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דין וחשבון מילולי לשנת
)עמותה רשומה( מספר
- 0299543

2017
תאריך7/5/2018 :

שם העמותה

58

איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(

סימוכין621956 :

מייל העמותה

info@isoc.org.il

מידע והדרכה
בהתאם לסעיף  37א 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:
 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.

 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
תחום פעילות של העמותה

מחקר ,מדע וטכנולוגיה

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

 .1ניהול מרשם שמות המתחם ) (domain namesבסיומת הלאומית  : .ilהאיגוד
מנהל את מרשם שמות המתחם באינטרנט ) (domain namesתחת " "il.ברמה
העליונה :המערכות והתשתיות מתוכננים לפעול על פי מאפיינים קשיחים
המאפשרים לנו לנהל שירות אמין ובטוח .הרישום מתנהל דרך רשמים מקומיים
ובינלאומיים המוכרים על ידי האיגוד ובהתאם לכללי הרישום משנת .1999
כמרשם האחראי על הסיומת  ,.ilהאיגוד מפעיל את תשתית הDNS (Domain Name -
) , Systemהמקשרת בין שמות מתחם וכתובות אינטרנט ) .(IPבאמצעותה מוקנית
לציבור יציבות תפעולית ,אבטחת מידע ,שוויון ,יתירות וגיוון .אנחנו
עוסקים על בסיס יומיומי במניעת התקפות ממוקדות על מערך ה ,DNS-כגון
התקפות .DDoS
 .2ניהול  IIXמחלף האינטרנט הישראלי )(IIX - Israeli Internet eXchange
שהוא צומת תקשורת מרכזית ויחידה בין כלל ספקי האינטרנט בישראל .המחלף
נועד לנתב את כל תעבורת האינטרנט הפנימית בישראל ,בין הספקים השונים,
בצורה יעילה ככל הניתן ,בעלויות נמוכות ותוך הורדת חסמי כניסה לספקים
חדשים .לאחר התחברות ,ספקי האינטרנט יכולים להעביר תעבורת אינטרנט בינם
לבין עצמם.
 .3הפעלת שרת מראה :איגוד האינטרנט הישראלי ,כחלק מתמיכה בתוכנה חופשית
וקוד מקור פתוח ,מספק שירותי אחסון של אתר מראה ישראלי לתוכנות
ופרוייקטים נפוצים בקוד פתוח.
 .4כתיבת מסמכי מדיניות בסוגיות שונות הקשורות לכניסת האינטרנט לשימוש
החברה הישראלית  -האיגוד יוזם וכותב מסמכי מחקר והצעה למדיניות ציבורית
שעניינה כניסת האינטרנט לשימוש מיטבי בחברה הישראלית .מסמכי מדינית אלה
מניעים תהליכי דיוןוגיבוש של מדיניות לאומית בסוגיות טכנולוגיות,
משפטיות וכלכליות הקשורות בשימוש באינטרנט.
 .5המרכז לאינטרנט בטוח  :www.safe.org.il .המרכז פועל בשני
מישורים•:הדרכות להורים ,יועצים ,מדריכים ומחנכים למתן כלים יישומיים
לגלישה בטוחה ותרבות שימוש נכון ברשת של ילדים ובני נוער .פיתוח תרבות
רשת הוגנת ובטוחה בקרב הדור הצעיר בישראל• .הפעלת קו פתוח לתמיכה ,לסיוע
ולהכוונה לגולשים אשר נפגעו ברשת )ילדים ובוגרים( ,תוך תמיכה וסיוע
מקואליציה של ארגונים שותפים ובהם משרדי ממשלה ,עמותות תמיכה וסיוע
וגופים מסחריים
 .6האקדמיה לאינטרנט פועלת לצורך העשרת הידע של ציבור משתמשי האינטרנט,
תוך קידום אוריינות דיגיטלית לקהלי יעד שונים וביניהם :אוכלוסיות
ייחודיות)דוברי ערבית ,עולי אתיופיה ,חברה חרדית( הלומדות להשתמש ברשת
באופן מושכל על ידי פיתוח מיומנויות טכנולוגיות ,תקשורתיות ויישומיות;
ציבור בעלי העסקים הקטנים והבינוניים הלומדים על הכלים הדיגיטליים
והטכנולוגיים שמציעה הרשת למען הגברת יכולתם להשתלב בשוק תחרותי; ציבור
בעל אוריינטציה טכנולוגית הנחשף לחידושים טכנולוגיים ולמגמות העדכניות
בשוק.
 .7פעולות לשמירה על חופש האינטרנט :פעילות בוועדות הכנסת השונות ומול
משרדי הממשלה לייזום או מניעה של מהלכים רגולטוריים והסדרה עצמית
בתחומים הקשורים לאינטרנט במטרה לשמור על ערכי חופש רשת האינטרנט בישראל
כמרחב פתוח ,גלובלי ,שיוויוני ,בטוח ונייטרלי.
 .8הנגשת מידע על אינטרנט ישראלי :הנגשת מידע בעל ערך ציבורי וישראלי
לציבור הרחב כגון -מאגר נתונים על האינטרנט בישראל ,קידום המחקר בתחום
האינטרנט ועוד.
 .9הפעלת קו תמיכה ואתר אינטרנט ) (nagish.org.ilלסוגיות של נגישות
אנשים עם מוגבלויות לאתרי אינטרנט.
הסכום שהוצא על ידי העמותה לביצוע הפעולות בהתאם למופיע בדין וחשבון הכספי

