
 1 

 

 9200לשנת  ח  מילולי"דו
 

מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש  1980-ם"תש, א לחוק העמותות 37בהתאם לסעיף 
לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק 

 :האמור
 

 580502870: ר"בית רות  ע :שם העמותה
 
 :2009בשנת פעולות עיקריות שבוצעו  .1

 

י העמותה "עולות העיקריות שבוצעו עהפ
 ח"במהלך שנת הדולצורך קידום מטרותיה 

י העמותה לביצוע הפעולות "הסכום שהוצא ע
 ח הכספי"בהתאם למופיע בדו

תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון במימון 
 מרכזי של סוזאן ומייקל אשנר מניו יורק

180,853 

 בותבהתנד "בית רות"נערות בסיכון הוסטל ב תמיכה

 
 
 
 :2009בשנת  רגוני של העמותההמבנה הא .2

 
 :חברי הוועד

 תאריך מינוי אחרון זהותמספר  הועד שם חבר

 2009 155464579 סוזן אשנר

 2009 057695645 רונית בר חן

 2009 013573712 מיטשל שופאק

 2009 015139066 דוד פורטוביץ

 2009 055062962 יששכר דרור

 2009 001644236 יוסף נאור

 2009 001563410 חיים זמורסקי

 
 :קורתיחברי ועדת ב

 תאריך מינוי אחרון זהותמספר  שם חבר

 2009 017177676 רולד רוזנקרנץ'ג

 2009 054040266 יהודע שוקי אורבך

 
 :מורשי חתימה

 תפקיד זהותמספר  שם  מורשה החתימה

 חברת ועד 057695645 רונית בר חן

 חבר ועד 015139066 דוד פורטוביץ

 
 (:'דובר וכו,גזבר, מי שכפוף לו ישירותל ו"מנכ)נושאי משרה המועסקים בעמותה 

 
 אין

 
כל פעילות העמותה וכן . י איריס טברסקי ורונית לב ארי"פעילות העמותה נעשית בהתנדבות ע

 .י חברי העמותה"גיוס הכספים נעשים בהתנדבות ע
 

 ל"מנכ 058240227 איריס טברסקי 

 מנהלת העמותה 007295157 ארירונית לב 
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 0? 2009 כמה עובדים הועסקו בעמותה בשנת

 2?  2009 כמה מתנדבים התנדבו בעמותה בשנת
 

 : 2009 בשנת פירוט תאגידים קשורים .3
 

בעלי מניות או שותפים הם , או קרוביהם מרבית מחברי העמותהש  -פרטים של תאגיד אחר 
  :(או קרוביהם)בו

 אין
 

  :לנושא משרה נושא משרה בעמותה מכהן בו בתפקיד מקבילש אחר פרטים של תאגיד
 אין

 
 :פרטים של תאגיד אחר בעל זיקה לעמותה

 58-003-811-5 :מספר ( ר"ע): העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו  מספרו: שם התאגיד
 58-005-732-1: מספרו  ההסתדרות העולמית לנשים ציוניות  –ויצו : שם התאגיד

 
 
 

 :והיוו חלק מרכזי בפעילותה  2009 בשנת לעמותה שניתנותים השירו .4
 

חלק מרכזי  תהמהוו קניות/תיאור כללי של השירות 
 (ללא שם נותן השירות) בפעילות התאגיד

של שנתי היקף כספי 
 הקניה/ שניתן השירות

 103,680 אדריכל -תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון 

 
יעוץ לתכנון   -תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון

 77,173 ומקרקעין

 
 :2009בשנת  שימוש בכספי תרומות .5
 

הכוללת  סכום התרומה
 ח"שהתקבלה בתקופת הדו

 השימוש שנעשה בתרומה התרומה  ייעוד
 ח"בתקופת הדו

 180,853 ןהקמת כפר לנערות בסיכו 247,434

 
 
  -2009בשנת  עלויות גיוס התרומות .6

 
 אין

 
 2009 שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת, רהללא תמו העברת כספים ונכסים .7
 

 אין
 

 :   2009בשנת  פירוט עסקאות במקרקעין .8

 
דונם לצורך הקמת כפר  16עם מנהל מקרקעי ישראל לחכירת  שנים 49 -נחתם חוזה חכירה ל 

 . לנערות בסיכון
לנערות י ויצו למטרת הקמת כפר "הקרקע הועברה לבית רות ע. הוחל בפעילות לתכנון הכפר

 בסיכון
  71 חלק מחלקה 16690 גוש עמקהשטח קרקע בקצה כפר הנוער החקלאי ויצו ניר :תיאור הנכס 
 העברה ללא תמורה:  סוג העסקה

 ויצו -'העמותה צד ב -'צד א: הצדדים לעסקה
 
 

 : או מי מנושא משרה בעמותה לצד בעסקה/או מי מחבריה ו/פירוט הקשר בין העמותה ו



 3 

 אין
 

 שנים טרם נקבע 49 -מחיר חכירה ל :במסגרת העסקה המחיר ששולם

 
 
  :2009בשנת  עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים .9

 
 8ראה סעיף 

 
  2009בשנת  ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים  על .10

 
 לא היו

 

 :2009פירוט אירועים חריגים בשנת  .11
 

 אין
 

 :2009בשנת  תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .12

 
 עפולה -הקמת כפר לנערות בסיכון

 צ"ראשלבהוסטל  נערות בסיכוןב תמיכה
 

 :2009פירוט  עניין מהותי אחר שאירע בשנת    .13
 אין

 

ח "ועד להגשת הדו 1.1.10שינויים בעניינים המפורטים לעיל שארעו מתאריך ) עדכונים .14
 (:המילולי לאישור האסיפה הכללית

 

 'מס
 

 עדכון  סעיף
 

 ט העדכוןפירו בעניין

1.    

2.    

3.    

 
 
 

 חברי ועד העמותה חתימת
 
 

 מאשרים בזאת ,חברי ועד העמותהשני  , רונית בר חן -ו ר דויד פורטוביץ"ד, מ"הח, אנו
אשר הוגש לחברי וועדת , המפורט לעיל 2009ח המילולי לשנת "את פרטיו של הדו

 ביום יתידי האסיפה הכלל-ואושר על ________הביקורת ביום 
__________________. 

 
 
 
  ___________     _____________ 
 חתימה      חתימה  

         
    

 
  ___________:תאריך

 


