותה במילוי מטרותיה, מסייעת לערוץ 7,
מדווחת על כך באופן שוטף ורצוף לרשם העמותות ולאחר מספר גיקורות עומק שנערכו במהלך
השנים ולאחר שתנושא נבדק מספר פעמים על ידי המבקרים ועל ידי רשם העמותות ונעשו שינויים

שנדרשו מהעמותה - קיבלה העמותה גם אישורים על גיחול תקין.

על כן, הטיעונים הכלולים במכתביכס האחרונים והטענות כלפי העמותה המנויות במכתבים אלה
תמוהים, בלשון המעטה, וסוטים, לדעת מרשתנו, מחהבנות בדבר תפקידה ופעילותה של העמותה כפי

שחיו מקובלים על משרדכם בעבר.

אט בטוחים שאינכם חולקים על כך שעםותת צריכה להשתמש במשאגיח למימוש מטרותיה בלבד.

על כן, מאחר ומטרת עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר) היא לסייע לעריץ 7 בח0קת תכניות שיפורו וחרחבתן
השימוש היחיד שהעמותה יכולה לעשות במשאביה הוא לסייע לערוץ 7.

אנו מסכימים עטכם שעמותה איננה יכולה "להעביר" כספים לתאגיד אחר.

במקרה של העמותה - על אף שמטרתה של העמותה היא לסייע לערוץ 7 - העמותה לא העבירה את
משאביה לערוץ 7 אלא שילמה לעריץ 7 סכומים מסוכמים מראש כדי שערוץ 7 יפיק תוכניות וישדר

תוקניות בנושאים שיזעטותו* קגעו* בהסכם ביגה לבין ערוץ 7.

בכך הושגו שני מטרות נ (1) העמותה מילאה את מטרותיה - סייעה לערוץ 7 ו - (2) ערוץ 7 קידם
נושאים שהעמותה מעוניינת בקידומם.

ומשמטרות אלה הושגו - עמדתכם - גסעות יסודה.

להלן התייחסותנו הספציפית לסעיפי מכתבכם מיום 4.2016.ג1 (לפי סדר חמיספור של מכתבכם).

ו



- ג -

לסעיף 6 - תהסכס מיום 4.7.2011 בין העמותה לבין ישראל נשיונל ניווס קום בע"מ הוא ת*כ0
לרכישת שירותי© בו מתחייבת חחנרח כלפי העמותה להפיק תכניות וכתבות בנושאים שונים

שהעמותה מעונייכת בחס.

בשל טעות קולמוס נכתב במקוס אחד (בסעיף 3), נ&עות, ש"החברה תשלם לעמותה", אולם ברור
חלוטין מההסכם כולו שהעמותה היא זו שרוכשת השירותים והעמותה היא וו שמשלמת להברה בגין

השירותים. ראו לדוגמה סעיפים : 5 (9 ; 10 ,י 12 ופו'.

לסעיף 8 - לאור האמור לעיל - האמור בסעיף ות בעניין ההסכם - אינו נכון.

כפי שתובהר לעיל - בהיות העמותה עמותת ידידים גל פעילותה, כפי 22£ עמותות הידידים פועלות,
היא איסוף כספים לטובת צד גי - הנהנה. על כך העמותה לא עושה ולא צריכת לעשות פעילות אחרת

כלשהי.

לסעיף 9 - עמדתכם איננה נכונה. אין כל קשר בין פעילות העמותה לבין סעיף 1 לחוק העמותות,
חתש"ם - 1980. העמותה איננה מקיימת פעילות עיסקית. פעילותה של העמותה חוקית - בהתאם
לתקנונה. העובדת שהעמותה רוכשת שירותי תוכן מגוף מסחרי איננה הופכת את פעילותה לפעילות

לא חוקית.

האם פעילותה של עמותה המבקשת להקטין את תאונות הדרכים ורוכשת לשם כך בכספי תרימית
ומן פרסום בטלויזיה מסחרית או שטח פרסום בעיתון מסחרי אסורה ! האס פעילות כזו הופכת את

פעילות אותה עמותה לפעילות מסחרית ? עוקפת את הוראות החוק *

1 התשובה היא, כמובן, שפעילות כזו סותרת חן לעמותה העוסקת בתאונות דרכים והן לעמותה
שעניינה לקדם הנחלת תורה, דת, ציונות, אהבת הארץ, חינוך ופו' וכל אלח תחת פיקוח תורני רוחני

ותכני.

לסעיף 10 - כפי שהובהר בהתייחסות לסעיף 9 לעיל - עמדתכם איננה נכונה. אין המדובר בפעילות
בניגוד לחוק. £גניין "חוברת הנחיות להתנחלות תקינה של עמותות" - ראשית - המצב המשפטי הוא
זה המתואר בהתייחסות לסעיף 9 (רכישת שירותים) ולא לחפנייה שלכם בעניין זח (העברה לתאגיד
נגה ח*ק1ק ועס כל הכבוד מלכ"רי אחר) ובצד זח מן הראוי להדגיש כי, כידוע לכס, חוברת ה אי

לכותבי חוברת זו - אי קיום הוראותיה אינו א< קיום הודאות י*הוק.

לסעיו* 11 - לאור האמור לעיל - העובדות והמסקנות הכלולות בסעיף זח - בטעות יסודן.
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לסעיף 12 - 17_- חברת נשיונל ניוז קום בע"מ המפעילה את ערוץ 7 חינה חברה פרטית. היא ספקית
של שירותים תמורת תשלום. התמורה סוכמה בהסכם. חובתה לספק את השירותים וחובת העמותה

לשלם את התשלומים בגין השירותים.

העלויות של השירותים נקבעו בהסכם ואין טענה של איש שהמחירים אינם סגיריס.

השאלה הראשונה"היא, אפוא, לא אם החברה מחלקת חוחים או לא מחלקת רווחים - אלא האם
התמורה שהיא מקבלת היא תמורה ראויה, בנסיבות העניין, או לא.

התשובה לכך היא שהתמורה המשולמת היא תמורה סבירה בנסיבות תעניין.

שני דירקטורים בחברה הם גם חברי ועד העמותה. על פי הצהרתם החברה לא חילקו? מעול© רווחים.

על פי הצהרתם החברה לא יכולה לחלק� רווחים *י איו לה רווחים והיא מצויה גהפסד מצטנר גדיל.
(כ - 8 מיליון סו).

על כן כל ההשערות ותחנחות הנכללות בסעיף 1$ חן חסרות בל בסיס ויסוד. א< אפשר לטעון ברצינות
לחשש לחלוקת רווחים כשאין בפני הטוען נתונים המראים זאת, פנה גס שעל פי הצהרת הדירקטורים

לא רק שלא חולקו* רווחים - לא ניתן כלל לחלק רווחים כי אין מוחים !!!

הסקת המסקנה המוטעית בדבר "חשש לחלוקת רווחים" לק גשל העובדת שאיל בפניכם נתוגימ
בדבי פעילות של צד גי - לא רק שאינה הגיונית ואינה מתקבלת על הדעת אלא שהיא גם איגה עולה

בקנה אחד עם שיטו* המשפט בישראל !

גם הטענה בדבר "העברת כספים תוך ניגוד עניינים" איגנח נכוגח.

מאחר ו3ל מטרונת של חעםותח חיא ל0ע ולדנמרך בפעילות ערוץ 7 — א'יזח ניגוד עניינים יכול לתיות
בהעברת כסף לערוץ 7 - גשוו מטרו* ו*עמוו1ח ז

אץ כאן ניגוד עניינים - נהפוך הוא, יש כאן מילוי מטרות העמותה גלשוע.

לטע*0<ם 18 - 11 ~~ המטרה היחידה של העמותה היא לסייע לערוץ 7. אתת הדרכים לסיוע היא
העמדת ערבויות.

לעניין עצ0 הסיוע לערוץ 7 גוף עיסקי - הבהרנו בהרחבה לעיל את עמדת העמותה, כמו גס עמדת
המבקרים ורשמי העכגותות בעבר.

מכל מקום - הערבות בוטלה עח* בשנת 2012 ואיננה רלוונטית עוד.
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לסעיפים 22- 29 - חמטרה היחידה של העמותה היא לסייע לערוץ 7. העמותה לא יכילה לעשות
בנכסיה (ולעניין זה בעודפים שחצטבח העמותה) נ* שימוש זולת למטרתה - לסייע לערוץ *.

עמדת העמותה היא כי בתשלום מראש עבור שיחתים לערוץ 7 - מילאה העמותה את מטרותיה -
לסייע לערוץ 7 ומאחר ומדובר בהקדמת תשלומים - ממילא סכום זה לא הופיע ולא יכול וזית

להופיע בדו"ח הגספי של העמותה שקדם למועד ביצוע התשלומים כיתרת התחייבות.

סוף דנר

עמדת העמותה היא כי היא פעלה בכל עת בהתאם ועל פי תקנונח, מטתתיח ועל פי כל דין. העמותה
עברה מספר ביקורות עומק, רשמי העמותות היו מעורבים והתוצאה של כל אלה שעמדת העמותה

בדבר מטרותיה ודרך פעולתה התקבלו וניתן לח אישור על (יהול תקין.

העמותה הוקמה לשם סיוע לערוץ 7 וכך עשתה.

העמותה סיימה את תפקידה. עתה היא שוקלת את צעדיה ותחליט על צעדיה בהקדם.

ן
1 כבוד רב

(אופ^ך כץ, עו"ד /

/

ו
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בכל פנייה יש לציין מסי עמותה

לכבוד
עו"ד אופיר כץ

בית בינת, הרטום 19 הר חוצבים
ירושלים

בדואר רשום
ובפקס: 02-6535360

שלום רב,

הנדוונ עמותת ידידי ערו\ 7 (ע" ו)
סימוכין: מכתבך מיום 14.8.2016

1. הנני לאשר קבלת מכתבך שבסימוכין ומובעת בזאת התנצלותי לאיחור בתגובה, עקב עומס
משרדי.

2. בהתייחס לטענותיך בעניין מטרות העמותה אציין כי אין חולק כי בשנת 1993 אישר הרשם
לרישום אתי מטרות העמותה "לסייע לערוץ 7 בהפקת תכניות, שיפורן והרחבתן". כפי שציינו
במכתבינו, עמותה רשאית להעביר כספים או נכסים לתאגיד מלכ"רי אחר בתנאים מסוימים
העולים בקנה אחד עם מטרות העמותה. אמנם העברת הכספים לערוץ 7 נעשית לכאורה
בהתאם למטרות העמותה, אולם מאחר שערוץ 7 אינו מנוהל באמצעות חברה לתועלת
הציבור או עמותה, אזי למעשה במקרה דנן העברת הכספים נעשתה לחברה עסקית - חברת
נשיונל ניוז קום בע"מ (להלן� "החברה"). בכך מתנהלת העמותה בניגוד לחוק העמותות,
תש"ם-1980 (להלן�: "חוק העמותות") ובניגוד לכללים המפורטים בהנחיות הרשם להתנהלות

עמותות.

יתרה מכך, פרט לגיוס התרומות והעברתן לחברה העסקית, העמותה אינה מבצעת כל פעילות
בעצמה. תכליתה העיקרית של העמותה היא לסייע לערוץ 7 שהיא חברה שמטרתה השאת

רווחים ושמותרת בה חלוקת רווחים.

