
 

 2007.31.12המס המסתיימת ביום לשנת  דו"ח  מילולי
 

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

 
 0-016953-58 : מספר )ע"ר(  עמותת לשובע שם העמותה:

 
 מתן סעד וסיוע לנזקקיםמטרה עיקרית של העמותה: 

 
 22.9.2008מועד עריכת הדוח: 

 
 23.9.2008 מועד אישור הדוח על ידי ועדת ביקורת:

 
 23.9.2008 מועד אישור הדוח על ידי חברי העמותה )האסיפה הכללית(:

 
 עד חריש, יו"ר וחבר הועד המנהל-גיל הדוח נערך על ידי:

 
 :2007  בשנת  צעופעולות עיקריות שבו .1
 

 :במהלך שנת הדו"חלצורך קידום מטרותיה הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה 
 

 לות שוטפת במהלך השנה:יפע
 
כרמיאל ונהריה המספקות לכל  ,אביב, עכו-מסעדות בתל  -מסעדות  לנזקקים -לשובע (א

 ביעה.  נזקק, ללא תשלום וללא שאלות וצורך באישורים,  ארוחה חמה מזינה ומש
נזקקים מדי יום. רוב המזון מתקבל  2,000-ת מזונם של כסיפקנו א 2007במהלך שנת 

אנו מקבלים  ,כןכמו רועים. ימוסדות, מסעדות ואולמות א בתרומה מיצרנים, סוחרים,
 באופן שוטף את עודפי המזון ממחנות צה"ל בגלילות, תל השומר וצריפין.

 
 ובני נוער בסיכון ממשפחות במצוקה קשה.   ילדיםל – בתי נוער "קדימה "  16 (ב

ילדים, כולם הופנו אלינו ע"י  850-כ 2007השתתפו באופן קבוע במהלך שנת בבתי הנוער 
מדי יום, כל ת. במסגרת בתי הנוער מקבלים כל ילדינו ות המקומייואגפי הרווחה ברשו

חמה, ארוחת  ארוחת צהרים, מכתה א' ועד לגיוסם לצה"ל, כל אלה: ובכל השנים השנה
 וחינוך ערכי.  ערב קלה, סיוע צמוד בלימודים, חוגי העשרה

צוות המדריכים  .בכל בית נוער מנהלת בוגרת תואר ראשון או שני בתחומים רלוונטיים
בנות שרות לאומי  ומתנדבים מבני הקיבוצים והמושבים במסגרת  90-בבתי הנוער כולל כ

 שנת שרות. 
בתי נוער: שכ' שפירא, יפו ג', כפר  4ת"א ) :2007ער בשנת פריסה גיאוגרפית של בתי הנו

אחד לילדים יהודים  - )שני בתי נוער מיוחד לילדי עובדים זרים(, רמלהשלם, ובית נוער 
יהודה )שני בתי נוער(  -והשני לילדים ערבים(, רחובות, קרית גת, כפר סבא, יבנה, אור

את בית הנוער קדימה בקרית  2007ת כמו כן, הקמנו בשנ ים. -ה ובתותקו–אזור, פתח 
 שמונה.

יצרנו מסגרות קבועות ופעילות של  חוג הבוגרים של בתי הנוער   2007במהלך שנת 
משמשים בקורס המדריכים שנערך במצפה רמון. הם בוגרים השתתפו  100-כ -קדימה

 בבתי הנוער ומשמשים כמופת לילדי בתי הנוער. ם צעיריםכמדריכי
 
ללא שאלות ותשלום  ,מעונות גגון מספקים לכל דר/ת רחוב :דרי הרחובלות מעונ 2 -גגון ג(

יה, מזון יה, רחצה, בגדים מיד שנימיטה נעימה ונקילינה בכל אלה:  מגורים הכוללים 
 טיפול רפואי. ו

 :2007במהלך שנת  להלן פרוט המעונות

  (יפו 6רגנר ים ואלכוהול )רח' בהמיועד לגברים בעלי רקע של התמכרות לסמ – 1גגון, 
 מיטות.   60 –תפוסה מרבית 

  תפוסה  ,(יפו 52גולומב רח' שכן ביועד לגברים שאינם בעלי רקע של התמכרות )  - 2גגון
 למעון לנשים דרות רחוב., הוסב 2007סוף שנת לקראת  מיטות. 20מרבית 