8,667,206

ש"ח
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תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדין וחשבון
פעילות מספר 1
מקום הפעילות

פתח תקווה
תיאור פעילות

משרדי האיגוד נמצאים בפתח תקווה ,ובם מתנהלת גם פעילות רישום שמות המתחם
המתבצעת באופן מקוון באמצעות האינטרנט .רושמי השמות באים מכל רחבי
העולם ,בין אם ישירות באמצעות אתר האיגוד או באמצעות אתרי האינטרנט של
רשמי משנה ) (Registrarsשהוסמכו על-ידי האיגוד.

פעילות מספר 2
מקום הפעילות

פתח תקווה
תיאור פעילות

פעילות הדרכה והסברה ברחבי הארץ בסוגיות שונות הקשורות בחיים ברשת כגון
אינטרנט בטוח ,מסחר אלקטרוני ,נגישות וכד'.
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האם נתנו שירותים לעמותה בשנת הדין וחשבון?
כן

לא

יש לפרט מהם השירותים שניתנו לעמותה בשנת הדוח אשר היוו חלק מרכזי בפעילות העמותה ,הכוונה היא לספקים מרכזיים
שירות מספר 1
תיאור כללי של השירות  /קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות העמותה )ללא שם נותן השירות(

תפעול ,תחזוקה ושרות של מערכות הפועלות במסגרת מרשם שמות המתחם ומחלף
האינטרנט הישראלי.

היקף כספי שנתי של השירות שניתן  /הקניה

1,406,135

ש"ח

שירות מספר 2
תיאור כללי של השירות  /קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות העמותה )ללא שם נותן השירות(

כנסים ,ימי עיון ,מוקד מענה לציבור ומפגשי העשרה להגברת הידע המקצועי
בנושאי אינטרנט וצמצום הפער הדיגיטלי.

היקף כספי שנתי של השירות שניתן  /הקניה

429,582

ש"ח

שירות מספר 3
תיאור כללי של השירות  /קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות העמותה )ללא שם נותן השירות(

שירותי ייעוץ משפטי ,ביקורת וראית חשבון

היקף כספי שנתי של השירות שניתן  /הקניה

562,890

ש"ח

דין וחשבון מילולי

Page 5 of 24

שירות מספר 4
תיאור כללי של השירות  /קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות העמותה )ללא שם נותן השירות(

שירותי פיתוח ומיתוג ועיצוב אתר האינטרנט של המרכז להגנת הסייבר

היקף כספי שנתי של השירות שניתן  /הקניה

450,675

ש"ח

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

לא

האם העמותה ביצעה עסקאות במקרקעין בשנת הדין וחשבון?
כן

לא
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האם העמותה ביצעה עסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים בשנת הדין וחשבון?
כן
"צדדים קשורים" כמפורט בסעיף ) (9לתוספת השלישית לחוק העמותות תש"ם – .1980
עסקה מספר 1
סוג העסקה

