
 

 עמותת לשובע
  2009לשנת  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 לנזקקיםית של העמותה: מטרה עיקר
 

 1.6.2010 מועד עריכת הדוח: 
 

 29.6.2010 מועד אישור הדוח על ידי ועדת ביקורת:
 

 29.6.2010 מועד אישור הדוח על ידי חברי העמותה )האסיפה הכללית(:
 

 עד חריש, יו"ר וחבר הועד המנהל-גיל הדוח נערך על ידי:
 
 :2009נת  בש  פעולות עיקריות שבוצעו .1
 

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

 לות שוטפת במהלך השנה:יפע
 
יאל המספקות לכל נזקק, כרמו אביב, עכו-מסעדות בתל - מסעדות  לנזקקים -לשובע (א

 ,  ארוחה חמה מזינה ומשביעה.  וללא צורך באישורים ללא תשלום
נזקקים מדי יום. רוב המזון מתקבל בתרומה  2,300-כסופקו ארוחות ל 2009במהלך שנת 

קבלים באופן שוטף מת ,כןכמו רועים. ימוסדות, מסעדות ואולמות א מיצרנים, סוחרים,
 עודפי מזון ממחנות צה"ל בגלילות, תל השומר וצריפין.

 
 ת במצוקה קשה.  ילדים ובני נוער בסיכון ממשפחולמועדוניות  - בתי נוער "קדימה " 20 (ב

, ובני נוער ילדים 1,000-כ 2009במהלך שנת ומידי יום השתתפו באופן קבוע בבתי הנוער 
מדי יום, במסגרת בתי הנוער,  כולם הופנו אלינו ע"י אגפי הרווחה ברשויות המקומיות.

ארוחת צהרים חמה, מכתה א' ועד לגיוסם לצה"ל: מקבלים הילדים , כל השנהבמשך 
 . קידום בלימודים והעשרה ערכית ותרבותיתה, ארוחת ערב קל
 תואר ראשון או שני בתחומים רלוונטיים. והל ע"י מנהלות בוגרות כל בית נוער מנ

בנות שרות לאומי ומתנדבים מבני הקיבוצים  100-צוות המדריכים בבתי הנוער כולל כ
 והמושבים במסגרת שנת שרות. 

שפירא, יפו ג',  ונתבתי נוער: שכ 4) ביבאל ת :2009פריסה גיאוגרפית של בתי הנוער בשנת 
מגזר היהודי אחד ל - )שני בתי נוער (, רמלהמהגרי עבודהלילדי כפר שלם, ובית נוער 
 -יהודה )שני בתי נוער , רחובות, קרית גת, כפר סבא, יבנה, אורוהשני למגזר הערבי(

וה, חדרה, ושאן, גני תקבית , קרית שמונה, ים בתה, ו(  אזור, פתח תקולצעירים ובוגרים
 ערד.

 
מגורים  ,ללא תשלום ,מעונות גגון מספקים לכל דר רחוב :דרי הרחובלמעונות  2 -גגון ג(

טיפול הפנייה לויה, מזון יה, רחצה, בגדים מיד שנימיטה נעימה ונקילינה ב: הכוללים
 רפואי. סוציאלי ו

 :2009במהלך שנת  להלן פרוט המעונות

  6רח' ברגנר שוכן בם בעלי רקע של התמכרות לסמים ואלכוהול )מיועד לגברי - 1גגון, 
 מיטות.  60 -יפו(, תפוסה מרבית 

  יפו(, תפוסה  ,40בן צבי רח' כן בושיועד לגברים שאינם בעלי רקע של התמכרות )מ  - 2גגון
  מיטות. 20מרבית 

 
 בתל אביב 18נטוש ברח' צ'לנוב מבנה  שיפצה העמותה 2009לך שנת במה פרויקט צ'לנוב:

 2010להיפתח בחודש יולי המרכז עתיד לנזקקים.  םמרכז רב שירותיאותו ל הוהסב
דרי רחוב, מרכז חלוקת בגדים, מרכז למסעדה לנזקקים, מעון מטבח ומחסן,  :כלוליו

 קשר, כתובת קבועה לנזקקים חסרי כתובת וכיו"ב. 
 



 

 
בכל רחבי הארץ. הפרויקט  לנזקקים החלוקה ללא תשלום של בגדים מיד שניי -אגד בגד ד(

מבוצע בשותפות עם חב' אגד, אשר תרמה את האוטובוס המשמש כמרכז חלוקה נייד 
, מוסדות אשפוז נפשבבתי חולים לחולי החלוקה מתמקדת ונהוג בידיהם של גמלאי אגד.  

