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 2010לשנת  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
 

 205255085: ר"בית רות  ע :שם העמותה
 
 :2010בשנת 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

בסיכון במימון  לנערותתכנון הקמת כפר 
 מרכזי של סוזאן ומייקל אשנר מניו יורק

141,14062 

נערות בסיכון הוסטל בפעילות  תמיכה
 "ותבית ר"

824,12 

 
 :5515בשנת  רגוני של העמותההמבנה הא .2

 
 :חברי הוועד

 תאריך מינוי אחרון זהותמספר  הועד שם חבר

 5515 ,122,6,28 סוזן אשנר

 5515 5286,26,2 רונית בר חןח "רו

 5515 515285815 מיטשל שופאק

 5515 51215,566 דוד פורטוביץ

 5515 522565,65 יששכר דרור

 5515 556,,5516 יוסף נאור

 5515 2,180,56 מירלה גל

 
 :קורתיחברי ועדת ב

 תאריך מינוי אחרון זהותמספר  שם חבר

 5515 518188686 רולד רוזנקרנץ'ג

 5515 55255,550 גליה חן

 
 :מורשי חתימה

 תפקיד זהותמספר  שם  מורשה החתימה

 חברת ועד 5286,26,2 רונית בר חן

 ועד חבר 51215,566 דוד פורטוביץ

 5515 252542550 * איריס טברסקי

 ח"ש 154555אישור חתימה לאיריס טברסקי עד *    
 

 (:'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"עשים בהתנדבות עגיוס הכספים נ

 

 ל"מנכ 5205,5558 איריס טברסקי 
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 מנהלת העמותה 5585,2128 רונית לב ארי

 
 ,? 5515 כמה עובדים הועסקו בעמותה בשנת

 5?  5515 כמה מתנדבים התנדבו בעמותה בשנת
 

 : 2010 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 פרטים של תאגיד אחר
 אין

 
 :פרטים של תאגיד אחר בעל זיקה לעמותה

 20-555-011-2 :מספר ( ר"ע): העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו  מספרו: שם התאגיד
 20-552-855-1: מספרו  ההסתדרות העולמית לנשים ציוניות  –ויצו : ידשם התאג

 
 :חלק מחברי הועד המנהל הינם נושאי מישרה וממלאי תפקידים בעמותות אלו כדלהלן

 העמותה לקידום החינוך הבריאות והרווחה ביפו ,ר ומייסד"יו4 ר דויד פורטוביץ"ד
 ויצו ל"מנכ4 מירלה גל
 ויצו 4חינוך מנהל אגף4 יוסי נאור

 ויצו ,ל כספים"סמנכ4 רונית בר חןח "רו

 הבריאות והרווחה ביפו העמותה לקידום החינוך4 מנהל העמותה ,דרור יששכר
  לקידום החינוך הבריאות והרווחה ביפו העמותה4 מנהל פיתוח4 מיטש צופאק

 
 :והיוו חלק מרכזי בפעילותה  2010 בשנת לעמותה שניתנוותים השיר .4
 

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

של שנתי היקף כספי 
 הקניה/ שניתן השירות

 15,42,0 אדריכל -תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון 

 1564858 לבניהיעוץ   -תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון 

 05,4615 אגרות לעריית עפולה 

 
יעוץ לתכנון   -תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון

 2546,6 ומקרקעין

 
 :2010בשנת  שימוש בכספי תרומות .5
 

הכוללת  סכום התרומה
 ח"שהתקבלה בתקופת הדו

 השימוש שנעשה בתרומה התרומה  ייעוד
 ח"בתקופת הדו

 תאגרו4 תכנון ןבסיכוהקמת כפר לנערות  ,14582450

 תפעול שוטף ואחזקת הוסטל כללי 58140,5

 
  -2010בשנת  עלויות גיוס התרומות .6

 
 אין

 
 2010 שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת, ללא תמורה העברת כספים ונכסים .7
 

 אין
 

 :   2010בשנת  פירוט עסקאות במקרקעין .8

http://www.beitruth.co.il/יששכר-דרור.htm
http://www.beitruth.co.il/יששכר-דרור.htm
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 אין

 
 
  :2010בשנת  עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים .9

 
 אין

 
  2010בשנת  ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים  על .10

 
 לא היו

 

 :2010פירוט אירועים חריגים בשנת  .11
 

 אין
 

 :2010בשנת  תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .12

 
 עפולה -הקמת כפר לנערות בסיכון

 צ"ראשל -בהוסטל נערות בסיכוןב תמיכה
 

 :2010י אחר שאירע בשנת פירוט  עניין מהות   .13
 אין

 

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

 

 'מס
 

 עדכון  סעיף
 

 פירוט העדכון 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 2010ח המילולי לשנת "את פרטיו של הדו

 ביום ידי האסיפה הכללית-ואושר על ________הביקורת ביום 
__________________. 

 
 
 
  ___________     _____________ 
 חתימה      חתימה  

         
    

  ___________:תאריך


