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:ח"פירוט תרומות מישות מדינית זרה שהתקבלו ברבעון שאליו מתייחס הדו

ספרות אחרי 2-סכומה יצוין בשקלים חדשים לפי שער ההמרה ביום הדיווח ומעוגל ל, תרומה שהתקבלה במטבע חוץ*
. הנקודה העשרונית

כןאין אתר אינטרנט /יש ) צ"עמותה או חל(האם לנתמך 
כתובת אתר האינטרנט 

1

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

נציבות האום לפליטים

1980-ם "התש, לחוק העמותות) א(א36סוג הישות המדינית הזרה כמפורט בסעיף 
ארגון או חבר של מדינות זרות, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד, ארגון

סכום התרומה בשקלים חדשים נכון ליום 
*הדיווח

סוג המטבע בו התקבלה 
התרומה

שער ההמרה לפיו חושב סכום התרומה 
בשקלים חדשים

1שקל חדש136990

מטרות התרומה או ייעודה

משפטיים ומשפטיים למבקשי מקלט בישראל-מתן ייעוץ וייצוג פארה
במישרין , בעל פה או בכתב, התנאים לתרומה לרבות התחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה

אם יש כאלה, או בעקיפין
טיפול וסיוע למבקשי מקלט

2

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

האיחוד הארופי

1980-ם "התש, לחוק העמותות) א(א36סוג הישות המדינית הזרה כמפורט בסעיף 

ארגון או חבר של מדינות זרות, איחוד

סכום התרומה בשקלים חדשים נכון ליום 
*הדיווח

סוג המטבע בו התקבלה 
התרומה

שער ההמרה לפיו חושב סכום התרומה 
בשקלים חדשים

1שקל חדש11187

מטרות התרומה או ייעודה
משפטי למבקשי מקלט שזהותם שנויה במחלוקת-פרוייקט העוסק במתן סיוע פארה

במישרין , בעל פה או בכתב, התנאים לתרומה לרבות התחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה
אם יש כאלה, או בעקיפין

טיפול בפונים ופרסום דוח

3

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

UNVTFCFS

1980-ם "התש, לחוק העמותות) א(א36סוג הישות המדינית הזרה כמפורט בסעיף 

ארגון או חבר של מדינות זרות, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד, ארגון

סכום התרומה בשקלים חדשים נכון ליום 
*הדיווח

סוג המטבע בו התקבלה 
התרומה

שער ההמרה לפיו חושב סכום התרומה 
בשקלים חדשים

3.61ב"דולר ארה54090

מטרות התרומה או ייעודה
איתור וטיפול בקרבנות של עבדות וסחר בני אדם

במישרין , בעל פה או בכתב, התנאים לתרומה לרבות התחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה
אם יש כאלה, או בעקיפין

איתור וטיפול בקרבנות של עבדות וסחר בני אדם

www.hotline.org.il
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. אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד, טופס זה מנוסח בלשון זכר

הצהרה
:אני מצהיר כי אני

יושב ראש הוועד

פרטי המצהיר 

.ח מודפס וחתום בחתימה מקורית וזאת תוך שבוע מתום הרבעון שבו התקבלה התרומה"יש להגיש לרשם דו

תעודת זהות

017056284

שם פרטישם משפחה

אלןקוחלי

תא דוארמיקודמספר ביתרחובישוב

64353ב10גדעוןיפו-תל אביב 
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