מוסדות חסות הנוער, וכמובן בשכונות בתי אבות לקשישים נזקקים, , ומוגבלים לנכים
 מצוקה.

 
נזקקים המצויים במצוקה קשה  לענות על צרכים בסיסיים של נועד - כרטיס לשובע 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 לא אלכוהול וסיגריות( )ל מוצרי מזוןהסמוך באזור מגוריו, בסופרמרקט 
פרויקט "כרטיס . ללא יכולת העברה מחודש לחודש (,ש"ח לחודש 250 -)בדרך כללקבוע, 

לבעלי היכולת, המבקשים לסייע ביעילות ובצנעה למשפחות נותן אפשרות לשובע" 
 ,וליחידים השרויים במצוקה קשה במיוחד, ואשר זכאותם לסיוע נבדקה ואושרה על ידנו

  .כמתחייב משליחותנו כנאמנים עבור התורמים
 

משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה ניידות אסיף העיר  9הפעלת  -אסיף העיר ו(
הניידות אוספות עודפי מזון ממחנות צבא, מסעדות, ע"י עובדים ומתנדבים. המאוחרות, 

 . 'מסיבות, אולמות אירועים וכו
 

עי סמים, פועל בשותפות קום של אסירים משוחררים נפגשיו הוסטל לגמילה -הוסטל גגון ז(
דיירים. תוכנית  15-עם הרשות לשיקום האסיר. בכל מחזור, הנמשך שנה, משתתפים כ

חיים בקומונה, ע"י  ההוסטל מבוססת על  שינוי אמיתי ומן היסוד של דפוסי חיים,
 ועוד. תפעולות צוועבודה כדרך חיים, שיחות פרטניות, הכשרה מקצועית לקראת 

 כמו כן, התקיימה פעילות קיץ לאסירות משוחררות וילדיהן )במסגרת תרומה מיועדת(.
 

 פעולות נוספות:
 

 :מתן סעד וסיוע לנזקקים מקרב פליטי דארפור וילדיהם
 ניקיון מקלטים עבור הפליטים ואספקת מזון ומזרונים. 

 
 מופיע בדו"ח הכספיבהתאם ל  לביצוע הפעולות 2009בשנת הסכום שהוצא ע"י העמותה 

 :31.12.2009המבוקר ליום 
   ₪ 1,210,172  מסעדות  לנזקקים +פרויקט אסיף העיר (א

     ₪ 7,263,627    בתי הנוער קדימה ב(
  ₪ 1,233,973  + הוסטל גגון +  מעונות גגון לדרי הרחוב ג(

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

  ₪ 146,632      אגד בגד ד(
  ₪ 800,609      "כרטיס "לשובע ה(

 

 :פעולות נוספות *
  ₪ 35,828  אספקת מזון, מזרונים וניקיון מקלטים

 לפליטי דארפור וילדיהם
 

 

  :()עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדו"ח 2009בשנת  רגוני של העמותההמבנה הא .2
סגן -תה, מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות כגוןבעמו המועסקיםנושאי משרה 

 (נספח "א" –)רצ"ב תרשים מנהל כללי, דובר, יועץ משפטי. 
 

 

 נושאי משרה המועסקים בעמותה:
 

 מספר ת.ז. שם ותיאור תפקיד

 055584916 סמנכ"ל תפעול  -מוטי זיתון

 025562646 מנהלת רשת קדימה –מורן מזרחי 

 015122617 מנהלת חשבונות -בטי פיפמן 

 25375932 מנהלת כספים –איילת חפץ 

 008890493 מזכירה  -שוש יער גזית 

 033128802 מנהלת פרויקט כרטיס לשובע -שרון זינגר 

 027187269  פקחתמ –אתי דוידסון 



 

 
 60(: 12/2009 -)נכון ל 2009מותה בשנת מס' המועסקים בע

מתנדבים על בסיס שבועי קבוע  300 -כ (:12/2009 -)נכון ל 2009בשנת בעמותה מס' המתנדבים 
 – מתנדבים נוספים על בסיס בלתי קבוע 500 -ו
 :2009בשנת  פירוט תאגידים קשורים .3

 
אם יש ) הםבעלי מניות או שותפים בהם תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם, 

הם בעלי מניות או לחוק, תאגידים אשר מרבית הנציגים  24אסיפה של נציגים לפי סעיף 
  :(שותפים בהם