 
עדות אחרי מאבק ממושך ביותר והליכים רבים בפני ו, 2007במהלך שנת  פרויקט צ'לנוב:

, מרכז רב בתל אביב נפתחה הדרך להקים במבנה נטוש שברח' צ'לנובהתכנון השונות, 



 

דרי רחוב, מרכז חלוקת בגדים, ללנזקקים, שיכלול מסעדה לנזקקים, מעון  םשירותי
 משרד קדמי לשרותי הרווחה, כתובת קבועה לנזקקים חסרי כתובת וכיו"ב.  מרכז קשר,

 
לנזקקים בכל רחבי הארץ.  השנייתשלום של בגדים מיד מפעל לחלוקה ללא  -אגד בגד ד(

מבוצע בשותפות עם חב' אגד, אשר תרמה את האוטובוס המשמש כמרכז  הפרויקט
, נפשאגד.  אנו מתמקדים בבתי חולים לחולי  גמלאיחלוקה נייד ונהוג בידיהם של 

 לנכים, מוסדות חסות הנוער, וכמובן בשכונות מצוקה. אשפוזמוסדות 
 

נזקקים המצויים במצוקה קשה  לענות על צרכים בסיסיים של נועד - יס לשובעכרט ה(
כרטיס לשובע דומה בצורתו    תוך שמירה על כבודם. את מזונם, במיוחד, ולהבטיח

 ,ככל יתר הלקוחותרכוש, ל מאפשר למחזיק בול, והחיצונית לכרטיס אשראי רגי
סכום חודשי ב לכוהול וסיגריות( )ללא א מוצרי מזוןהסמוך באזור מגוריו, בסופרמרקט 

. ללא יכולת העברה מחודש לחודש (,ש"ח לחודש 250 -)בדרך כלל ,הנקבע על ידנוקבוע, 
שרות של העמותה לבעלי היכולת, המבקשים לסייע  מהווה"כרטיס לשובע" פרויקט 

ביעילות ובצנעה למשפחות וליחידים השרויים במצוקה קשה במיוחד, ואשר זכאותם 
  .כמתחייב משליחותנו כנאמנים עבור התורמים ,דקה ואושרה על ידנולסיוע נב

, "צלחת מלאה" יכרטיססיום פרויקט , לאחר 2007במהלך פרויקט "כרטיס לשובע" החל 
)מפעל מאיר פנים  ארגוןעם  ושותפותינ אשר פעל במתכונת דומה למתואר לעיל, ובמסגרת

עם סיום השותפות הנ"ל, המשיכה . יםחלוקת מזון לנצרכ –בנק מזוןעמותת וחיים בע"מ( 
 עמותת לשובע פעילות במסגרת "כרטיס לשובע", כאמור וכמפורט לעיל.

 
ניידות אסיף העיר בבוקר נוסעות ולפנות בוקר הן שבות, ומביאות ללשובע  7 -אסיף העיר ו(

קר ע"י עובדי העמותה, ועודפי מזון ממיטב התוצרת. הניידות  שלנו נהוגות בשעות הב
על ועובדים/מתנדבים של בנק -עות אחה"צ והלילה ע"י מתנדבים מגמלאי אלובש

הפועלים, עובדים/מתנדבים של כלל פיננסים, ומשרד רואי החשבון קסלמן. הניידות 
 . 'אוספות עודפי מזון ממחנות צבא, מסעדות, מסיבות, אולמות אירועים וכו

 
ררים נפגעי סמים, פועל בשותפות שיקום של אסירים משוחו גמילההוסטל ל -הוסטל גגון ז(

 15-של העמותה עם הרשות לשיקום האסיר. בכל מחזור, הנמשך שנה, משתתפים כ
וזאת  דיירים. תוכנית ההוסטל מבוססת על  שינוי אמיתי ומן היסוד של דפוסי חיים,

באמצעות שילוב של כל אלה:  חיים בקומונה, הכשרה מקצועית לקראת עבודה כדרך 
 N.Aפרטניות, שיחות ופעולות צוות, השתתפות בקבוצות התמיכה של  חיים, שיחות 

השתתפות תדירה בחוג הבוגרים של , בדיקות שתן תכופות ו(אנונימיים)נרקומנים 
 ההוסטל.

