
דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה
(לפי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א -2011 (להלן - החוק))

תאריך: 9/1/2020
סימוכין: 140484

אל:

רשם ההקדשות (כאשר הדיווח הוא לגבי חברה לתועלת הציבור)

מידע כללי

מספר תאגיד

51

שם הנתמך

עומדים ביחד בע"מ (חל"צ)

שורה מספר 1

דואר אלקטרוני

stksafim@gmail.com

מספר טלפון

5765123054

 

פרטי הנתמך (עמותה או חל"צ)

סוג תאגיד: חברה לתועלת הציבור

מה ברצונך לדווח

 דיווח על תרומה מישות מדינית זרה (סעיף 2 לחוק) 2019

 דיווח על עיקר מימון מישות מדינית זרה (סעיף 5א לחוק)



שורה מספר 1

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

קרן רוזה לוקסמבורג

איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות

סכום התרומה בשקלים חדשים
נכון ליום הדיווח

77361₪

שער ההמרה לפיו חושב סכוםשקל חדש
התרומה בשקלים חדשים

₪

מטרות התרומה או ייעודה

מימון כללי

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

אין

 

שורה מספר 2

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

ZFD Regional Council

איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות

סכום התרומה בשקלים חדשים
נכון ליום הדיווח

22275₪

שער ההמרה לפיו חושב סכוםשקל חדש
התרומה בשקלים חדשים

₪

מטרות התרומה או ייעודה

מימון כללי

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

אין

 

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

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

פירוט תרומות מישות מדינית זרה שהתקבלו ברבעון שאליו מתייחס הדוח

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה
(לפי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א -2011 (להלן - החוק))



כתובת אתר האינטרנט

https://www.standing-together.org/



טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. 
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

אני מצהיר כי אני

יחיד שמכהן מטעם תאגיד המכהן כדירקטור שהדירקטוריון הסמיכו להגיש את הדו"ח

הצהרה

תעודת זהות

301271268

מדינת הוצאת הדרכון

שם משפחה

גרין

שם פרטי

אלון-לי

יישוב

תל אביב - יפו

רחוב

מנדלסון

מספר בית

6

מיקוד

6451076

מיקוד תא דוארתא דואר

מספר התאגידחברה לתועלת הציבור

515495067

שם התאגיד

עומדים ביחד בע"מ (חל"צ)

תאריך

09/01/2020

חתימה ידנית

_______________________

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

אם ברצונך לקבל את המסמך לכתובת מייל, אנא מלא כתובת דואר אלקטרוני

ramrahat@gmail.com

יחיד שמכהן

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה
(לפי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א -2011 (להלן - החוק))