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

 
ה זו בשילוב יחד עם עמותת לשובע, עבור אותם קהלי יעד, תחת עמות פעלה 2005עד סוף שנת 

עד -גיל –עד חריש ושרונה חריש, יו"ר -גיל –)ועד מנהל ומורשי חתימה זההוועדת ביקורת הנהלה 
-יואב נרקיס ויורם רוזנבאום(, ובחפיפה של חלק מחברי העמותה )גיל -חריש, חברי ועדת ביקורת 

עד חריש, שרונה חריש, יוסי אביגדורי, יואב נרקיס, יורם רוזנבאום, לאונורה אביגדורי וראובן 
לות עצמאית מפעי ת גגון חדלהכל הפעילות לעמותת לשובע, ועמות מוזגהמטעמי ייעול, ורטהיים(. 

 (.האך לא פעיל הרשומ יא)ה
 (נספח "ב")בעניין זה ראה מכתב רו"ח אבנר חממי, רו"ח החיצוני של העמותה, הרצ"ב כ

 
  כלשהם:תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו בתפקידים 

 

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

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

מפעילות  ות הנ"ל חדלועמותהכל הפעילות לעמותת לשובע, ו מוזגהמטעמי ייעול, יעד. 
)בעניין זה ראה מכתב רו"ח אבנר חממי, רו"ח החיצוני של העמותה, הרצ"ב  יתעצמא

בי"ס תיכון  –המנהל של כפר סילבר  דהינו חבר בוועעד חריש -כמו כן, גיל - (.נספח "ב"כ
, וכן חבר בהנהלת 510122765( מ.ר. חקלאי ע"ש ד"ר אבא הילל סילבר בע"מ )חל"צ

 .047396558 (עמותת לקט )ע"ר
בכל הגופים דלעיל הינה ללא טובת הנאה ואין כל ניגוד אינטרסים עם עמותת הכהונה 

 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 טובת הנאה ואין כל ניגוד אינטרסים עם עמותת 

 לשובע.

  יואב נרקיס, 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 
הינו , ו557312675ותף באופנת לילך, ח.פ. כמנהל ש 2008כמו כן, יואב נרקיס כיהן בשנת 

, תל אביב(, ובבית 16חבר בכולל אברכים אור ישראל באר יצחק )כתובת: רחוב מרכולת 
 , ראשון לציון(.2הכנסת אדמונד ספרא )כתובת: רחוב נווה דקלים 

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

 
  ה:תאגיד אחר בעל זיקה לעמותפרטים של 

 512926833מספרו:    מפעל חיים בע"מ, חל"צ )מאיר פנים(  שם התאגיד:
 

 הבהפעלת המסעד)מפעל חיים בע"מ( עמותת לשובע שותפה עם ארגון מאיר פנים 
 לנזקקים בעכו.

 
 
 והיוו חלק מרכזי בפעילותה: 2009בשנת  לעמותה שניתנוהשירותים  .4

 



 

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

שנתי היקף כספי 
 שניתן של השירות

 /הקניה

/ א' נותן שירות
 א' ספק עיקרי

 
 

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

בהפניה ופיקוח של בנות שירות לאומי, להדרכה 
 44 - 2009וף שנת ברשת בתי הנוער קדימה )נכון לס

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

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

 נקבעים על ידי משרד החינוך.

1,111,349₪  
 
 

 
נותן שירות ב'/ 

 ספק עיקרי ב'
 
 

 ישראל בע"מ: -רבוע כחול 
במסגרת פרויקט "כרטיס כרטיסים מגנטיים  רכישת

הענקתם לנזקקים לרכישת מוצרים לשובע" ו
 במרכולים של רשתות רבוע כחול.

688,647 ₪  
 
 

 



 

 
 :2009בשנת  שימוש בכספי תרומות .5

בש"ח  לתקופת סכום  כספי תרומות  בתקופת הדו"חב  שימוש שנעשה
הדו"ח )לפי דוח כספי 

 (31.12.2009מבוקר ליום 

אביב-רכישות מזון והוצאות מסעדה בתל  870,749 

 137,731 רכישות מזון והוצאות מסעדה בעכו

בכרמיאל לשובערכישות מזון והוצאות מסעדת   201,692 

מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב, תל אביב שיפוץהוצאות   869,093 

 146,632 הוצאות הפעלה "אגד בגד"

