טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :
לפי סעיף 37א לחוק העמותות ,התש"ם 1980-מתכבדים בזאת חברי ועד העמותה להגיש לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות
העמותה בשנת 2019
שימו לב:
הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט; משום כך יש להימנע ממילוי
פרטים אישיים ,ובכלל זה שמות ומספרי זיהוי של יחידים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות ,מחשש לפגיעה בצנעת הפרט וכן יש
להימנע ממילוי פרטים שאין לפרסמם לפי דין.
בחברה לתועלת הציבור )חל"צ( יש לראות כל מקום בו נכתב "עמותה" כאילו נכתב "חברה" וכל מקום בו נכתב "חבר ועד" כאילו נכתב
"דירקטור"

פרטי התקשרות עם העמותה
הריני לאשר כי כתובת העמותה המעודכנת במסך זה היא כתובת העמותה

המען הרשום של העמותה
רחוב :סעדיה גאון

עיר :תל אביב  -יפו
מיקוד6713521 :

בית:

26

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל:

דרכי התקשרות אחרות עם העמותה
סלולרי 03-6123990
כתובת
דוא"ל:

טל' נוסף03-6123990 :
admin@iwn.org.il

פקס03-6123991 :
אתרwww.iwn.org.il :

העמותה מסכימה לקבל דיוור מרשם העמותות באמצעות הדואר האלקטרוני במקום באמצעות המען הרשום

כתובת למשלוח דואר
עיר :תל אביב  -יפו

ת.ד20020 :.

מיקוד ת.ד6120001 : .

פעילות עיקרית
מחזור כספי
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מחזורה הכספי של העמותה לשנת הדו"ח 2,982,224

ש"ח

פעילות עיקרית
הפעולות העיקריות שביצעה העמותה לצורך קידום מטרותיה הרשומות במהלך שנת הדוח ,בין אם היו כרוכות בהוצאה כספית ובין אם לא
 .1קידום ופעילות למען שיוויון בין המינים בחברה הישראלית וקידום מעמד האישה בישראל.
 .2פעילות בתחום זכויות נשים ,חינוך לשיוויון והעצמת נשים בחיים הפוליטיים והציבוריים.
 .3הכלים לפעילות :חקיקה ,חינוך והתדיינות ,שרות לקהל הנשים ע"י הפעלת קו פתוח לשאלות ותשובות בנושא אפליה.

יעדים
יעדים שנתיים להגשמת מטרות העמותה הרשומות לשנה שלאחר שנת הדוח )שבכוונת העמותה לבצע לצורך מימושם( .נא ציינו אחד עד חמישה יעדים
מרכזיים לפי סדר החשיבות ולצידם את הפעולות העיקריות שבכוונת העמותה לבצע בשנת הדוח הבאה לצורך מימוש יעדיה השנתיים
יעדים מרכזיים

הפעולות העיקריות

במסגרת יצירת חזון לשוק תעסוקה שיוויוני

קידום חופשת לידה לאבות בחקיקה

במסגרת המאבק בהדרת נשים

רתימת ראשי וראשות רשויות מקומיות למאבק בהדרת נשים ובכלל זה
הפצת זכותון לחיילות

יעוץ משפטי חינם

בשנת  2019היו  2,449פניות בקו הפתוח לזכויות נשים בעבודה

הליכים משפטיים

פתיחת הליכים חדשים והצטרפות כידידי בית המשפט בלפחות  15תיקים
שונים בדיני עבודה ובמאבק נגד הדרת נשים.

פורום המשפטניות

רישום לפחות  120חברות עד סוף שנת .2020

מאפיינים
תחומי פעילות
יש לסמן את תחום הפעילות העיקרי של העמותה בשנת הדוח ,ולצדו לציין במקום המיועד לכך תת תחום ,ניתן לסמן עד שני תחומי פעילות עיקריים ,לפי סדר
החשיבות; יש לסמן אך ורק תחומי פעילות שבהם עסקה העמותה בפועל בשנת הדוח.
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אזורי הפעילות
יש לסמן אזור אחד או יותר בו פעלה העמותה בשנת הדוח מבין הרשימה המפורטת להלן;
אזור

