תאריך25.2.2017 :

לכבוד
רשם העמותות ,מחלקת יהול תקין
רח' כפי שרים 15
ירושלים 95464
א,..

הדון :המצאת מסמכים מטעם העמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי בישראל )ע"ר( 580141646
אבקשכם לתת לו אישור יהול תקין לשת .2018
בהתאם לדרישות חוק העמותות הריו להמציא מסמכים כדלקמן:
 .1דו"ח כספי לשת .2016
 .2דו"ח מילולי לשת .2016
 .3פרוטוקול של אסיפה כללית המאשרת את הדו"ח הכספי והמילולי לשת .2016
 .4המלצות ועדת ביקורת לשת .2016
 .5רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה לשת .2016
 .6הודעה בדבר קבלה /אי קבלת תרומות מישות מדיית זרה.
 .7הצהרה על העדר תביעות כגד העמותה בשת .2016

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
טלפון0523209485 :
חתימה_______________ :
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דו"ח מילולי לשת 2016
בהתאם לסעיף  37א לחוק העמותות ,תש"ם 1980-מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש
לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק
האמור:
שם העמותה :העמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי בישראל )ע"ר( מספר 580141646 :
 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשת :2016
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה
לצורך קידום מטרותיה במהלך שת הדו"ח
כס שתי – + 6.7.16
הוצאה של  3גיליוות בטאון סיעוד אוקולוגי
חלוקת מלגות לאחיות אוקולוגיות לצורך
השתתפות בכסים בארץ ובחול ,מתן פרסי
הצטייות .
פיתוח ותחזוק אתר ,הפעלת מע' רב מסר
,הפעלת שירותי מזכירות

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

 383,508ש"ח

 .2המבה הארגוי של העמותה בשת : 2016
גזברית :
שרה גרדין
חברי הוועד:
שם חבר הועד
ליויה כסלו – יו"ר העמותה
שרית אשכזי
יעל בן גל
דליה גורדון
קרן ארפי
בלה אליגושוילי
אילה קדמון
שרית כדורי
רדיאו רות
עת פק
גלפור מיכל
חברי ועדת ביקורת:
שם חבר
רות אלקיים
תמי מודיאו
אפרת לוין
מורשי חתימה:
שם מורשה החתימה
ליויה כסלו
שרה גרדין

055023972

מספר זהות
056460207
03409031-6

058074613
067606913
031929168
011229812
05793081-0
05597688-0
05720973-6
02228946-6
02789778-4

מספר זהות
053669669
057474835
02797471-6

מספר זהות
056460207
055023972
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פברואר 2008

תאריך מיוי אחרון
פברואר 2008
יוי 2012-
יוי2012 -
יוי2012 -
יוי 2012-
יוי 2012-
יולי 2016-
יולי 2016-
יולי 2016-
יולי 2016-
יולי 2016-

תאריך מיוי אחרון
יוי  2012לועדת ביקורת
יוי  2012לועדת ביקורת
יולי  2017לועדת ביקורת

תפקיד
יו"ר העמותה
גזברית העמותה

כמה עובדים הועסקו בעמותה בשת  ?2016אין
כמה מתדבים התדבו בעמותה בשת  ?2016אין

 .3פירוט תאגידים קשורים בשת  - 2016לא רלבטי
פרטים של תאגיד אחר  -שמרבית מחברי העמותה או קרוביהם ,הם בעלי מיות או שותפים
בו)או קרוביהם(:
שם התאגיד ___--____ :מספרו__--___ :
פרטים של תאגיד אחר שושא משרה בעמותה מכהן בו בתפקיד מקביל לושא משרה :שם
התאגיד _______--_____:מספרו_________ :
פרטים של תאגיד אחר בעל זיקה לעמותה :שם התאגיד _:מספרו_ :
 .4השירותים שיתו לעמותה בשת  2016והיוו חלק מרכזי בפעילותה:
תיאור כללי של השירות/קיות המהוות
חלק מרכזי בפעילות התאגיד )ללא שם
ותן השירות(
יום עיון שתי 6.7.16

