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 1202בדצמבר   31דוח מילולי לשנה שהסתיימה ביום 

 

העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ    שם העמותה: 

 בישראל 

 580137362  מספר העמותה: 

תאריך אישור הדוח על ידי האסיפה  

 הכללית: 

 9.6.22 

 

 תיאור פעולות עיקריות שביצעה העמותה בשנת הדוח:  .1

 

 העיקריות שביצעה העמותה בשנת הדוחתיאור הפעולות 

יש לתת תיאור של הפעולות העיקריות שביצעה העמותה בשנת הדוח, תוך הפנייה  

לדוחות הכספיים מהם ניתן ללמוד על ההיקף הכספי של הפעולות המפורטות.  

 בנוסף נדרש לתת תיאור כללי על פעילות העמותה. 

 www.iccuil.comאתר העמותה: 

 פעילות  תאריך 

 EBNישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   22.1.22

 ( ZOOM)  טנכללי קפלן  –אירוע מקרה  28.1.22

 פגישת נציגי עמותת טיפולי נמץ עולמי  8.2.21

 EBN  (ZOOM )ישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   19.2.21

 הפצת מחקראקסיס בכל יחידות קרדיולוגיה בארץ  2021מרץ אפריל 

 ( ZOOM)אירוע מקרה טיפול נמרץ לב/חזה שערי צדק   4.3.21

 ( ZOOM)ברזילי   – הצגת מקר  18.3.21

 EBN  (ZOOM )ישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   19.3.21

 (ZOOM)נוירוכירורגיה המרכז הרפואי לגליל   – הצגת מקרה  22.4.21

    EBNישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   23.4.21

 הכנס השנתי של האיגוד לנוירוכירורגיה 19-21.5.21

 ( ZOOM)כנס האיגוד הקרדיאלי משולב  27+28.5.22

 ( ZOOM)בלינסון   –הצגת מקר מרכז רפואי רבין   24.6.21

 כנס טיפול נמרץ זיכרון פרופ בר לביא  1+2.7.21

    EBNישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   16/7/21
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 ( ZOOM)  טנכללי אסף הרופא –אירוע מקרה  29.7.21

 EBN  (ZOOM )ישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   20.8.21

 ( ZOOM)  נוירוכירורגיה הדסה עין כרם –אירוע מקרה  26.8.21

 EBN  (ZOOM )ישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   1.9.21

 EBN  (ZOOM )ישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   23.10.20

 ( ZOOM)  טיפול נמרץ פנימי רמבם –אירוע מקרה  28.10.21

 EBN  (ZOOM )ישיבת ועד העמותה וקבוצת המחקר   5.11.21

 דר כסיף תל אביב  – הכנס השני לאקמו בישראל  9.11.21

כנס ההיסטוריה, הרצאה על העמותה עפרה רענן   –סיעוד תיעוד ומגיפות  23.11.21

 ( ZOOMועדנה כהן )

 ( ZOOM)  טנכללי פוריה –אירוע מקרה  25.11.21

 כנס העמותה השנתי הרצליה  – עבר הווה עתיד  16.12.21

 עבר הווה עתיד :  7פירסום עיתון העמותה )וירטואלי( מס  16.12.21

 

 ( גולי בנבנישתיPHDראש ועדת מחקר: ד"ר ) –  2021מחקרים  ב

Benbenishty.j RN, PhD, Ashkenazy.s RN, MSc, Levdov Avital.I RN, MA,  
Jakobson.L RN, MA, Kolpak.O RN MA,  
| DeKeyser Ganz.F, RN, PhD. (2021 )Nurses’ perceptions of social rejection, resilience 

and well-being during COVID-19: J Clin Nurs. 2021;00:1–9. 
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 תיאור המבנה הארגוני של העמותה בסוף שנת הדוח: 

 להלן הצעה למבנה הדיווח:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אסיפה כללית 
 אסיפה כללית 

