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דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
לפי סעיף 37א לחוק העמותות ,התש"ם 1980-מתכבדים בזאת חברי ועד העמותה להגיש לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות
העמותה בשנת 2021
פרטים שלא ניתן לפרסמם בהתאם לתקנות הטפסים בעמותות לא מופיעים בטופס זה .הפרטים המלאים שמורים במערכת
שימו לב:
הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט; משום כך יש להימנע ממילוי
פרטים אישיים ,ובכלל זה שמות ומספרי זיהוי של יחידים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות ,מחשש לפגיעה בצנעת הפרט וכן יש
להימנע ממילוי פרטים שאין לפרסמם לפי דין.
בחברה לתועלת הציבור )חל"צ( יש לראות כל מקום בו נכתב "עמותה" כאילו נכתב "חברה" וכל מקום בו נכתב "חבר ועד" כאילו נכתב
"דירקטור"

פרטי התקשרות עם העמותה
הריני לאשר כי כתובת העמותה המעודכנת במסך זה היא כתובת העמותה

המען הרשום של העמותה
רחוב :קלוזנר

עיר :תל אביב  -יפו
מיקוד6901128 :

בית:

16

כניסה:

דירה:

אצל :מוזיאון אנו -בית התפוצות לשעבר

דרכי התקשרות אחרות עם העמותה
סלולרי 03-9505977
כתובת
דוא"ל:

טל' נוסף039565788 :
office@icom.org.il

פקס:
אתר/https://www.icom.org.il :

העמותה מסכימה לקבל דיוור מרשם העמותות באמצעות הדואר האלקטרוני במקום באמצעות המען הרשום

כתובת למשלוח דואר
עיר :תל אביב  -יפו

פעילות עיקרית
מחזור כספי
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דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
מחזורה הכספי של העמותה לשנת הדו"ח 608,503

ש"ח

פעילות עיקרית
הפעולות העיקריות שביצעה העמותה לצורך קידום מטרותיה הרשומות במהלך שנת הדוח ,בין אם היו כרוכות בהוצאה כספית ובין אם לא
 .1האיגוד פעל רבות עם משרדי הממשלה )משרד התרבות ,משרד הבריאות וועדת הקורונה( כדי לייצג ולקדם את המוזיאונים
בישראל ועובדיהם בשל בעיות שהתהוו בהמשך למשבר הקורונה.
 .2האיגוד קידם את כל הפורומים המקצועיים לאורך השנה והרחיב את פעילות הפורומים עם הקמת שלושה פורומים נוספים :פורום
נגישות ,פורום אוצרות ופורום וותיקי וותיקות האיגוד .כמו כן ,הוכנה תשתית להקמת פורום שיווק שנפתח רשמית ב.2022-
 .3האיגוד שומר ומקדם קשר רציף עם חברי האיגוד והמוזיאונים באמצעי המדיה השונים ,הפורומים המקצועיים וכן מספק מידע
מקצועי ורלוונטי וסיוע ככל שנדרש.
 .4האיגוד החל לפעול באופן היברידי וקיים פעילויות ,כנסים וימי עיון מקצועיים הן במרחב הווירטואלי והן במרחב הפיזי.
 .5האיגוד המשיך לקדם שיתופי פעולה עם גופים שונים לקידום וחיזוק מעמד המוזיאונים.
 .6האיגוד סיפק ייעוץ משפטי ללא עלות למוזיאונים.
 .7האיגוד קיים את יום המוזיאונים הבינלאומי בפורמט פיזי וקיים סיקור תקשורתי נרחב לקראת יום זה.
 .8האיגוד פרסם קולות קוראים והצעות עבודה בפלטפורמות השונות

יעדים
יעדים שנתיים להגשמת מטרות העמותה הרשומות לשנה שלאחר שנת הדוח )שבכוונת העמותה לבצע לצורך מימושם( .נא ציינו אחד עד חמישה יעדים
מרכזיים לפי סדר החשיבות ולצידם את הפעולות העיקריות שבכוונת העמותה לבצע בשנת הדוח הבאה לצורך מימוש יעדיה השנתיים
יעדים מרכזיים

הפעולות העיקריות

חיזוק הפורומים והקשרים בין חברי האיגוד לאיגוד

חיזוק הפורומים והקשרים בין חברי האיגוד לאיגוד

קידום ומתן ידע מקצועי לחברי האיגוד

באמצעות פעילות הפורומים ,קיום כנסים וימי עיון ,עדכונים לגבי כנסים
ופעילות רלוונטיות בתחום.