כתיבת מסמך מדניות ציבורית בנושא אינטרנט בחברה הערבית
סכום העסקה

42,120

שם ופרטיו של הצד השני לעסקה

 -InnDigitalד"ר אסמאא גנאים

ש"ח

הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה

הצד הקשור היא חברת עמותה וכתבה את המסמך שהוא בתחום התמחותה.

עסקה מספר 2
סוג העסקה

הסמכת איגוד האינטרנט הישראלי בתקן ISO 27001
סכום העסקה

46,416

שם ופרטיו של הצד השני לעסקה

-IP-SECאירית פוטר )מנכל"ית

ש"ח

הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה

הצד הקשור היא חברת עמותה ומשמשת מנכ"לית של החברה שנשכרה בהליך מכרזי.

עסקה מספר 3
סוג העסקה

תחזוקת אתר פיקיוויקי
סכום העסקה

22,638

שם ופרטיו של הצד השני לעסקה
ש"ח

הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה

הצד הקשור היא חברת עמותה

סיגל בן עמרם

לא
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עסקה מספר 4
סוג העסקה

תפעול אתר נגיש
סכום העסקה

13,335

שם ופרטיו של הצד השני לעסקה
ש"ח

אילנה ביניש

הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה

הצד הקשור היא חברת עמותה

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

המחזור הכספי של העמותה לשנת הדין וחשבון

8667206

לא
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האם היו אירועים חריגים בשנת הדין וחשבון?
כן
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

התפטרות חברת הוועד מנהל הגב' נאוה גלעד-שלומוביץ.

מועד האירוע

09/01/2017

אירוע מספר 2
תיאור האירוע

התפטרות חבר הוועד המנהל מר אייל דרורי.

מועד האירוע

09/10/2017

אירוע מספר 3
תיאור האירוע

התפטרות חבר הוועד המנהל מר דור נחמן

מועד האירוע

04/12/2017

לא
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האם היה עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדין וחשבון?

כן

לא

אירוע מספר 1
תיאור האירוע

בדצמבר  2015התקבלה שומה ממס הכנסה לשנים .2011-2013
במאי  2016האיגוד הגיש השגה על השומה ,ובסוף אפריל  2017נדחתה ההשגה על
ידי פקיד השומה .האיגוד הגיש בתחילת מאי  2017ערעור לבית המשפט המחוזי
בירושלים על השומה.

ההשפעה הכספית בשקלים חדשים

מועד האירוע

10/05/2017

0

ש"ח

אירוע מספר 2
תיאור האירוע

וועדת ההיגוי להגנה על מערכות ממוחשבות חיוניות במשרד ראש הממשלה החליטה
על המלצתה להוספת איגוד האינטרנט הישראלי לתוספת החמישית לחוק הסדרת
הבטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח.1998-

ההשפעה הכספית בשקלים חדשים

מועד האירוע

03/09/2017

0

ש"ח

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

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

כן

לא

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

כן

לא

מספר המועסקים בעמותה בשנת הדין וחשבון

22
האם מועסקים נושאי משרה בעמותה )מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות( ?

כן

נושא משרה 1
תפקיד

מנהל כללי

מספר שנים בתפקיד ברצף

תאריך מינוי

22/07/2015

2

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

הכהן

יורם

נושא משרה 2
תפקיד

אחר

מספר שנים בתפקיד ברצף

תאריך מינוי

28/05/2017

0

אחר

מזכירת עמותה

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

רוזנר

מור

נושא משרה 3
תפקיד

סגן מנהל כללי

מספר שנים בתפקיד ברצף

תאריך מינוי

22/07/2015

2

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

גרייבר שוורץ

מי-טל

לא

דין וחשבון מילולי
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נושא משרה 4
תפקיד