 109,092ש"ח

קיואס פרודקשס
גלית אזולאי סטודיו
לעיצוב גרפי

יום עיון שתי 6.7.16
עיצוב והפקת דפוס ) 3ביטאוים(

 95,355ש"ח
 61,800ש"ח

אחסון אתר ,שדרוג
ותחזוקה
חברת DHO

אתר איטרט

 18,320ש"ח

שירותי מזכירות רחוקים

 44,925ש"ח

טללים כסים
וארועים

היקף כספי שתי של
השירות שיתן /הקיה

 .5שימוש בכספי תרומות בשת :2016
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
6,000

ייעוד התרומה
פרסים  /מלגות )( 2

 .6עלויות גיוס התרומות בשת 2016
עלות גיוס התרומות :אין

3

השימוש שעשה בתרומה
בתקופת הדו"ח
פרסי מצוייות

 .7העברת כספים וכסים ללא תמורה ,שאיה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשת 2016
תיאור הכס
העבר/הכסף
_____________

.8

שם הגורם אליו עבר
הכס

השווי הכספי של
הכס

הקשר בין הגורם
העבר לעמותה

פירוט עסקאות במקרקעין בשת  - 2016לא רלבטי
.1
.2
.3
.4

.5

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

 .9עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשת  - 2016לא רלבטי
סוג העסקה_______________________________:
שם ופרטיו של הצד לעסקה הקשור לעמותה___________________:
סכום העסקה_____________________________ :
 .10דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשת  - 2016לא רלבטי
שם הגורם המוסמך _______________________________________ :
פירוט הליקויים שדרשו לתיקון_______________________________:
דיווח על ביצוע דרישות הגורם המוסמך )לרבות
מועדים(__________________________________________________:

 .11פירוט אירועים חריגים בשת  -2016לא רלבטי
תאור האירוע ומועדו:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשת :2016
פעילות העמותה בשת  2016מיועדת עבור כלל האחיות האוקולוגיות ברחבי הארץ .
קיום כסים והשתלמויות המתקיימים במרכז הארץ וקיימים כאלה המתקיימים ברחבי
הארץ במרכזים השוים.
 .13פירוט עיין מהותי אחר שאירע בשת :2016
______________________________________________________________-
_______________________________________________________________
.14עדכוים וספים
)שיויים בעייים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שת הדיווח ועד להגשת הדו"ח המילולי
לאישור האסיפה הכללית(:
עדכון סעיף
---

פירוט העדכון

בעיין

חלק ב'  -הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה
.15בעלי תפקידים בעמותה כון ליום מילוי הטופס ,תאריך18.6.17 :
לידיעתכם ,על פי החוק יש לדווח על כל חברי הוועד
חברי הוועד:
מספר זיהוי

שם פרטי

שם
משפחה

כתובת

פברואר 2008

9

יוי 2012

5

יוי 2012

5

יוי 2012
יוי 2012

5
5

יוי 2012

5
1
1
1
1
1

056460207

ליויה

כסלו

03409031

שרית

אשכזי

058074613

יעל

בן גל

067606913
031929168

דליה
קרן

גורדון
ארפי

011229812

בלה

אליגולשוילי

05793081-0

אילה

קדמון

יולי 2016

05597688-0
05720973-6
02228946-6
02789778-4

שרית
רות
עת
מיכל

כדורי
רדיאו
פק
גלפור

2016
2016
2016
2016

5

יר ישראל
108
דבורה 1
קרית אוו
משמר הירדן
 69תל אביב
טף 50
עמק החולה
 60מודיעין
בן גוריון 6
חולון

תאריך מיוי
אחרון

מספר שים
כולל
בתפקיד

יולי
יולי
יולי
יולי

לידיעתכם ,על פי החוק יש לדווח על כל חברי וועדת הביקורת
חברי ועדת ביקורת/גוף מבקר:
כתובת