3. לטענתך, נערכו לעמותה מספר ביקורות עומק לאורך השנים והנושא נבדק מספר פעמים על
ידי המבקרים ועל ידי הרשם. למען הדיוק יצוין כי ביקורת העומק שנערכה לעמותה בשנת
2005 על ידי משרד רו"ח נבון ויספלד ושות', התבססה על הדו"חות הכספיים של העמותה
לשנים 2002 ו- 2003, שבהן לא נכתב שהועברו כספים לחברה עסקית אלא נכתב "הוצאות
ישירות" ללא ביאור. בדו"ח הביקורת משנת 2005 לא נתגלו ליקויים בכל הנוגע להעברות
כספים מהעמותה ונקבע כי קיימת העברת כספים מהעמותה לעמותות אחרות. היינו, באותה
העת לא נמצאה העברת כספים מהעמותה לחברות עסקיות. בסיכום ממצאי הדו"ח משנת
2005 קבעה הביקורת כי העמותה פועלת בהתאם להוראות החוק והמליצה לאשר לעמותה

אישור ניהול תיקן לשנת 2005.

� "דו'יח הביקורת") נמצאו הליקויים שעניינם 4. רק בדו"ח ביקורת העומק משנת 2010 (להלן
העברת כספים מהעמותה אל חברות עסקיות. מתשובות העמותה לדו"ח הביקורת עלה כי
פרט לגיוס תרומות והעברתן לחברה, העמותה אינה מבצעת בעצמה כל פעילות מלכ"רית.

ו
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ממצאי דו"ח ביקורת זה, שלאחריהם התבצעה בדיקת הרשם, הס אשר הביאו בסופו של יום
להוצאת מכתב ההתראה לפני פירוק לעמותה.

5. באשר לטענותיך בעניין אישור ניהול תקין נציין כי בשנים שלאחר הגשת דו"ח הביקורת ניתן
לעמותה אישור ניהול תקין ביחס לשנים 2012 ו- 2013 בלבד, במהלכן העמותה ציינה כי היא
פועלת לתיקון הליקויים שנמצאו בדו"ח הביקורת (כעולה מדוחות ועדת הביקורת שהגישה
העמותה לרשם בתאריכים 30.6.2011 ו -26.6.2012}. משנמצא כי העמותה לא תיקנה את
הליקויים בהתנהלותה החליט הרשם כי לא יינתן לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2014

(מכתב הרשם מיום 28.8.13} ואישור כאמור אף לא ניתן בשנים הבאות.

6. לעמדתך, העמותה לא העבירה משאביה לערוץ 7 אלא שילמה לערוץ 7 סכומים מסוכמים
מראש, על מנת שיפיק וישדר תכניות בנושאים שנקבעו על ידי העמותה. זאת ועוד, לטענתך,
: "ההסכם") הוא הסכם ההסכם מיום 4.7.2011 אשר נחתם בין העמותה לבין החברה (להלן

לרכישת שירותים.

ביחס לאמור נשיבך כי טענה זו נבחנה לעומקה ונדחתה כאמור בדו"ח תוצאות הבדיקה שכן
נמצא כי העמותה אינה עושה כל פעולה מלבד העברת הכספים לחברה המפיקה את שירותי
התוכן (תכניות) והחברה משדרת אותם. לפיכך, הטענה כי העמותה "רוכשת" שירותי תוכן,
כאשר היא אינה מקבלת דבר, אינה ברורה. בנוסף, נציין כי כל פעילות העמותה הייתה
השתתפות בעלויות הפקת התוכניות (סעיף 6 להסכם} ולא נטען וממילא לא הוכח, כי הזכויות
והרווחים בגין הפקת התכניות הועברו לידי העמותה ולכן אין עסקינן ב"הסכם לרכישת

שירותים".

7. מהמפורט לעיל עולה כי תכליתה ופעילותה היחידה של העמותה הייתה תמיכה בחברה
עסקית, ומכאן שמטרתה העיקרית של העמותה, במישרין או בעקיפין, היא עשיית רווחים

בניגוד להוראות סעיף 1 לחוק העמותות.

8. למעלה מן הצורך, בהתייחס לדוגמה שהעלית במכתבתך, שעניינה עמותה הפועלת למאבק
בתאונות הדרכים באמצעות רכישת זמן ושטח פרסום בגופים מסחריים, נציין כי בדוגמה זו
הפעילות אינה מתנהלת באמצעות החברות העסקיות אלא הן רק מספקות לעמותה שירותים

שונים ואילו בעניענו העמותה מממנת פעילות המתנהלת כל כולה על ידי חברה עסקית.

9. הנחיות הרשם להתנהלות עמותות קובעות כי קיומה של פעילות עסקית בתוך העמותה עצמה
או באמצעות חברה המוחזקת על ידה, כמפורט בהנחיות, שיש בה כדי לתרום -לקידום
מטרותיה של העמותה, מותרת ואף רצויה, ככל שאין בפעילות העסקית משום עקיפה של
הוראות חוק העמותות ושל הכללים המסדירים את התנהלותה התקינה של העמותה. במקרה
דנן, העמותה מפרה כאמור את הוראות חוק העמותות ואף לא מתקיימים התנאים לפעילות

עסקית כאמור בהנחיות הרשם להתנהלות עמותות.

10. טענתך כי החברה אשר הפעילה את ערוץ 7 מצויה בהפסד ומעולם לא חילקה רווחים אינה
רלוונטית. די בכך שכל פעילותה של העמותה הייתה העברת כספים לחברה שמכוונת לחלוקת
רווחים בין חבריה ושתכליתה עשיית והשאת רווחים, כדי שהתנהלות העמותה תהא שלא

כדין ובניגוד לסעיף 1 לחוק העמותות, כאמור.

11. העברת הכספים מהעמותה ישירות לחברה הפועלת להשאת רווחים, תוך שהדירקטורים
בחברה הם חברי הוועד היחידים בעמותה, יש בה כדי לעורר חשש לניגוד עניינים ולחלוקת
רווחים אסורה בניגוד להוראות חוק העמותות. העובדה שמניות החברה עברו לחברה שמענה
הוא באיי מרשל ותשובת העמותה כי אין לה מידע אודות בעלי המניות של אותה חברה באיי

מרשל רק מחזקת את החשש בדבר ניגוד עניינים וחלוקת רווחים אסורה.
ו

̂___________^^_____ י ^———^
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12. בנוסף, כאמור בדו"ח תוצאות הבדיקה, עולה חשש כי העמותה העבירה לחברה סך של 4.84
מיליון ¤ ללא כל הסבר, מבלי שהוצגו אסמכתאות לקיומו של חוב לכאורה ומבלי שחוב
כאמור היה מוצג בדוחות הכספיים של העמותה. כך גם קיים חשש כי מחיקת יתרת החייבים

בסך של מיליוני שקלים אינה תקינה, הכל כמפורט בדו"ח תוצאות הבדיקה.

13. לנוכח כל המפורט לעיל, אין בטענות שפורטו במכתבך שבסימוכין כדי לשנות את עמדת
הרשם, בהמשך להתראה לפי סעיף 50(ב) לחוק העמותות, שנשלחה לעמותה ביום 13.6.2016.

בברכה,

רתית רובין, עו"ד
יחידת אכיפה ובקרה

רשות התאגידים

1
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/ \
ןן 1. הנני לאשר קבלת מכתבך שבסימוכין ומובעת בזאת התנצלותי לאיחור בתגובה, עקב עומס !

ן משרדי. / -
* 1 י:

י

? !> | 2. בהתייחס לטעטתיך בעניין מטרות העמותה אציין כי אין חולק כי בשגת 1993 אישר הרשס
| לרישום את'מטתת העמותה "לסייע לערוץ 7 בהפקת תכניות, שיפורו והרחבתן". כפי שציינו

/ במכתבינו, עמותה רשאית להעביר כספים או נכסים לתאגיד מלכ"רי אחר בתנאים מסוימיס ;
ן העולים בקנה אחד עם מטתת העמותה. אמנם העברת הכספים לערוץ 7 נעשית לכאורה / ,

י

ן בהתאם למטרות העמותה, אולם מאחר שערוץ 7 אינו מנוהל באמצעות חברה לתועלת ! י �
| הציבור או עמותה, אזי למעשה במקרה דנן העברת הכספים נעשתה לחברה עסקית - חברת ! ?
/ נשיונל ניוז קום בע"מ (להלן:. ייהחגרה"). בכך מתנהלת העמותה בניגוד לחוק העמותות, / /
/ תש"ם-1980 (להלן.' י'ח\ק העמות\ו*"} (בניגוד לכללים המפורטים כהנחיות הרשם להתנהלות 1 ::
/ עמותות. ; ;

/ יתרה מכך, פרט לגיוס התרומות והעברתן לחברה העסקית, העמותה אינה מבצעת כל פעילות ן� !
1 בעצמה. תכליתה העיקרית של העמותה היא לסייע לערוץ 7 שהיא חברה שמטרתה השאת / !.
/ רווחים ושמותרת בה חלוקת רווחים. י :
ו : ו

ז / י- /
י* חו\ו'וי1�ו /*7* .י י <ורד ת).'\ויר1 ותוודא 1רדד* ר*י̂ו ימוו-יח- 1\ורוה ̂ל ! %. ללגטוח�ד ו)\ררו לטמו�ווה וץמחר ̂נ
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עמוד 1 מתוך 3 מעקב משלוחים - דואר ישראל

51סק ץוח לקוחות עסקיים ציאט עברית

© ,* [
דואר ישראל > מעקב משלוחים

מעקב משלוחים
!̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ , דואר רשום בפנים 38 מידע מקוון על פריטים אשר נשלחו באמצעות דואר שליחים
*�י£!8118£מ ¥חי ()05*  ̂ הארץ, בשירות 051ק £00 או בשירות 15/\)£ לחוי�ל ומחו"ל
11¤¤0!קמ| ̂י קי'< דו7 מ<*סר. *ק7י̂  |מ

-̂̂ ^̂ ¤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ חפש מידע על פריט 1
שמספרו. 1 חדש! 051ק ץ1ז1 הפורטל

71236^ | ? האישי שלכם בדואר 178211 ו 1 ישראל1
קבלו מידע אודות החבילות

שהזמנתם א! ששלחתם.
הדואר בא הדפס בפורטל שירות חדש "

מידע על פריט דואר רשום: _8871236178211 א?י." המאפשר להזמין לביתכם
את החבילות המחכות לכם

דבר הדואר האמור התקבל למשלוח בתאריר 06/12/2016 ב0נ�ףי

יפו. דבר באמצעות יחידת הדואר יד אליהו אשר בתל אביב-

הדואר האמור נמסר ליעדו בתאריך 20/12/2016 באמצעות שיסושון

יח'דת הדואר הר החוצבים אשר בירושלים.
מעקב משלוחים 1

איתור סניף

איתור מיקוד

רון טופס ייפוי כוח לקבלת דואר רשום מחי

ק"ם מעקב מק11) לפריטי 5^£ הנשלחים מחו"ל לישראל ומישראל למדינות
הבאות

למידע נו0ף אודות מאפייני השירות: �031? £00 13/\£1 דואר שליחים
דואר רשום

לרשימת מוקדי השליחים >> !
 ן

__ 

דוגמאות למבנה של מספרי פריס בשירנתים דואר שליחים, דואר
רשום ו £1¥15 +

21/12/2016 011�5631ת131ז1י5£ת.06ג�ז11ז61ז031.00.11/1ק61ג�151.'^^^\//.�ק11ו1
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דוחות כספיים של העמותה
לשנים 2011 ו- 2012



!_ ___

/ ל מ נ ו ב ? ץי 0(2ם *ב 7  ̂ ו/\ו1^ו 2זו/\0̂ו
ן ו ב ש ח ה �  א ו ר  8.̂ . (13£)^.?.0(ח£00)

עמותת ידידי עדש 7
עמותה רשומה מסי 580222172

דו"חות כספיים
31 נדצמבו 2011

תונו הענ<<<ים

1

דין וחשבון רואה החשבון המבקר 1

ו
מאזן ליום 51 בדצמבר 2011 3

דו"ח על הפעילות לשנה שנסתיימה ביום ב-1.12.11ג 4 ,
ו

דו"ח על השנויים בנכסים נטו לשנה שנסתיימה ביום 31.12.11 5
ו
ו

דו"ח על תזרימי מזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.11 6 1
ו

ביאורים לדו"חות הכספיים 7-10

ו
1

רוד משה הס 6 ירושלים 94185 טלפון: 02-6262610 פקס: 02-6242330
דוא''ל: וחכ311.0רח9@3.151361ק0 :311ח1-£
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בס"ד !
ו
ו
ו
ו

ד*ו יחש&וו רואה החשנוו המנקר לחבר* העמותה
עמ1תת ידידי ערוץ 7

ביקרתי את המאזנים המצורפים של עמותת ידידי ערוץ 7 (להלן - העמותה) לימים 31 בדצמבר
י ו2011 ו- 2010 ואת הדוחות על הפעילות, הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי

המזומנים לכל אחת מהשנים שנסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה חינם באחריות
הוועד וההנהלה של העמותה. אחריותי היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על

ביקורתי.