קידום תחום המוזיאונים מול משרדי הממשלה

קידום תחום המוזיאונים מול משרדי הממשלה

מתן מענה מקצועי ומשפטי למוזיאונים

מתן מענה מקצועי ומשפטי למוזיאונים

קידום יום המוזיאונים הבינלאומי באופן מובהק יותר משנים קודמות.

קידום יום המוזיאונים הבינלאומי באופן מובהק יותר משנים קודמות.

מאפיינים
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דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
תחומי פעילות
יש לסמן את תחום הפעילות העיקרי של העמותה בשנת הדוח ,ולצדו לציין במקום המיועד לכך תת תחום ,ניתן לסמן עד שני תחומי פעילות עיקריים ,לפי סדר
החשיבות; יש לסמן אך ורק תחומי פעילות שבהם עסקה העמותה בפועל בשנת הדוח.
תחום עיסוק עיקרי

תת תחום עיסוק

תרבות או אמנות

אחר  -תרבות ואומנות

אזורי הפעילות
יש לסמן אזור אחד או יותר בו פעלה העמותה בשנת הדוח מבין הרשימה המפורטת להלן;
אזור

אזור פעילות

עיר

תאור אזור פעילות

ארצי

קהל יעד
יש לבחור מתוך הרשימה קהלי יעד של העמותה בשנת הדוח )ניתן לבחור יותר מקהל יעד אחד(
 .1הציבור הרחב

מתן שרותים על ידי עמותה
יש לבחור מתוך הרשימה את הדרכים שבהם ניתן השירות או הסיוע .בנוסף יש לציין האם השירות ניתן בתשלום.
אופן מתן השירות ע"י העמותה

בתשלום

בתשלום סמלי

ללא תשלום

ייצוג ,ייעוץ ומתן מידע

לא

לא

כן

מלגות או תמיכה כספית ליחידים

לא

לא

כן

מתן שירותים

לא

לא

כן

זכות במקרקעין
האם לעמותה זכות שימוש במקרקעין שנתן לה גוף ציבורי  ,ובכלל זה רשות מקומית ורשות מקרקעי ישראל )בשנת הדוח ובשנים קודמות(?
כן

לא

עסקאות ורכישות
העברת כספים ונכסים שלא בתמורה
האם העמותה העבירה בשנת הדוח ,ללא תמורה ושלא במהלך העסקים הרגיל
לא
כן
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דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
פעילות לא שגרתית ,לדוגמה :עמותה העוסקת בניהול בית ספר תרמה ציוד לגוף אחר.

עסקאות במקרקעין
האם העמותה ביצעה עיסקאות במקרקעין בשנת הדוח?
לא

כן

עסקאות שלא במקרקעין
האם העמותה ביצעה עיסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים בשנת הדוח?
בכלל זה יש להתייחס להלוואות ולהתקשרויות לקניית שירותים או למכירתם
לא

כן

"צד קשור" – כל אחד מאלה (1) :חבר העמותה; ) (2נושא משרה בעמותה; ) (3עובד העמותה; ) (4תורם שתרם באחת משלוש השנים האחרונות
לעמותה סכום העולה על  20%מהמחזור שלה באותה שנה; ) (5בני זוגם וקרוביהם של מי מהמפורטים בפסקאות משנה ) (1עד ) (6) ;(4תאגיד שמי
מהמפורטים בפסקאות משנה ) (1עד ) (5מחזיק ב 25%-לפחות מזכויות ההצבעה ,שיש לו זכות למנות נושא שרה בו או שהוא משמש נושא משרה בו או מכהן
בו בתפקיד מקביל לנושא משרה;
לעניין מכירת שירותים ,אין צורך לפרט עסקאות עם צד קשור אם השירות ניתן לאותו צד קשור כאחד מציבור הזכאים להנות משירותי העמותה לפי מטרותיה

ארועים
ארועים חריגים
האם היו אירועים חריגים או מהותיים בשנת הדוח או לאחר שנת הדוח ועד אישור הדוח באסיפה הכללית?
לא
כן
לדוגמא :התפטרות מוסד ממוסדות העמותה ,התפטרות המנהל הכללי או נושא משרה אחר ,שינוי משמעותי בקהל היעד של העמותה או באזור הפעילות
שלה ,פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה בקשר עם ביצוע תפקידו בעמותה ,הגשת כתב אישום נגד העמותה או נגד מי מנושאי
המשרה בה בקשר עם תפקידו בעמותה ,גילוי של מעילה בעמותה ,קליטת פעילות משמעותית מעמותה או חל"צ אחרת וכיוצא באלה.

