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)עמותה רשומה( מספר

שם העמותה

58 - 000740 - 9

אשה לאשה

תאריך30/06/2013 :

דין וחשבון מילולי לשנת 2012
לשימוש המשרד

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:
שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט.
משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.
סימוכין201523:

חלק א'  -דו"ח מילולי

 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדין וחשבון
הפעולות העיקריות שבוצעו על ידי העמותה לצורך קידום מטרותיה
במהלך שנת הדין וחשבון

הסכום שהוצא על ידי העמותה לביצוע הפעולות
בהתאם למופיע בדין וחשבון הכספי

1

העמותה נתנה מקלט פיזי ,עזרה נפשית ,סיוע וטיפול משפטי
שהופנו למקלט ,טיפול בכל הילדים במסגרת טיפולית חינוכית

₪ 3,333,118

2

קוימה תכנית שיקומית בקהילה לנשים ולילדים

₪ 1,404,053

 .2מבנה ארגוני )עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדין וחשבון
 gנושאי משרה המועסקים בעמותה )מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות(:
b
c
d
e
f
נושא משרה מספר 1
תעודת זהות

שם משפחה
בנשלום-דור

051133031
תאריך מינוי

שם פרטי
מירי

מספר שנים בתפקיד ברצף

01/06/2010

תפקיד
מנהל כללי

3

נושא משרה מספר 2
תעודת זהות

שם משפחה

033320540
תאריך מינוי
01/04/2007

שניידרמן

נעמי

מספר שנים בתפקיד ברצף

תפקיד

5

מספר המועסקים בעמותה בשנת הדין וחשבון

שם פרטי

אחר

52

פיתוח משאבים
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60

מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדין וחשבון

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת הדין וחשבון
תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים בהם:
)אם יש אסיפה של נציגים לפי סעיף  24לחוק ,תאגידים אשר מרבית הנציגים הם בעלי מניות או שותפים בהם(
מספר תאגיד

שם התאגיד
1

תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד לנושא משרה:
מספר תאגיד

שם התאגיד
1

תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
תאגיד מספר 1
מספר תאגיד

שם התאגיד

טיב הזיקה בין העמותה לתאגיד

 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת הדין וחשבון והיוו חלק מרכזי בפעילותה
האם התקבלו שירותים לעמותה בשנת הדין וחשבון?

כן

תיאור כללי של השירות  /קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות התאגיד )ללא שם
נותן השירות(

היקף כספי שנתי של השירות
שניתן /הקניה

1

מזון-פירות וירקות

₪ 161,686

2

שיפוץ

₪ 106,703

3

חשמל

₪ 95,847

4

סיוע משפטי לנשים

₪ 119,877

 .5שימוש בכספי תרומות בשנת הדין וחשבון
סכום התרומה

1

מטרת התרומה

השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדין וחשבון

קיום פעילות טיפולית שיקומית במקלט ,בדירות המעבר
סיוע מיידי ולאורך זמן לנשים מוכות
ובקהילה עבור נשים מוכות וילדיהן ובכלל זה טיפול נפשי,
)שנפגעו מאלימות מבן זוג( ולילדיהן.
קבוצות תמיכה ,השכלה ושיקום מקצועי ,העשרה סיוע וייצוג
₪ 2,217,408
העלאת מודעות לתופעת האלימות
משפטי ,מתן מענקי שיקום והפעלת מסגרת חינוכית טיפולית
במשפחה ושינוי מדיניות בתחום.
עבור ילדי הנשים.

 .6עלויות גיוס התרומות בשנת הדין וחשבון
אופן הגיוס
יצירת קשר בעל פה ובכתב עם תורמים קיימים ופוטנציאליים במגוון אמצעים ובכלל
 1זה פגישות ,שיחות טלפון ,מכתבים ,הודעות מייל ,ניוזלטר ,דוחות פעילות וארוע
התרמה.

עלות גיוס
התרומה

286,271

הסכום שהתקבל

2,217,408
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 .7העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדין וחשבון
שורה מספר 1
השווי הכספי של הנכס

תיאור הנכס  /כסף שהועבר

₪
הקשר בין האדם  /גוף אליו עבר הנכס לעמותה

שם האדם  /הגוף אליו עבר הנכס

 .8פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדין וחשבון
שורה מספר 1
תיאור הנכס
חלקה

גוש

תת חלקה

סוג העסקה

הצדדים האחרים לעסקה:
הצד לעסקה

הקשר לעמותה )פירוט הקשר בין העמותה ו/או מי מחבריה ו/או מי מנושאי
משרה בעמותה לצד בעסקה(

1

המחיר ששולם \ התקבל במסגרת העסקה

₪

 .9עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת הדין וחשבון
"צדדים קשורים" כמפורט בסעיף ) (9לתוספת השלישית לחוק העמותות תש"ם – .1980
צד קשור מספר 1
סוג העסקה

סכום העסקה

שם ופרטיו של הצד השני לעסקה

₪
הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה

 .10דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת הדין וחשבון
דרישה מספר 1
שם הרשות המוסמכת:
פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון