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה
מטעה מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הוועד והנהלת העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אני

סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

לדעתי, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות בתאגידים שאין
מטרתם הפקת רווחים, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2011 ו - 2010 ואת

תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו
.(151-8611 באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (?\^0

דבלןשגנוביץ

'•. רו>^ה0ה1שב ץ

* / ירושלים, ז' תמוז, תשע"ב 
\̂  ̂ 27 יוני, 2012

רח' משה הס 6 'רושל'ם 94185 טלפון: 02-6252610 פק0: 02-6242330
דוא"ל: וח311.00רח9@51361!.3ק0 :311רח-£
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ידידי ערוא 7
ם י נ ז א מ

ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ל
2 0 1  0 2 0 1 1

ר ש"ח ש"ח ו א ב

רמש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים 221,946 165,533
חייבים ויתרות חובה 3 1,147,510 130,063
סה"כ רכוש שוטף 1,369,456 295,596

לזמוארוד * פקדונות
פקדונות לזמן ארוך 4,203,164 5,871,737

_._":??! _} ?*} רכוש קבוע 5 1

סה"כ נכסים 5,612,432 6,217,932

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים - 32,301
שקים לפרעון - 1,978

זכאים (יתרות זכות 6 51,903 141,076
סה"כ התחייבויות שוטפות 51,903 175,355

התחייבויות לזמו ארוך
25 עתודה לפיצויים י 26,662 139,

הלוואות לזמן ארוך 8 - 151,598
176,737 26,662

סה"כ התחייבויות 78,565 352,092

ננסים נטו

נכסים נטו לשימוש לפעילויות:
שיועדו ע"י מוסדות המלכ"ר 5,310,882 5,310,882

שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר 183,173 504,359
ששימשו לרכוש קבוע 39,812 50,599

5,865,840 5,533,867

5,865,840 5, סה"כ נכסים נטו 533,867

סה"ג התחייבויות ונכסים גטו 5,612,432 217,932̂,

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. \

 ̂
1/ /̂[ 

ן מלמד *ואלצור~ הרב ז̂ל
חבר ועד חבר ועד /

ו

{



ידידי ערוץ 7
דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה
ר ב מ צ ד ב ם 31  יו נ

2 0 1  0 2 0 1 1
ר ש"ח ש"ח באו

ו
ו
ו
מחזור הפעילויות: !
1 1,352,665 ^

10

תרומות 9 ^

ועלות הפעילויות: !
שכר עבודה והוצאות נלוות 436,788 456,796 1
1

הוצאות ישיח�ת אחרות 1,035,000 465,944

סה"כ עלות הפעילויות (1,471,788) (922,740)

(הוצאות) הכנסות נטו מפעילויות (268,015) 429,925
הוצאות הנהלה וכלליות 10 168,021 180,774
(הוצאות) הכנסות גטו לפני מימון (436,036) 249,151

הכנסות מימון נטו 104,063 21,483
(הוצאות) הכנסות גטו אחרי מימון (331,973) 270,634

הנאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

-4-
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ידידי ערו\ 7
דוח על השינויים בנכסים נטי

לשני? שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011

שלא קימת שלא קימת שקימת
לשימוש לשימוש באופן יהגבלה - הגבלה - הגבלת - !

פעילויות ר. קבוע זמני סד הכל

ש"ת ש"ח ש"ח ש"ח

יתרה ליום 1 בינואר 2010 219,194 65,130 5,310,882 5,595,206 י
הכנסות גטו (גדעון) לשנה 270,634 270,634

סכומים שהועברו לכיסוי הוצי פחת 14,531 (14,531)

יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 504,359 50,599 5,310,882 5,865,840
הכנסות גטו (גדעון) לשנה (331,973) (331,973)

סכומים שהועבדו לגיסוי הוצי פחת 10,787 (10,787)

יתדה ליום 31 בדצמגר 2011 183,173 39,812 5,310,882 5,533,867

הבאוריס לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ידיד* ערוץ 7
דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה
ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ב

2 0 1  0 2 0 1 1
ש"ח ש"ח

(גרעון) עודף בשנת הדוח (331,973) 270,634תזרימי מזומגים מפעילות שוטפת
ושווי מזומנים מפעילות שוטפת, נספח א' (1,096,288) (176,127)התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים

מזומנים נטי (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות שוטפת (1,428,261) 94,507

עליה ירידה בפקדונות 1,668,573 576תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה 1,668,573 576

32) 13,377פרעון הלואות ותלויות שוטפות (151,598) (97,883)תזרימי מזומנים מפעילות מימוו קבלת אשראי לזמן קצר (301, (פרעון)
מזומנים גטי ששימשו לפעילות מימין (183,899) (84,506)

יתרת מזומגים ושווי מזומנים לתחילת השגה 165,533 154,956עלייה במזומנים ושווי מזומנים 56,413 10,577
יתרת מזומנים ושווי מזומגים לסוף השנה 221,946 165,533

נספח אי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים

ושווי מזומנים מפעילות שוטפת

הפרשי התאמה בגין הלואות לו"א - (47)עלייה בעתודה לפיצויים 1,523 6,959פחת והפחתות 10,787 14,531הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
241)שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: (ירידה) עלייה בחייביס שונים (1,017,447) 44,163עליה בזכאים ויתרות זכות (91,151) (733,

(176,127) (1,096,288)

הבאוריס לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

-6-

1__ . -̂ ^^"̂ " י י "~� ?— ן 



ידידי ערוץ 7
באורים לדוחות תנספיים

עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר) (להלן העמותה) נרשמה כעמותה ברשם העמותות ביוס י"ח אייר התשנ"ג (9.5.93)נאור ג ? כללי
ומספרה 58-022-217-2.

עמותת ידידי ערוץ 7 כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, וכמלכ"ר לענין חוק מס ערך מוסףמטרותיה העיקריות של העמותה הן: לסייע לערוץ 7 בהפקת תוכניות, שיפורו והרחבתן.

נאור 2 י עיקרי המדיניות החשבונאית

א. הגדרות

בדוחו"ת כספיים אלו:
* העמותה � ידידי ערוץ 7

* נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה שלא מוטלת על השימוש בו* נכסים נטו - ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה.
* נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה � אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה הנובע מתרומות, הקצבות אוהגבלה.

לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים או הגורמים האחרים שנתנו* הגבלה בעלת אופי ומני � הגבלה הפוקדת, או מוסרת, עם קרות ארוע מסוים, או עם חלוף זמן, או שניתן�הכנסות אחרות, אשר השימוש בו הוגבל, על ידי תורמים או גורמים אחרים.
את המקורות.

* צדדים קשורים - כמשמעותם בגלוי דעת 29 ובגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל, ובתקן חשבונאות* מדד � מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ב. בסיס הרישום
2. הדוחות הכספיים נערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית ללא התאמה של הדוחות הכספיים1. העמותה רושמת את גכסיה, התחיבגיותיה, הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה.

ועל תוצאות הפעילות, לאור זאת הדוחות הכספיים אינם מוצגים בהתאם לתקן 12 של המוסד הישראלי לתקינהלהשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי וללא מתן גילוי נאות על השפעתם על המצב הכספי
בחשבונאות.

ג. אופו הצגת הדוחו"ת הכספיים

1. מיון היתרות הכולללות בקבוצת הנכסים, נטו נעשה תוך כדי הבחנה בין:
. - נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה

- נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.
2. הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין:

� נכסים נטו לשימוש לפעילות.
3. הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח, "הכנסות" כוללות את כל- נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

שהוגבלו ואשר שוחררו במהלך התקופה מהנחיות התורמים. "הוצאות" כוללות גס את ההוצאות שמומנוההכנסות שהתקבלו ושצמחו בתקופה ללא כל הגבלה על השימוש בהן וכן את אותו חלק של הנכסים נטו
4. הדוח על השינויים בנכסים נטו כולל גם העברות בין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - לשימושממקורות שהוגבלו על ידי מי שנתן אותם.

לפעילויות לבין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע בגין סכומים ששימשו בשנת
החשבון לרכוש קבוע, סכומים שנבעו בשנת החשבון ממימוש רכוש קבוע וסכומים שהועברו בשנת החשבון

לכיסוי הוצאות פחת.

-1-



*
ידידי !<רו\ 7

נאורים לדוחות הכספיים

באוד 2 י עיקרי המדיניות החשבונאית י חמשד
ד. הצמדה למדד או למטבע חוץ

4. הפרשי הצמדה ושער נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם.3. הכנסות והוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע הפעולות.2. נכסים והתחייבויות הצמודים למדד מוצגים לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה.1. נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין היציג ליום המאזן.
5. להלן פרטים על המדדים ועל שערי החליפין לתאריך המאזן

שגסתיימהביום: לשגה
31.12.10 31.12.11

מדד (בנקודות) 104 108
דולר של ארה"ב (בש"ח ל-1 דולר) 3.821 3.549

יורו 4.938 4.738
לירה שטרלינג 5.892 5.493

ה. מזומנים ושוו* מזומנים
ושהתקופה עד למועד מימושם במועד ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים.כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות בין היתר פקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנקים

י. רכוש קבוע
הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר, הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים

הנחשבים מספיקים להפחתת הנכסים לאורך תקופת השימוש המשוערת בהם.
שיעורי הפחת: מחשבים ^33

ז. הסתייעות באומדנים
לבצע אומדנים ולהגי הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובביאורים הגלויים אליהם.בעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, נדרשת הנהלת העמותה

מעצם טיבם של אומדנים והנחות, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מחם.

ח. עתודת לחופשת
העמותה לא ערכה הפרשה כלשהי בגין התחייבויותיה המצטברות של העמותה כלפי עובדיה לקבלת פדיון כספי

לימי חופשה לא מנוצלים.

ט. עתודה לפיצויים
העמותה ערכה הפרשה בגין התחייבויותיה המצטברות כלפי עובדיה שיחיו זכאים לפיצויים עפ"י חוק פיצויי

פיטורין (תשכ"ג-1963)

י. מיין ההוצאות

מיון ההוצאות נעשה על ידי הנהלת העמותה.
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ידיד* ערוץ 7
נאורים לדוחות תכס0יים

נאור 3 י חיינים ויתרות חונח
ר נ מ צ ד נ ם 31  יו ל

2 0 1  0 2 0 1 1
ש"ח ש"ח

125 קופות אשראי - 663,
4,400 1, 147 , ישראל נשיונל ניוקוס 510

130,063 1,147,510

נאור 4 ? פקדינות לזמו ארוך

העמותה העמידה בטחונות כנגד פקדונותיה בבנק לגופים הפועלים לקידום מטרות העמותה.