תיקון ליקויים
האם היתה בשנת הדוח דרישה לתיקון ליקויים ע"י גוף ציבורי?
לא
כן
משרד ממשלתי ,רשות מקומית או רשות אחרת המוסמכת לפי דין

מועסקים
מספר המועסקים בשכר בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 3
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דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 10

מספר החברים בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 1568

מלגות לגורמים קשורים
האם העמותה חילקה מלגות בשנת הדוח לנושאי משרה בעמותה ,לעובדי העמותה או לקרוביהם?
לא
כן
"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי
"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה

גמול והחזר הוצאות
האם העמותה שילמה במהלך שנת הדוח שכר ,גמול והחזר הוצאות ,לפי הענין ,למנהל הכללי )אם לא נכלל בחמשת מקבלי השכר הגבוה של העמותה( ,לחברי
הועד ולחברי ועדת הביקורת והגוף המבקר?
כן

לא

נא לפרט שכר ,גמול והחזר הוצאות ,לפי הענין ,ששולמו במצטבר בשנת הדוח ,למנהל הכללי ,לחברי הועד ולחברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

שכר מגורם חיצוני
האם יש נושאי משרה או עובדים בעמותה שגורם חיצוני לעמותה משלם את שכרם בעד ביצוע תפקידם בעמותה ,כולו או חלקו?
כן

לא

קרובי משפחה
האם מכהנים או מועסקים בעמותה קרובי משפחה של נושאי משרה בעמותה?
לא
כן
הערה :אם מדובר בקרוב של נושא משרה שהוא נושא משרה בעצמו ,די לציינו פעם אחת.
"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה
"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי

תאגידים קשורים
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דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
שליטה בתאגידים
האם יש תאגידים שהעמותה שולטת בהם ,חברה בהם ,מחזיקה ב 5%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או שהיא בעלת זכות למנות נושא משרה
בהם?
כן

לא

"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי

תרומות
רשימת תורמים
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומה מיחיד  /תאגיד בסכום מצטבר העולה על  ,₪ 100,000או תרומה שנתית מיחיד  /תאגיד בסכום מצטבר העולה על
 ₪ 50,000המהווה לפחות  20%מהמחזור הכספי של העמותה?
כן

לא

לעניין זה יראו כתורם אחד (1) :יחיד ובני ביתו הסמוכים על שולחנו; ) (2תאגיד ובעל שליטה בו וכן תאגיד אחר המצוי בשליטת התאגיד או בשליטת בעל
השליטה.

גיוס תרומות
האם העמותה גייסה תרומות בשנת הדוח באמצעות מי שאינם עובדי העמותה?
כן

לא

תרומה מישות מדינית זרה
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מישויות מדיניות זרות בסכום מצטבר העולה על ?₪ 20,000
כן

לא

מדינה זרה או גוף ממשלתי שקשור למדינה זרה )סעיף 36א)א() (1לחוק העמותות(

בעלי תפקידים
האם כהנו בעמותה בשנת הדוח אחד או יותר מבעלי התפקידים הבאים?
במידת הצורך יש לעדכן פרטי בעל תפקיד בטבלה המתאימה.
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מנהל כללי

כן

לא

מנהל כספים/גזבר

כן

לא

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

מבקר פנימי

כן

לא

רואה חשבון לביקורת על הדוחות הכספיים של שנת הדוח

כן

לא

לתשומת לב :על פי חוק עמותה בעלת מחזור כספי מעל  10מיליון ש"ח חייבת במינוי מבקר פנים

חברי ועד
 .1רז סמירה
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

בית▓▓ :

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי19/06/2014 :
מוסמך לדווח

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

תאריך מינוי כמורשה חתימה23/06/2016 :