בתאריך:

דיווח על ביצוע התיקונים )לרבות מועדים(
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 .11פירוט אירועים חריגים בשנת הדין וחשבון
לעניין זה "אירועים חריגים" כדוגמת :התפטרות מוסד ממוסדות העמותה ,התפטרות מנהל כללי ,שינוי משמעותי בקהל היעד
שלה או שינוי משמעותי באזור הפעילות שלה ,פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה ,והגשת כתב
האישום כנגד העמותה או כנגד מי מנושאי המשרה בה.
מועד האירוע

תיאור האירוע
1

 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדין וחשבון
פעילות

מקום
1

ירושלים

פעילות טיפולית ,חינוכית ,שיקומית וסיוע משפטי עבור נשים מוכות וילדיהן במקלט,
בדירות המעבר ובקהילה

2

אשקלון

דירות מעבר

 .13פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדין וחשבון
אירוע מספר 1
תיאור האירוע

ההשפעה הכספית
בשקלים חדשים

תאריך האירוע

₪

 .14עדכונים נוספים
שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדין וחשבון המילולי לאישור האסיפה הכללית.
דרישה מספר 1
עדכון סעיף
בעניין

פירוט העדכון
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 .15חלק ב' – הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה
בעלי תפקידים בעמותה נכון ליום מילוי הטופס ,תאריך :30/04/2013

לידיעתך ,על פי חוק יש לדווח על כל חברי הוועד

שורה מספר 1

תפקיד חבר ועד
תעודת זהות
052196342
שם פרטי

שם משפחה
ארנה

רשף
יישוב

רחוב

ירושלים

מספר בית
39

השיירות
תאריך מינוי

מיקוד

תא דואר

92544

מספר שנים כולל בתפקיד
10

07/11/2002

דואר אלקטרוני נוסף

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

שורה מספר 2
תפקיד חבר ועד
תעודת זהות
000856690
שם פרטי

שם משפחה
עפרה

ג'יניאו
רחוב

יישוב
רבדים

ירושלים
תאריך מינוי
25/09/2005
דואר אלקטרוני

wtwshelter@013net.net

מספר בית
13

מיקוד
93391

מספר שנים כולל בתפקיד
7
דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר
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שורה מספר 3
תפקיד חבר ועד
תעודת זהות
000485052
שם פרטי

שם משפחה
רות

מירון
יישוב

רחוב

ירושלים

מספר בית

אליעזר הגדול
תאריך מינוי

8

מיקוד

תא דואר

93590

מספר שנים כולל בתפקיד
9

14/12/2003

דואר אלקטרוני נוסף

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

שורה מספר 4
תפקיד חבר ועד
תעודת זהות
065069395
שם פרטי

שם משפחה
עדינה

שוורץ
רחוב

יישוב
גדליהו

ירושלים
תאריך מינוי
15/05/2005
דואר אלקטרוני

wtwshelter@013net.net

מספר בית
5

מיקוד
93555

מספר שנים כולל בתפקיד
7
דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר
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שורה מספר 5
תפקיד חבר ועד
תעודת זהות
007211022
שם פרטי

שם משפחה
רותי

הורן
יישוב

רחוב

ירושלים

מספר בית
0

ת.ד4383 .
תאריך מינוי

מיקוד

תא דואר

00000

מספר שנים כולל בתפקיד
6

04/04/2006

דואר אלקטרוני נוסף

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

שורה מספר 6
תפקיד חבר ועד
תעודת זהות
050634583
שם פרטי

שם משפחה
ענת

גל
רחוב

יישוב
מבוא פל ים

ירושלים
תאריך מינוי
10/11/2009
דואר אלקטרוני

wtwshelter@013net.net

מספר בית
23

מיקוד
97890

מספר שנים כולל בתפקיד
3
דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר
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שורה מספר 7
תפקיד חבר ועד
תעודת זהות
013550991
שם פרטי

שם משפחה
ג'נט

באומגולד לנד
רחוב

יישוב
יהודה

ירושלים

מספר בית
3

תאריך מינוי

מיקוד

תא דואר

93627

מספר שנים כולל בתפקיד
2

11/04/2010

דואר אלקטרוני נוסף

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

שורה מספר 8
תפקיד חבר ועד
תעודת זהות
000082438
שם פרטי

שם משפחה
ישראלה

הירשברג
רחוב

יישוב
דרך חברון

ירושלים
תאריך מינוי
14/12/2010
דואר אלקטרוני

wtwshelter@013net.net

מספר בית
87/2

מיקוד
93626

מספר שנים כולל בתפקיד
2
דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר
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לידיעתך ,על פי חוק יש לדווח על כל חברי ועדת הביקורת