אחר

מספר שנים בתפקיד ברצף

תאריך מינוי

01/05/2014

3

אחר

מנהלת שיווק ותוכן

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

דגן-הס

נהורא

נושא משרה 5
תפקיד

אחר

מספר שנים בתפקיד ברצף

תאריך מינוי

01/05/2014

3

אחר

מנהלת כספים

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

אמיר

גלי

נושא משרה 6
תפקיד

אחר

מספר שנים בתפקיד ברצף

תאריך מינוי

01/04/2017

1

אחר

מנהל מערכות מידע

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

שומסקי

ולרי

דין וחשבון מילולי
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נושא משרה 7
תפקיד

אחר

מספר שנים בתפקיד ברצף

תאריך מינוי

01/10/2015

2

אחר

מנהלת המרשם

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

מלאדונאדו

אורטל

האם מועסקים מתנדבים בעמותה בסוף שנת הדין וחשבון ?

כן

לא

דין וחשבון מילולי
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פירוט תאגידים קשורים בשנת הדין וחשבון
האם קיימים תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם,
הם בעלי מניות או שותפים בהם?

כן

לא

האם קיימים תאגידים אשר נושאי המשרה בעמותה מכהנים בתאגידים
אלו כנושאי משרה או בתפקיד מקביל לנושא משרה?

כן

לא

תאגי ד מספר 1
שם התאגיד

 MSישראל בע"מ
מספר תאגיד

515323848

תאגי ד מספר 2
שם התאגיד

התנועה לחופש המידע )ע"ר(
מספר תאגיד

580425700

תאגי ד מספר 3
שם התאגיד

ויקימדיה ישראל )ע"ר(
מספר תאגיד

580476430

האם קיימים תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון?

כן

לא

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

כן

לא

האם הוגשה בקשה לחיסיון שמות תורמים לשנת הדוח?

כן

לא

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

סכום התרומה

חברת גוגל

30204

מטרת התרומה

חברת גוגל תורמת שווי כסף,של פרסום בגוגל אדוורדס )(Google AdWords
לצורך קידום פעילות חברתית של עמותות בפרסומות המופיעות בדפי החיפוש
של .Google
השימושים העיקריים שנעשו בתרומות בשנת הדוח

איגוד האינטרנט יצר חשבון  AdWordsעבור פעילות הקו החם הפועל במסגרת
המרכז לאינטרנט בטוח.

האם היו לעמותה עלויות גיוס תרומות בשנת הדין וחשבון?
כן

לא

דין וחשבון מילולי
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חלק ב' – הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה
בעלי תפקידים בעמותה נכון ליום מילוי הטופס ,תאריך26/4/2018 :
לידיעתך ,על פי חוק יש לדווח על כל חברי הוועד
שים לב ,יש חובת מינימום של שני חברי וועד בעמו תה

אחזור פרטי בעלי תפקידים בעמותה
אם ברצונך להשתמש בשירות איחזור נתוני בעלי התפקידים וחברי הועד אנא הזן תעודת זהות של אחד מחברי ועד שהוזן
בשנה הקודמת לצרכי זיהוי

תעודת זהות

שלוף נתונים

חברי הוועד בעמותה
יש לציין את רשימת כל חברי הועד.
חבר וועד 1
בעל תפקיד

חבר וועד

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

לוי

מני
בארץ

כתובת
ישוב

בחו"ל

רחוב

רמת גן
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

27/10/2013
דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
כן
חבר וועד 2
בעל תפקיד

חבר וועד

לא

4

מספר בית

מיקוד

דין וחשבון מילולי
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תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

שיפמן

לב י א

בארץ

כתובת
ישוב

בחו"ל

מספר בית

רחוב

מיקוד

בת ים
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

01/01/2014

4

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
כן

לא

חבר וועד 3
בעל תפקיד

חבר וועד

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

נהון

קרין
בארץ

כתובת

בחו"ל

רחוב

ישוב

רמת גן
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

12/01/2016
דואר אלקטרוני

2

מספר בית

מיקוד

דין וחשבון מילולי
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דואר אלקטרוני נוסף
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
לא

כן
חבר וועד 4
בעל תפקיד

חבר וועד

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

אנגלברג-בר

בת-שבע

בארץ

כתובת

בחו"ל

רחוב

ישוב

מספר בית

מיקוד

כוכב יאיר
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

12/01/2016

2

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
כן

לא

חבר וועד 5
בעל תפקיד

חבר וועד

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

סלע

קובי
בארץ

כתובת
ישוב

באר שבע

רחוב

בחו"ל

מספר בית

מיקוד

דין וחשבון מילולי
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תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

28/12/2017

0

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
לא

כן
חבר וועד 6
בעל תפקיד

חבר וועד

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

נגר

אבי
בארץ

כתובת

בחו"ל

רחוב

ישוב

גבעתיים
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

28/12/2017
דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף
האם חבר הוועד הוא גם מורשה חתימה?
כן

לא

0

מספר בית

מיקוד

דין וחשבון מילולי
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ועדת ביקורת/גוף מבקר ,מורשי חתימה ,רו"ח ,מבקר פנים
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  10מיליון  ₪יש למנות לעמותה מבקר פנימי באסיפת ועד ולציין את פרטיו
כאן.
תקנון העמותה
העמותה

מאפשר למנות מורשה חתימה שאינם חברי ועד

חייבת במינוי רואה חשבון

בעל תפקיד 1
בעל תפקיד

מורשה חתימה

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

נהון

קרין
בארץ

כתובת

בחו"ל

רחוב

ישוב

מספר בית

רמת גן
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

10/01/2017

1

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף

בעל תפקיד 2
בעל תפקיד

מורשה חתימה

תעודת זהות
מספר זיהוי

כתובת

שם משפחה

שם פרטי

אנגלברג-בר

בת-שבע

בארץ

בחו"ל

מיקוד

דין וחשבון מילולי
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רחוב

ישוב

מספר בית

מיקוד

כוכב יאיר
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

10/01/2017

1

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף

בעל תפקיד 3
בעל תפקיד

מורשה חתימה

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

סלע

קובי
בארץ

כתובת
ישוב

בחו"ל

רחוב

באר שבע
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

09/01/2018
דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני נוסף

בעל תפקיד 4
בעל תפקיד

רואה חשבון
תאגיד

0

מספר בית

מיקוד

דין וחשבון מילולי
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מספר תאגיד

שם תאגיד

514723964

חיים וורמברנד רו"ח
בארץ

כתובת

בחו"ל

ישוב

רחוב

מספר בית

מיקוד

ירושלים

המלך ג'ורג'

31

91000

תא דואר

מיקוד תא דואר

16
מספר שנים כולל בתפקיד

תאריך מינוי

10/06/2014

3

דואר אלקטרוני

haimw12@gmail.com
דואר אלקטרוני נוסף

בעל תפקיד 5
בעל תפקיד

חבר גוף מבקר

תעודת זהות
מספר זיהוי

שם משפחה

שם פרטי

צמח

מנחם
בארץ

כתובת

בחו"ל

רחוב

ישוב

מספר בית

פתח תקווה
תא דואר

מיקוד תא דואר

תאריך מינוי

מספר שנים כולל בתפקיד

10/06/2014

4

דואר אלקטרוני

menicpa@gmail.com
דואר אלקטרוני נוסף

מיקוד

דין וחשבון מילולי
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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  10מיליון  ₪יש למנות לעמותה מבקר פנימי באסיפת ועד ולציין את פרטיו
כאן.

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

האסיפה כללית מיום 18/06/2018

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(
חתימת חבר וועד 1

בחירת חבר וועד

קרין נהון
מספר תעודת זהות  /דרכון

שם משפחה

שם פרטי

נהון

קרין

דואר אלקטרוני

חתימה ידנית
_________________________

חתימת חבר וועד 2

בחירת חבר וועד

בת-שבע אנגלברג-בר
מספר תעודת זהות  /דרכון

שם משפחה

אנגלברג-בר
דואר אלקטרוני

שם פרטי

בת-שבע
חתימה ידנית
_________________________

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