שמות מורשי  
 החתימה 

  –לבנה יעקובסון 
 יור העמותה 

  –אורלי קולפק 
 מזכירת העמותה 

שמות מורשועדת  
ביקורת / גוף  

,  דרור יעלמבקר:
קנין,  ויהודית 

 דנה ארד 

  – רעמיתים 
 אחיות טנ ישראל 

 ת העמותה 

ועדת ביקורת / גוף  
,  דרור יעלמבקר: 
קנין, דנה  ויהודית  
ועדות  ארד

  ועידת מחקר משנה

EBN    ועדת פתוחה
 לכל חבר בעמוותה 

  ישראל אחיות טנ –עמיתים 
 אחיות טנ ישראל  –עמיתים 

 ועדות משנה 

ועדת פתוחה לכל     EBN ועידת מחקר
 חבר בעמוותה 

, יעל דרורועדת ביקורת / גוף מבקר:
 קנין, דנה ארד ויהודית 

 שמות מורשי החתימה 

 יור העמותה  –לבנה יעקובסון 

 מזכירת העמותה   –אורלי קולפק 

,  דרור יעלשמות מורשועדת ביקורת / גוף מבקר:
 קנין, דנה ארד ויהודית 

 אחיות טנ ישראל – רעמיתים 

 ת העמותה 

 אסיפה כללית 

 אסיפה כללית 
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לעיל .1 שצויינו  והמשרות  התפקידים  את  המאיישים  התפקידים  בעלי  שמות  את  בתרשים  לציין   נדרש 

 

 

 

שותפים בהם, לפי הענין, תאגידים שמרבית חברי העמותה או קרוביהם הם חברים, בעלי מניות או  

תאגידים שנושא משרה בעמותה הוא נושא משרה בהם או מכהן בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה,  

 : וכן כל תאגיד אחר שיש לו זיקה לעמותה

 

 תאגידים שמרבית חברי העמותה או קרוביהם הם חברים, בעלי מניות או שותפים בהם .2

 

 לעמותהמהות הקשר / הזיקה  שם התאגיד ומספרו

נדרש לתת פרטים מזהים לגבי  

התאגיד הקשור: שם ומספר  

 תאגיד 

 נדרש לתאר את הזיקה לעמותה 

 אין לעמותה מניות / שותפים   – לא רלוונטי  

 

 תאגידים שנושא משרה בעמותה הוא נושא משרה בהם או מכהן בתפקיד מקביל לנושא משרה  .3

 

תפקיד בתאגיד   בעמותהתפקיד  שם נושא המשרה  שם התאגיד ומספרו

 השני 

המרכז הרפואי  

 לגליל נהירה 

מרכזת תחום   מזכירת העמותה  אורלי קולפק 

חינוך תוך  

 שירות בסיעוד 

המרכז הרפואי  

 לגליל נהירה 

מתכללת תחום   יו"ר עמותה  לבנה יעקובסון 

 איכות 

 

נותני השירותים המהווים חלק   .2 ידי  על  לעמותה  ציון היקף מתן השירותים שניתן  ללא  בפעילותה,  מרכזי 

 :שמם

 

 היקף כספי  מהות השירות שהתקבל 

 ש"ח

נדרש לפרט את מהות השירות שהתקבל ללא ציון  

 שם נותן השירות 
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 כל נותני השירות אינם קשורים לעמותה. 

 

 

 השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי תרומות במהלך שנת הדוח: .3

 

התרומות הכולל סכום  תיאור הפעילות שבוצעה 

 שהתקבל בשנת הדוח 

סכום התרומות 

הכולל שהתקבל  

בשנים קודמות 

והשימוש בו היה  

 השנה 

האם התרומות היו  

מוגבלות או לשימוש  

 שוטף

 ש"ח ש"ח ש"ח 

יש לתאר את  

 הפעילות שבוצעה 

 תרומות לעמותה   2021לא התקבלו בשנת  

    

    סה"כ 

יש לוודא התאמה     סה"כ בדוח כספי 

 לדוח הכספי 
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 עלויות גיוס תרומות:  .4