עלות פחת שנצבר עלות מופחתתנאור 5 י רכוש קבוע
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח
49, 562 39,812 25 , 188 65 מחשבים 14,487 14,487 - 1,037רכב 000,
50,599 39,812 39;675 79;487

נאור 6 י ז3א<מ ויתרות זכות
ר נ מ צ ד נ ם 31  יו ל

2 0 1  0 2 0 1 1
ש"ק ש"ח

חלויות שוטפות - 100,032
17, 369 21 ,20 13,675שוניס 10,000 10,000עובדים 734, מוסדות 169

141,076 51,903

נאור 7 י עתודת לםיצו"ם
ר נ מ צ ד נ ם 31  יו ל

2 0 1  0 2 0 1 1
ש"ח ש"ח

פיצויי פרישה
50, 125 57 עתודה לפיצויי פרישה 818,

(24,986) (31 , בניכוי � ייעודה שהופקדה (156

25,139 26,662

-9-
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ידידי ערוץ 7

נאורים לדוחות הכספיים

רנאור 8 ? הלוואות לזמו ארוד נ מ צ ד נ ום 31  י ל
2 0 1  0 2 0 1 1
ש"ח ש"ח

בניכוי תלויות שוטפות - (100,032)הלוואות לזמן ארון - 251,630
151,598

הלואה מבנק המזרחי ע"ס 500,000 ש"ח שהתקבלה בתאריך 10.4.2008 להחזר בתשלומים חודשיים עד
כנגד ההלוואה עמד פקדון להחזר ההלוואה, בשנת 2011 התקבלה החלטה לפרוע את ההלוואה כנגד הפקתן.30.4.2013, אחוז הריבית 0'*י4.65.

באור 9 * תרומות

תרומות מעל 20,000 ש"ח נשנת 2011:

11-311̂מ1.3#13 23,778.3
57,210.49 1̂ 1310118 03^14

לשנה שהסתיימהנאור 10 י הוצאות הנהלה וכלליות
ר נ מ צ ד נ ם 31  י1 נ

2 0 1  0 2 0 1 1
ש"ח ש"ח

22 ;פחת 10,787 14,531הוצאות רכב 33,556 30,213הנה"ח וביקורת 29,880 31,301עמלות בנקאיות 55,396 67,098משרדיות ושונות 16,526 9,309דואר ומשלוחים 6,391 5,990 נסיעות לחו"ל 15,485 332,
180,774 168,021

1
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עמותת ידידי ערוא 7
עמותה רשומה מסי 580222172

דו"חות כספיים
31 גדצמנר 2012

תוכו חענ"מם

דין וחשבון רואה החשבון המבקר 2

מאזן ליום 31 בדצמבר 2012 3

דו"ח על הפעילות לשנה שנסתיימה ביום ב-31.12.12 4 .

5 31.12.1 דו"ח על השנויים בגכסים נטו לשנה שנסתיימה ביום 2

דו"ח על תזרימי מזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.12 6

ביאורים לדו"חות הכספיים 7-10

רחי משה חס 6 ירושלים 94186 טלפון: 02-6262810 פקס: 02-6242330
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בס"ד

דיו וחשבוו רואת תחשנוו המנקר לחנרי העמותה
עמותת ידידי ערוץ 7

ביקרתי את המאזנים המצורפים של עמותת ידידי ערוץ 7 (להלן - העמותה) לימים 31 בדצמבר
2011 ואת הדוחות על הפעילות, הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי 2012 ו-
באחריות המזומנים לכל אחת מהשנים שנסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה חינם.
הוועד וההנהלה של העמותה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על

ביקורתי.

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה
מטעה מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות חתומ כות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הוועד והנהלת העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אני

סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

לדעתי, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות בתאגידים שאין
2011 ואת מטרתם הפקת רווחים, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2012 ו -

תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו י

36110̂ז15). 1/ | באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל {?

̂ןקמנו :יץ ד3
̂ון ? רואהןקש

? ירושלים, י"ז תמוז, תשע"ג
25 יוני, 2013

1

ו
ו

רח' משה חס 6 ירושלים 94185 סלפון: 02-6262610 קקס: 02-6242330 י
דוא'ל: וז1.001!3וח9@881ז9.13נן0 :1ו8חז-£
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ידידי עריץ 7
ם י נ ז א מ

ד ב מ צ ד ב ם 31  ו י ל
2 0 1 1  : 0 1  2

ר ש"ח ש"ח ו א ב

221דכזש שוטף חייבים ויתרות חובה 3 - 1,147,510מזומנים ושווי מזומנים 371,467 946,
סה"כ רכוש שוטף 371,467 1,369,456

פקדונות לזמן אתך - 4,203,164פקדוטת לזמו ארוז 4
רכוש קבוע 5 72,027 39,812

סה"כ נכסים 443,494 5,612,432

זכאיס ויתרות זכות 6 64,591 51,903התחייבויות שוטפות

26התחייבויות לזמו ארוד התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד 7 25,021 662,

סה"כ התחייבויות 89,612 78,565
ננסים נטו

469 5,310,882נכסים נטו לשימוש לפעילויות� 72 39,812שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר (188,127) 183,173שיועדו ע"י מוסדות המלכ"ר 982, ששימשו לרכוש קבוע 027,
5,533,867 353 ,882

טה"ב נגסימ נטו 353,882 5,533,867

סה"כ התחייבויות ונכסים נטו 443,494 5,612,432

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 1

/2 *א )  ̂ הרב זלמן מלמד יואל צור י.3.
חבר ועד חבר ועד

ו



יזידי ערוץ 7
דוחות על הפעילויות

ו
לשנה שהסתיימה

ר נ מ צ ד נ ם 31  ו י נ
2 0 1 1  2 0 1  2

ר ש"ח ש"ח ו א נ

מחזור הפעילויות:

תרומות 8 1,385,892 1.203,773

עלות הפעילויות;

שכר עבודה והוצאות נלוות 428,534 436,788

הוצאות ישירות אחרות 1,209,490 1,035,000 י

הוצאות ישירות - מכספים ששוחררו מהגבלה 4,840,900 -

סה"כ עלות הפעילויות (6,478,924) (1,471,788)

הוצאות גטו מפעילויות (5,093,032> (268,015)

הוצאות הנהלה וכלליות 9 178,079 168,021
הוצאות גטו לפני מימון (5,271,111) (436,036)

הכנסות מימון נטו 107,217 104,063
הוצאות נטו אחרי מימון (5,163,894) (331,973)

הוצאות אחרות, נטו (16,091) -
הוצאות מפעולות רגילות (5,179,985) (331,973)

ו

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

. -4-
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דוח על השינויים בנכסים נטו י<ד<ד< עריץ 7
לשנה שנסתיימה ביים 31 בדצמבר 2012

שלא קימת שלא קימת שקימת
הגבלה � הגנלה � הגבלי? -

לשימוש לשימוש באו0(
הנל פעילויות ו. קבוע זמני סן

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח

יתרה ליום 1 בינואר 2011 504,359 50,599 5,310,882 5,865,840
הכנסות נטו (גדעון) לשנה (331,973) (331,973)

סכומים שהועברו לכיסוי הוצי פחת 10,787 (10,787)

יתרה ליום 31 בדצמגר 2011 183,173 39,812 5,310,882 5,533,867 י
הכנסות נטו (גדעון) לשנה (985;£5,179 (5,179,985)

סכומים ששוחררו מהגבלה 4,840,900 (4,840,900)

הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע (73,000) 73,000העברת סכומים שלא קייס לגביהם
סכומים שהועברו לכיסוי הוצי פחת 9,694 (9,694)

מכירת רכוש קבוע 31,091 (31,091)

יתרה ליום 31 בדצמבר 2012 (188,127) 72,027 469,982 353,882

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

-5-
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ידיזי ערש 7
דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה
ר ב מ צ ד ב ני ום 31 

2 0 1 1  2 0 1  2
?"ח ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
בשנת הדוח (5,179,985) (331,973) גרעון

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
ושווי מזומנים מפעילות שוטפת, נספח אי 1,134,342 (1,096,288)

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת (4,045,643) (1,428,261)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
1,668 ,573 4,203, עליה ירידה בפקדונות 164

(73 רכישת נכסים קבועים (000,
עלות נכס שנמכר 65,000

מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה 4,195,164 1,668,573

תזרימי מזומנים מפעילות מימוו
פרעון הלואות וחלויות שוטפות - (151,598)

(32 פרעון אשראי לזמן קצר - ? (301,

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון - (183,899)

עלייה במזומנים ושתי מזומנים 149,521 56,413
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 221,946 165,533

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 371,467 221,946
01= = = = = ̂ םם0ם0פ13 = 1=

נספח אי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים

ושווי מזומנים מפעילות שוטפת

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים.�
פחת והפחתות 9,694 10,787

פחת נצבר נכס שנמכר (33,909)
עלייה בעתודה לפיצויים (1,641) 1,523

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה (עליה) בזכאים ויתרות זכות 12,688 (91,151)

עלייה (ירידה) כחייביס שונים 1,147,510 (1,017,447)

(1,096,288) 1,134,342

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

�6-



ידידי ערוץ 7
נאורים לדוחות הכספיים

נאור 1 * כללי
עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר) (להלן העמותה) נרשמה כעמותה ברשם העמותות מוס י"ח אייר התשנ"ג (9.5.93)

ומספרה 58-022-217-2.
מטרותיה העיקריות של העמותה הך: לסייע לערוץ 7 בהפקת תוכניות, שיפורו והרחבתן.

עמותת ידידי ערוץ 7 כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, וכמלכ"ר לעניו חוק מס ערך מוסף

באור 1 " עיקרי המדיניות החשבונאית

א. הגדרות

בדוחו"ת כספיים אלו .?
י העמותה - ידידי ערוץ 7

* נכסים נטו - ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה.
י נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה שלא מוטלת על השימוש בו

הגבלה.
• נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה - אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה הנובע מתרומות, הקצבות או

הכנסות אחרות, אשר השימוש בו הוגבל, על ידי תורמים או גורסים אחרים.
הגבלה בעלת אופי זמני - הגבלה הפוקדת, או מוסרת, עם קרות אתע מסוים, או עם חלוף זמן, או שניתן •
לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים או הגורמים האחרים שגתנו

את המקורות.
* מדד - מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

* צדדים קשורים - כמשמעותם בגלוי דעת 29 ובגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל, ובתקן חשבונאות
5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ב. נסיס הרישום

1. העמותה רושמת את נכסיה, התחיבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה.
2. הדוחות הכספיים נערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית ללא התאמה של הדוחות הכספיים

להשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי וללא מתן גילוי נאות על השפעתם על המצב הכספי
ועל תוצאות הפעילות, לאור זאת הדוחות הכספיים אינם מוצגים בהתאם לתקן 12 של המוסד הישראלי לתקינה

בחשבונאות.

ג. אופו הצגת הדוחו"ת הכספיים

1. מיון היתרות הכולללות בקבוצת הנכסים, נטו נעשה תוך כדי הבחנה בין:
- נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה ,

- נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.
2. הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין �

- נכסים נטו לשימוש לפעילות.
- נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

3. הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח, "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 מהנחיות התורמים. "הוצאות" כוללות גס את ההוצאות שמומנו

ממקורות שהוגבלו על ידי מי שנתן אותם.
4. הדוח על השינויים בנכסים נטו כולל גם העברות בין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה י לשימוש
לפעילויות לבין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע בגין סכומים ששימשו בשנת
החשבון לרכוש קבוע, סכומים שנבעו בשנת החשבון ממימוש רכוש קבוע וסכומים שהועברו בשנת החשבון

לכיסוי הוצאות פחת.

