תאריך11.2.6.11 :

לכבוד
רשם העמותות ,מחלקת ניהול תקין
רח' כנפי נשרים 11
ירושלים 41121
א.נ,.

הנדון :המצאת מסמכים מטעם העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר) 14.111212
אבקשכם לתת לנו אישור ניהול תקין לשנת  6.11ו .6.11 -
בהתאם לדרישות חוק העמותות הרינו להמציא מסמכים כדלקמן:
 .1דו"ח כספי לשנת .6.13
 .6דו"ח מילולי לשנת .6.13
 .3פרוטוקול של אסיפה כללית המאשרת את הדו"ח הכספי והמילולי לשנת .6.13
 .1המלצות ועדת ביקורת לשנת .6.13
 .1הודעה בדבר קבלה /אי קבלת תרומות מישות מדינית זרה.
לצרכים משרדיים :כתובת דוא"ל של העמותה (אם קיימת)silvia_a@cancer.org.il :

בכבוד רב,
שם:

שרה גרדין – גזברית העמותה

כתובת  :רח' רביבים  7גבעתיים
טלפון.1636.4141 :
חתימה_______________ :

1

דו"ח מילולי לשנת 1023
בהתאם לסעיף  33א לחוק העמותות ,תש"ם 2890-מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש
לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק
האמור:
שם העמותה :העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר) מספר 14.111212 :
 .2פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :1023
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה
לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
כנס שנתי – +3.7.6.13כנס נוסף
הוצאה של  6גליונות בטאון סיעוד אונקולוגי
חלוקת מלגות לאחיות אונקולוגיות לצורך
השתתפות בכנסים בארץ ובחול.
חברות באיגודים מקצועיים.
תחזוק אתר

הסכום שהוצא ע"י העמותה לביצוע הפעולות
בהתאם למופיע בדו"ח הכספי

 238,312ש"ח

 .1המבנה הארגוני של העמותה בשנת : 1023
גזברית :
שרה גרדין

.11.63476

חברי הוועד:
שם חבר הועד
שרה בן עמי  -יו"ר יוצא
ליויה כסלו – יו"ר נכנס
נורית שניידר
ג'סיקה ליבנה
אלה מולר
שרית אשכנזי
יעל בן גל
דליה גורדון
קרן ארפי
בלה אליגושוילי

מספר זהות
054338389
.1212.6.7
.31134.41
.1626744.
.11262117
.31.4.31
.14.71213
.272.2413
.31464124
.11664416

חברי ועדת ביקורת:
שם חבר
רות אלקיים
ננה חיילי
תמי מודיאנו

מספר זהות
.13224224
.11131144
.17171431

מורשי חתימה:
שם מורשה החתימה
ליויה כסלו
שרה גרדין

מספר זהות
.1212.6.7
.11.63476

2

פברואר 6..4

תאריך מינוי אחרון
פברואר 6..4
פברואר 6..4
יולי 6..4
פברואר 6..4
פברואר 6..4
יוני 6.16
יוני 6.16
יוני 6.16
יוני 6.16
יוני 6.16

תאריך מינוי אחרון
יוני  6.16לועדת ביקורת
יוני  6.16לועדת ביקורת
יוני  6.16לועדת ביקורת

תפקיד
יו"ר העמותה
גזברית העמותה

נושאי משרה המועסקים בעמותה (מנכ"ל ומי שכפוף לו ישירות ,גזבר,דובר וכו'):
שם פרטי/משפחה

תאור תפקיד

מס' זהות

כמה עובדים הועסקו בעמותה בשנת  ?6.13אין
כמה מתנדבים התנדבו בעמותה בשנת  ?6.13אין

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת  - 1023לא רלבנטי
פרטים של תאגיד אחר  -שמרבית מחברי העמותה או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים
בו(או קרוביהם):
שם התאגיד ___--____ :מספרו__--___ :
פרטים של תאגיד אחר שנושא משרה בעמותה מכהן בו בתפקיד מקביל לנושא משרה :שם
התאגיד _______--_____:מספרו_________ :
פרטים של תאגיד אחר בעל זיקה לעמותה :שם התאגיד _:מספרו_ :
 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת  1023והיוו חלק מרכזי בפעילותה:
תיאור כללי של השירות/קניות המהוות
חלק מרכזי בפעילות התאגיד (ללא שם
נותן השירות)
ימי עיון

 16.,...ש"ח

גלית אזולאי סטודיו
לעיצוב גרפי

עיצוב והפקת דפוס

 31,4..ש"ח

אחסון אתר ,שדרוג
ותחזוקה – NetOne

אתר אינטרנט

 3,121ש"ח

NEWS LETTER

 1,.72ש"ח

רואה חשבון

 3,11.ש"ח

טללים כנסים
וארועים

מערכת רב מסר
" גסר רשפי ושות' ".