הושלם פרויקט התחדשות הוסטל גגון, שכלל שיפוץ יסודי של המבנה ורכישת  2007בשנת 
 ת. תרומה מיועדמסגרת וציוד חדש, וזאת  ב ריהוט

 אסירות משוחררות וילדיהן )במסגרת תרומה מיועדת(.ל פעילות קיץכמו כן, התקיימה 
 

 פעולות נוספות:
  -פליטים ומהגרי העבודה מאפריקהקרב ממתן סעד וסיוע לנזקקים 

עם הגעתם לאילת של  הפליטים מחבל דרפור שבסודן, הקמנו באילת , 2007בחודש מאי  א.
 חודשים.  4ת הנוער באילת פעל במשך נוער לילדי הפליטים. בי-בית

 עם תחילת שנת הלימודים העברנו את תפעול בית הנוער לגרעין נח"ל שהחליף אותנו.  
אשר התגוררו בשני  ,פליטים ומבקשי עבודה 600-הגיעו לת"א כ 2007במהלך קיץ  ב.

  .ודפקה להם מזון וביגיס מרתפים בדרום ת"א )ברחובות לבנדה ומטלון(.  עמותת לשובע
 נשים אפריקאיות.דרות הרחוב גם לבמעון לנו  2007לקראת סוף שנת  ג.
 
 

ליום  המבוקר בהתאם למופיע בדו"ח הכספי  הסכום שהוצא ע"י העמותה לביצוע הפעולות
31.12.2007: 

    ₪ 1,044,198  +פרויקט אסיף העיר מסעדות  לנזקקים (א

     ₪ 6,258,955    בתי הנוער קדימה ב(
  ₪ 960,217  +  + הוסטל גגון ות גגון לדרי הרחובמעונ ג(

 מרכז רב שירותים לנזקקים + –פרויקט צ'לנוב  
 וילדיהן פעילות קיץ לאסירות משוחררות 

  ₪ 157,233      אגד בגד ד(
  ₪ 695,406  " וכרטיס "צלחת מלאה" לשובע"כרטיס  ה(
 



 

 :נוספותפעולות  *
 , כאמור לעיל.ות בתי הנוער קדימהכלול במסגרת הוצא –בית הנוער באילת  
 כלולה במסגרת הוצאות המסעדות, כאמור לעיל. –אספקת מזון לפליטים ומהגרי עבודה  
 כלולה במסגרת הוצאות הגגונים, כאמור לעיל. –הלנת נשים אפריקאיות בגגון  

 
 (נספח "א" –)רצ"ב תרשים  :2007בשנת  רגוני של העמותההמבנה הא .2
 

 חברי הוועד:

  תאריך מינוי אחרון זהותמספר  הועד רשם חב

בפרטיכל  2008)המינוי אושר גם בשנת  4.9.2007 000552950 עד חריש-גיל
 (16.4.08אסיפת חברי העמותה מיום 

בפרטיכל  2008)המינוי אושר גם בשנת  4.9.2007 008517062 יוסי אביגדורי
 (16.4.08אסיפת חברי העמותה מיום 

עד חריש. מיום -חד עם גיל, י4.9.07כיהנה כחברת ועד עד ליום  ,050626985, ת.ז. שרונה חריש
 עד חריש ויוסי אביגדורי.-מכהנים כחברי ועד )כאמור לעיל( גיל 4.9.07

 
 

 קורת:יחברי ועדת ב

 תאריך מינוי אחרון זהותמספר  שם חבר

בפרטיכל  2008שר גם בשנת )המינוי או 20.8.2006 007837297 יורם רוזנבאום
 (16.4.08פת חברי העמותה מיום אסי

בפרטיכל  2008)המינוי אושר גם בשנת  20.8.2006 059096057 יואב נרקיס
 (16.4.08אסיפת חברי העמותה מיום 

