
  2008ח מילולי לשנת "דו
  

 מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש לרשם 1980-ם"תש,  א לחוק העמותות37בהתאם לסעיף 
  :העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט לחוק האמור

  
  )ר"ע(קהילת אחווה רעננה : שם העמותה

  58-038-622-5: מספר
  

  :2008פעולות עיקריות שבוצעו בשנת  .1
  

י העמותה לצורך "הפעולות העיקריות שבוצעו ע
  ח"קידום מטרותיה במהלך שנת הדו

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

  )ח על השינויים בנכסים נטו"ראה דו(ח " ש21,995  קידום בנית משכן הקבע.א

  ח" ש49,918  פעילות בית הכנסת.ב

  
  :2008מותה בשנת המבנה האירגוני של הע .2

  
  :חברי הועד

  תאריך מינוי אחרון  מספר זהות  שם חבר הועד

  2008 באוקטובר 25  015977580  אלי סיימון

  2008 באוקטובר 25  027933977  עופר קלאוזנר

  2008 באוקטובר 25  024154742  חן-דרור הר

  2008 באוקטובר 25  28791556  יובל הרפז

  2008בר  באוקטו25    016486078  דן טולדנו

  2008 באוקטובר 25  24931297  חיים אילוביץ

  2008 באוקטובר 25    055499156  מאיר דהאן

  
  :חברי ועדת ביקורת

  תאריך מינוי אחרון  מספר זהות  שם חבר

  2008 באוקטובר 25    031541501  עמיחי רוזנברג

  2008 באוקטובר 25  029472073  יואל נאמן

  2008ובר  באוקט25  024438640  אור-אילן בר

  
  :מורשי חתימה

  תפקיד  מספר זהות  שם מורשה החתימה

  חבר ועד  027933977  עופר קלאוזנר

  גזבר  024154742  חן-דרור הר

  חבר ועד  015977580  אלי סיימון

  חבר ועד  24931297  חיים אילוביץ

  .תקנון העמותה מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד: לתשומת לב
  

  ):'דובר וכו, גזבר, ל ומי שכפוף לו ישירות"מנכ(עסקים בעמותה נושאי משרה המו

  תאור תפקיד  מספר זהות  משפחה/שם פרטי

      אין

      

      

      

  . 3   ?  2008כמה עובדים הועסקו בעמותה בשנת 
  . 10   ?  2008כמה מתנדבים התנדבו בעמותה בשנת 



  
  :2008פירוט תאגידים קשורים בשנת  .3

  
הם בעלי מניות או שותפים בו ,  שמרבית מחברי העמותה או קרוביהם– פרטים של תאגיד אחר

  ):או קרוביהם(
  

   .אין  :           מספרו  אין : שם תאגיד
  

  :פרטים של תאגיד אחר שנושא משרה בעמותה מכהן בו בתפקיד מקביל לנושא משרה
  

   .אין  :           מספרו  אין : שם תאגיד
  

  :יקה לעמותהפרטים של תאגיד אחר בעל ז
  

   .אין  :           מספרו  אין : שם תאגיד
  

  : והיוו חלק מרכזי בפעילותה2008השירותים שניתנו לעמותה בשנת  .4

קניות /תיאור כללי של השירות  
המהוות חלק מרכזי בפעילות 

  )ללא שם נותן השירות(התאגיד 

תי של השירות היקף כספי שנ
  שניתן

  ח" ש19,000  םיעוץ מכון התקני  'נותן שירות א

  ח" ש7,000   משכן הקבעיעוץ אקוסטיקה  'נותן שירות ב

  ח" ש10,000  פינוי פסולת משכן קבע  'גנותן שירות 

      

  
  :2008שימוש בכספי תרומות בשנת  .5

סכום התרומה הכוללת 
  ח"שהתקבלה בשנת הדו

השימוש שנעשה בתרומה   ייעוד התרומה
  ח"בתקופת הדו

 השוטפים של העמותה הצרכי  פעילות שוטפת  ח"ש 74,082
  'משכורות וכד, כגון שכר דירה

   לעיל4ראה פירוט בסעיף   בנית משכן הקבע  ח"ש 299,153

      

      

  
  :2008עלויות גיוס תרומות בשנת  .6

     .אין   : עלות גיוס התרומות
  

  2008שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת , העברת כספים ונכסים ללא תמורה .7

/  הנעבר תיאור הנכס
  הכסף

שם הגורם אליו עבר   השווי הכספי של הנכס
  הנכס

הקשר בין הגורם 
  הנעבר לעמותה

        אין

        

        

  
  2008פירוט עסקאות במקרקעין בשנת  .8

           .  תת חלקה             חלקה               גוש            תיאור הנכס . א
    .אין    סוג העיסקה. ב
               . –' צד ב,  העמותה–' צד א: ההצדדים לעסק. ג
         . :או מי מנושא משרה בעמותה לצד בעסקה/או מי מחבריה ו/פירוט הקשר בין העמותה ו. ד
                           .: המחיר ששולם במסגרת העיסקה. ה



 

  2008 בשנת שביצעה העמותה עם צדדים קשורים עסקאות .9
  .   אין  סוג העיסקה . א
     .אין   : שם ופרטיו של הצד לעסקה הקשור לעמותה. ב
     .אין  :  העיסקהסכום. ג

  
  2008ידי גורם מוסמך בשנת -דרישה לתיקון ליקויים על .10

   .אין : שם הגורם המוסמך
     .אין  : פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון

   .אין  ):  לרבות מועדים(דיווח על ביצוע דרישות הגורם המוסמך 
  

  :2008רוט אירועים חריגים בשנת פי .11
  :תיאור האירוע ומועדו

   .אין
  
  :2008תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת  .12

  .פעילויות העמותה הן מקומיות ברעננה
  
  :2008פירוט ענין מהותי אחר שאירע בשנת  .13

   .אין
  
ח המילולי " הגשת הדו ועד09.1.1שינויים בענינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך (עדכונים  .14

  ):לאישור האסיפה הכללית

  פירוט העדכון  בעניין  עדכון סעיף  'מס

1.        

2.        

3.        

  

  חתימת חברי הועד

  
ח "מאשרים בזאת את פרטיו של הדו, שני חברי ועד העמותה,                     - ו                , מ"הח, אנו

 ואושר    2009,  במאי4  הוגש לחברי ועדת הביקורת ביום אשר ,  המפורט לעיל2008המילולי לשנת 
                   .ידי האסיפה הכללית ביום -על
  

    .                                     .                                
  חתימה            חתימה      

  
    .                                     .                                
  תאריך            תאריך      

  


