06/07/2021

טופס דיווח תרומות מי שות מדינית זרה
שם העמותה :שוברים שתיקה בע"מ )חל"צ(  ,מספר עמותה513564724 :

פרטים שלא ניתן לפרסמם בהתאם לתקנות הטפסים בעמותות לא מופיעים בטופס זה .הפרטים המלאים שמורים במערכת
לתשומת לב,
ככל שיש לעמותה אתר אינטרנט עליה לפרסם את המידע לעניין תרומות מישות מדינית זרה באתר האינטרנט שלה
תרומה שהתקבלה במטבע חוץ ,סכומה יצוין בשקלים חדשים לפי שער ההמרה ביום הדיווח

דו"ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה
לפי סעיף  2לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה ,התשע"א2011-
בחברה לתועלת הציבור )חל"צ( יש לראות כל מקום בו נכתב "עמותה" כאילו נכתב "חברה" וכל מקום בו נכתב "חבר ועד" כאילו נכתב "דירקטור"
הדוח מתייחס לרבעון  2בשנת 2021
.1

שם הישות המדינית הזרהTROCAIRE:
סוג הישות המדינית תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד
הזרה :מהגופים הנ"ל ,או שגוף כאמור
מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים
של אמצעי השליטה בתאגיד או
שהוא מינה את התאגיד לפעול
בשמו

סכום התרומה בש"ח58050 :

שער ההמרה3.87 :

המטבע בו התקבלה אירו
התרומה:
ייעוד התרומה :פעילות ציבורית
.2

התנאים לתרומה :הגשת דיווח מילולי וכספי על
הפעילות

שם הישות המדינית הזרהBroederlijk Delen:
סוג הישות המדינית תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד
הזרה :מהגופים הנ"ל ,או שגוף כאמור
מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים
של אמצעי השליטה בתאגיד או
שהוא מינה את התאגיד לפעול
בשמו

סכום התרומה בש"ח24381 :

המטבע בו התקבלה אירו
התרומה:
ייעוד התרומה :פעילות ציבורית
.3

התנאים לתרומה :דיווח מילולי וכספי על הפעילות

שם הישות המדינית הזרהSwiss Foreign Ministry:
סוג הישות המדינית מדינה זרה
הזרה:
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שער ההמרה3.87 :

סכום התרומה בש"ח457800 :
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טופס דיווח תרומות מי שות מדינית זרה
שם העמותה :שוברים שתיקה בע"מ )חל"צ(  ,מספר עמותה513564724 :
שער ההמרה3.27 :

המטבע בו התקבלה דולר ארה"ב
התרומה:
ייעוד התרומה :פעילות ציבורית
.4

התנאים לתרומה :דיווח מילולי וכספי על הפעילות

שם הישות המדינית הזרהSwiss Foreign Ministry:
סוג הישות המדינית מדינה זרה
הזרה:

סכום התרומה בש"ח56960 :
שער ההמרה3.27 :

המטבע בו התקבלה דולר ארה"ב
התרומה:
ייעוד התרומה :פעילות ציבורית
.5

התנאים לתרומה :דיווח מילולי וכספי על הפעילות

שם הישות המדינית הזרהBroederlijk Delen:
סוג הישות המדינית תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד
הזרה :מהגופים הנ"ל ,או שגוף כאמור
מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים
של אמצעי השליטה בתאגיד או
שהוא מינה את התאגיד לפעול
בשמו

סכום התרומה בש"ח109389 :

המטבע בו התקבלה שקל חדש
התרומה:
ייעוד התרומה :פעילות ציבורית

שער ההמרה:
התנאים לתרומה :דיווח מילולי וכספי על הפעילות

דו"ח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות
לפי סעיף 5א לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך מישות מדינית זרה ,התשע"א2011-
הריני להודיע כי עיקר מקורות המימון של העמותה/חל"צ לשנים  , 2020היו מתרומות מישויות מדיניות זרות.

הצהרה
הריני לאשר את נכונות הפרטים שהוזנו במערכת ולהצהיר כי אני:
יושב ראש הדירקטוריון
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טופס דיווח תרומות מי שות מדינית זרה
שם העמותה :שוברים שתיקה בע"מ )חל"צ(  ,מספר עמותה513564724 :

חתימת חבר ועד
שם פרטי__:מי_ק_י_________________

שם משפחה___:ק_ר_צמ_ן_______________ חתימה_____________________:

טופס זה חולל אוטומטית ממערכת אתר הפעולות של יחידת רשם העמותות שברשות התאגידים .הנתונים בטופס זה דווחו והוקלדו באתר הפעולות ביום
 06/07/2021ע"י אבנר משה גבריהו גוטסמן באמצעות כרטיס חכם  /הזדהות ממשלתית.
אין לראות בטופס זה אישור רשמי לביצוע פעולה.
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