 
 :מורשי חתימה( 2) מורשי חתימה

 הערות תפקיד זהותמספר  שם  מורשה החתימה

  יו"ר וחבר הועד המנהל 000552950 עד חריש-גיל

שימשה בתפקיד  חברת ועד מנהל 050626985 שרונה חריש
, 4.9.07 עד ליום 

עד -יחד עם גיל
 חריש

שימשה כמורשית  מנהלת החשבונות בעמותה 025375932 איילת חפץ
חתימה מיום 

ועד ליום  4.9.07
, יחד עם 25.8.08

עד חריש )אך -גיל
מעולם לא חתמה 

על שיק כלשהו. 
 25.8.08מיום 

ואילך יוסי 
אביגדורי, חבר 

ד המנהל, הוע
משמש כמורשה 

החתימה במקום 
, יחד איילת חפץ

 (.עד חריש-עם גיל

 

נא  -למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד לא מאפשרתקנון העמותה מאפשר/לתשומת לב: 
 מחק את המיותר.

 
 
 
 

 נושאי משרה המועסקים בעמותה:
 



 

 מספר ת.ז. שם ותיאור תפקיד

 025375932 מנהלת חשבונות -איילת חפץ 

 015122617 מנהלת חשבונות -בטי פיפמן 

 000889049 מזכירה  -שוש יער גזית 

 033128802 מנהלת פרויקט כרטיס לשובע -שרון זינגר 
 050415413 מנהל מסעדה ת"א -יוסי גלעם 

 030273841 מנהלת מסעדה כרמיאל -חגית  ברייטמן
 023046337 מנהל מסעדה עכו )נהריה( -יורם חזן 

 031114861 מנהלת תפעול - שרית מאן

 027187269 מנהלת רשת קדימה -אתי דוידסון 

 036188993 מנהלת רשת קדימה -קרן לוין 
 

 59(: 12/2007 -)נכון ל 2007קו בעמותה בשנת כמה עובדים הועס
 800 -(: כ12/2007 -)נכון ל 2007בו בעמותה בשנת כמה מתנדבים התנד

 
 :2007בשנת  פירוט תאגידים קשורים .3

 
בעלי מניות או שותפים הם , או קרוביהם מרבית מחברי העמותהש  -פרטים של תאגיד אחר 

  :)או קרוביהם( בו
 

 58-008388-9מספרו:   (מעון זמני לכל נזקק )ע"ר -גגון   שם התאגיד:
 

תחת , עבור אותם קהלי יעדמותת לשובע, שילוב יחד עם עב ה זועמות פעלה 2005עד סוף שנת 
 –עד חריש ושרונה חריש, יו"ר -גיל –ומורשי חתימה)ועד מנהל  זההת ביקורת וועדהנהלה 

ל חלק מחברי שחפיפה וביואב נרקיס ויורם רוזנבאום(,  –עד חריש, חברי ועדת ביקורת -גיל
, לאונורה יורם רוזנבאום, יוסי אביגדורי, יואב נרקיס, עד חריש, שרונה חריש-)גיל העמותה

ת גגון כל הפעילות לעמותת לשובע, ועמות מוזגהמטעמי ייעול, . (ראובן ורטהייםאביגדורי ו
 (.האך לא פעיל הרשומ יאמפעילות עצמאית )ה חדלה

 (נספח "ב")בעניין זה ראה מכתב רו"ח אבנר חממי, רו"ח החיצוני של העמותה, הרצ"ב כ
 

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

 מעון זמני לכל  -עד חריש הינו יו"ר, חבר הועד המנהל ומורשה חתימה בעמותת גגון -לגי
עמותת צלחת חמה (, ו580385854(, עמותת קדימה בתי נוער )ע"ר  580083889נזקק )ע"ר 

 (. 580389575)ע"ר 
בשילוב יחד עם עמותת לשובע, עבור אותם קהלי  הנ"ל ותעמותה פעלו 2005עד סוף שנת 

מפעילות  הנ"ל חדלות ועמותהכל הפעילות לעמותת לשובע, ו מוזגהמי ייעול, מטעיעד. 
)בעניין זה ראה מכתב רו"ח אבנר חממי, רו"ח החיצוני של העמותה, הרצ"ב  עצמאית

 .(נספח "ב"כ
בי"ס תיכון חקלאי ע"ש  –המנהל של כפר סילבר  דבוועהינו חבר עד חריש -כמו כן, גיל

 (, וכן חבר בהנהלת עמותת לקט )ע"ר510122765( מ.ר. ל"צד"ר אבא הילל סילבר בע"מ )ח
047396558. 