�7-



ידידי ערוץ 7
באורים לדוחות ה3ס0י<0

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית י המשד

ד. הצמדה למדד או למטבע חש
3. הכנסות והוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע הפעולות.2. גכסיס והתחייבויץת הצמודים למדד מוצגים לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה.1. נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין היציג ליום המאזן.

4. הפרשי הצמדה ושער נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם.
5. להלן פרטים על המדדים ועל שערי החליפין לתאריך המאזן

לשנה שנסתיימה ביום:
31.12.11 31.12.12

מדד (בנקודות) 105.7 104
דולר של ארה"ב (בש"ח ל-1 דולר) 3.733 3.821

יורו 4.921 4.938
לירה שטרלינג 6.036 5.892

ה. מזומנים ושווי מזומנים
כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות בין היתר פקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנקים

ושהתקופה עד למועד מימושם במועד ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים.

ו. רנוש קנוע
הנחשבים מספיקים להפחתת הנכסים לאורך תקופת השימוש המשוערת בהם.הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר, הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים

15̂ שיעורי הפחת: מחשבים ^33 רכב <

ז. הסתייעות באימדנים
מעצם טיבם של אומדנים והנחות, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהם.לבצע אומדנים ולחני הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים כדוחות הכספיים ובביאורים הגלויים אליהם.בעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, נדרשת הנהלת העמותה

ח. עתודה לחופשה
העמותה לא ערכה הפרשה כלשהי בגין התחייבויותיה המצטברות של העמותה כלפי עובדיה לקבלת פדיון כספי

לימי חופשה לא מנוצלים.

ט. עתודה ל0<צויים
העמותה ערכה הפרשה בגין התחייבויותיה המצטברות כלפי עובדיה שיהיו זכאים לפיצויים עפ"י חוק פיצויי

פיטורין (תשכ"ג - 1963)

י. מיוו ההוצאות

מיון ההוצאות נעשה על ידי הנהלת העמותה.

ו
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ידיד* ערוץ 7
באורים לדוחות הכס&יים

ו נ מ בךצ   ̂ ^ ^  
באור 3-חייבים ויתרות חונה

2 0 1 1  2 0 1  2
ש"ח ש"ח

,"!!"" 
ישראל נשיונל ניזקים _-__

באור 4 י פקדונות לזמו אות
העמותה העמידה בשנים קודמות בטחונות כנגד פקדונותיה בבנק לגופים הפועלים לקידום מטרות העמותה.

באור 5 י רכוש קב* ,לןת פחת שנצבר ,לות מופחתת
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח
ךכב . 73,000 973 72,027 39,812
מחשבים 14,487 14,487 - "
39,812 72,027 15,460 87,487

ר ב מ צ ד ב  3 1 0 1, י זכות  בא,ר 6- זכאיםויתתת

2 0 1 1  2 0 1  2
ש"ח ש"ח

25 000י10עובדים 241'20 734'21 " 19,322 0££20,169 028י
ם שינ

י 1_ מוסדות י
51,903 64,591

1

. , - "*-< ,  ^זונמנונאור 7 - התחייבות בג<ז ס<ו0 יחסי עונד מעביד 
ם 31 ו י ל  

2 0 1 1  2 0 1  2
ש"ח ש"ח

.7 8 ו 57פיצויי פרישה 8 ,818 7 0 45) ?156י31)עתודה לפיצויי פרישה 460. > בניכוי - ייעודה שהופקדה <439
26,662 25,021

1 -9-
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ידידי ערוץ 7
באורים לדוחות הכספיים

באור 8 - תרומות

תרומות מעל 20.000 ש"ח בשנת 2012;

20 ש"ח , 6מ1615111מ3ס 923.12
,106 ש"ח 14ע3כנ15ן0ז3!^ 800.90
49 ש"ח 21 ש"ח^00מ13ג111ס 884.20, , 712.08 ?0130 0̂11^

 ̂ל ̂^
הוצאות הנהלה וכלליות באור 9 -

ר נ מ צ ד נ ם 31  ו י ב
2 0 1 1  2 0 1  2

ש"ח ש"ח

6,3" 
\  ̂ דואר ומשלוחים

; $ 
חרדיות ושינית ?

2 
עמלות בנקאיות *גג,0

7^;^הנה"ח וביקורת "*'"[ ~"'
;�נ 6 הוצאות רכב ̂*

נסיעותלחו"ל ?^_ !!!1̂
168,021 178,079

ו

ו

ו
1

ו
וו
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נספח 17

דוחות כספיים של העמותה
לשנים 2015-2013

ו
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עמותת ידידי ערוץ 7
עמותה רשומה מסי 580222172

דו"חות כספיים
31 גדצמנר 2013

תוכו העמינימ

דין וחשבון רואה החשבון המבקר 2

1
מאזן ליום 31 בדצמבר 2013 י . . 3 /
ו
י ? ו

ח�''ח על הפעילות לשנה שנסתיימה ביום ב�31.12.13 4

דו"ח על השנויים בנכסים גטו לשנה שנסתיימה ביום 31.12.13 5

דו"ח על תזרימי מזומגים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.13 6

ביאורים לדו"חות הכספיים י 7-10

ררו' משה תס 6 ירושלים 94185 טלפון: 02-6252610 פקס: 02-6242330
דוא''ל: ית811.00וח9@ 3.131901ק0 :311וזז-£
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בס"ד

דיו וחשנוו רואה החשבת המנקר לחנר* העמותה
עמותת <ד<ד* ערו\ 7 .

ביקרתי את המאזנים המצורפים של עמותת ידידי ערוץ י (להלן - העמותה) לימים 31 בדצמבר
2013 ו- 2012 ואת הדוחות על הפעילות, הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי !

המזומנים לכל אחת מהשנים שנסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות
. הוועד וההנהלה של העמותה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על

ביקורתי.

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקגות
רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל''ג�1973. על-פי תקניס אלה נדרש ממני לתכנן .

את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה
מטעה מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
- י שנעשו על ידי הוועד והנהלת העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אני

סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

לדעתי, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות בתאגידים שאין י
מטרתם הפקת רווחים, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2013 ו - 2012 ואת
תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו

. באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (?^\/0 1513611).

דב£$עכ^
רואה חשבון

ירושלים, ה' כסלו, תשע"ה
27 נובמבר, 2014

02-6242330 רח' משה חס 6 ירושלים 94185 סלפון: 02-6262610 0ק0:
דוא"ל: יח311.00תז9@9.151961ק0 :311רת-£



ידיד* ערוץ 7
ם י נ ז א מ

ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ל . י ?  '.? �?
2 0 1 2  2 0 X 3  :: �

ר ש"ח ש"ח ו א נ ? י 

159̂ 467<371רמש שוטף מזומנים ושווי מזומנים !!1
רכוש קבוע 3 61,077 72,027

! 
סה"כ נכסים 220,476 443,494

זכאים ויתרות זכות . *' 48,338 64,591שקים לפרעון 545'5 -התחייבויות שוטפות
סה"כ התחייבויות שוטפות 53,883 ג64,59

התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד 5 23,137 .021;25.התחייבויות לזמו ארוך
̂ סה"כ התחייבויות 77,020 89,612

— ���—- - -' י�" 1

נכסים נטו

ששימשו לרכוש קבוע 61,077 72,017שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר 82,379 (188,127)שיועדו ע"י מוסדות המלכ"ר - 469,982נכסים נטו לשימוש לפעילויות-.
353,882 143,456

נ ?!£*!? י סה"כ נכסים נטו 56*,3̂

סה"כ התחייבויות ונכסים גטו 220,476 43,494*

! 
{ __

צור : -<* -•"� הרב \ל6\ מלמד יואל ? -" � ? ��?? ? - ?? יי יי-"� י*5"זי.י.7 חבר ועד חבר ועד? ?- --�
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ידידי ערוץ 7
דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה
ר נ מ צ בד ם 31  ז י ב  ?? ? " ?2 0 1  2 2 0 1  3

ר ש "ח ש"ח ו א ג

מחזור הפעילויות:
1,385 ,8" _  י 6 1{2̂̂

תרומות

עלות הפעילויות:
428, 534 � 398, שכר עבודה ותוצאות נלוות 516

1,209 ,490 821 הוצאות ישירות אחרות � 000,
4, הוצאות ישירות - מכספים ששוחררו מהגבלה - 840,900

סה"ג עלות הפעילויות (1,219,516) (6,478,924)
הוצאות נטו מפעילויות (57,398) (5,093,032) 1

178,079 163 הוצאות הנהלה וכלליות . 7 493,
הוצאות נטו לפני מימון (220,891) (5,271,111)

הכנסות מימון נטו . ? 10,465 107,217
והוצאות גטו אחרי מימון (210,426) (5,163,894) |
הוצאות מפעולות רגילות . (210,426) (5,179,985) ?הוצאות אחרות, נטו - (16,091) י

ו1

ו
ו
1

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

�4� - . . . . �? � ?
�

.. :.
 י

 \;:ו . .
? �•�>?! ; 

" � -� יי ?. - י�" י י •יי
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ידידי ערוא 7
דוח על השינויים בנכסים נטו

לשנה שנסתיימה ניום 31 בדצמבר 2013

?� � � שלא קימת שלא קימת שקימת [
הגבלה - הגבלה � הגבלה -

לשימוש לשימוש באופן
פעילויות ר. קבוע זמני סן הכל

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח

יתרה ליום 1 ב<נואר 2012 183,173 39,812 5,310,882 5,533,867
הגנסות נטו (גדעון) לשגה (5,179,985) (5,179,985)

סכומים ששוחררו מהגבלה 4,840,900 (4,840,900)

העברת סכומים שלא קיים לגביהם .
הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע (73,000) 73,000
סכומים שהועברו לכיסו* הוצי פחת 9,694 (9,694)

מכירת רכוש קבוע 31,091 (31,091)

יתרה ליוס 31 בדצמבר 2012 . (188,127) 72,027 469,982 353,882
הכנסות נטו (גרעון) לשגה (210,426) , (210,426)

סכומים ששוחררו מהגבלה 469,982 (469,982)
סכומים שהועברו לכיסוי הוצי פחת 10,950 (10,950)

יתרה ליוס 31 בדצמבר 2013 82,379 61,077 - 143,456

הבאוריס לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

-5- ? . .. . 
י
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ידידי עריא 7
דוחות על תזרימי המזומנים

? ? לשנה שהסתיימה
ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ב  �

2 0 1  2 2 0 1  3
ש"ח ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
גרעון בשנת הדוח (210,426) (5,179,985)

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
ושווי מזומנים מפעילות שוטפת, נספח א' (1,642) 1,134,342

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת (212,068) (4,045,643)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
עליה ירידה בפקדוגות י - 4,203,164

רכישת נכסים קבועים ? - (73,000)
עלות נכס שנמכר - 65,000

4, 195, מזומנים גטו שנבעו מפעילות השקעה - - 164

(ירידה) עלייה במכמני© ושווי מזומנים (212,068) 149,521
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 371,467 221,946

יתרת מזומנים ושווי מזומגים לסוף השנה 159,399 371,467
= = = = = = = = = = == = ;= = ==

נספח אי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים

ושווי מזומנים מפעילות שוטפת

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות 10,950 9,694

פחת נצבר נכס שנמכר - (33,909)
(1,641) (1 עלייה בעתודת לפיצויים 8841,

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
(עליה) ירידה בזכאים ויתרות זכות י (10,708) 12,688

עלייה בחייבים שונים - 1,147,510

1,134,342 (1,642)

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

? ? . . -6-
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<ד ידי ערוץ 7 /
נאורים לדוחות הכספיים ;

נאור 1 - כללי
עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר) (להלן העמותה) נרשמה כעמותה ברשם העמותות ביוס י"ח אייר התשנ"ג�(9.5.93)

? ומספרה 58-022-217-2.
מטרותיה העיקריות של העמותה הן: לסייע לערוץ 7 בהפקת תוכניות, שיפורו והרחבתן.

