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דו"ח מילולי לשנת 1011
בהתאם לסעיף  73א לחוק העמותות ,תש"ם 1890-מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש
לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק
האמור:
שם העמותה :בית רות ע"ר205255085 :
 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :1011
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה
לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון במימון
מרכזי של סוזאן ומייקל אשנר מניו יורק
תמיכה בפעילות הוסטל נערות בסיכון
"בית רות"

הסכום שהוצא ע"י העמותה לביצוע הפעולות
בהתאם למופיע בדו"ח הכספי
505520022
2220265

 .1המבנה הארגוני של העמותה בשנת :5500
חברי הוועד:
שם חבר הועד
סוזן אשנר
רו"ח רונית בר חן
מיטשל שופאק
דוד פורטוביץ
יששכר דרור
יוסף נאור
מירלה גל
מיכל רותם

מספר זהות
022626281
528212262
505285805
502051522
522525125
550266552
26080152
20255511

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

חברי ועדת ביקורת:
שם חבר
ג'רולד רוזנקרנץ
חוה שי

מספר זהות
508088282
526585560

5500
5500

מורשי חתימה:
שם מורשה החתימה
רונית בר חן

מספר זהות
528212262

502051522
דוד פורטוביץ
520565558
איריס טברסקי *
* אישור חתימה לאיריס טברסקי עד  050555ש"ח

תאריך מינוי אחרון

תאריך מינוי אחרון

תפקיד
חברת ועד
חבר ועד
5505

נושאי משרה המועסקים בעמותה (מנכ"ל ומי שכפוף לו ישירות ,גזבר,דובר וכו'):
אין
פעילות העמותה נעשית בהתנדבות ע"י איריס טברסקי ורונית לב ארי .כל פעילות העמותה וכן
גיוס הכספים נעשים בהתנדבות ע"י חברי העמותה.
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איריס טברסקי
רונית לב ארי

מנכ"ל
מנהלת העמותה

520565558
558512028

כמה עובדים הועסקו בעמותה בשנת 0 ?5500
כמה מתנדבים התנדבו בעמותה בשנת 5 ? 5500
 .7פירוט תאגידים קשורים בשנת : 1011

אין
אין

פרטים של תאגיד אחר  -שמרבית מחברי העמותה או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים
בו(או קרוביהם):
פרטים של תאגיד אחר שנושא משרה בעמותה מכהן בו בתפקיד מקביל לנושא משרה:
פרטים של תאגיד אחר בעל זיקה לעמותה:
שם התאגיד :העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו מספרו( :ע"ר) מספר 20-555-000-2 :
שם התאגיד :ויצו – ההסתדרות העולמית לנשים ציוניות מספרו20-552-855-0 :
חלק מחברי הועד המנהל הינם נושאי מישרה וממלאי תפקידים בעמותות אלו כדלהלן:
ד"ר דויד פורטוביץ 0יו"ר ומייסד ,העמותה לקידום החינוך הבריאות והרווחה ביפו
מירלה גל 0מנכ"ל ויצו
מיכל רותם 0מנהלת אגף חינוך 0ויצו
רו"ח רונית בר חן 0סמנכ"ל כספים ,ויצו
יששכר דרור ,מנהל העמותה 0העמותה לקידום החינוך הבריאות והרווחה ביפו
מיטש צופאק 0מנהל פיתוח 0העמותה לקידום החינוך הבריאות והרווחה ביפו
 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת  1011והיוו חלק מרכזי בפעילותה:
תיאור כללי של השירות/קניות המהוות חלק מרכזי
בפעילות התאגיד (ללא שם נותן השירות)
תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון -אדריכל
תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון -יעוץ לבניה
תכנון הקמת כפר לנערות בסיכון -יעוץ לתכנון
ומקרקעין
בניית כפר נוער
סה"כ

היקף כספי שנתי
השירות שניתן /הקניה
860556
5880252

של

510562
002520580
505520022

 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :1011
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
858,25,,6
0550568
808250266

ייעוד התרומה
הקמת כפר לנערות בסיכון
כללי
סה"כ

השימוש שנעשה בתרומה
בתקופת הדו"ח
תכנון 0אגרות
תפעול שוטף ואחזקת הוסטל

 .6עלויות גיוס התרומות בשנת -1011
אין
 .3העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת 1011
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אין
 .9פירוט עסקאות במקרקעין בשנת : 1011
אין
 .8עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :1011
אין
 .10דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת 1011
לא היו
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :1011
אין
 .11תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :1011
הקמת כפר לנערות בסיכון -עפולה
תמיכה בנערות בסיכון בהוסטל -ראשל"צ
 .17פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :1011
אין
 .14עדכונים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שארעו מתאריך  1.1.10ועד להגשת הדו"ח
המילולי לאישור האסיפה הכללית):
מס'

עדכון סעיף

בעניין

פירוט העדכון

.1
.1
.7
חתימת חברי ועד העמותה
אנו ,הח"מ ,ד"ר דויד פורטוביץ ו -רונית בר חן  ,שני חברי ועד העמותה ,מאשרים בזאת
את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת  1011המפורט לעיל ,אשר הוגש לחברי וועדת
הביקורת ביום ________ ואושר על-ידי האסיפה הכללית ביום
__________________.
___________
חתימה
תאריך___________:

_____________
חתימה