הכהונה בכל הגופים דלעיל הינה ללא אף טובת הנאה ואין כל ניגוד אינטרסים עם עמותת 
 לשובע.

  יורם רוזנבאום, חבר העמותה וחבר ועדת ביקורת, הינו חבר ועדת ביקורת בעמותת גגון- 
, 58-038585-4( , עמותת קדימה בתי נוער )ע"ר58-008388-9( מעון זמני לכל נזקק )ע"ר
, עמותות אשר מוזגו לפעילות עמותת לשובע, 58-038957-5( ועמותת צלחת חמה )ע"ר

 .לעילכאמור וכמפורט 
הכהונה בכל הגופים דלעיל הינה ללא אף טובת הנאה ואין כל ניגוד אינטרסים עם עמותת 

 לשובע.

 עדת ביקורת, הינו חבר ועדת ביקורת בעמותת גגון יואב נרקיס, חבר העמותה וחבר ו- 
, 58-038585-4( , עמותת קדימה בתי נוער )ע"ר58-008388-9( מעון זמני לכל נזקק )ע"ר
, עמותות אשר מוזגו לפעילות עמותת לשובע, 58-038957-5( ועמותת צלחת חמה )ע"ר

 .לעילכאמור וכמפורט 
 .557312675ל שותף באופנת לילך, ח.פ. כמנה 2007כמו כן, יואב נרקיס כיהן בשנת 



 

הכהונה בכל הגופים דלעיל הינה ללא אף טובת הנאה ואין כל ניגוד אינטרסים עם עמותת 
 לשובע.

 
  תאגיד אחר בעל זיקה לעמותה:פרטים של 

 512926833מספרו:    (מאיר פניםמפעל חיים בע"מ, חל"צ )  שם התאגיד:
 580359628מספרו: לנצרכים )ע"ר(  חלוקת מזון – בנק מזון  שם התאגיד:

 
בהפעלת המסעדות )מפעל חיים בע"מ( עמותת לשובע שותפה עם ארגון מאיר פנים 

 לנזקקים בעכו ונהריה.
)מפעל , הייתה עמותת לשובע שותפה עם ארגון מאיר פנים 2004-2007במהלך השנים 

מלאה" )מתן  בפרויקט "צלחת חלוקת מזון לנצרכים, –בנק מזוןעמותת וחיים בע"מ( 
כרטיסים מגנטיים לנזקקים לרכישת מוצרים במרכולים(. הפרויקט הסתיים בחודש יוני 

2007. 
 
 והיוו חלק מרכזי בפעילותה: 2007בשנת  לעמותה שניתנוהשירותים  .4

 

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

שנתי היקף כספי 
 שניתן רותשל השי
 /הקניה

/ נותן שירות
 ספק עיקרי

 
 

 :אגודה תורנית והתנדבות – עמינדב
כספק שירותים, בכל הקשור משמשת  עמותת עמינדב

מי, להדרכה ופיקוח של בנות שירות לאו בהפניה
 45 – 2007ברשת בתי הנוער קדימה )נכון לסוף שנת 

 בנות שירות לאומי(.
סמכו על ידי עמינדב הינה אחד מהארגונים אשר הו

 משרד החינוך להעסיק בנות שירות לאומי.
העמותה משלמת לעמינדב את התעריפים אשר 

 נקבעים על ידי משרד החינוך.

1,076,186.90 ₪  

 
נותן שירות ב'/ 

 ספק עיקרי ב'
 
 

 ישראל בע"מ: – רבוע כחול
רכישת כרטיסים מגנטיים עבור  –מהסכום  93.5%

מוצרים לצורך הענקתם לנזקקים, לרכישת 
, במסגרת פרויקט במרכולים של רשתות רבוע כחול

 ."צלחת מלאה" ופרויקט "כרטיס לשובע"
עבור תווי שי לעובדי העמותה  –מהסכום  6.5%

 .בראש השנה ובפסח

471,429.42 ₪  

 
 :2007בשנת  שימוש בכספי תרומות .5

 