עמותת ידידי ערוץ 7 כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת סס הכנסה, וכמלכ"ר לעניו חוק מס ערך מוסף

באור 2 - עיקר* המדיניות וזחשנונאית

א. הגדרות

בדוחו"ת כספיים אלו: ?
� • העמותה - ידידי ערוץ 7

• נכסים גטו - ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה.
• נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה שלא מוטלת על השימוש בו

הגבלה.
• נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה � אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה הנובע מתרומות, הקצבות או

הכגסות אחרות, אשר השימוש בו הוגבל, על ידי תורמים או גורמים אחרים.
• הגבלה בעלת אופי זמני - הגבלה הפוקדת, או מוסרת, עם קרות ארוע מסוים, או עם חלוף זמן, או שניתן
לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים או הגורמים האחרים שנתנו

את המקורות:
• מדד - מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

י צדדים קשורים - כמשמעותם בגלוי דעת 29 ובגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל, ובתקן חשבונאות
5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

נ. גסיט הרישום

1. העמותה רושמת את נכסיה, התחיבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה.
2. הדוחות הכספיים גערכן- על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית ללא התאמה של הדוחות הכספיים

להשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי וללא מתן גילוי נאות על השפעתם על המצב הכספי
ועל תוצאות הפעילות, לאור זאת הדוחות הכספיים אינם מוצגים בהתאם לתקן 12 של המוסד הישראלי לתקינה

בחשבונאות.

. ג. אופו הצגת הד<חו"ת הנספיים
1. מיון היתרות הכולללות בקבוצת הנכסים, נטו נעשה תוך כדי הבחנה בין:

- נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה.
- נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.

2. הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הנבלה מוצגים תוך הבחנה כין:
- נכסים נטו לשימוש לפעילות.

- נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע
3. הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח, "הכנסות" כוללות את כל
ההכנסות שהתקבלו (שצמחו בתקופה ללא כל הנבלה על השימוש בהן וכן את אותו חלק של הנכסים נטו
שהוגבלו ואשר שוחררו במהלך התקופה מהנחיות התורמים. "הוצאות" כוללות גם את ההוצאות שמומנו

ממקותת שהוגבלו על ידי סי שנתן אותם.
4. הדוח על השינויים בנכסים נטו כולל גם העברות בין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - לשימוש
לפעילויות לבין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע בגין סכומים ששימשו בשנת
החשבון לרכוש קבוע, סכומים שנבעו בשנת החשבון ממימוש רכוש קבוע וסכומים שהועברו בשנת החשבון

לכיסוי הוצאות פחת.

?ידי
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ידידי עדש 7
נאורים לדוחות הכספיים

באור 2 ? עיקרי המדיניות החשבונאית - המשד

וד. הצמדה למדד או למטנע חוץ

2. נכסים והתחייבויות ה צמודים למדד מוצגים לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה. :1. נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין היציג ליום המאזן.
3. הכנסות והוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע הפעולות. ן

5. להלן פרטים על המדדים ועל שערי החליפין לתאריך המאזן \. -4. הפרשי הצמדה ושער נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם.
לשנה שנסתיימה ביום:

31.12.12 31.12.13
מדד (בנקודות) 107.6 105.7

יורו 4.781 4.921 . ,דולר של ארה"ב (בש"ח ל-1 דולר) 3.471 3.733 י �
לירה שטרלינג 5.741 6ג6.0 ? ;
ה. מזומנים ושווי מזומנים . ו
כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות בין היתר פקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנקים ?

ושהתקופה עד למועד מימושם במועד ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים.

ו. רכוש קבוע

הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות כניכוי פחת נצבר, הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים
הנחשבים מספיקים להפחתת הנכסים לאורך תקופת השימוש המשוערת בהם.

שיעורי הפחת: מחשבים 3396 רכב 0^15

ז. הסתייעות באומדנים :

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

מעצם טיבם של אומדנים והנחות, התוצאות בפועל עלולות להיות שתות מהם. ? ן
ח. עתודה לחופשה |
העמותה לא ערכה הפרשה כלשהי בגין התחייבויותיה המצטברות של העמותה כלפי עובדיה לקבלת פדיון כספי :

לימי חופשה לא מנוצלים.

ט. עתודה לפיצויים

?העמותה ערכה הפרשה בגין התחייבויותיה המצטברות כלפי עובדיה שיהיו זכאים לפיצויים עפ"י חוק פיצויי
פיטורין (תשכ"ג - 1963)

י, מיוו ההוצאות

מיון ההוצאות נעשה על ידי הנהלת העמותה.

: - -8-
ן. ? ? ? ? . - ן
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ידידי ערוץ 7
באורים לדוחות הכספיים

באור 3 י רכוש קבוע
עלות פחת שנצבר עלות מופחתת

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013
ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח

72 ,027 61,077 11,923 73 רכב 000,
מחשבים 14,487 14,487 — -
72,027 61,077 26,410 87,487

נאור 4 * זכאים ויתרות זכות
ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ל

2 0 1  2 2 0 1  3
ש"ח ש"ח
20,241 . 19, . עובדים 596
25 שונים . . 10,000 � 028,
19, 322 18 מוסדות 742,

64,591 . 48,338

באור 5 * התחייבות נגיו סיום יחסי עובז מעמד
ר ב מ צ ד ב ים 31  י ל

2 0 1  2 2 0 1  3
ש"ח ש"ח

פיצויי פרישה
70,460 77 עתודה לפיצויי פרישה 970,

בניכוי - ייעודה שהופקדה (54,833) (45,439)

25,021 23,137

ביתרת הסגירה לא נכללו עובדים שיתרת היעודה שלהם עלתה על יתרת העתודה.

באור 6 י תרומות

תרומות מעל 20.000 ש"ח בשנת 2013:

97 ש"ח  00ם13ג111<1 130.50,
1)ךץ3ס 1310115א 38,284.00 ש"ח^

11141314^01? 32,703.34 ש"ח
,23 ש"ח 595.75 . 1431110 7 ץז1̂

באיר 7 י הוצאות הנתלה ונלליזת
לשנה שהסתיימה

ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ב
2 0 1  2 2 0 1  3

ש"ח ש"ח

דואר ומשלוחים 4,408 � 6,390
25,277 27 , משרדיות ושונות 301

�9-
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ידידי עויוא 7
נאורים לדוחות הכספיים

נאור 7 ? הוצאות הנהלה וכלליות ? המשל

לשנה שהסתיימה
ר נ מ צ י ז נ ם 31  ו י 3

2 0 1  2 2 0 1  3
ש" ח ש"ח

50, 339 43, עמלות בנקאיות . 556
30,477 27 , הנה"ח וביקורת 49ג
38,264 30, הוצאות רכב 384
פחת 10,950 9,694

נסיעות לחו'יל 19,545 17,638

178,079 163,493

. י ו

-10-
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עמותת ידידי ערש 7
עמותה רשומה מסי 580222172

דו"חות כספיים
31 בדצמבר 2014

תוכו העניינים

דין וחשבון רואה החשבון המבקר 2

מאון ליוס 31 בדצמבר 2014 3

דו"ח על הפעילות לשנה שנסתיימה ביום ב-31.12.14 4

דו"ח על השנויים בנכסים נטו לשנה שנסתיימה ביום 31.12.14 5

דו"ח על תזרימי מזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.14 6

ביאורים לדו"חות הכספיים 7-10

רח' משה חס 6 ירושלים 94185 סלפון: 02-6252610 פקס: 02-6242330
דוא"ל: רח1.00!3רח9@361�)3.13גן0 :1ו3רח-£ !

1
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ץ י ב ו מנ ל ק 2זו/\10\ז\;ח\ז1^ו ו\0(2? י ב 
ן ו ב ש ח ה -  א ו ר  6.^. (ח£00) 0.?.^(18£)

בס"ד

דיו וחשבוו רואה החשגוו המבקר לחנר* העמותה

עמותת ידידי ערוא 7

ביקרתי את המאזנים המצורפים של עמותת ידידי ערוץ 7 (להלן - העמותה] לימים 31 בדצמבר
2014 ו- 2013 ואת הדוחות על הפעילות, הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי
המזומנים לכל אחת מהשנים שנסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינס באחריות
הוועד וההנהלה של העמותה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על

ביקורתי.

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה
מטעה מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים. ביקורת כוללת גס בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הוועד והנהלת העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אני

סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

לדעתי, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות בתאגידים שאין
מטרתם הפקת רווחים, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2014 ו - 2013 ואת
תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו

באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (?\^0 1313€11).

/�ב קלמנוביץ
\ \ /

י
רואה חשבון

ירושלים, י"ב תמוז תשע'יה
29 יוני 2015

רח' משה ה0 6 ירושלים 94185 טלפון: 02-6252610 פקס: 02-6242330
דוא"ל: רת311.00רח9@!3.15136כן0 :311דח-£



ידידי ערוץ 7
ם י נ ז א מ

ר ב מ צ ד ג ם 31  ו י ל
2 0 1  3 2 0 1  4

ר ש"ח ש "ח ו א ב

רכוש שוטף
159,399 142, מזומנים ושווי מזומנים 179
רכוש קבוע 3 50,127 61,077

סה"כ נכסים 192,306 220,476

התחייבויות שוטפות
שקים לפרעון - 5,545

48 , זכאים ויתרות זכות 4 46,492 338
סה"כ התחייבויות שוטפות 46,492 53,883

התחייבויות לזמו ארוז
התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד 5 18,515 23,137

סה"כ התחייבויות 65,007 77,020

נכסים נטו

נכסים נטו לשימוש לפעילויות =
82 ששימשו לרכוש קבוע 50,127 61,077שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר 77,172 379,

143,456 127,299

סה"כ נכסים נטי 127,299 143,456

סה"כ התחייבויות ונכסים נטו 192,306 220,476

י)

1
1

/> הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ו \—�^

}1 י 1^010 יי
'3- הרב זלמןימלנל̂ו יואל צור



ידידי ערוץ 7
דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה
ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ב

2 0 1  3 2 0 1  4
ר ש"ח ש"ח ו א ב

מחזור הפעילויות:

1, 162 ,118 1, 138 תרומות 6 434,

עלות הפעילויות:

שכר עבודה והוצאות נלוות 375,441 398,516

821,000 620 הוצאות ישירות אחרות 510,

סה"כ עלות הפעילויות (995,951) (219,516;1)

הכנסות (הוצאות) נטו מפעילויות 142,483 (57,398)

הוצאות הנהלה וכלליות 7 150,954 163,493
הוצאות נטו לפני מימון (8,471) (220,891)

(הוצאות) הכנסות מימון נטו (7,686) 10,465
הוצאות נטו אחרי מימון (16,157) (210,426)

ו

ו

ו

ו

ו

ו
הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ?
1

; -4-
ו



ידידי ערו\ 7
דוח על השינויים בנכסים נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

