26/01/2021

טופס דיווח תרומות מי שות מדינית זרה
שם העמותה :מכון ירושלים למחקרי מדיניות )ע''ר(  ,מספר עמותה580051894 :

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  4בשנת 2020
שם הישות המדינית הזרה:קרן פרידריך נאומן לקידום החירויות

.1

סוג הישות המדינית אורגן ,רשות או נציגות של מדינה
הזרה :זרה או של איחוד מדינות זרות
המטבע בו התקבלה שקל חדש
התרומה:
ייעוד התרומה :תמיכה בפעילות מחקרית בנושאי
מזרח ירושלים
.2

שער ההמרה:
התנאים לתרומה :המימון ניתן למול דוח הוצאות ודיווח
פעילות לקרן נאומן

שם הישות המדינית הזרה:קרן קונראד אדנאואר
סוג הישות המדינית אורגן ,רשות או נציגות של מדינה
הזרה :זרה או של איחוד מדינות זרות
המטבע בו התקבלה שקל חדש
התרומה:
ייעוד התרומה :תמיכה בפעילות מחקרים בתחום
מרחבים משותפים בירושלים

הצהרה
הריני לאשר את נכונות הפרטים שהוזנו במערכת ולהצהיר כי אני:
יושב ראש הוועד
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סכום התרומה בש"ח55200 :

סכום התרומה בש"ח92065 :
שער ההמרה:
התנאים לתרומה :המימון ניתן למול דוח הוצאות ודיווח
פעילות לקרן אדנאואר
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טופס דיווח תרומות מי שות מדינית זרה
שם העמותה :מכון ירושלים למחקרי מדיניות )ע''ר(  ,מספר עמותה580051894 :

חתימת חבר ועד
ה_ל_פ_ר_י_ן__________ חתימה_____________________:
שם פרטי______:ד_ן______________ שם משפחה______:
טופס זה חולל אוטומטית ממערכת אתר הפעולות של יחידת רשם העמותות שברשות התאגידים .הנתונים בטופס זה דווחו והוקלדו באתר הפעולות ביום
 26/01/2021ע"י ליאור ליאו שילת באמצעות כרטיס חכם  /הזדהות ממשלתית.
אין לראות בטופס זה אישור רשמי לביצוע פעולה.
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