לתקופת בש"ח  סכום  בתקופת הדו"ח  כספי תרומותב  שימוש שנעשה
פי דוח כספי )ל הדו"ח

 (31.12.2007מבוקר ליום 

אביב-רכישות מזון והוצאות מסעדה בתל  748,454 

 48,739 רכישות מזון והוצאות מסעדה בעכו ובנהריה

 247,005 רכישות מזון והוצאות מסעדת "צלחת חמה" בכרמיאל

 372 הוצאות תכנון מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב, תל אביב

גד"הוצאות הפעלה "אגד ב  157,233 

"צלחת מלאה"-הוצאות "כרטיס לשובע" ו  695,406 

כולל שיפוץ מעון גגון  -הוצאות פעילות ואחזקה מעונות גגון 
2 

941,335 

אביב )שכ' שפירא(-הפעלת בית נוער קדימה תל  419,624 

 411,644 הפעלת בית נוער קדימה רמלה 

 457,910 הפעלת בית נוער קדימה רחובות

נוער קדימה  יפו הפעלת בית  368,966 



 

 394,760 הפעלת בית נוער קדימה לילדי עובדים זרים

 390,964 הפעלת בית נוער קדימה לצעירים באור יהודה 

 355,815 הפעלת בית נוער קדימה אזור

 493,931 הפעלת בית נוער קדימה לבוגרים באור יהודה

אביב )כפר שלם(-חי" בתל-הפעלת בית נוער קדימה "תל   409,578 

 363,460 הפעלת בית נוער קדימה אלאמאם ברמלה 

 429,720 הפעלת בית נוער קדימה יבנה

תקוה-הפעלת בית נוער קדימה  פתח  423,750 

גת-הפעלת בית נוער קדימה קרית  399,483 

ים-הפעלת בית נוער קדימה בת  414,467 

סבא-הפעלת בית נוער  קדימה כפר  383,748 

שמונה )פעילות בחלק מהשנה -קדימה  קרית הפעלת בית נוער
 בלבד(

75,905    

  65,230 הפעלת בית נוער קדימה אילת  )פעילות בחלק מהשנה בלבד(

 18,510 פעילות קיץ לאסירות משוחררות וילדיהן

 7,000 תרומת ילדי בתי הנוער לעמותת "עלה" לילדים מוגבלים

 491,482 הוצאות הנהלה וכלליות

 195,155 רכישת רכוש קבוע )ציוד, ריהוט, ניידת אסיף העיר(

 9,809,646 סה"כ
 

2007בניכוי פחת לשנת   281,582 -  

 

 9,528,064 * 2007סה"כ שימוש בכספי תרומות בשנת 

 
 .2007* תרומות שהתקבלו במהלך השנה וכן יתרות עודף לתחילת שנת 

 
 2007בשנת  עלויות גיוס התרומות .6

ותת לשובע מעולם לא שילמה עמלות ו/או כל תמורה אחרת בגין עמ: עלות גיוס התרומות
תרומות. כל התרומות ניתנות ביוזמת התורמים, ללא כל אירועי התרמה ו/או גיוס קבלת 

 למיניהם.
 
 2007ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת  העברת כספים ונכסים .7

טרות העמותה, בלא תמורה לגורם לא הועברו כספים ונכסים, שלא במסגרת מימוש מ
 כלשהו.

 
 2007בשנת  במקרקעיןפירוט עסקאות  .8

 לא בוצעו עסקאות במקרקעין במהלך שנת הדוח. 
 
 :2007בשנת  עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים .9

 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים במהלך שנת הדוח. 
 

 2007ת בשנ ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים  על .10
בעקבות הערת רשם העמותות, על כי בני זוג אינם יכולים לשמש יחדיו כמורשי חתימה וחברי 

ובמקומה  , ועד מנהל, התפטרה שרונה חריש מתפקידה כחברת ועד מנהל ומורשית חתימה
, ואיילת חפץ )מנהלת עד חריש-יחד עם גיל מונו יוסי אביגדורי )חבר העמותה( כחבר ועד מנהל

  .עד חריש-יחד עם גיל עמותה( כמורשית חתימהחשבונות ב
עד חריש )אך -, יחד עם גיל25.8.08ועד ליום  4.9.07שימשה כמורשית חתימה מיום איילת חפץ 

 מעולם לא חתמה על שיק כלשהו(.
ואילך יוסי אביגדורי, חבר הועד המנהל, משמש כמורשה החתימה במקום  25.8.08)מיום 