שלא קימת שלא קימת שקימת
הגבלה - הגבלה - הגבלה �

לשימוש לשימוש באופן
פעילויות ר, קבוע זמני סד הכל

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח

353,882 469,982 72,027 (188, יתרה ליום 1 בינואר 2013 (127

הכנסות נטו (גרעין) לשנה (210,426) (210,426)

סכומים ששוחררו מהגבלה 469,982 (469,982)

סכומים שהועברו לכיסוי הוצי פחת 10,950 (10,950)

143,456 - 61,077 82, יתרה ליום 31 בדצמבר 2013 379

הכנסות נטו (גדעון) לשנה (16,157) (16,157)

סכומים שהועברו לכיסוי הוצי פחת 10,950 (10,950)

יתרה ליום 31 בדצמבר 2014 77,172 50,127 - 127,299

הבאוריס לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



ידידי ערוץ 7
דוחות על תזרימי המזדמנים

לשנה שהסתיימה
ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ב

2 0 1  3 2 0 1  4
ש"ח ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
גרעין בשגת הדוח (16,157) (210,426)

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
ושווי מזומנים מפעילות שוטפת, נספח א' (1,063) (1,642)

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת (17,220) (212,068)

ירידה במזומנים ושווי מזומנים (17,220) (212,068)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 159,399 371,467

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 142,179 159,399

נספח אי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים

ושווי מזומנים מפעילות שוטפת

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות 10,950 10,950
עלייה בעתודה לפיצויים (4,622) (1,884)

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
עליה בזכאים ויתרות זכות (7,391) (10,708)

(1,642) (1,063)

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

-6-



ידידי ערוץ 7
נאורים לדוחות הנספיים

באור 1 יי גללי
עמותת ידידי ערוץ 7 (ע"ר) (להלן העמותה) נרשמה כעמותה ברשם העמותות ביום י"ח אייר התשנ"ג (9.5.93)

ומספרה 58-022-217-2.
מטרותיה העיקריות של העמותה הן: לסייע לערוץ 7 בהפקת תוכניות, שיפורו והרחבתן.

עמותת ידידי ערוץ 7 כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, וכמלכ"רלענין חוק מס ערך מוסף

נאור 2 * עיקרי המדיניות החשבונאית

א. הגזרות

בדוחו"ת כספיים אלו�
* העמותה - ידידי ערוץ 7

* נכסים נטו - ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה.
* נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה שלא מוטלת על השימוש בו

הגבלה.
* נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה - אותר חלק של הנכסים נטו של העמותה הנובע מתרומות, הקצבות או

הכנסות אחרות, אשר השימוש בו הוגבל, על ידי תורמים או גורמים אחרים.
• הגבלה בעלת אופי זמני - הגבלה הפוקדת, או מוסרת, עם קרות ארוע מסוים, או עם חלוף זמן, או שניתן
לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים או הגורמים האחרים שנתנו

את המקורות.
• מדד - מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

* צדדים קשורים - כמשמעותם בגלוי דעת 29 ובגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל, ובתקן חשבונאות
5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ב. בסיס הרישום

1. העמותה רושמת את נכסיה, התחיבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה.
2. הדוחות הכספיים נערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית ללא התאמה של הדוחות הכספיים

להשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי וללא מתך גילוי נאות על השפעתם על המצב הכספי
ועל תוצאות הפעילות, לאור זאת הדוחות הכספיים אינם מוצגים בהתאם לתקן 12 של המוסד הישראלי לתקינה

בחשבונאות.

ג. אופו הצגת הדוחו"ת הכספיים

1. מיון היתרות הכולללות בקבוצת הנכסים, נטו נעשה תוך כדי הבחנה בץ:
- נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה .

- נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.
2. הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין:

- נכסים נטו לשימוש לפעילות.
- נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

3. הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח, "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 מהנחיות התורמים. "הוצאות" כוללות גם את ההוצאות שמומנו

ממקורות שהוגבלו על ידי מי שנתן אותם.
4. הדוח על השינויים בנכסים נטו כולל גם העברות בין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - לשימוש
לפעילויות לבין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע בגין סכומים ששימשו בשנת
החשבון לרכוש קבוע, סכומים שנבעו בשנת החשבון ממימוש רכוש קבוע וסכומים שהועברו בשנת החשבון

לכיסוי הוצאות פחת.

-7-



ידידי ערוץ 7
נאורים לדוחות הכספיים

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית - המשך

ד. הצמדה למדד או למטבע חוץ

1. נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין היציג ליום המאזן.
2. נכסים והתחייבויות הצמודים למדד מוצגים לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה.

3. הכנסות והוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע הפעולות.
4. הפרשי הצמדה ושער נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם.

5. להלן פרטים על המדדים ועל שערי החליפין לתאריך המאזן
לשנה שנסתיימה ביום:

31.12.13 31.12.14
מדד (בנקודות) 107.4 107.6

דולר של ארה"ב (בש"ח ל-1 דולר} 3.889 3.471
יורו 4.725 4.781

לירה שטרלינג 6.064 5.741

ה. מזומנים ושווי מזומנים

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

ו. ובוש קבוע

הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר, הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים
הנחשבים מספיקים להפחתת הנכסים לאורך תקופת השימוש המשוערת בהם.

שיעורי הפחת: מחשבים 0/ם33 רכב <150/4

ז. הסתייעות באומדנים

לבצע אומדנים ולהני הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובביאורים הגלויים אליהם.בעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, נדרשת הנהלת העמותה
מעצם טיבם של אומדנים והנחות, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהם.

ח. עתודה לחופשה

העמותה לא ערכה הפרשה כלשהי בגין התחייבויותיה המצטברות של העמותה כלפי עובדיה לקבלת פדיון כספי
לימי חופשה לא מנוצלים.

ט. עתודה לפיצויים

העמותה ערכה הפרשה בגין התחייבויותיה המצטברות כלפי עובדיה שיהיו זכאים לפיצויים עפ"י חוק פיצויי
פיטורין (תשכ"ג � 1963)

י. מיוו ההוצאות

מיון ההוצאות נעשה על ידי הנהלת העמותה.

-8-



ידידי ערוץ 7
באורים לדוחות הכספיים

באור 3 - רכוש קגוע
עלות פחת שנצבר עלות מופחתת

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014
ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח

61,077 50,127 22 ,873 73 מחשבים 14,487 14,487 - _רכב 000,
61,077 50,127 37,360 87,487

באור 4 י זכאים ויתרות זכות
ר נ מ צ ד נ ם 31  ו י ל

2 0 1  3 2 0 1  4
ש"ח ש"ח

שונים 10,000 10,000עובדים 18,517 19,596
מוסדות 17,975 18,742

48,338 46,492

גאור 5 - התחייבות בגיו סיום יחסי עובד מעניד
ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ל

2 0 1  3 2 0 1  4
ש"ח ש"ח

82 77,970פיצויי פרישה ,63) (54,833)עתודה לפיצויי פרישה 320, בניכוי - ייעודה שהופקדה (805

23,137 18, 515

ביתרת הסגירה לא נכללו עובדים שיתרת היעודה שלהם עלתה על יתרת העתודה.

באור 6 - תרומות

תרומות מעל 20,000 ש"ח בשנת 2014:

72 ש"ח ,288.00 031̂ 601161� 6£
^
\

21714(1 1310115^ 40,484.74 ש"ח
52 ש"ח ץ1ז76 בט±נ13^ 218.20,
1111? 61^30? 31,876.00 ש"ח

'9-
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ידידי ערוץ 7
באירים לדוחות הכספיים

באור 7 - הוצאות ולנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה

ר ב מ צ ד ב ם 31  ו י ב
2 0 1  3 2 0 1  4

ש"ח ש"ח

דואר ומשלוחים 6,181 4,408
27 , 301 25 משרדיות ושונות 128,
עמלות בנקאיות 43,317 43,556
הנה"ח וביקורת 15,120 27,349
הוצאות רכב 31,906 30,384
פחת 10,950 10,950
נסיעות לחו"ל 18,352 19,545

163,493 150,954

-10-
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עת\7 <ד<ד< עמותת
עמותל? לשומה מסי 580222172

חות כספייס ררי
לשנת 2015 יעד 31 במרץ 2016

ת31ו ו?ע3<*גי0

ו

2 
דין וחשבון רואה החשבון המבקר

3 
מאון ליום 31 במרץ 2016

דו"ח על הפעילות לשנת 2015 ועד 31 במרץ 2016 4

דו"ח על השינויים בנכסים נטו לשנת 2015 ועד 31 במרץ 2016 5

דו"ח על תזרימי מזומנים לשנת 2015 ועד 31 נמרץ 2014 6

7-10 
ביאורים לדו"חות הכספיים

וו

רוד משת הס 6 יר1שלים 94185 טלפון: 02-6262610 פקס: 02-6242330
ד1א*ל: וח1.00ן9זח0@961וז3.13ק0 :311ר0-£
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כ ק ל מ נ 11: י ץ ץ0̂0 2זו/ץ0(\1*11¥1*0̂ 
ן ו ב ש ח ה -  א ו ר (ת600)^.6  0.?.>\(18 )̂

בס"ד

די1 וחשנוו רואה החשבון תמבקי לחנ1< העמותה
עמותת ידידי ערוץ 7

ביקרתי את המאזנים בחיסול המצורפים של עמותת ידידי ערוץ 7 (להלן - העמותה) לימים 31
31 בדצמבר 2014 ואת הדוחות בחיסול על הפעילות, הדוחות על השינויים כנכסים במרץ 2016 ו-
נטו והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהתקופות שנסתיימו באותם תאריכים. דוחות
כספיים אלה חינם באחריות הוועד וההנהלה של העמותה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות

כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו גתקנות
רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל'ע�1973. על-פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיימ הצגה
מטעה מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הוועד והנהלת העמותה וכך הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אני

סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.
כאמור בביאור מספר 1 לדוחות הנ"ל, הוחלט באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של העמותה,
שהתקיימה ביום 25 בספטמבר 2016, על פירוק העמותה. כתוצאה מהחלטה זו שינתה העמותה

את מדיניותה החשבונאית והחלה לדווח על פי כללי חשבונאות מקובלים לגבי עמותה בחיסול.

לדעתי, הדוחות הכספיים של העמותה הנ"ל בחיסול משקפים באופן נאות, מכל הבחינות
המהותיות בתאגידים שאין מטרתם הפקת רווחים, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31
במרץ 2016 ו- 31 בדצמבר 2014 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו ותזרימי
המזומנים שלה לכל אתת מהתקופות שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות

.(15136110̂ מקובלים בישראל (?