" "כרטיס לשובע כרטיסי מזון הוצאות  800,609 

כולל שיפוץ מעון גגון -הוצאות פעילות ואחזקה מעונות גגון   344,880 

אביב )שכ' שפירא(-תלבהפעלת בית נוער קדימה   376,467 

רמלה בהפעלת בית נוער קדימה   365,137 

רחובותבהפעלת בית נוער קדימה   387,055 

יפובהפעלת בית נוער קדימה    383,125 

ימה לילדי עובדים זריםהפעלת בית נוער קד  290,237 

 354,442 הפעלת בית נוער קדימה לצעירים באור יהודה 

אזורבהפעלת בית נוער קדימה   302,901 

 446,978 הפעלת בית נוער קדימה לבוגרים באור יהודה

אביב )כפר שלם(-חי" בתל-הפעלת בית נוער קדימה "תל   320,002 

ה הפעלת בית נוער קדימה אלאמאם ברמל  341,189 

יבנהבהפעלת בית נוער קדימה   350,656 

תקוה-פתחבהפעלת בית נוער קדימה    360,040 

גת-קריתבהפעלת בית נוער קדימה   301,495 

ים-בתבהפעלת בית נוער קדימה   453,008 

סבא-כפרבהפעלת בית נוער  קדימה   326,212 

שמונה -קריתבהפעלת בית נוער קדימה    288,223 

גני תקווה בית נוער קדימה הפעלת ב  294,106 

 373,511 בית שאן בהפעלת בית נוער קדימה 

 345,374 חדרה בהפעלת בית נוער קדימה 

)פעילות בחלק מהשנה בלבד( ערדבהפעלת בית נוער קדימה   252,697 

535,44 שיפוץ דירות למגורי מדריכים בשנת שירות בבתי הנוער  

וילדיהן פעילות קיץ לאסירות משוחררות  20,000 

אספקת מזון, מזרונים וניקיון מקלטים לפליטי דארפור 
 וילדיהם

828,35  

 0  הוצאות לאירוח ילדי שדרות

253,112 הוצאות פרויקט "קוראים קדימה"  

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

 420,381        הוצאות הנהלה וכלליות

 96,153 רכישת רכוש קבוע )ציוד וריהוט(

    11,029,391 סה"כ

 

      206,629              2009 בניכוי פחת לשנת

 10,822,762      2009סה"כ שימוש בכספי תרומות בשנת 

 
 
 :2009בשנת  עלויות גיוס התרומות .6



 

בקשר עם גיוס תרומות ואינה משלמת עמלות עמותת לשובע אינה נושאת בהוצאה כלשהי 
 שהן בקשר עם קבלת תרומות.כל

 
 :2009ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת  העברת כספים ונכסים .7

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

 2009בשנת  במקרקעיןפירוט עסקאות  .8
 לא בוצעו עסקאות במקרקעין במהלך שנת הדוח.

 
 :2009בשנת במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים  אלעסקאות ש .9

 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים במהלך שנת הדוח.     
 

 :2009בשנת  ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים  על .10
-ופי שהתקבל מרשם העמותות ב. בדו"ח הסיקורת עומקב נערכה בעמותה 2009במהלך שנת 

 את הליקויים הבאים:העמותה המלצות לתקן  קיבלה 25.4.10
 .מאיר פנים"(-"עמותת לשובע) נמצא כי קיים מורשה חתימה יחיד באחד מהחשבונות -

כנדרש עפ"י  -זכות החתימה של מורשה החתימה היחיד בוטלה ונותרו שני מורשי חתימה 
 כללי ניהול תקין.

ילים. בהתאם להנחיה זו, העמותה מנהלת על שמה חשבונות בנק אשר חלקם אינם פע -
 חשבונות(. 4סגרנו את חשבונות הבנק שאינם פעילים ונותרו החשבונות הפעילם בלבד )

על העמותה להפריד בדוחות הכספיים בין נכסים ששימשו לפעילות לבין נכסים ששימשו  -
צירפנו בשנית אישור מרו"ח של העמותה כי כבר החל מהדו"ח הכספי  -לרכוש קבוע 

 נעשה כנ"ל. 2009נת למחצית ש
מצ"ב בקשה לשינוי  –על העמותה לקבל אישור רשם העמותות הנוגע לשינוי בתקנונה  -

 התקנון.
על העמותה לקבל אישור מרשם העמותות למיזוג הפעילות עם עמותת "צלחת חמה",  -

 עמותת "קדימה" ועמותת "גגון". העמותה פועלת למיזוג הפעילות.
 :2009ת פירוט אירועים חריגים בשנ .11

 לא אירעו אירועים חריגים במהלך שנת הדוח.
 

