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  דו"ח מילולי לשנת 

 להגיש החברה דירקטוריון חברי בזאת מתכבדים, 1999 - ט"התשנ, החברות לחוק כד345 לסעיף בהתאם
 אליה, העמותות לחוק השלישית בתוספת שמפורט כפי החברה פעילות בדבר וחשבון דין ההקדשות לרשם
  :החברות חוק מפנה

  החברהמספר   שם החברה

  מספר                     ע"ר  כל זכות בע"מ

8  4  3  3  6  4  4  1  5  
  

  

  הדו"ח:פעולות עיקריות שבוצעו בשנת  .1

 חברההסכום שהוצא ע"י ה  לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח חברהפעולות העיקריות שבוצעו ע"י הה
לביצוע הפעולות בהתאם 

  למופיע בדו"ח הכספי
  ₪  3,194,101  פיתוח, אחזקה, והטמעת השימוש באתר 'כל זכות'

              ₪  

              ₪  

              ₪  

              ₪  

  

בשנת הדו"ח (עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדו"ח): נושאי משרה  חברההמבנה הארגוני של ה .2
  סגן מנהל כללי, דובר, יועץ משפטי. - מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות כגון -חברהבהמועסקים 

  תפקיד  חהשם משפ  שם פרטי  מספר זיהוי
 מס' שנים

  בתפקיד
  ברצף

  8  מנכ"ל                     

  8  סמנכ"ל                     

  5  מנהלת שותפויות                     

  4  עורך תוכן ראשי                     

  3  עורכת האתר בערבית                     

  

  

  15  מס' המועסקים בחברה בשנת הדו"ח:
  

  5  מס' המתנדבים בחברה בשנת הדו"ח:

7  1  0  2  

  שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט.
 מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר 
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  פירוט תאגידים קשורים בשנת הדו"ח: .3

  :בהם שותפים או מניות בעלי הם, קרוביהם או חברהה חברי מרבית אשר תאגידים

  מספר תאגיד  שם התאגיד
              
              
              
              
              

  

  בתפקידים כלשהם: אלו בתאגידים מכהנים חברהב משרה נושאי אשר תאגידים

  מספר תאגיד  שם התאגיד
              
              
              
              
              

  

  :חברהתאגידים בעלי זיקה אחרת ל 

  

  לתאגיד חברהטיב הזיקה בין ה  מספר תאגיד  שם התאגיד
                     
                     
                     
                     
                     

 

  :בפעילותה מרכזי חלק והיוו ח"הדו בשנת חברהל שניתנו השירותים .4

 נותן שם ללא( התאגיד בפעילות מרכזי חלק המהוות קניות/השירות של כללי תיאור
  )השירות

היקף כספי שנתי של השירות 
  שניתן/קניה

  ₪  145,420  קידום ושיווק דיגיטלי של השימוש באתר

  ₪  99,065  תרגום לערבית של תכנים באתר

  ₪  88,452  ייעוץ בתחום שיווק ויחסי ציבור

  ₪  1,048,758  שירותי שיווק ופרסום (בשווה ערך)

              ₪  

              ₪  
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  בשנת הדו"ח? ₪ 300,000עלה על   חברההאם מחזור ה .5

  לא      כן   
  

  ?ח"הדו בשנת ₪ 20,000 על עולה המצטבר ששווין, זרות מדיניות מישויות תרומות קיבלה חברהה האם -כן אם
  

  לא      כן   
  

  :שימוש בכספי תרומות בשנת הדו"ח .6

  השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדו"ח  מטרת התרומה  סכום התרומה

         מימון עצמי למיזם הזכויות  ₪  285,000

         פיתוח טכנולוגי  ₪  87,250

         והפצת זכויות בחברה החרדיתתיעוד   ₪  21,500

         פיתוח ואחזקת אתר 'כל זכות'  ₪  429,280

       ₪                

  

  עלויות גיוס התרומות בשנת הדו"ח: .7

  הסכום שהתקבל  עלות גיוס התרומה  אופן הגיוס

              ₪         ₪  

              ₪         ₪  

              ₪         ₪  

              ₪         ₪  

              ₪         ₪  

  

  העברת כספים ונכסים ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדו"ח: .8

תיאור הנכס/כסף 
  שהועבר

שם האדם/הגוף אליו עבר   השווי הכספי של הנכס
  הנכס

הקשר בין האדם/גוף אליו עבר 
  חברההנכס, ל

              ₪                

              ₪                

              ₪                

              ₪                
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  פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח: .9

         תיאור הנכס:
  

         חלקה-תת           חלקה           גוש
  

         סוג העסקה:
  

  הצדדים האחרים לעסקה:

ו/או מי מחבריה  חברהפירוט הקשר בין ה - חברההקשר ל  הצד לעסקה
  לצד בעסקה חברהו/או מי מנושאי משרה ב