 (.רישעד ח-יחד עם גיל, איילת חפץ
 



 

 :2007פירוט אירועים חריגים בשנת   .11

 
בנק  עמותתו)מפעל חיים בע"מ( מאיר פנים  ארגוןעם  ושותפותינ הסתיימה 2007במהלך  א(

 "צלחת מלאה" יכרטיסאשר במסגרתה פעל פרויקט , חלוקת מזון לנצרכים –מזון
 לשובע המשיכה )כרטיסים מגנטיים לנזקקים לרכישת מוצרים במרכולים(. עמותת

 לעיל. 1בסעיף במסגרת "כרטיס לשובע", כאמור וכמפורט עצמאית פעילות 
 

 –תביעה לתשלום שכר עבודה על ידי מר מאיר ניישטט, בתיק עב הוגשה  12.11.2007ביום  ב(
10341/07 . 

, בבית 4.9.08בישיבה שהתקיימה ביום  ,התביעה נדחתה ביוזמת התובע, ללא צו להוצאות
 (.נספח "ג"המסומן כ ל אביב )רצ"ב פרוטוקולהדין האזורי לעבודה בת

מלבד האמור לעיל, אין ולא הייתה כל תביעה משפטית שהוגשה ו/או התנהלה על ידי ו/או 
 כנגד עמותת לשובע ו/או חבר ועד העמותה מתוקף תפקידו כחבר ועד.

 
 לעיל. 10התפטרות שרונה חריש מהוועד המנהל, כאמור בסעיף  ג(
 
 :2007בשנת  גרפית של פעילויות העמותהתיאור הפריסה הגיאו .12
 
     תל אביב, כרמיאל, עכו )נהריה( :מסעדות  לנזקקים 4 (א

 בתי נוער: שכ' שפירא, יפו ג', כפר שלם, ובית נוער  4ת"א ) :בתי הנוער קדימה 16 ב(
 - )שני בתי נוער (, רמלהבשכ' שפירא מיוחד  לילדי עובדים זרים

לדים ערבים(, רחובות, קרית גת, אחד לילדים יהודים והשני לי
ה, ותקו–יהודה )שני בתי נוער(  אזור, פתח -כפר סבא, יבנה, אור

     וקרית שמונה. ים-בת
 יפו-: תל אביבהוסטל גגוןו מעונות גגון 2 ג(
 מחסן ברמלה, איסוף וחלוקת בגדים יד שנייה בפריסה ארצית  :אגד בגד ד(
 פריסה ארצית :" לשובע"כרטיס  ה(

 

 :2007רוט  עניין מהותי אחר שאירע בשנת פי   .13
 לא אירעו אירועים אחרים שהשפיעו באופן מהותי על פעילות העמותה ומצבה הכספי.

 
ועד להגשת הדו"ח  1.1.08)שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  עדכונים  .14

 המילולי לאישור האסיפה הכללית( :
 

 מס'
 

 עדכון  סעיף
 

 דכוןפירוט הע בעניין

1. 
 הקמת בתי נוער "קדימה" חדשים 1 

נפתח בית הנוער  2008בקיץ 
בגני תקווה, ובתחילת שנת 

הלימודים תשס"ט נפתח בית 
 הנוער בבית שאן.

 גגון לנשים דרות רחוב 1 .2

גגון הנשים פעל עד חודש 
והפסיק זמנית  2008אוגוסט 

את פעילותו עד לאיתור משכן 
 חדש.

3. 1 
לגברים שאינם  פתיחת גגון נוסף

בעלי רקע של התמכרות לסמים 
 ואלכוהול

נפתח הגגון  2008במהלך שנת 
ביפו. תפוסה  40ברח' בן צבי 
 מיטות. 24 –מרבית 

 



 

 חברי ועד העמותה חתימת
 
 

את  מאשרים בזאת חברי ועד העמותה,, שני אביגדורי יוסיו עד חריש-גילאנו, הח"מ, 
מפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ה 2007פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 

 ידי האסיפה הכללית ביום______________.-ביום ___________ ואושר על
 
 
 

  ___________     _____________ 
 יוסי אביגדורי        עד חריש-גיל  

      
    

 
 
 

 תאריך:___________
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