
הכנסות 2018תקציב   ₪

מובטח בטיפול כ"סה

משרד הרווחה 4,728,000                     -                    4,728,000               

פרוייקט תמיכות- משרד הרווחה  142,000            142,000                  

הקרן לידידות 262,000                        262,000                  

ש תד אריסון"הקרן המשפחתית ע 175,000                        175,000                  

קרן וולפסון 76,000              76,000                    

PEF 228,000            228,000                  

סילויאן  87,500                          -                    87,500                    

Aviv Foundation -                          

Jewish Federation of St. Louis. -                          

ב"ל ארה"תרומות מחו 709,000            709,000                  

ל קנדה"תרומות מחו 200,000            200,000                  

אנגליה- ל "תרומות חו -                    -                          

תרומות פרטיות בארץ 1,193,500         1,193,500               

תרומות של גופים וקרנות בארץ 380,000            380,000                  

כ הכנסות"סה 5,252,500              2,929,000     8,181,000          

הוצאות 2018תקציב  

  ילדים בשנה160- נשים 40- מקלט

צוות טיפולי לנשים 563,000                        

צוות טיפולי לילדים 365,000                        

24/7צוות מקלט  715,000                        

קייטנות קיץ, בתי ספר, ל"שכ 135,000                        

מזון 310,000                        

אחזקה 310,000                        

ציוד וריהוט 50,000                          

השתלמות צוות 30,000                          

נסיעות והסעות, הסעות ילדים 120,000                        

תקשורת ומשרדיות 25,000                          

דמי כיס לנשים 160,000                        

רווחת הנשים 60,000                          

כ מקלט"סה

  ילדים בשנה160- נשים 40- מקלט

צוות טיפולי לנשים 563,000                        

צוות טיפולי לילדים 365,000                        

24/7צוות מקלט  715,000                        

קייטנות קיץ, בתי ספר, ל"שכ 135,000                        

מזון 310,000                        

אחזקה 310,000                        

ציוד וריהוט 50,000                          

השתלמות צוות 30,000                          

נסיעות והסעות, הסעות ילדים 120,000                        

תקשורת ומשרדיות 25,000                          

דמי כיס לנשים 160,000                        

רווחת הנשים 60,000                          

כ מקלט נוסף"סה

דירת מעבר ותמיכה בנשים עוזבות המקלטים

צוות טיפולי 278,700                        

שכירות ואחזקה 100,000                        

קייטנות קיץ, בתי ספר, ל"שכ 5,000                            

הסעות ילדים נסיעות והסעות 50,000                          

פעילות קייץ לנשים עוזבות מקלט וילדיהן 70,000                          

תמיכה בנשים עוזבות המקלט 70,000                          

כ דירת מעבר"סה

מחלקה לסיוע משפטי

עורכות דין ומזכירה3-צוות משפטי  466,000                        

חומר משפטי וימי עיון 5,000                            

24/7- קו חירום  50,000              
שכירות ואחזקת משרד 80,000                          

אגרות ומיסים 5,000                            

נסיעות והסעות 3,000                            

ציוד וריהוט 12,000                          

כ סיוע משפטי"סה
הוצאות הנהלה
שכר צוות הנהלה 425,000                        

נסיעות והסעות 85,000                          

שכירות ואחזקה 30,000                          

תקשורת 20,000                          

הנהלת חשבונות ומאזנים 85,000                          

מימון 20,000                          

ל"נסיעות לחו 36,000                          

גיוס כספים 120,000                        
משרדיות 35,000                          

כ הנהלה"סה  

מודעות וקהילה

רכזת מודעות וקהילה ישראל 243,500                        

ל"רכזת  מודעות וקהילה חו 200,000                        

כ מודעות וקהילה"סה

כ הוצאות"סה  
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מינהל' כ הוצ"סה

573,700                                    

856,000                                    

621,000                                    

2,843,000                                 

כ מודעות וקהילה"סה

גרעון/ עודף  0

8,181,000                   

443,500                                    

2,843,000                                 

מעבר' כ הוצ"סה

₪

מקלט' כ הוצ"סה

מקלט ירושלים' כ הוצ"סה  

משפטי' כ הוצ"סה