שורה מספר 9

תפקיד חבר ועדת ביקורת
תעודת זהות
009816406
שם פרטי

שם משפחה
אהובה

איתין
יישוב

רחוב

ירושלים

מספר בית

פררה אברהם
תאריך מינוי

7/37

מיקוד

תא דואר

96429

מספר שנים כולל בתפקיד
3

23/05/2010

דואר אלקטרוני נוסף

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

שורה מספר 10
תפקיד חבר ועדת ביקורת
תעודת זהות
054951173
שם פרטי

שם משפחה
דרורה

שיך עודה
רחוב

יישוב

טשרניחובסקי

ירושלים
תאריך מינוי
10/04/2011
דואר אלקטרוני

wtwshelter@013net.net

מספר בית
3/6א

מיקוד
92581

מספר שנים כולל בתפקיד
1
דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר
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האם יש מורשה חתימה לעמותה? כן

שורה מספר 11

תפקיד מורשה חתימה
תעודת זהות
065069395
שם פרטי

שם משפחה
עדינה

שוורץ
יישוב

רחוב

ירושלים

מספר בית
5

גדליהו
תאריך מינוי

מיקוד

תא דואר

93555

מספר שנים כולל בתפקיד
4

25/12/2007

דואר אלקטרוני נוסף

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

שורה מספר 12
תפקיד מורשה חתימה
תעודת זהות
052196342
שם פרטי

שם משפחה
ארנה

רשף
רחוב

יישוב
השיירות

ירושלים
תאריך מינוי
25/12/2007
דואר אלקטרוני

wtwshelter@013net.net

מספר בית
39

מיקוד
92544

מספר שנים כולל בתפקיד
5
דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר
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שורה מספר 13
תפקיד מורשה חתימה
תעודת זהות
051133031
שם פרטי

שם משפחה
מירי

בנשלום-דור
יישוב

רחוב

ירושלים

מספר בית

המשוררת רחל
תאריך מינוי

11/7

מיקוד

תא דואר

96348

מספר שנים כולל בתפקיד
5

25/12/2007

דואר אלקטרוני נוסף

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

שורה מספר 14
תפקיד מורשה חתימה
תעודת זהות
015241805
שם פרטי

שם משפחה
אנדי

סומר
רחוב

יישוב
אבן שמואל

ירושלים
תאריך מינוי
23/05/2010
דואר אלקטרוני

wtwshelter@013net.net

מספר בית
65/3

מיקוד
97234

מספר שנים כולל בתפקיד
2
דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר
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שורה מספר 15
תפקיד מורשה חתימה
תעודת זהות
028056695
שם פרטי

שם משפחה
איריס

יהושע
יישוב

רחוב

ירושלים

מספר בית
4/6

אביעד
תאריך מינוי

מיקוד

תא דואר

93701

מספר שנים כולל בתפקיד
2

23/05/2010

דואר אלקטרוני נוסף

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

שורה מספר 16
תפקיד מורשה חתימה
תעודת זהות
050634583
שם פרטי

שם משפחה
ענת

גל
רחוב

יישוב
מבוא פל ים

ירושלים
תאריך מינוי
05/01/2011
דואר אלקטרוני

wtwshelter@013net.net

מספר בית
23

מיקוד
93771

מספר שנים כולל בתפקיד
1
דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר
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האם יש רואה חשבון לעמותה? כן

שורה מספר 17

תפקיד רואה חשבון
תעודת זהות
059773986
שם פרטי

שם משפחה
רויטל

שימרון
רחוב

יישוב
ירושלים

מספר בית

זרחי ישראל
תאריך מינוי

39

מיקוד
97280

מספר שנים כולל בתפקיד
10

01/12/2002
דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

תקנון העמותה

מאפשר

למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד.

העמותה

חייבת

במינוי רואה חשבון.

דואר אלקטרוני נוסף

תא דואר

עמוד  14מתוך14
a aa aa aa

חתימת חברי וועד העמותה
אנו החתומים מטה ,שני חברי ועד העמותה ,מאשרים בזאת את פרטיו של הדין וחשבון המילולי לשנת  2012המפורט לעיל.
האסיפה כללית מיום  27/06/2013אישרה את סעיפים  1עד  14של הדוח המילולי.
בנוסף ,מצורפת הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם נכון ליום מילוי טופס זה )חלק ב' של הדוח המילולי(.
חבר ועד מספר 1
שם משפחה
רשף

שם פרטי
ארנה

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

חתימה
_______________________

חבר ועד מספר 2
שם משפחה
שוורץ

שם פרטי
עדינה

דואר אלקטרוני
wtwshelter@013net.net

חתימה
_______________________

המסמך נשלח להדפסה.
כדי שהמידע שמלאת בטופס יקלט אצל רשם העמותות,
יש לחתום על המסמך בהתאם לחוק ,ולשלוח אותו בדואר לרשם העמותות.
עם קבלת המסמך החתום כדין במשרדי הרשם ,ייקלט המידע המקוון.
לתשומת לב -
במידה ויש צורך להוסיף פרטים נוספים מעבר לנדרש בדין וחשבון ,ניתן להוסיפם ולצרפם לדין וחשבון הקיים.

לשימוש המשרד
לשימוש רשם העמותות בלבד

