
   
 מדינת ישראל 

 משרד המשפטים

 

 
 רשות התאגידים      
 הקדשותרשם ה      

      

  
כד)ב( לחוק 543כהגדרתה בסעיף  תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה דוח

 החברות
 

 ₪( 300,000עלות מחזור שנתי העולה על ב חברותלמילוי רק ב)
 

 580051456: חברהמס'  מרכז פמיניסטי, חיפה –אשה לאשה : חברהשם ה
צטבר עולה המין יווששתרומות מישויות מדיניות זרות  0253בשנת קיבלה  חברההאם ה א.

 / ___ לא )נא לסמן(. כן₪?  20,000על 
 יש למלא את הטבלה:  –אם כן  ב.
 

שם הישות נותנת 
 התרומה

מועד קבלת 
 תרומה

סכום 
 התרומה

 

מטרת  בשקל
התרומה או 

 ייעודה

התנאים לתרומה, אם יש 
 כאלה

 

Mama Cash 

13.02.2015 16,500 
 יורו

 

73,218  ₪ 
)לפי שער 

4.4375) 

מדד הביטחון 
 של נשים

פעילות מחקרית המודד 
בטחון בקרב הנשים 

 בישראל
Filia die 

Frauesntiftung 

16.03.2015   3,500 
 יורו 

14,833  ₪ 
)לפי שער 

4.238) 

סולידריות 
 של נשים

פעילות פיתוח דיאלוג בין 
הנשים מקבוצות שונות 

 בחברה הישראלית
Rosa Luxemburg 

Foundation 

סולידריות  ₪  12,000 ₪ 12,000 15.04.2015
 של נשים

פעילות פיתוח דיאלוג בין 
הנשים מקבוצות שונות 

 בחברה הישראלית
Rosa Luxemburg 

Foundation 

סולידריות  ₪  4,500 ₪  4,500 3.06.2015
 של נשים

פעילות פיתוח דיאלוג בין 
הנשים מקבוצות שונות 

 בחברה הישראלית
Mediterranean 

Fund for Women 

24.06.2015  4,978 
 יורו 

20,996  ₪ 
)לפי שער 

4.2179) 

מדד הבטחון 
של נשים 
 בישראל

מחקר בקרב נשים 
בישראל ובדיקת הבטחון 

 שלהן ברמות שונות
Evangelischer 

Arbeitskreis fur das 

cher 

15.09.2015 10,000 
 יורו

43,690  ₪ 
)לפי שער 

4.369) 

שוטף של 
 הארגון

פעילות רב תרבותית עם 
 מעגליםמכל הנשים 

 

Mama Cash 

24.09.2015 20,000 
 יורו

88,636  ₪ 
)לפי שער 

4.4318) 

מדד הבטחון 
 של נשים

פעילות מחקרית המודד 
בטחון בקרב הנשים 

 בישראל
Heinrich Boell 

Foundation 

ריכוז ארכיון  ₪  23,503 ₪  23,503 23.12.2015
 פמיניסטי

פעילות בספריה ייחודית 
ארכיון  –בארגון ובארץ 

 פמיניסטי
 
  www.isha.org.il / ____ לא )נא לסמן(כן  יש אתר אינטרנט?    חברה*האם ל ג.

 ם בו את המידע האמור בסעיף קטן ב.יש אתר אינטרנט עליה לפרס חברה* אם ל
 חתימת מורשה: 

 
 חייקיןאיבשין ריטה  :               שם
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 18/07/2016          תאריך:

http://www.isha.org.il/