 

 ש"ח מהות ההוצאה 

נדרש לפרט את מהות ההוצאה: עמלות גיוס  

תרומות, נסיעות לחו"ל לצרכי גיוס, משכורות  

 וכדומה 

לא הוצאו    1202בשנת  

 כספים לגיוס תרומות 

 

שנת הדוח,  כספים ונכסים אחרים שהעבירה העמותה שלא במסגרת מימוש מטרותיה בלא תמורה במהלך   .5

 לרבות פרטים לגבי הגורם הנעבר ומהות הקשרים שבינו לבין העמותה, ולמעט כספים או נכסים קטני ערך: 

 

הקשר בין מקבל הנכס   שם מקבל הנכס  השווי הכספי של הנכס  תיאור הנכס 

 לעמותה

 ש"ח ש"ח ש"ח 

 לעמותה אין נכסים 

 

בשנת   .6 העמותה  שביצעה  במקרקעין  עסקאות  הצדדים  פירוט  העסקה,  נושא  הנכס  תיאור  לרבות  הדוח, 

 לעסקה, הקשר שלהם לעמותה, לחברי העמותה או לנושאי משרה בה והמחיר ששולם במסגרת העסקה:

 : לגבי כל עסקה נדרש למלא את הפרטים הבאים

 

 פרטים 

לעמותה אין מקרקעין   תיאור הנכס נשוא העסקה 

ולא בוצעו עיסקאות  

 מקרקעין 
 השני לעסקה פרטי הצד 

הקשר של הצד השני לעמותה או לחבר בה או לנושא  

 משרה בעמותה, אם יש קשר 

 המחיר ששולם במסגרת העסקה 

 מועד ביצוע העסקה 
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 פירוט עסקאות של העמותה עם צדדים קשורים בשנת הדוח: .7

 : לגבי כל עסקה נדרש למלא את הפרטים הבאים

 

 סכום העסקה מהות הקשר  לעסקה פרטי הצד השני  תיאור העסקה 

 ש"ח

פרטים על העסקה: הנכס, סוג  

העסקה, מכר, מתן שירות  

 וכדומה 

שם ומספר אישיות  

 משפטית 

  

 

דרישה של גורם מוסמך, חיצוני לעמותה, לתקן ליקויים שהתגלו בה, לרבות הקטנת גירעון, ודיווח על  .8

 : ביצוע דרישה כאמור

 : הפרטים הבאיםלגבי כל דרישה נדרש למלא את 

 

 פרטים 

  הגורם המוסמך 

 לא נמצאו ליקויים  מועד הבדיקה 

פירוט הליקויים שנדרשו 

 לתיקון 

 

פרטים על התיקונים  

 שבוצעו 

 

 

מנהלה  .9 התפטרות  ממוסדותיה,  מוסד  התפטרות  לרבות  הדוח,  בשנת  בעמותה  שאירעו  חריגים  אירועים 

 :שינוי משמעותי באזורי הפעילות שלההכללי, שינוי משמעותי בקהל היעד שלה או 

 

 תיאור האירוע 

 2021 -ללא אירועים חריגים  

 

 תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה:  .10
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 תיאור פריסה גיאוגרפית של הפעילות ומיקום סניפים 

בזום עקב מגפת הקורונה, בין  מתקיימות   EBNהישיבות החודשיות של ועדת מחקר 

 גלי המגפה הישיבות התקיימו פרונטלי  

 

 

 כל עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדוח:  .11

 

 מועד האירוע תיאור האירוע 

 22.1.21 הוצאת כרטיס אשראי לעמותה בקשת אישור 

  

 

למועד הגשת הדוח  ( בתקופה שמסוף שנת הדוח ועד  13( עד )1כל עדכון שחל בפרטים המנויים בפסקאות ) .12

 : המילולי לאסיפה הכללית

 

 מהות העדכון נושא העדכון עדכון לסעיף

   

   

   

 

 

 