היקף כספי שנתי של
השירות שניתן /הקניה

 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :1023
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח

ייעוד התרומה
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השימוש שנעשה בתרומה
בתקופת הדו"ח

 .6עלויות גיוס התרומות בשנת 1023
עלות גיוס התרומות :אין

 .3העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת 1023
תיאור הנכס
הנעבר/הכסף
_____________

.9

שם הגורם אליו עבר
הנכס

השווי הכספי של
הנכס

הקשר בין הגורם
הנעבר לעמותה

פירוט עסקאות במקרקעין בשנת  - 1023לא רלבנטי
.1
.6
.3
.1

.1

תיאור הנכס _________גוש_______ חלקה__________ תת חלקה____
סוג העסקה____________
הצדדים לעסקה :צד א' -העמותה צד ב'____________-
פירוט הקשר בין העמותה ו/או מי מחבריה ו/או מי מנושא משרה בעמותה לצד בעסקה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
המחיר ששולם במסגרת העסקה______________________________________:

 .8עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת  - 1023לא רלבנטי
סוג העסקה_______________________________:
שם ופרטיו של הצד לעסקה הקשור לעמותה___________________:
סכום העסקה_____________________________ :
 .20דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת  - 1023לא רלבנטי
שם הגורם המוסמך _______________________________________ :
פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון_______________________________:
דיווח על ביצוע דרישות הגורם המוסמך (לרבות
מועדים)__________________________________________________:
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 .22פירוט אירועים חריגים בשנת  -1023לא רלבנטי
תאור האירוע ומועדו:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .21תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :1023
פעילות העמותה בשנת  6.13מיועדת עבור כלל האחיות האונקולוגיות ברחבי הארץ
,קיימים כנסים והשתלמויות המתקיימים במרכז הארץ וקיימים כאלה המתקיים ברחבי
הארץ במרכזים השונים.
 .23פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :1023
______________________________________________________________-
_______________________________________________________________
 .24עדכונים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  2.2.23ועד להגשת הדו"ח
המילולי לאישור האסיפה הכללית):
מס'

עדכון סעיף

.2

---------

.1

-----------

.3

----------

בעניין

פירוט העדכון

חתימת חברי ועד העמותה
אנו ,הח"מ ,ליויה כסלו ת.ז  ,056460103שרה גרדין ת.ז  , 055013831שני חברי ועד
העמותה ,מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת  1023המפורט לעיל ,אשר
הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום  14באפריל  1024ואושר על-ידי האסיפה הכללית
ביום  14באפריל .1024
ליויה כסלו ת.ז 056460103

שרה גרדין ת.ז 055013831

חתימה___________ :

חתימה_____________ :

תאריך חתימה 22 :ביוני 1024
לתשומת לב -במידה ואין מקום בטופס הקיים ,ניתן לצרף דפים נוספים לטופס הקיים ,תוך
מתן הפניה מתוך הטופס.
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טופס ג

רשימת חמשת מקבלי השכר
שם עמותה( :ע"ר)
מספר עמותה14.111212 :
שם
מקבל השכר

ת.ז.

תפקיד

שכר ברוטו
בשנה

אין
אין
אין
אין
אין

חתימת מורשה :תאריך החתימה –  22 :ביוני 1024
ליויה כסלו – יו"ר העמותה

ת.ז .1212.6.7

חתימה __________________ :

שרה גרדין  -גזברית

ת.ז .11.63476

חתימה___________________ :
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טופס ד
המלצות ועדת ביקורת
שם העמותה :עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

מס' עמותה( :ע"ר) 14.111212

ועדת הביקורת בדקה את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפקידיה המפורטים בסעיף
 3.לחוק העמותות ,התש"ט ,144.-וקראה את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת .6.13
ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית:
לאשר את הדו"ח הכספי והדוח המילולי לשנת .6.13
תאריך חתימה  22 : :ביוני 1024
שם חבר

מספר זהות

רות אלקיים

.13224224

ננה חיילי

.11131144

תמי מודיאנו

.17171431

חתימה
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טופס ה

דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה
למילוי רק בעמותות מעלות מחזור שנתי העולה על  3..,...ש"ח
א.
ב.

האם העמותה קיבלה בשנת  6.13תרומות מישויות מדיניות זרות ששוויין המצטבר עולה על
 ?₪ 6.,...לא
אם כן – יש למלא את הטבלה:

זהות נותן התרומה

סכום התרומה

מטרת התרומה או התנאים לתרומה ,אם
יש כאלה
ייעודה

-

ג.

*האם לעמותה יש אתר אינטרנט? כן
* אם לעמותה יש אתר אינטרנט עליה לפרסם בו את המידע האמור בסעיף קטן ב ,אם אין לה
אתר ,יפורסם המידע באתר האינטרנט של רשם העמותות.
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טופס ו

שינוי כתובת
הרינו להודיעכם כי כתובת העמותה השתנתה ,הכתובת המעודכנת היא :אין שינוי בכתובת
*שם העמותה

*מס'
עמותה

*רחוב,
מספר

*עיר

*מיקוד

אצל

* שדות חובה

ליויה כסלו – יו"ר העמותה

ת.ז .1212.6.7

חתימה __________________ :

שרה גרדין  -גזברית

ת.ז .11.63476

חתימה___________________ :

תאריך חתימה  22 :ביוני 1024
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טלפון