^וכקי דבק

רואה ח^נבו/

ירושלים, י"ט בחשוון תשע"ז
20 בנובמבר 2016

רח' משח ח0 6 ירושלים 94185 טלפון: 02-6262610 פקס: 02-6242330
דוא''ל: וח00.מ8חח0@961וז3.16ק0 :|[9וח-£



<ד<ד< ערו\ 7
לס נ ז א מ

31/12/2014 31/03/2016
ר ש"ח ש"ח ו א ב

רכוש שוטף 3
מזומנים ושווי מזומנים _ 79ג,142
חייבים ויתרות חובה 33,085 -

סה"כ רכוש שוטף 33,085 142,179

רכוש קנוע 4 - 50,127

סה"כ נכסים 33,085 192,306

התחיינויות שוטפות
44,492 53 זכאים ויתרות זכות 085,

ארוד לזמו הו<ח<יגויות
התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד 5 - 18,515

סה"כ תי<יז<<1מות 33/085 65,007

נכסים נטו

נכסים נטו לשימוש לפעילויות �
שלא יועדו ע"י מוסדות חמלכ"ר - 77,172
ששימשו לרכוש קבוע - 50,127

127,299 -

סה"כ גכס<ם נטו - 127,299

סה"כ התחייבויות ונכס<0 נטו 33,085 192,306

[ _—.
; �'/ ?* ,\//ך/ , \ א תאריד אישור הדוחות הכספיים

̂<^3^0) ק1 / /8 0ג ביוני 016ג 
^̂ . מנו/ל 7 '
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*ד<די ערוא 7
דוחות על הפעילויות

מ - 01/01/2015 מ ? 1/2014(0171
עי� 31/03/2016 יי- 31/12/2014

ר ש"ח ש"ח ו א נ

מחזור הפעילויות:

1,138,434 855 תרומות 6 925,

עלות הפעילויות:
375,441 381, שכר עמדה והוצאות נלוות 589

620, הוצאות ישירות אחרות 403,000 510

סה"כ עלות הפעילויות (784,589) (995,951)

הכנסות נטו מפעילויות 71,336 142,483

150,954 207 הוצאות הנחלה וכלליות 7 473,
הוצאות נטו לפני מימון ללג136,1) (8,471)
הוצאות מימון נטו (4,692) (7,686)

הוצאות נטו אחרי מימון (140,829) (16,157)
הכנסות אחרות, נטו 13,530 ) _

הוצאות מפעולות רגילות (127,299) | (16,157)

ו
1
1

ו

!
הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מחס.

-4-
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< ךזך< ערוץ 7
דוח על השינויים בנכסים נטולשנת 2015 וכ1

31 במרץ 2016 לרנעוו שהסתיים ביום
(גלתי מנוקר)

(בשקלים חדשים)

שלא קימת שלא קימת
הגבלה - הגבלה �
לשימוש לשימוש

פעילויות ר. קבוע סן הגל

יתרה ליזם 1 בינואר 2015 82,379 61,077 3,456*1

הכנסות נטו (גרעין) לשגה י (16,157) <157,$|1)

סכומיס שהועברו לכיסוי הוצי פחת 10,950 (10,950) -1

יתרה ל<וס 31 במרץ 2015 77,172 50,127 127,299

הכנסות נטו (גרעץ) לשנוז (127,299) (127,299)

סכוגגינז שה*עברו לכיסוי תיצי פוזת 11,657 (11,657) -]

מכירת רכ\ש קבוע 38,470 (38,470)

יתרה ליום 31 במרץ 2016 -י

!

ו

:
1

ו

הבאוריס לדוחות הכספיים מחווים חלק בלתי נפרד מהם.

ו

-5-

וו
1



ידידי ערוץ 7
דוח על תזרימי המזומנים

לתקופה מ<ו10 בינואר 2015 עד 31 במרץ 2016

מ ' 01/01/2015 מ ' -01/01/2014
עד� 31/03/2016 עד� 31/12/2014

ש"ח ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
גרעין בשנת הדוח (127,299) 1 (16,157)

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים י
ושווי מזומנים מפעילות שוטפת, נספח א' (53,350) (1,063)

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת (9*180,6) (17,220)

תזרימי מזומנימ מפעילות השקעה
עלות נכס שנמכר 8,470ג

מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה 38,470

ירידה במזומנים ושווי מזומגים (142,179) (17,220)
יתרת מזומגים ושווי מזומנים לתחילת השנה 142,179 159,399

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה � - 142,179
נספח אי ;

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
ושווי מזומנימ מפעילות שוטפת

הכנסות והוצאות שאינן כרוגות גתזרימי מזומנים;
פחת והפחתות 11,657 10,950
(4,622) (18, עלייה בעתודה לפיצויים (515

שינויים בסעיפי רגוש והתחייבויות:
53) !עליה בזכאים ויתרות זכות (13,407) (7,391) ירידה בחיובים שונים (085,

(1,063) (53,350)
פ10ו^<<*ננ ••?91308)

ו
ו

הנאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מחם.
ו

-6.
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ידיד< עיי\ 7
נאוממ לזיוחות הכספיים ;

! 
עמותת ידידי ערוץ י (ע"ר) (להלן העמותה} נרשמה כעמותה ברשם העמותות ביוס <"ח אייר חתשנ"ג (9.5.93)באור 1 - כלל*

כתוצאה מהחלטה וו שינתה העמותה את מדיניותה החשבונאית והחלה לדווח על פי כללי חשבונאות מקובליםבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של העמותה, שהתקיימה ביוס 25 בספטמבר 2016,�הוחלט על פירוק העמותה.עמותת ידידי ערוץ 7 נרשמה כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה וכמלכ"ר לענין חוק מס ערך מוסףמטרותיה העיקריות של העמותה הן ?. לסייע לערוץ י בהפקת תוכניות, שיפורן והרחבתן.ומספרה 217-2�58-022.
לגבי עמותה בחיסול.

נאור 2 י עיקרי המדידות החשבונאית !

א. הגדרות

בדוחו"ת כספיים אלו:
• העמותה • ידידי ערוץ 7 ,
̂א מוטלת על השימוש בו* נכסים נטו - ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה. ן * נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה ש
� נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה - אותו חלק של הנכסים נטו של העמותה הנו^ע מתרומות, הקצבות אוהגבלה. |

לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים או הגורמים האחרים שנתנו• הגבלה בעלת אופי ומני � הגבלה הפוקדת, או מוסרת, עם קרות ארוע מסוים, או עם חלוף זמן, או שניתןהכנסות אחרות, אשר השימוש בו הוגבל, על ידי תורמים או גורמים אחרים.
את המקורות. 1
• צדדים קשורים - כמשמעותם בגלוי דעת 29 ובגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון! בישראל, ובתקן חשבונאות* מדד - מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ,

5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ב. 3ס<ס הרישום

1. העמותה רושמת את נכסיה, תתחיבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירת.
2. הדוחות הכספיים נערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית ללא חת^מת של הדוחות הכספיים

להשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי וללא מתן גילוי נאות על השפעתם על המצב הכספי
ועל תוצאות הפעילות, לאור זאת הדוחות הכספיים אינם מוצגים בהתאם לתקן 12!של המוסד הישראלי לתקינה

ובחשבונאות. 1
1
ג. או0ו הצגת הדוחו"ונ ה3ספ<<0 י-

1. מיון היתרות הכולללות בקבוצת הנכסים, נטו נעשה תוך כדי הבחנה בין:
- נכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה.

- נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.
2. הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלת מוצגים תוך הבחנה בין:

� נכסים נטו לשימוש לפעילות.
- נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

ההכנסות שהתקבלו ושצמחו בתקופה ללא כל הגבלה על השימוש בהן וכן את אותו חלק של הנכסים נטו3. הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח, "הכנסות" כוללות את כל
שהוגבלו ואשר שוחררו במהלך התקופה מהנחיות התורמים. "הוצאות" כרללות|גם את ההוצאות שמומנו

החשבון לרכוש קבוע, סכומים שנבעו בשנת החשבון ממימוש רכוש קבוע וסכומים שהועברו בשנת החשבוןלפעילויות לבין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלח - ששימשו לרכוש קבוע בגןלן סכומים ששימשו בשנת4. הדוח על השינויים בנכסים נטו כולל גס העברות בין הנכסים נטו שלא קימת לגביהם הגבלה - לשימושממקורות שהוגבלו על ידי מי שנתן אותם.
לכיסוי הוצאות פחת. � י 1
ו
/
ו

יד-

ו

ו
ו
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ידידי ערוץ 7
באורים לדוחות הכספיים ן

נאור 2 - עיקר* המדיניות החשבונאית - המשד

ו
ד. הצמדה למדד אי למטבע חש ;
ו

1. נכסיס והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין] היציג ליום המאזן.
2. נכסים והתחייבויות הצמודים למדד מוצגים לפי תנאי ההצמדה של כל יתדה.

הכנסוו? והוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע הפעולות. .3
4. הפרשי הצמדה ושער גרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם,

5. להלן פרטים על המדדים ועל שערי החליפין לתאריך המאזן:
31.12.14 31.03.16

מדד (בנקודות) 05.2: 107.4 !
דולר של ארה''ב (בש"ח ל-1 דולר) 3.766 3.889 י
יורו 4.285 4.725 [
לירה שטרלינג 5.426 6.064 ;
?

ה. מזומנים ושיו* מזומנים ;

כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנוילותן גבוהה, הכוללות בין היתר פקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנקים
ושחתקופה עד למועד מימושם במועד ההשקעה בחם לא עלתה על שלושה חודשים. .

ו. רכיש קבוע 1

נוח בשיעורים שנתיים הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר, הפחת מחושב בשיטת הפחת חש
הנחשבים מספיקים להפחתת הנכסים לאורך תקופת השימוש המשוערת בחם.

15̂ שיעורי הפחת: מחשבים *33 רכב <

ו
ז. הסתייעות באומדנים

בעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, מ רשת הנהלת העמותה
לבצע אומדנים ולחני הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובב �אורים חנלויים אליהם.

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

ה. עתודה לחופשה

העמותה לא ערכה הפרשה כלשהי בגין התחייבויותיה המצטברות של העמותה כלפי עובדיה לקבלת פדיון כספי
לימי חופשה לא מנוצלים.

ט. עתודה לפיצויים 1

העמותה ערכה הפרשה בגין התחייבויותיה המצטברות כלפי עובדיה שיהיו זכאים לפיצויים עפ"י חוק פיצויי .
פיטורין (תשכ"ג-1963)

י. מ<ו1 ההתאות 1

מיון ההוצאות נעשה על ידי הנהלת העמותח.

ן
ו
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<ד<די ערוד 7
נאורים לדוחות הכנפיים 1

31/12/20X4 31/03/2016באור 3 ? רנוש שוטף
ש"ח ש"ח

""""""" 1 _ •מזומנים ושווי מזומנים - , 142,179

- 33 ישראל נשיונל ניוזקוט 085,
33,085

ן
1

סה"כ רכוש שוטף 33,085 ! 142,179
ו
1

עלות פחת שנצבר עלות מופחתתבאוד 4 י רכוש קבוע
31/12/2014 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח
50, מחשבים - - - -רכב - 127
50,127 -

31/03/2016 31/12/2014נאור 5 - התח"בות בגיו ס<ים יחסי עיבד מעביד
ש"ח : ש"ח

בניכוי - ייעודה שהופקדה ~ (63,805)עתודה לפיצויי פרישה - 82,320פיצויי פרישה
18,515

ו

ביתרת הסגירה לא נכללו עובדים שיתרת היעודה שלחם עלתה על יתרת העתודה.
באור 6 י תרומות ;
תרומות מעל 20,000 ש"ח 01.01.2015-31.03.2016: •
77 ש"ח ! 1)3¥1ס 3נ1גת13\ 46,092.80 ש"ח [ ?^11616£מ6נד1ג0 962.00,

45 ש"ח , 7ל1421110161 866.30
25 ש"ח , , 80111133 11168̂ג 593.28

21 ש"ח 13̂? ם10ם1מ00 455.00, 11̂
1̂1011361 112^1650 20,434.50 ש"ח
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<ד<ד< ערוץ 7י

נאוריט לדוחות הכספיים

מ � 01/01/2015 י מ - 01/01/201$באור 7 י הוצאות חנהלו? וכלליות
עד- 1/03/2016? עד� 31/12/2011

ש"ח ש"ח

25 25,128דואר למשלוחים 9,814 6,181 נסיעות לחו"ל 18,118 י 18,352פחת 11,657 , 10,950הוצאות רכב 28,970 1 31,906הגח"ח וביקורת 74,554 15,120עמלות בנקאיות 39,275 43,317משרדיות ושונות 085,
150,954 ? 207,473
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