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דין וחשבון מילולי לשנת 2016

מידע והדרכה
 

וועד העמותה להגיש לרשם העמותות דין וחשבון לסעיף 37 א לחוק העמותות, תש"ם-1980 מתכבדים בזאת חברי  בהתאם 
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.

לידיעתכם בסרגל הכלים קיימים לחצנים לצורך שמירה של הנתונים כדלהלן: 
שמור  - בכל אחד משלבי מילוי הטופס, ניתן לבצע שמירה של הטופס. 

יצוא  - בעת סיום מילוי הטופס, רצוי לייצא את הנתונים לצורך שימוש חוזר בעת מילוי עתידי של טופס חדש.  

יבוא  - ניתן לייבא את הנתונים שיוצאו לטופס חדש. 
במידה והנכם רוצים לעשות בעתיד שימוש חוזר בנתונים בטופס, עליכם לבצע ייצוא של הנתונים (ע"י שימוש בפקד הייצוא

בסרגל) ושמירתם. בעתיד, ע"י שימוש בפקד יבוא, תוכלו לייבא נתונים אלה לתוך טופס ריק ולעשות בהם שימוש.

חלק א' – דוח מילולי

תחום פעילות
תת תחום פעילות של העמותהתחום פעילות של העמותה

שירותי רווחהשירותי רווחה

פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדין וחשבון
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדין וחשבון

טיפול נפשי וחברתי בניצולי שואה ובני משפחותיהם

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

58,600,134 ש"ח

תאריך: 12/7/2017שם העמותה(עמותה רשומה) מספר
58 סימוכין: 538236עמך (ע"ר)0104859  -  

מייל העמותה
amcha@amcha.org
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תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדין וחשבון
פעילות מספר 1

 
מקום הפעילות

אשקלון

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.

 

פעילות מספר 2
 

מקום הפעילות

באר שבע

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.

 

פעילות מספר 3
 

מקום הפעילות

תל אביב - יפו

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.
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פעילות מספר 4
 

מקום הפעילות

חיפה

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.

 

פעילות מספר 5
 

מקום הפעילות

רחובות

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.

 

פעילות מספר 6
 

מקום הפעילות

ירושלים

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.

 

פעילות מספר 7
 

מקום הפעילות

נתניה

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.
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פעילות מספר 8
 

מקום הפעילות

פתח תקווה

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.

 

פעילות מספר 9
 

מקום הפעילות

קרית מוצקין

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.

 

פעילות מספר 10
 

מקום הפעילות

ראשון לציון

 
תיאור פעילות

ראה חוברת סל השירותים המצורפת לדו"ח המודפס, וכן רשימה מלאה של 15 מוקדי השירות של העמותה ברחבי 
הארץ.
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יש לפרט מהם השירותים שניתנו לעמותה בשנת הדוח אשר היוו חלק מרכזי בפעילות העמותה, הכוונה היא לספקים מרכזיים

לא כן  

לא כן  

לא כן  

לא כן  

לא כן  

האם נתנו שירותים לעמותה בשנת הדין וחשבון?

שירות מספר 1
 

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

פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים

 
היקף כספי שנתי של השירות שניתן / הקניה

25,936,115 ש"ח
 

שירות מספר 2
 

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

נכסים שכורים ב-15 ערים

 
היקף כספי שנתי של השירות שניתן / הקניה

3,312,575 ש"ח
 

האם היתה בשנת הדין וחשבון העברת כספים ונכסים ללא תמורה, 
שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדין וחשבון ?

האם העמותה ביצעה עסקאות במקרקעין בשנת הדין וחשבון?

האם העמותה ביצעה עסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים בשנת הדין וחשבון?

האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מישויות מדיניות זרות ששווין המצטבר עולה על
20,000 ש"ח?
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לא כן  

לא כן  

פירוט תאגידים קשורים בשנת הדין וחשבון
האם קיימים תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם, 

הם בעלי מניות או שותפים בהם?
האם קיימים תאגידים אשר נושאי המשרה בעמותה מכהנים בתאגידים 

אלו כנושאי משרה או בתפקיד מקביל לנושא משרה?

תאגיד מספר 1
 

שם התאגיד

מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
 

מספר תאגיד

580140804
 

תאגיד מספר 2
 

שם התאגיד

העמותה הפרלמנטארית הישראלית לפעילות לזכר השואה
 

מספר תאגיד

580359255
 

תאגיד מספר 3
 

שם התאגיד

עמותת דורות ההמשך - נושאי מורשת השואה והגבורה
 

מספר תאגיד

580439594
 

תאגיד מספר 4
 

שם התאגיד

אחים לחיים
 

מספר תאגיד

580495059
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תאגיד מספר 5
 

שם התאגיד

רעות - שירות נשים סוציאלי
 

מספר תאגיד

580021731
 

תאגיד מספר 6
 

שם התאגיד

ביהכ"נ הפוהמ"ז ע"ש הרב דורף זצ"ל
 

מספר תאגיד

580070431
 

תאגיד מספר 7
 

שם התאגיד

ש.ג.ר.מ. שירותי ניהול בע"מ
 

מספר תאגיד

513274118
 

תאגיד מספר 8
 

שם התאגיד

ש.ג.ר.מ. השקעות (2015) בע"מ
 

מספר תאגיד

515208908
 

תאגיד מספר 9
 

שם התאגיד

מרכז למורשת המודיעין
 

מספר תאגיד

580014645
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תאגיד מספר 10
 

שם התאגיד

הלל ישראל בע"מ (חל"צ)
 

מספר תאגיד

513989087
 

תאגיד מספר 11
 

שם התאגיד

י"ש אור מרכז חוסן טיפולי (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580635480
 

תאגיד מספר 12
 

שם התאגיד

כשרות פתח תקווה כ.פ.ל בע"מ
 

מספר תאגיד

515101632
 

תאגיד מספר 13
 

שם התאגיד

מכון תל אביב לחזנות (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580210870
 

תאגיד מספר 14
 

שם התאגיד

ידידי חיל השלישות  (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580173821
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לא כן  

לא כן  

לא כן  

תאגיד מספר 15
 

שם התאגיד

אלומה למעורבות חברתית (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580425247
 

האם קיימים תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון?

תרומות לעמותה
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מתורם יחיד בשווי מצטבר של 20,000 ₪ ומעלה ?

האם הוגשה בקשה לחיסיון שמות תורמים לשנת הדוח?

הערה: יש לציין תרומות מעל 20,000 ₪ לשנת הדוח מתורם יחיד. באשר לתורמים שהוגשה לגביהם בקשה לחיסיון בשנת
הדוח, יש לציין בטבלה את סכום התרומה בלבד, ללא ציון שם התורם

סכום התרומהשם התורם

60000פטר ואנה ליזה מדסן

מטרת התרומה

מתן טיפול נפשי וחברתי לניצולי שואה

השימושים העיקריים שנעשו בתרומות בשנת הדוח

מתן טיפול נפשי וחברתי לניצולי שואה

סכום התרומהשם התורם

855000קרן זילברמן (באמצעות משפחת יצחקי)

מטרת התרומה

מתן טיפול נפשי וחברתי לניצולי שואה

השימושים העיקריים שנעשו בתרומות בשנת הדוח

מתן טיפול נפשי וחברתי לניצולי שואה
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לא כן  
האם היו לעמותה עלויות גיוס תרומות בשנת הדין וחשבון?






































