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טופס זה הודפס כטיוטה בלבד

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: 8/7/2018
סימוכין: 71590

אל:

רשם ההקדשות (כאשר הדיווח הוא לגבי חברה לתועלת הציבור)

מידע כללי

מספר תאגיד

453955051

שם הנתמך

הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ (חל"צ)

שורה מספר 1

דואר אלקטרוני

alma@hrdf.org.il

מספר טלפון

562221603

 

פרטי הנתמך (עמותה או חל"צ)

סוג תאגיד: חברה לתועלת הציבור

מה ברצונך לדווח

 דיווח על תרומה מישות מדינית זרה (סעיף 2 לחוק) הדו"ח מתייחס לרבעון שני בשנת 2018
 דיווח על עיקר מימון מישות מדינית זרה (סעיף 5א לחוק)
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שורה מספר 1

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

דנמרק

סוג הישות המדינית הזרה כמפורט בסעיף 36א(א) לחוק העמותות, התש"ם – 1980

מדינה זרה

סכום התרומה בשקלים חדשים
נכון ליום הדיווח

56336₪

 
סוג המטבע בו התקבלה

דולר ארה"ב

שער ההמרה לפיו חושב סכום
התרומה בשקלים חדשים

3.56₪

 
מטרות התרומה או ייעודה

הגנה על מגיני זכויות אדם

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

לפי הסכם

 

שורה מספר 2

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

שוויץ

סוג הישות המדינית הזרה כמפורט בסעיף 36א(א) לחוק העמותות, התש"ם – 1980

מדינה זרה

סכום התרומה בשקלים חדשים
נכון ליום הדיווח

243347₪

 
סוג המטבע בו התקבלה

שער ההמרה לפיו חושב סכום
התרומה בשקלים חדשים

3.6₪

 
מטרות התרומה או ייעודה

הגנה על מגיני זכויות אדם

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

לפי הסכם

 

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))
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שורה מספר 3

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

שוויץ

סוג הישות המדינית הזרה כמפורט בסעיף 36א(א) לחוק העמותות, התש"ם – 1980

מדינה זרה

סכום התרומה בשקלים חדשים
נכון ליום הדיווח

77563₪

 
סוג המטבע בו התקבלה

שער ההמרה לפיו חושב סכום
התרומה בשקלים חדשים

₪

 
מטרות התרומה או ייעודה

הגנה על מגיני זכויות אדם

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

לפי הסכם

 

*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

 
כתובת אתר האינטרנט

www.hrdf.org.il