תאריך
מיוי

מספר זהות
053669669

רות

אלקיים

חלת יצחק
 14תל אביב

02797471-6

אפרת

לוין

057474835

תמי

מודיאו

יקיטו 5
חיפה
הדובדבן 12
קרית אוו

יוי 2012
לועדת
ביקורת
יולי 2017

מורשי חתימה:
מספר זהות

שם
משפחה

שם פרטי

שם פרטי

כתובת

שם
משפחה

מספר שים
כולל
בתפקיד
5
1

יוי 2012

תפקיד
גזברית

5

מספר שים
כולל
בתפקיד
9

סתיו 1/25
גרדין
שרה
055023972
הוד השרון
9
יו"ר
יר ישראל
כסלו
ליויה
056460207
העמותה
108
תקון העמותה לא מאפשר למות מורשי חתימה שאים חברי ועד -א מחק את המיותר.

רואה חשבון:
מספר זיהוי

שם המשרד

גסר  -רשפי
ושות'

כתובת

תאריך מיוי
אחרון

מספר שים כולל
בתפקיד

אחוזה 142
רעה
4330010

פברואר 2012

5

העמותה חייבת/איה חייבת במיוי רואה חשבון
חתימת חברי ועד העמותה
או ,הח"מ ,ליויה כסלו ת.ז  ,056460207שרית אשכז י ת.ז 034090316
שי חברי ועד העמותה ,מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשת 2016
המפורט לעיל .האסיפה הכללית מיום  16.5.2017אישרה את סעיפים  1-14של הדוח
המילולי .בוסף ,מצורפת הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם כון ליום
מילוי טופס זה )חלק ב' של הדוח המילולי(.
תאריך חתימה18.6.2017 :
שרית אשכז י ת.ז 034090316

ליויה כסלו ת.ז 056460207

חתימה_____________ :

חתימה___________ :
שרה גרדין )גזברית ( ת.ז 055023972
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-

חתימה___________ :

לתשומת לב -במידה ואין מקום בטופס הקיים ,יתן לצרף דפים וספים לטופס הקיים ,תוך
מתן הפיה מתוך הטופס.

7

טופס ג

רשימת חמשת מקבלי השכר
שם עמותה) :ע"ר(
מספר עמותה580141646 :
שם
מקבל השכר

תפקיד

ת.ז.

שכר ברוטו
בשה

אין
אין
אין
אין
אין

חתימת מורשה :תאריך החתימה 18.6.17 :
ליויה כסלו – יו"ר העמותה

ת.ז 056460207

שרית אשכזי – חברת ועד

ת.ז 034090316

חתימה __________________ :

שרה גרדין  -גזברית

ת.ז 055023972

חתימה___________________ :
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חתימה __________________ :

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

מס' עמותה) :ע"ר( 580141646

ועדת הביקורת בדקה את תקיות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפקידיה המפורטים בסעיף
 30לחוק העמותות ,התש"ט ,1980-וקראה את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשת .2016
ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית:
•

לאשר את הדוח הכספי והמילולי לשת 2016

•

מורשי חתימה

תאריך חתימה ______________ :
שם חבר

מספר זהות

רות אלקיים

053669669

אפרת לוין

02797471-6

תמי מודיאו

057474835

חתימה

9

טופס ה

דו"ח תרומות שתקבלו מישות מדיית זרה
למילוי רק בעמותות בעלות מחזור שתי העולה על  300,000ש"ח
א.
ב.

האם העמותה קיבלה בשת  2016תרומות מישויות מדייות זרות ששוויין המצטבר עולה על
 ?₪ 20,000לא
אם כן – יש למלא את הטבלה:

זהות ותן התרומה

סכום התרומה

מטרת התרומה או התאים לתרומה ,אם
יש כאלה
ייעודה

-

ג.

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