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דין וחשבון מילולי לשנת 2017

מידע והדרכה
 

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

שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט.
משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

לידיעתכם בסרגל הכלים קיימים לחצנים לצורך שמירה של הנתונים כדלהלן: 
שמור  - בכל אחד משלבי מילוי הטופס, ניתן לבצע שמירה של הטופס. 

יצוא  - בעת סיום מילוי הטופס, רצוי לייצא את הנתונים לצורך שימוש חוזר בעת מילוי עתידי של טופס חדש.  

יבוא  - ניתן לייבא את הנתונים שיוצאו לטופס חדש. 
במידה והנכם רוצים לעשות בעתיד שימוש חוזר בנתונים בטופס, עליכם לבצע ייצוא של הנתונים (ע"י שימוש בפקד הייצוא

בסרגל) ושמירתם. בעתיד, ע"י שימוש בפקד יבוא, תוכלו לייבא נתונים אלה לתוך טופס ריק ולעשות בהם שימוש.

חלק א' – דוח מילולי

תחום פעילות
תת תחום פעילות של העמותהתחום פעילות של העמותה

סביבה ובעלי חיים

פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדין וחשבון
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדין וחשבון

פרוייקט הכשרות נציגים למוסדות התכנון. 
6 כנסים איזוריים (לפי המחזות) - מפגשי נציגים עם ארגונים סביבתיים. 

בג"צ בנושא עיכוב מינויים במוסדות התכנון. 
יום הסביבה בכנסת. 

 

 
הסכום שהוצא על ידי העמותה לביצוע הפעולות בהתאם למופיע בדין וחשבון הכספי

283,613 ש"ח

תאריך: 3/6/2018שם העמותה(עמותה רשומה) מספר
58 סימוכין: 642035חיים וסביבה - ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה0138121  -  

מייל העמותה
sviva@sviva.net
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תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדין וחשבון
פעילות מספר 1

 
מקום הפעילות

תל אביב - יפו

 
תיאור פעילות

סיוע לארגוני הסביבה בפעילותם הציבורית, ייצוןג הארגונים בפני מוסדות ממשל וציבור שונים, ארגון האירועים 
השנתיים המשותפים של ארגוני הסביבה (יום הסביבה בכנסת).

 

פעילות מספר 2
 

מקום הפעילות

נצרת

 
תיאור פעילות

מפגש איזורי - נציגי הארגונים במוסדות התכנון פוגשים את הארגונים (מחוז צפון).

 

פעילות מספר 3
 

מקום הפעילות

חיפה

 
תיאור פעילות

מפגש איזורי - נציגי הארגונים במוסדות התכנון פוגשים את הארגונים (מחוז חיפה).

 

פעילות מספר 4
 

מקום הפעילות

תל אביב - יפו

 
תיאור פעילות

מפגש איזורי - נציגי הארגונים במוסדות התכנון פוגשים את הארגונים (מחוז תל-אביב).
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פעילות מספר 5
 

מקום הפעילות

תל אביב - יפו

 
תיאור פעילות

מפגש איזורי - נציגי הארגונים במוסדות התכנון פוגשים את הארגונים (מחוז מרכז).

 

פעילות מספר 6
 

מקום הפעילות

ירושלים

 
תיאור פעילות

מפגש איזורי - נציגי הארגונים במוסדות התכנון פוגשים את הארגונים (מחוז ירושלים).

 

פעילות מספר 7
 

מקום הפעילות

באר שבע

 
תיאור פעילות

מפגש איזורי - נציגי הארגונים במוסדות התכנון פוגשים את הארגונים (מחוז דרום).

 

פעילות מספר 8
 

מקום הפעילות

תל אביב - יפו

 
תיאור פעילות

מפגש ארצי - נציגי הארגונים במוסדות התכנון ברמה הארצית פוגשים את כל הארגונים.
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לא כן  

לא כן  

לא כן  

לא כן  

לא כן  

350738

לא כן  

לא כן  

האם נתנו שירותים לעמותה בשנת הדין וחשבון?

האם היתה בשנת הדין וחשבון העברת כספים ונכסים ללא תמורה, 
שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדין וחשבון ?

האם העמותה ביצעה עסקאות במקרקעין בשנת הדין וחשבון?

האם העמותה ביצעה עסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים בשנת הדין וחשבון?

האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מישויות מדיניות זרות ששווין המצטבר עולה על
20,000 ש"ח?

המחזור הכספי של העמותה לשנת הדין וחשבון

האם היו אירועים חריגים בשנת הדין וחשבון?
לעניין זה "אירועים חריגים" כדוגמת: התפטרות מוסד ממוסדות העמותה, התפטרות מנהל כללי, שינוי משמעותי בקהל היעד

שלה או שינוי משמעותי באזור הפעילות שלה, פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה, והגשת כתב
האישום כנגד העמותה או כנגד מי מנושאי המשרה בה

אירוע מספר 1
 

תיאור האירוע

מונה לעמותה מנכ"ל חדש

 
מועד האירוע

20/04/2017
 

האם היה עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדין וחשבון?
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לא כן  

לא כן  

לא כן  

לא כן  

1

תעודת זהות

מספר זיהוי

059702985

שם משפחה

בן ימיני

שם פרטי

ערן

לא כן  

האם קיימים עדכונים נוספים ושינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד
להגשת הדין וחשבון המילולי לאשור האסיפה הכללית? (עדכונים נוספים)

האם הייתה בשנת הדין וחשבון דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך ?

העסקת עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדין וחשבון
האם מועסקים עובדים בעמותה בסוף שנת הדין וחשבון ?

 
מספר המועסקים בעמותה בשנת הדין וחשבון

4

האם מועסקים נושאי משרה בעמותה (מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות) ?

נושא משרה 1
 

תאריך מינוימספר שנים בתפקיד ברצףתפקיד

20/04/2017מנהל כללי

 

 
 

האם מועסקים מתנדבים בעמותה בסוף שנת הדין וחשבון ?
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לא כן  

לא כן  

פירוט תאגידים קשורים בשנת הדין וחשבון
האם קיימים תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם, 

הם בעלי מניות או שותפים בהם?
האם קיימים תאגידים אשר נושאי המשרה בעמותה מכהנים בתאגידים 

אלו כנושאי משרה או בתפקיד מקביל לנושא משרה?

תאגיד מספר 1
 

שם התאגיד

תובנה ירוקה בע"מ
 

מספר תאגיד

515456101
 

תאגיד מספר 2
 

שם התאגיד

מרכז השל לקיימות (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580237097
 

תאגיד מספר 3
 

שם התאגיד

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580602936
 

תאגיד מספר 4
 

שם התאגיד

צלול - עמותה לאיכות הסביבה (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580350940
 

תאגיד מספר 5
 

שם התאגיד

פעולה ירוקה (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580242295
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לא כן  

לא כן  

לא כן  

תאגיד מספר 6
 

שם התאגיד

החברה להגנת הטבע (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580017499
 

תאגיד מספר 7
 

שם התאגיד

עמותת התקווה לקידום האמנות והתרבות (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580238780
 

תאגיד מספר 8
 

שם התאגיד

ישראל בשביל אופניים- עמותה למען תחבורת אופניים בישראל (ע"ר)
 

מספר תאגיד

580272359
 

האם קיימים תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון?

תרומות לעמותה
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מתורם יחיד בשווי מצטבר של 20,000 ₪ ומעלה ?

האם הוגשה בקשה לחיסיון שמות תורמים לשנת הדוח?

הערה: יש לציין תרומות מעל 20,000 ₪ לשנת הדוח מתורם יחיד. באשר לתורמים שהוגשה לגביהם בקשה לחיסיון בשנת
הדוח, יש לציין בטבלה את סכום התרומה בלבד, ללא ציון שם התורם

סכום התרומהשם התורם

145000קרן יד הנדיב

מטרת התרומה

חיזוק הייצוג של הארגונים הסביבתיים בגופי התכנון (מוסדות הממשל).

השימושים העיקריים שנעשו בתרומות בשנת הדוח

התרומות שימשו למען המטרות שצוינו.
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לא כן  
האם היו לעמותה עלויות גיוס תרומות בשנת הדין וחשבון?
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אם ברצונך להשתמש בשירות איחזור נתוני בעלי התפקידים וחברי הועד אנא הזן תעודת זהות של אחד מחברי ועד שהוזן
בשנה הקודמת לצרכי זיהוי

שלוף נתונים022106165תעודת זהות

חבר וועד 1

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

039997846

שם משפחה

קרומר

שם פרטי

אדם

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

פרדס חנה-כרכור

רחוב

חשמונאים

מספר בית

3

מיקוד

3705118

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

adam@greeninsight.co.il

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?