אזור פעילות

עיר

תאור אזור פעילות

ארצי

קהל יעד
יש לבחור מתוך הרשימה קהלי יעד של העמותה בשנת הדוח )ניתן לבחור יותר מקהל יעד אחד(
 .1נשים

מתן שרותים על ידי עמותה
יש לבחור מתוך הרשימה את הדרכים שבהם ניתן השירות או הסיוע .בנוסף יש לציין האם השירות ניתן בתשלום.
אופן מתן השירות ע"י העמותה

בתשלום

בתשלום סמלי

ללא תשלום

סנגור ושדולה

לא

לא

לא

ייצוג ,ייעוץ ומתן מידע

לא

לא

לא

הפעלת מתנדבים

לא

לא

לא

זכות במקרקעין
האם לעמותה זכות שימוש במקרקעין שנתן לה גוף ציבורי  ,ובכלל זה רשות מקומית ורשות מקרקעי ישראל )בשנת הדוח ובשנים קודמות(?
כן

לא

עסקאות ורכישות
העברת כספים ונכסים שלא בתמורה
האם העמותה העבירה בשנת הדוח ,ללא תמורה ושלא במהלך העסקים הרגיל
לא
כן

כספים ונכסים )שאינם נכסי מקרקעין(?

פעילות לא שגרתית ,לדוגמה :עמותה העוסקת בניהול בית ספר תרמה ציוד לגוף אחר.

עסקאות במקרקעין
האם העמותה ביצעה עיסקאות במקרקעין בשנת הדוח?
כן
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עסקאות שלא במקרקעין
האם העמותה ביצעה עיסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים בשנת הדוח?
בכלל זה יש להתייחס להלוואות ולהתקשרויות לקניית שירותים או למכירתם
לא

כן

"צד קשור" – כל אחד מאלה (1) :חבר העמותה; ) (2נושא משרה בעמותה; ) (3עובד העמותה; ) (4תורם שתרם באחת משלוש השנים האחרונות
לעמותה סכום העולה על  20%מהמחזור שלה באותה שנה; ) (5בני זוגם וקרוביהם של מי מהמפורטים בפסקאות משנה ) (1עד ) (6) ;(4תאגיד שמי
מהמפורטים בפסקאות משנה ) (1עד ) (5מחזיק ב 25%-לפחות מזכויות ההצבעה ,שיש לו זכות למנות נושא שרה בו או שהוא משמש נושא משרה בו או מכהן
בו בתפקיד מקביל לנושא משרה;
לעניין מכירת שירותים ,אין צורך לפרט עסקאות עם צד קשור אם השירות ניתן לאותו צד קשור כאחד מציבור הזכאים להנות משירותי העמותה לפי מטרותיה

ארועים
ארועים חריגים
האם היו אירועים חריגים או מהותיים בשנת הדוח או לאחר שנת הדוח ועד אישור הדוח באסיפה הכללית?
לא
כן
לדוגמא :התפטרות מוסד ממוסדות העמותה ,התפטרות המנהל הכללי או נושא משרה אחר ,שינוי משמעותי בקהל היעד של העמותה או באזור הפעילות
שלה ,פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה בקשר עם ביצוע תפקידו בעמותה ,הגשת כתב אישום נגד העמותה או נגד מי מנושאי
המשרה בה בקשר עם תפקידו בעמותה ,גילוי של מעילה בעמותה ,קליטת פעילות משמעותית מעמותה או חל"צ אחרת וכיוצא באלה.

תיקון ליקויים
האם היתה בשנת הדוח דרישה לתיקון ליקויים ע"י גוף ציבורי?
לא
כן
משרד ממשלתי ,רשות מקומית או רשות אחרת המוסמכת לפי דין

מועסקים
מספר המועסקים בשכר בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 23

מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 32

מספר החברים בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 170

מלגות לגורמים קשורים
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האם העמותה חילקה מלגות בשנת הדוח לנושאי משרה בעמותה ,לעובדי העמותה או לקרוביהם?
לא
כן
"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי
"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה

גמול והחזר הוצאות
האם העמותה שילמה במהלך שנת הדוח שכר ,גמול והחזר הוצאות ,לפי הענין ,למנהל הכללי )אם לא נכלל בחמשת מקבלי השכר הגבוה של העמותה( ,לחברי
הועד ולחברי ועדת הביקורת והגוף המבקר?
כן

לא

נא לפרט שכר ,גמול והחזר הוצאות ,לפי הענין ,ששולמו במצטבר בשנת הדוח ,למנהל הכללי ,לחברי הועד ולחברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

שכר מגורם חיצוני
האם יש נושאי משרה או עובדים בעמותה שגורם חיצוני לעמותה משלם את שכרם בעד ביצוע תפקידם בעמותה ,כולו או חלקו?
כן

לא

קרובי משפחה
האם מכהנים או מועסקים בעמותה קרובי משפחה של נושאי משרה בעמותה?
לא
כן
הערה :אם מדובר בקרוב של נושא משרה שהוא נושא משרה בעצמו ,די לציינו פעם אחת.
"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה
"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי

תאגידים קשורים
שליטה בתאגידים
האם יש תאגידים שהעמותה שולטת בהם ,חברה בהם ,מחזיקה ב 5%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או שהיא בעלת זכות למנות נושא משרה
בהם?
כן

לא

"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי
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תרומות
רשימת תורמים
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומה מיחיד  /תאגיד בסכום מצטבר העולה על  ,₪ 100,000או תרומה שנתית מיחיד  /תאגיד בסכום מצטבר העולה על
 ₪ 50,000המהווה לפחות  20%מהמחזור הכספי של העמותה?
כן
.1

לא
ניו ישראל פונד

מספר זיהוי 560008179

חברה

סוג זיהוי

סכום התרומה בש"ח 418821

האם מבוקש חסיון

ישראל

ארץ
לא

כן

ייעוד התרומה :קידום מדיניות ופעילות כללית
.2

מריוס נכט

מספר זיהוי 69079911

סוג זיהוי

סכום התרומה בש"ח 300000

אזרח ישראלי
האם מבוקש חסיון

ישראל

ארץ
לא

כן

ייעוד התרומה :פעילות כללית
.3

פנינה חיה טל

מספר זיהוי 50839117

סוג זיהוי

סכום התרומה בש"ח 100000

אזרח ישראלי
האם מבוקש חסיון

ישראל

ארץ
לא

כן

ייעוד התרומה :פעילות כללית
.4

מתן -משקיעים בקהילה )ע"ר(

מספר זיהוי 580335057

סוג זיהוי

סכום התרומה בש"ח 154328

עמותה
האם מבוקש חסיון

ישראל

ארץ
לא

כן

ייעוד התרומה :פרויקט מצב חירום וקידום מדיניות
.5

Hadassah Foundation Inc

מספר זיהוי 8565069580
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סכום התרומה בש"ח 128900

האם מבוקש חסיון

לא

כן

ייעוד התרומה :הדרת נשים
תמורה )ע"ר(

.6

מספר זיהוי 580380012

סוג זיהוי

סכום התרומה בש"ח 100000

עמותה
האם מבוקש חסיון

ישראל

ארץ
כן

לא

ייעוד התרומה :פעילות כללית
לעניין זה יראו כתורם אחד (1) :יחיד ובני ביתו הסמוכים על שולחנו; ) (2תאגיד ובעל שליטה בו וכן תאגיד אחר המצוי בשליטת התאגיד או בשליטת בעל
השליטה.

גיוס תרומות
האם העמותה גייסה תרומות בשנת הדוח באמצעות מי שאינם עובדי העמותה?
כן

לא

תרומה מישות מדינית זרה
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מישויות מדיניות זרות בסכום מצטבר העולה על ?₪ 20,000
כן

לא

שם התורם

סכום התרומה בש"ח

ייעוד התרומה

התנאים לתרומה

MEPI, US

302760

קו פתוח לזכויות נשים בעבודה
וחינוך לשיוויון מגדרי בערבית

ביצוע המטרה לשמה ניתנה התרומה

ככל שיש לעמותה אתר אינטרנט עליה לפרסם את המידע לעניין תרומות מישות מדינית זרה באתר האינטרנט שלה.
מדינה זרה או גוף ממשלתי שקשור למדינה זרה )סעיף 36א)א() (1לחוק העמותות(