 :2009בשנת  תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .12
 
     תל אביב, כרמיאל, עכו  :מסעדות  לנזקקים 3 (א

 בתי נוער: שכ' שפירא, יפו ג', כפר שלם, ובית נוער  4ת"א ) :בתי הנוער קדימה 20 ב(
אחד  - )שני בתי נוער ירא(, רמלהבשכ' שפ מהגרי עבודהלילדי 

לילדים יהודים והשני לילדים ערבים(, רחובות, קרית גת, כפר 
אזור,  ,(לצעירים ובוגרים יהודה )שני בתי נוער-סבא, יבנה, אור

 גני תקווה ,, בית שאן, חדרהקרית שמונה, ים בתוה, פתח תקו
 .וערד

 יפו-: תל אביבהוסטל גגוןו מעונות גגון 2 ג(
 , איסוף וחלוקת בגדים יד שנייה בפריסה ארציתחולוןמחסן ב  :בגדאגד  ד(
 פריסה ארצית  :כרטיס לשובע ה(

 

 :2009פירוט  עניין מהותי אחר שאירע בשנת   .13
 לא אירעו אירועים אחרים שהשפיעו באופן מהותי על פעילות העמותה ומצבה הכספי.



 

 
 ועד להגשת הדו"ח 10.1.1ריך )שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתא עדכונים .14

 המילולי לאישור האסיפה הכללית( :
 

 מס'
 

 עדכון  סעיף
 

 פירוט העדכון בעניין

1. 
בית  נפתח 2009ספטמבר ב הקמת בתי נוער "קדימה" חדשים 1 

 .ערדבקדימה הנוער 

 ביה"ד לעבודה-מיטל טרייביץ הגשת תביעה כנגד העמותה  .2

 (1.9.09) יברוך פלט מינוי חבר הנהלה  .3

 (1.9.09) אבנר חממי מינוי רו"ח  .4

 
 
 בעלי תפקידים על פי חוק העמותות, נכון ליום הדו"ח: .15
 

 חברי הוועד:

  תאריך מינוי אחרון זהותמספר  הועד שם חבר

 16.4.08 000552950 עד חריש-גיל

 16.4.08 008517062 יוסי אביגדורי

 
 קורת:יחברי ועדת ב

 יך מינוי אחרוןתאר זהותמספר  שם חבר

 16.4.08 007837297 יורם רוזנבאום

 16.4.08 059096057 יואב נרקיס

 
 :מורשי חתימה( 2) מורשי חתימה

 הערות תפקיד זהותמספר  שם  מורשה החתימה

  יו"ר וחבר הועד המנהל 000552950 עד חריש-גיל

  חבר ועד מנהל 008517062 יוסי אביגדורי
 

 4.9.07שימשה כמורשית חתימה מיום , מנהלת החשבונות בעמותה, 025375932איילת חפץ, ת.ז. 
 עד חריש, אך מעולם לא חתמה על שיק כלשהו. -, יחד עם גיל25.8.08יום ועד ל

ואילך יוסי אביגדורי, חבר הועד המנהל, משמש כמורשה החתימה במקום איילת  25.8.08מיום 
 .עד חריש-חפץ, יחד עם גיל

 

נא מחק את )למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד  לא מאפשרתקנון העמותה מאפשר/
 .(המיותר

 
 רואה חשבון:

 
 מאז הקמתה מלווה את העמותה רואה חשבון  המבצע כל אלה: 

  בקרה שוטפת  של מערכת הנהלת החשבונות 

  עריכת הדוחות הכספיים המבוקרים 

   יעוץ שוטף לעמותה 
 רואה החשבון של העמותה הוא  



 

 

שם פרטי )או  מספר זיהוי
 שם המשרד(

מספר שנים  שם המשפחה )ליחיד(
 בתפקיד ברצף

 9 חממי  אבנר 057692824

 
 
 
 

 חברי ועד העמותה חתימת
 
 

את  מאשרים בזאת חברי ועד העמותה,אביגדורי, שני  יוסיעד חריש ו-גילאנו, הח"מ, 
הביקורת  המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת 2009פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 

 ידי האסיפה הכללית ביום______________.-ביום ___________ ואושר על
 
 
 

___________  ___________     _____________ 
 חתימה      חתימה   תאריך

 יוסי אביגדורי     עד חריש-גיל   
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