יש לציין את רשימת כל חברי הועד.

חלק ב' – הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה

בעלי תפקידים בעמותה נכון ליום מילוי הטופס, תאריך: 3/6/2018 
לידיעתך, על פי חוק יש לדווח על כל חברי הוועד 

שים לב, יש חובת מינימום של שני חברי וועד בעמותה 

אחזור פרטי בעלי תפקידים בעמותה

חברי הוועד בעמותה
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חבר וועד 2

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

038598579

שם משפחה

בן חנן

שם פרטי

ברק

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

בני אפרים

מספר בית

205

מיקוד

6998413

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

barshoshan@gmail.com

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
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חבר וועד 3

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

015291198

שם משפחה

טבצ'ניק

שם פרטי

דנה

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

בן עמי

מספר בית

4

מיקוד

6356503

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

danatabachnik@hotmail.com

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
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חבר וועד 4

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

028912384

שם משפחה

יעקבס

שם פרטי

מאיה

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

הא באייר

מספר בית

74

מיקוד

6219817

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

24/06/2013

מספר שנים כולל בתפקיד

5

דואר אלקטרוני

mayaj@zalul.org.il

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
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חבר וועד 5

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

028951440

שם משפחה

אולונובסקי

שם פרטי

חגית

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

רחובות

רחוב

נוה מץ

מספר בית

8

מיקוד

7610001

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

ulanovskyh@gmail.com

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 14/30

חבר וועד 6

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

022533376

שם משפחה

גפן

שם פרטי

חגית

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

גן יאשיה

רחוב

גן יאשיה

מספר בית

1

מיקוד

3885000

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

hagit@reshet-yeruka.net

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 15/30

חבר וועד 7

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

059932871

שם משפחה

נמארנה

שם פרטי

עבד

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

שפרעם

רחוב

אלמידאן

מספר בית

1

מיקוד

2020000

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

24/06/2013

מספר שנים כולל בתפקיד

5

דואר אלקטרוני

al.amal@012.net.il

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 16/30

חבר וועד 8

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

314140724

שם משפחה

אייקנבאום

שם פרטי

יונתן

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

ירושלים

רחוב

דרזנר יחיאל

מספר בית

401

מיקוד

6426601

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

jaikhenb@greenpeace.org

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 17/30

חבר וועד 9

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

013526298

שם משפחה

רפאל

שם פרטי

מיכאל

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

אביצור שמואל

מספר בית

3

מיקוד

6813643

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

peaceact@aol.com

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 18/30

חבר וועד 10

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

007665532

שם משפחה

בלסנהיים

שם פרטי

משה

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

גבעתיים

רחוב

אחדות העבודה

מספר בית

1

מיקוד

5320401

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

blas@zahav.net.il

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 19/30

חבר וועד 11

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

017191685

שם משפחה

רייכמן

שם פרטי

שאול

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

סטימצקי

מספר בית

6

מיקוד

6936206

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

saul.reichman@gmail.com

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 20/30

חבר וועד 12

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

034275586

שם משפחה

גלוב

שם פרטי

שי

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

רחובות

רחוב

החיטה

מספר בית

5

מיקוד

7635235

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

golub.shay@gmail.com

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 21/30

חבר וועד 13

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

014654735

שם משפחה

וייס

שם פרטי

ויקטור

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

רמת גן

רחוב

חבר

מספר בית

2

מיקוד

5232232

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

25/09/2016

מספר שנים כולל בתפקיד

2

דואר אלקטרוני

victor@heschel.org.il

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 22/30

חבר וועד 14

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

024697914

שם משפחה

גולד

שם פרטי

ענת

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

ירושלים

רחוב

הקרן הקיימת

מספר בית

6

מיקוד

9242806

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

25/09/2016

מספר שנים כולל בתפקיד

2

דואר אלקטרוני

anatg@kkl.org.il

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 23/30

חבר וועד 15

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

058706292

שם משפחה

פפאי

שם פרטי

ניר

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

חגלה

רחוב

חגלה

מספר בית

1

מיקוד

3888000

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

20/04/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

nirp@spni.org.il

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 24/30

חבר וועד 16

בעל תפקיד

חבר ועד

תעודת זהות

מספר זיהוי

034177832

שם משפחה

גנות

שם פרטי

תמי

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

יהודה הלוי

מספר בית

48

מיקוד

6578202

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

08/12/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

tammy@adamteva.org.il

דואר אלקטרוני נוסף

כן לא   
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 25/30

יש לציין את רשימת כל חברי ועדת הביקורת ולפחות שניים, יש לציין שני מורשי חתימה, ככל שיש לעמותה רו"ח יש לציין את
פרטיו, ככל שמחזור העמותה בשנת הדוח עלה על 10 מיליון ₪ יש למנות לעמותה מבקר פנימי באסיפת ועד ולציין את פרטיו

כאן.