בעלי תפקידים
חברי ועד
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שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

 .1מירית הרצפלד ונסקי
מספר זיהוי56689425 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר:

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

כניסה:

בית:

דירה:

קומה:

פקס:

mirit.herzfeld@gmail.com

תאריך תחילת תוקף המינוי14/02/2012 :
מוסמך לדווח

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

 .2בת שבע שטראוכלר
מספר זיהוי5516547 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :תל אביב  -יפו
מיקוד6949503 :
טלפון:
כתובת
דוא"ל:

רחוב :חביב אבשלום
אצל:
טל' נוסף:

8/21

פקס:

shevas12@netvision.net.il

תאריך תחילת תוקף המינוי05/06/1997 :
מוסמך לדווח

בית:

4

כניסה:

דירה:

קומה:

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

 .3צביה פרידמן
מספר זיהוי50847862 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :תל אביב  -יפו
מיקוד69641 :
טלפון:

בית:

רחוב :פן אלכסנדר

21

כניסה:

דירה:

11

קומה:

אצל:
פקס:

טל' נוסף:
tzviaf@gmail.com

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי14/02/2012 :
מוסמך לדווח

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

 .4ורד פרי
מספר זיהוי57509499 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר:

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

9/21

פקס:

veredpery@barak.net.il

תאריך תחילת תוקף המינוי14/02/2012 :
מוסמך לדווח

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

 .5מיכל צ'רנוביצקי
מספר זיהוי40345100 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :אלעד
מיקוד4082612 :
טלפון:

בית:

רחוב :שמעון בן שטח

12

כניסה:

דירה:

20

קומה:

אצל:
טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

פקס:
mzerno@gmail.com

תאריך תחילת תוקף המינוי30/05/2016 :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

מוסמך לדווח

 .6ננה חן
מספר זיהוי16343139 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :אור יהודה
מיקוד6040106 :
טלפון:

רחוב :דיין משה
אצל:
טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי30/05/2016 :
מוסמך לדווח

10/21

בית:

5

כניסה:

דירה:

18

קומה:

פקס:
nana@radco.co.il

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

 .7דפנה יואל
מספר זיהוי69899995 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר:

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

כניסה:

בית:

דירה:

קומה:

פקס:
djoel@post.tau.ac.il

תאריך תחילת תוקף המינוי03/05/2016 :
מוסמך לדווח

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

 .8אלה אלקלעי
מספר זיהוי57892424 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :כפר מרדכי
מיקוד7685400 :
טלפון:

רחוב :הפרדס
אצל:
טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי09/09/2016 :
מוסמך לדווח
תאריך מינוי כמורשה חתימה09/09/2016 :

11/21

בית:

46

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
lily@ibi.co.il

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

 .9אילנה שושאן דיאמנט
מספר זיהוי57189912 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :תל אביב  -יפו

רחוב :הושע

מיקוד6350603 :
טלפון:

בית:

3

כניסה:

דירה:

24

קומה:

אצל:
פקס:

טל' נוסף:
illanad@mac.com

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי09/06/2016 :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

מוסמך לדווח

 .10רוני הלפרן )סיום כהונה \ הסרה(
מספר זיהוי57662637 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :

תאריך תחילת תוקף המינוי30/12/2016 :

מורשה חתימה

מוסמך לדווח

סיבת סיום הכהונה \ ביקשה לסיים
הסרה

תאריך סיום כהונה \ 27/12/2019
הסרה:

 .11לינור דלומי
מספר זיהוי25395765 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :הרצליה
מיקוד4668359 :
טלפון:
כתובת
דוא"ל:

רחוב :הקוממיות
אצל:
טל' נוסף:

פקס:

ldloomy@deloitte.co.il

תאריך תחילת תוקף המינוי17/03/2017 :

12/21

בית:

19

כניסה:

דירה:

קומה:

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

מורשה חתימה

מוסמך לדווח

דרך המינוי כמורשה חתימה:

תאריך מינוי כמורשה חתימה29/11/2018 :

 .12נסרין חאג יחיא
מספר זיהוי62890421 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :טייבה
מיקוד4040000 :
טלפון:

בית:

רחוב :טייבה

0

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל:
טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

פקס:
nasreenh@idi.org.il

תאריך תחילת תוקף המינוי26/03/2018 :
מוסמך לדווח

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

 .13מרים מלכה הולצמן
מספר זיהוי50976877 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר:

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

13/21

פקס:

holtzmanmiri@gmail.com

תאריך תחילת תוקף המינוי30/05/2016 :
מוסמך לדווח

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

 .14מהא כרכבי סבאח
מספר זיהוי27670561 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :שפרעם

רחוב :שפרעם

מיקוד2020000 :

בית:

0

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

פקס:

mahasab71@hotmail.com

תאריך תחילת תוקף המינוי21/02/2019 :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

מוסמך לדווח

רואה חשבון מבקר
רואה חשבון לביקורת על הדוחות הכספיים של שנת הדוח

 .1רמי בנבנישתי )סיום כהונה \ הסרה(
מספר זיהוי54967625 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי

תאריך תחילת תוקף המינוי25/05/2018 :
מוסמך לדווח

מורשה חתימה

תאריך סיום כהונה \ 13/06/2019
הסרה:

14/21

סיבת סיום הכהונה \ בחירת רו"ח חדש באסיפה כללית
הסרה

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

 .2קובי מסינג
מספר זיהוי51870384 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר:

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כניסה:

בית:

דירה:

קומה:

פקס:
eyal@kes-cpa.co.il

כתובת
דוא"ל:

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי13/06/2019 :
מוסמך לדווח

מורשה חתימה

חברי ועדת ביקורת /גוף מבקר
 .1תמר וינטר קמר
מספר זיהוי27380278 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :אזור
מיקוד5801889 :
טלפון:

רחוב :השלום

בית:

169

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל:
טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

פקס:
tamar@lin-law.co.il

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי07/06/2017 :
מוסמך לדווח

15/21

מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

 .2ססיל בליליוס
מספר זיהוי12705158 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :כפר סבא
מיקוד4453951 :
טלפון:

רחוב :הר תבור

בית:

51

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל:
טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

פקס:

cecile.b@impact1st.com

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי03/03/2019 :
מוסמך לדווח

מורשה חתימה

 .3מיכל עליזה זימלר בן יוסף
מספר זיהוי58403080 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר:

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:

michalsimler@gmail.com

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי03/03/2019 :
מוסמך לדווח

מורשה חתימה

 .4אסף גולדפרב )סיום כהונה \ הסרה(
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי38044715 :

תאריך תחילת תוקף המינוי03/03/2019 :
מוסמך לדווח

16/21

מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :
סיבת סיום הכהונה \ ביקש לסיים את הכהונה
הסרה

תאריך סיום כהונה \ 31/12/2019
הסרה:

בעלי תפקידים אחרים
מנכ"ל ובעלי תפקידים הכפופים אליו ישירות ומבקר פנימי.
עו"ד או רו"ח נוספים שהעמותה מעוניינת למנות כמוסמך לדווח

 .1מיכל גרא מרגליות  -מנכ"ל
מספר זיהוי64976111 :

סוג זיהוי :אזרח ישראלי
פרטי כתובת
עיר :תל אביב  -יפו
מיקוד6382613 :
טלפון:

בית:

רחוב :בר אילן
אצל:

פקס:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי01/11/2016 :
מוסמך לדווח

8

כניסה:

דירה:

2

קומה:

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

מורשה חתימה

תאריך מינוי כמורשה חתימה30/12/2016 :

דרך המינוי כמורשה חתימה:

מורשי חתימה נוספים
מורשי חתימה שאינם חברי ועד או בעלי תפקיד אחרים
)מורשי החתימה הללו יסומנו כמורשי חתימה בקטגוריה המתאימה להם(
לא הוזן בטופס

הרכב החתימות הנדרש בכדי לחייב את העמותה
חתימתם של שניים ממורשי החתימה שפורטו לעיל בצירוף חותמת העמותה
הרכב חתימות אחר
כמפורט להלן:

