1

דו"ח מילולי לשנת 2009
בהתאם לסעיף  37א לחוק העמותות ,תש"ם 1980-מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי
שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור:
שם העמותה :יספר"א האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי )ע"ר( מספר 58-050-984-2 :
 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :2009
הסכום שהוצא ע"י העמותה לביצוע הפעולות בהתאם למופיע
בדו"ח הכספי

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום
מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
א.
ביסוס פעילות העמותה
ב.
כנס יסוד

20,378
13,765

 .2המבנה הארגוני של העמותה בשנת :2009
חברי הוועד:
שם חבר הועד
סילביה טסלר לזוביק
מקס לכמן
דוד רועה

חברי ועדת ביקורת:
שם חבר
אנדריאה פינארט
שמעון שור
אורלי אלון

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009

מורשי חתימה:
שם מורשה החתימה
סילביה טסלר לזוביק
מקס לכמן
עו"ד ברייאן ויין
לתשומת לב :תקנון העמותה מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד

תפקיד

מספר זהות

יו"ר
חבר ועד
עו"ד

נושאי משרה המועסקים בעמותה )מנכ"ל ומי שכפוף לו ישירות ,גזבר,דובר וכו'(:
שם פרטי/משפחה

מס' זהות

גלית פלג

תאור תפקיד
רכזת פעילות

כמה עובדים הועסקו בעמותה בשנת _____1_____ ?2009
כמה מתנדבים התנדבו בעמותה בשנת ____ -____ ?2008
 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת :2009
פרטים של תאגיד אחר  -שמרבית מחברי העמותה או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים בו)או קרוביהם(:
שם התאגיד:

מספרו:

פרטים של תאגיד אחר שנושא משרה בעמותה מכהן בו בתפקיד מקביל לנושא משרה :שם התאגיד קרן לזלו נ .טאובר מספרו560024234 :
פרטים של תאגיד אחר בעל זיקה לעמותה :שם התאגיד ____________:מספרו_____________ :
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.4

השירותים שניתנו לעמותה בשנת  2009והיוו חלק מרכזי בפעילותה:
תיאור כללי של השירות/קניות המהוות חלק מרכזי
בפעילות התאגיד )ללא שם נותן השירות(

היקף כספי שנתי של השירות שניתן
/הקניה

נותן שירות א'/ספק
עיקרי א'
6,350

השכרת אולם עבור כנס יסוד
נותן שירות ב' /ספק
עיקרי ב'
כיבוד עבור כנס יסוד
.5

שימוש בכספי תרומות בשנת :2009

סכום התרומה הכוללת שהתקבלה
בתקופת הדו"ח
322,893

.6

5,825

השימוש שנעשה בתרומה בתקופת
הדו"ח
משכורות ,ציוד משרדי ,תקשורת,
הנה"ח

ייעוד התרומה
פעילות שוטפת

עלויות גיוס התרומות בשנת 2009
עלות גיוס התרומות_______________-____________ :

.7

העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת 2009
תיאור הנכס הנעבר/הכסף

.8

פירוט עסקאות במקרקעין בשנת 2009
.1
.2
.3
.4

.5
.9

השווי הכספי של הנכס

שם הגורם אליו עבר הנכס

הקשר בין הגורם הנעבר
לעמותה

תיאור הנכס _________גוש_______ חלקה__________ תת חלקה____
סוג העסקה____________
הצדדים לעסקה :צד א' -העמותה צד ב'____________-
פירוט הקשר בין העמותה ו/או מי מחבריה ו/או מי מנושא משרה בעמותה לצד בעסקה:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________
המחיר ששולם במסגרת העסקה______________________________________:

עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :2009
סכום העסקה_____________________________ :

 .10דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת 2009
שם הגורם המוסמך _______________________________________ :
פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון_______________________________:
דיווח

המוסמך
הגורם
דרישות
ביצוע
על
מועדים(_____________________________________________________________:

)לרבות
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 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :2009
תאור האירוע ומועדו:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :2009
______________אין סניפים____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 .13פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2009
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 .14עדכונים )שינויים בעניינים המפורטים לעיל שארעו מתאריך  1.1.09ועד להגשת הדו"ח המילולי לאישור האסיפה
הכללית(:

מס'

עדכון סעיף

בעניין

פירוט העדכון

.1

.2

.3

חתימת חברי ועד העמותה
אנו ,הח"מ ____________ ,ו ,___________ -שני חברי ועד העמותה ,מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח
המילולי לשנת  2009המפורט לעיל ,אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום ___________ ואושר על-ידי האסיפה
הכללית ביום______________.

___________
חתימה

תאריך___________:

_____________
חתימה

