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

 

 

1

UNHCR

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

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

1שקל חדש 4352

סכום התרומה בשקלים חדשים נכון ליום 
*הדיווח

סוג המטבע בו התקבלה 
התרומה

שער ההמרה לפיו חושב סכום התרומה 
בשקלים חדשים

השתתפות בכנס

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

השתתפות בכנס

מטרות התרומה או ייעודה

2

UNHCR

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

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

1שקל חדש 198394

סכום התרומה בשקלים חדשים נכון ליום 
*הדיווח

סוג המטבע בו התקבלה 
התרומה

שער ההמרה לפיו חושב סכום התרומה 
בשקלים חדשים

מתן ייעוץ וייצוג פארה משפטיים ומשפטיים למבקשי מקלט בישראל 

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

סיוע למבקשי מקלט

מטרות התרומה או ייעודה

3

קרן רוזה לוכסמבורג

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

ל או שגוף כאמור מחזיק ביותר ממחצית אמצעי השליטה "תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד מן הגופים הנ
בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

1שקל חדש 16245

סכום התרומה בשקלים חדשים נכון ליום 
*הדיווח

סוג המטבע בו התקבלה 
התרומה

שער ההמרה לפיו חושב סכום התרומה 
בשקלים חדשים

אירוע לכבוד יום המהגר

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

. ארוע ציבורי לקהל הישראלי לכבוד יום המהגר הבינלאומי

מטרות התרומה או ייעודה

UNODC

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

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה
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. אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד, טופס זה מנוסח בלשון זכר

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

 . הנקודה העשרונית
 

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

4

3.57ב"דולר ארה 5000

סכום התרומה בשקלים חדשים נכון ליום 
*הדיווח

סוג המטבע בו התקבלה 
התרומה

שער ההמרה לפיו חושב סכום התרומה 
בשקלים חדשים

איתור וטיפול בקרבנות של עבדות וסחר בבני 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 בבני אדם

מטרות התרומה או ייעודה

www.hotline.org.il
   

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

 64353 ב10 גדעון יפו -תל אביב 

03/10/2013  תאריך
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 חתימה 
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 לשימוש רשם העמותות בלבד
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