 .2ליאורה שני
סוג זיהוי:

אזרח ישראלי

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

7/18

בית▓▓ :

liora@bh.org.il

כניסה▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
אתר:

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
תאריך תחילת תוקף המינוי19/06/2014 :
מוסמך לדווח

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

תאריך מינוי כמורשה חתימה15/06/2021 :

 .3שיר ימגוצ'י-מלר
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

בית▓▓ :

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי23/06/2016 :
מוסמך לדווח

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

 .4ויויאן אוריה
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

בית▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי23/06/2016 :
מוסמך לדווח

8/18

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

קומה▓▓ :

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

 .5דורית גורן
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

בית▓▓ :

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי05/02/2018 :
מוסמך לדווח

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

 .6יפעת לוי
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי09/04/2018 :
מוסמך לדווח
תאריך מינוי כמורשה חתימה15/06/2021 :

9/18

בית▓▓ :

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

yifat.sl@hms.org.il

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

קומה▓▓ :

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

 .7אלינה גצל
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

בית▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

alinag@eretzmuseum.org.il

תאריך תחילת תוקף המינוי15/03/2019 :
מוסמך לדווח

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

תאריך מינוי כמורשה חתימה30/05/2019 :

 .8ענבר (טובה) קוונשטוק
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

בית▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי01/01/2019 :
מוסמך לדווח

10/18

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

קומה▓▓ :

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

 .9נורית גשן
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

בית▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

nurithgo@imj.org.il

תאריך תחילת תוקף המינוי01/09/2019 :
מוסמך לדווח

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

 .10מיכאל סבן
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

11/18

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

miki@israntique.org.il

תאריך תחילת תוקף המינוי19/08/2020 :
מוסמך לדווח

בית▓▓ :

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

קומה▓▓ :

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

 .11מיה דבש
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

בית▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

dvash@dmh.org.il

תאריך תחילת תוקף המינוי15/06/2021 :

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

מוסמך לדווח

 .12רוני מאיר בן חיים
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

ronybc@mada.org.il

תאריך תחילת תוקף המינוי15/06/2021 :
מוסמך לדווח

רואה חשבון מבקר
רואה חשבון לביקורת על הדוחות הכספיים של שנת הדוח

12/18

בית▓▓ :

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

קומה▓▓ :

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

 .1רות נחמה חדד
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר :ירושלים

רחוב :הרב הרץ יוסף צבי

מיקוד9745921 :

בית:

35

כניסה:

ג

דירה:

38

קומה:

אצל:

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

כתובת
דוא"ל:

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

ruth@rozareich.co.il

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי17/06/2020 :
מוסמך לדווח

מורשה חתימה

חברי ועדת ביקורת /גוף מבקר
 .1ירדנה ויזנברג
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי21/06/2015 :
מוסמך לדווח

13/18

בית▓▓ :

מורשה חתימה

כניסה▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
אתר:

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

 .2ניסן ניסו פרז
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

בית▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

כתובת
דוא"ל:

כניסה▓▓ :

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי21/06/2015 :
מוסמך לדווח

מורשה חתימה

 .3רבקה קלדרון
אזרח ישראלי

סוג זיהוי:

מספר זיהוי▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

פרטי כתובת
עיר▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

רחוב▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

מיקוד▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

אצל▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טלפון▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :

טל' נוסף▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי15/06/2021 :
מוסמך לדווח

מורשה חתימה

בעלי תפקידים אחרים
מנכ"ל ובעלי תפקידים הכפופים אליו ישירות ומבקר פנימי.
עו"ד או רו"ח נוספים שהעמותה מעוניינת למנות כמוסמך לדווח
לא הוזן בטופס

14/18

בית▓▓ :

כניסה▓▓ :

פקס▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
אתר:

דירה▓▓ :

קומה▓▓ :

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

מורשי חתימה נוספים
מורשי חתימה שאינם חברי ועד או בעלי תפקיד אחרים
)מורשי החתימה הללו יסומנו כמורשי חתימה בקטגוריה המתאימה להם(
לא הוזן בטופס

הרכב החתימות הנדרש בכדי לחייב את העמותה
חתימתם של שניים ממורשי החתימה שפורטו לעיל בצירוף חותמת העמותה
הרכב חתימות אחר
כמפורט להלן:
לדוגמא :אם ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או אם נדרש הרכב שונה עבור נושאים שונים ,או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות

חמשת מקבלי שכר
האם העמותה מעסיקה עובדים בשכר?
כן

לא

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
יש לפרט את כלל התשלומים ששילמה העמותה או התחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ,לרבות תנאי פרישה ותשלומים שניתנו
לאחר בשל העסקתם
.1

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

מספר זיהוי ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 120,746

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד אחר
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 39,389
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום הפרשות סוציאליות ומס שכר
.2
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▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

תאור התפקיד רכזת תפעול פרויקטים

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
מספר זיהוי ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
היקף משרה באחוזים 30
שכר ברוטו שנתי בש"ח 17,889

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד אחר

תאור התפקיד מנהלת תפעול

מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 1

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום
.3

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

מספר זיהוי ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
היקף משרה באחוזים 25
שכר ברוטו שנתי בש"ח 10,863

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד אחר

תאור התפקיד סיוע בפעילות העמותה

מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 8

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 2,009
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום הפרשות סוציאליות ומס שכר
.4

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

מספר זיהוי ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
היקף משרה באחוזים 65
שכר ברוטו שנתי בש"ח 31,408

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד אחר
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 7

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 5,941
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום הפרשות סוציאליות ומס שכר
.5
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▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

תאור התפקיד סיוע בפעילות העמותה

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :
מספר זיהוי ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

סוג זיהוי אזרח ישראלי

היקף משרה באחוזים 50
שכר ברוטו שנתי בש"ח 20,178

תאור התפקיד סיוע בפעילות העמותה

תפקיד אחר
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 5

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 2,246
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום הפרשות סוציאליות ומס שכר
ככל שהוא פחות מ12 -
בכלל זה הלוואות ,סכומי כסף או שווי כסף ,הפרשות סוציאליות ,תנאי פרישה וכל הטבה אחרת )פירוט מילולי וכמותי(

נתונים כספיים
מחזור הפעילות )הכנסות( בש"ח
הקצבות והשתתפויות
מהמדינה 120,563

מרשויות 0
מקומיות

מאחרים 0

סה"כ120,563 :

הכנסות מפעילות לקידום מטרות העמותה )מתן שירותים או מכירות(
למדינה 0

לרשויות 0
מקומיות

לאחרים 9,270

סה"כ9,270 :

תרומות
בארץ 0

בחו"ל 0

שווי כסף 0

סה"כ:

הכנסות אחרות
מדמי חבר 478,670

ממקור 0
אחר

סה"כ478,670 :

מימון ,השכרה ,פרסום וכיוצא באלה
סה"כ מחזור הפעילות )הכנסות(
בש"ח:

הוצאות בש"ח
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608,503

18/05/2022

דוח מילולי ל שנת 2021
שם העמותה :איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל )ע"ר(  ,מספר עמותה580129328 :

הוצאות לפעילות
הוצאות שכר לפעילות 238,818

יתר הוצאות לפעילות 149,479

סה"כ388,297 :

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות שכר ונלוות 17,889

יתר הוצאות הנהלה 111,397
וכלליות

סה"כ129,286 :

הוצאות אחרות
הוצאות אחרות 3,727

סה"כ3,727 :
סה"כ הוצאות העמותה בש"ח:

עודף או גרעון שנתי )סה"כ מחזור הפעילות פחות סה"כ הוצאות העמותה( בש"ח:

521,310

87,193

חתימות חברי ועד
אנו החתומים מטה מאשרים בזאת את פרטיו של דוח מילולי לשנת  2021ושאישרה האסיפה הכללית ביום וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות
התקנון
שם פרטי _____________________:שם משפחה _____________________:חתימה_____________________:
שם פרטי _____________________:שם משפחה _____________________:חתימה_____________________:

טופס זה חולל אוטומטית ממערכת אתר הפעולות של יחידת רשם העמותות שברשות התאגידים .הנתונים בטופס זה דווחו והוקלדו באתר הפעולות ביום
 18/05/2022ע"י רות נחמה חדד באמצעות כרטיס חכם  /הזדהות ממשלתית.
אין לראות בטופס זה אישור רשמי לביצוע פעולה.

18/18