17/21

טיוטה

טיוטה
09/06/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :
לדוגמא :אם ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או אם נדרש הרכב שונה עבור נושאים שונים ,או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות

חמשת מקבלי שכר
האם העמותה מעסיקה עובדים בשכר?
כן

לא

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
יש לפרט את כלל התשלומים ששילמה העמותה או התחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ,לרבות תנאי פרישה ותשלומים שניתנו
לאחר בשל העסקתם
.1

מיכל גרא מרגליות

מספר זיהוי 64976111
היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 205,224

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד מנכ"ל
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 70,735
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ביטוח לאומי 12645 :תגמולי מעסיק 12480 :פיצויים 15994 :קרן השתלמות 14184 :מס שכר15433 :
.2

מרים זלקינד

מספר זיהוי 66675828
היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 132,779

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד אחר

תאור התפקיד עו"ד מקדמת מדיניות

מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 11

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 37,404
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ביטוח לאומי 6856 :תגמולי מעסיק 7150 :פיצויים 6600 :קרן השתלמות 7425 :מס שכר9373 :
.3
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דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :
מספר זיהוי 300858560
היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 108,456

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד אחר

תאור התפקיד עו"ד מנהלת הקו
הפתוח בשפה הערבית

מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 32,390
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ביטוח לאומי 5484 :תגמולי מעסיק 8779 :פיצויים 9759 :מס שכר8369 :
.4

גלית זינגר

מספר זיהוי 32132938
היקף משרה באחוזים 80
שכר ברוטו שנתי בש"ח 111,476

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד עו"ד/יועץ משפטי
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 27,514
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ביטוח לאומי 5510 :תגמולי מעסיק 6800 :פיצויים 6805 :מס שכר8398 :
.5

יערה מן

מספר זיהוי 61248761
היקף משרה באחוזים 70
שכר ברוטו שנתי בש"ח 97,740

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד אחר

תאור התפקיד רכזת תחום שוק
תעסוקה פמניסטי

מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 29,172
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ביטוח לאומי 4476 :תגמולי מעסיק 6009 :פיצויים 5544 :קרן השתלמות 5775 :מס שכר7368 :
ככל שהוא פחות מ12 -
בכלל זה הלוואות ,סכומי כסף או שווי כסף ,הפרשות סוציאליות ,תנאי פרישה וכל הטבה אחרת )פירוט מילולי וכמותי(
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דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :

נתונים כספיים
מחזור הפעילות )הכנסות( בש"ח
הקצבות והשתתפויות
מהמדינה 518,589

מרשויות 4,000
מקומיות

מאחרים 0

סה"כ522,589 :

הכנסות מפעילות לקידום מטרות העמותה )מתן שירותים או מכירות(
למדינה 0

לאחרים 0

לרשויות 0
מקומיות

סה"כ:

תרומות
בארץ 1,541,126

בחו"ל 837,131

סה"כ2,378,257 :

הכנסות אחרות
מדמי חבר 14,960

ממקור 66,418
אחר

סה"כ81,378 :

מימון ,השכרה ,פרסום וכיוצא באלה
סה"כ מחזור הפעילות )הכנסות(
בש"ח:

2,982,224

הוצאות בש"ח
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות שכר ונלוות 378,960

יתר הוצאות הנהלה 86,285
וכלליות

סה"כ465,245 :

הוצאות אחרות
הוצאות אחרות 2,368,213

סה"כ2,368,213 :
סה"כ הוצאות העמותה בש"ח:

עודף או גרעון שנתי )סה"כ מחזור הפעילות פחות סה"כ הוצאות העמותה( בש"ח:
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דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אישראיל  ,מספר עמותה580085686 :
טופס זה חולל אוטומטית ממערכת אתר הפעולות של יחידת רשם העמותות שברשות התאגידים .הנתונים בטופס זה דווחו והוקלדו באתר הפעולות ביום
 09/06/2020ע"י מיכל גרא מרגליות באמצעות כרטיס חכם  /הזדהות ממשלתית.
אין לראות בטופס זה אישור רשמי לביצוע פעולה.
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