              

              

              

              

  

    ₪                          במסגרת העסקה  התקבל  שולם       ש המחיר
  

  :ח"הדו בשנת קשורים צדדים עם חברהה שביצעה במקרקעין שלא עסקאות .10

 חוק מפנה אליה, 1980-ם"תש העמותות לחוק השלישית לתוספת) 9( בסעיף כמפורט" קשורים צדדים"
  :המחויבים בשינויים  , החברות

שם ופרטיו של הצד השני   סכום העסקה  סוג העסקה
  לעסקה

הקשר בין הצד השני לעסקה 
  חברהלבין ה

              ₪                

              ₪                

              ₪                

              ₪                

  

  :ח"הדו בשנת מוסמך גורם ידי -על ליקויים לתיקון דרישה .11

 (לרבות מועדים)  דיווח על ביצוע התיקונים פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון שם הרשות המוסמכת
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  :ח"הדו בשנת חריגים אירועים פירוט .12

 שלה היעד בקהל משמעותי שינוי, ל"מנכ התפטרות, חברהה ממוסדות מוסד התפטרות: כדוגמת" חריגים אירועים" זה לעניין
 האישום כתב והגשת בה המשרה מנושאי מי או חברהה כנגד פלילית בחקירה פתיחה. שלה הפעילות באזור משמעותי שינוי או

  .בה המשרה מנושאי מי כנגד או חברהה כנגד

  

  האירועמועד   תיאור האירוע
             /        /        

             /        /        

             /        /        

  

  :ח"הדו בשנת חברהה פעילויות של הגיאוגרפית הפריסה תיאור .13

  פעילות  מקום
אספקת מידע באמצעות אתר האינטרנט, לגבי זכויות   רחבי מדינת ישראלכל 

  שבי/ות ישראל בכלל התחומים, כולל הדרכים למימושןות

              

              

              

  

  :ח"הדו בשנת שאירע אחר מהותי עניין פירוט .14

  תאריך האירוע              ההשפעה הכספית בש"ח         תיאור האירוע

הקמת מיזם הזכויות הלאומי במסגרתו 
  גוף המפעילנבחרה 'כל זכות' כ

 4 -כעור של בשיתוספת הכנסה 
הראשונה פעילות הלשנת  ₪מליון 

מאי  - 2017יוני (של המיזם 
, עם צפי דומה לשנים )2018

  ₪  שאחרי

7  1  /  5  0  /  5  2  

       

  

  ₪        /        /        

       

  

  ₪        /        /        

       

  

  ₪        /        /        
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  :הדיווח ליום נכון, 1999 – ט"התשנ החברות חוק פי על תפקידים בעלי .15

  חברי הדירקטוריון:

מס' שנים   תאריך מינוי  כתובת  שם משפחה  שם פרטי  מספר זיהוי
  ברצף בתפקיד

  8  21/6/2010         פרלמוטר  ארז       

  8  26/7/2010         שופמן  שעיהו       

  7  9/2/2011         עזאיזה  פייסל       

  7  9/2/2011         סטוצ'ינר  נעמי       

  7  9/2/2011         ערמוני  אבינעם       

                                          

                                            

                                          

                                          

                                          

  

  :ביקורת ועדת חברי

מס' שנים   תאריך מינוי  כתובת  שם משפחה  שם פרטי  מספר זיהוי
  בתפקיד ברצף

  8  21/6/2010         צפריר  אורי       

  8  21/6/2010         ג'נח  אברהם       

                                          

                                          

                                          

                                          

  

  

  )₪ מיליון 10 מעל מחזור בעלת בחברה( פנימי מבקר

מס' שנים   תאריך מינוי  כתובת  משפחהשם   שם פרטי  מספר זיהוי
  בתפקיד ברצף
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  :חתימה מורשי

מס' שנים   תפקיד  שם משפחה  שם פרטי  מספר זיהוי
  בתפקיד ברצף

  8  יושב ראש  פרלמוטר  ארז       

  8  מנכ"ל  קורן  אמתי       

                                   

  

  

  :חשבון רואה

  מס' שנים בתפקיד ברצף  שם משפחה (ליחיד)  )שם פרטי (או שם המשרד  מספר זיהוי

  BDO         8זיו האפט   510986011

  

  באחת האפשרויות) Xאינה חייבת במינוי רואה חשבון (נא לסמן  חייבת     חברהה

  

 ח"הדו להגשת ועד הדיווח שנת מסוף שאירעו לעיל המפורטים בעניינים שינויים(  - נוספים עדכונים .16
  ):הכללית האסיפה לאישור המילולי

  פירוט העדכון  בעניין  עדכון סעיף

  

  

              

  

  

              

                     

  

                     

  

  

              

  

  



 