מאפשר למנות מורשה חתימה שאינם חברי ועדתקנון העמותה

חייבת במינוי רואה חשבוןהעמותה

בעל תפקיד 1

בעל תפקיד

מורשה חתימה

תעודת זהות

מספר זיהוי

058706292

שם משפחה

פפאי

שם פרטי

ניר

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

חגלה

רחוב

חגלה

מספר בית

1

מיקוד

3888000

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

20/04/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

nirp@spni.org.il

דואר אלקטרוני נוסף

ועדת ביקורת/גוף מבקר, מורשי חתימה, רו"ח, מבקר פנים



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 26/30

בעל תפקיד 2

בעל תפקיד

רואה חשבון

תעודת זהות

מספר זיהוי

027841840

שם משפחה

מרקוביץ

שם פרטי

רונן

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

שדרות רוטשילד

מספר בית

74

מיקוד

6578517

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

15/04/2010

מספר שנים כולל בתפקיד

8

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 27/30

בעל תפקיד 3

בעל תפקיד

חבר גוף מבקר

תעודת זהות

מספר זיהוי

001114362

שם משפחה

טורוק

שם פרטי

אהרון

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

קויפמן יחזקאל

מספר בית

6

מיקוד

6801298

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

24/06/2013

מספר שנים כולל בתפקיד

3

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 28/30

בעל תפקיד 4

בעל תפקיד

מורשה חתימה

תעודת זהות

מספר זיהוי

059702985

שם משפחה

בן ימיני

שם פרטי

ערן

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

רמת גן

רחוב

חבר

מספר בית

6

מיקוד

5232236

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

20/04/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

eran@sviva.net

דואר אלקטרוני נוסף



6/26/2018 דין וחשבון מילולי

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?usertoken=8a39ba8bb934406289f14cc7763187f0&formtype=amutot5@justice.… 29/30

בעל תפקיד 5

בעל תפקיד

מורשה חתימה

תעודת זהות

מספר זיהוי

027447499

שם משפחה

אביזוהר

שם פרטי

יותם

בארץכתובת בחו"ל   

ישוב

גבים

רחוב

גבים

מספר בית

1

מיקוד

7916500

מיקוד תא דוארתא דואר

תאריך מינוי

20/04/2017

מספר שנים כולל בתפקיד

1

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף

יש לציין את רשימת כל חברי ועדת הביקורת ולפחות שניים, יש לציין שני מורשי חתימה, ככל שיש לעמותה רו"ח יש לציין את
פרטיו, ככל שמחזור העמותה בשנת הדוח עלה על 10 מיליון ₪ יש למנות לעמותה מבקר פנימי באסיפת ועד ולציין את פרטיו

כאן.



6/26/2018 דין וחשבון מילולי
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בחירת חבר וועד
038598579 ברק בן חנן

מספר תעודת זהות / דרכון

038598579

שם משפחה

בן חנן

שם פרטי

ברק

דואר אלקטרוני

barshoshan@gmail.com

חתימה ידנית

_________________________

חתימת חבר וועד 1

בחירת חבר וועד
007665532 משה בלסנהיים

מספר תעודת זהות / דרכון

007665532

שם משפחה

בלסנהיים

שם פרטי

משה

דואר אלקטרוני

blas@zahav.net.il

חתימה ידנית

_________________________

חתימת חבר וועד 2

חתימות חברי וועד העמותה
אנו החתומים מטה, שני חברי ועד העמותה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדין וחשבון המילולי לשנת 2017 המפורט לעיל. 

האסיפה כללית מיום 22/06/2018 אישרה את הסעיפים של הדוח המילולי. 
בנוסף, מצורפת הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם נכון ליום מילוי טופס זה (חלק ב' של הדוח המילולי) 

 

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.  
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות


