20.5.2015

מידות-שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ חל"צ ,ח"פ514108547 :
דו"ח מילולי לשנת 2014
חלק א' – סעיפי הדוח המילולי כנדרשים בחוק.
חלק ב' – תוצאות הפעילות :מצ"ב כנספח דוח סיכום שנת הפעילות 2014

חלק א'
 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :2014
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י החל"צ לצורך

הסכום שהוצא ע"י החל"צ לביצוע הפעולות

קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח

בהתאם למופיע בדו"ח הכספי

פעולות לקידום האפקטיביות של משקיעים
חברתיים ועמותות ,ובכלל זה :דירוג ארגונים
חברתיים ,כתיבת דוחות תחום ,הדרכות ,כנסים
והנגשת המידע לתורמים ולציבור הרחב יחד עם
פעולות לקידום האפקטיביות במגזר השלישי,
 .2המבנה הארגוני של החל"צ בשנת  – 2014נכון ליום 31.12.14
חברי האסיפה הכללית של החל"צ – נכון ליום 31.12.14
חברי האסיפה הכללית

תעודת זהות

יהושע אגסי

7787963

יעקב בורק

8971467

מיכל חמו לוטם

58833872

ארנון מנטבר

44403343

שלמה סימנובסקי

00090462-3

1,828,703

1

אורני פטרושקה

65781197

מיקי קני

03821857

אבינעם ערמוני

000190280

חברי הדירקטוריון – נכון ליום 31.12.14
שם חבר הוועד

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

אבינעם ערמוני – יו"ר

000190280

7.11.2012

חי'ר אלבז

56934631

6.2.13

איתן מזרחי

052159019

6.2.13

ד"ר מיכל חמו-לוטם

58833872

05.11.08

אורנה דריזין

52128048

23.11.09

אלי חוטר

062459276

23.11.09

אושיק פלר

057135543

6.2.13

גבריאל רוזנברג

52292869

22.5.12

מאיר ברנד

27787514

18.12.12
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חברי ועדת ביקורת – נכון ליום 31.12.14
שם חבר

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

מוטי מור

06634513

07.07.08

עמי נהרי

22083679

31.01.09

מורשי חתימה (שניים מבין הבאים) – נכון ליום 31.12.14
שם מורשה החתימה

תפקיד

מספר זהות

אבינועם ערמוני

000190280

יו"ר הדירקטוריון

מיכל חמו לוטם

58833872

חברת דירקטוריון

אושיק פלר

057135543

חברת דירקטוריון

גבריאל רוזנברג

52292869

חבר דירקטוריון

גיא בייגל

34121715

מנכ"ל

גבי חרן (עד )₪ 10,000

66237405

אנליסטית
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תקנון החל"צ (ס'  17.2.4וסעיף  )22.2מסמיך את הדירקטוריון לקבוע את מורשי חתימה.

נושאי משרה המועסקים בחל"צ – נכון ליום 31.12.14
שם פרטי/משפחה
גיא בייגל

מס' זהות

34121715

תאור תפקיד
מנכ"ל ומנהל מקצועי – בפועל משמש כאחראי
להובלת השיח הציבורי בדבר אפקטיביות בקרב
משקיעים חברתיים ועמותות ומנהל את המחלקה
המקצועית

בשנת  2014לא פעלו באופן קבוע מתנדבים במסגרת עבודת הדירוג השוטפת ,זולת חברי המנהיגות
המתנדבת של מידות  -הדירקטוריון ,ועדת הביקורת ובאופן מזדמן – יועצים שונים.

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת -:2014
מר אבינעם ערמוני המכהן כיו"ר דירקטוריון של החל"צ מכהן גם בועד המנהל של העמותות מכללת בית ברל ,
כל זכות , IVNויוניסטרים.
מר יעקב בורק המכהן בדירקטוריון החל"צ מכהן גם בוועד המנהל של עמותת מגדלור.החל"צ .
מר אלי חוטר המכהן בדירקטוריון של החל"צ מכהן גם בוועד המנהל של מכללת בית-ברל.
מר מוטי ,חבר ועדת הביקורת ,מכהן גם בגוף המבקר/ועדת הביקורת של העמותות הבאות :אור ירוק ,קרן
המחקר ע"ש רן נאור ,עלם ,ישראל חופשית ,אתגרים.

 .4השירותים שניתנו לחל"צ בשנת  2014והיוו חלק מרכזי בפעילותה:
תיאור כללי של השירות/קניות המהוות

היקף כספי שנתי של השירות

חלק מרכזי בפעילות התאגיד (ללא שם

שניתן /הקניה

נותן השירות)
שירותי שכירות משרדים וניהול נכסים
ספק עיקרי א'

 133,667ש"ח
תחזוקת אתר אינטרנט ,מדיה חברתית

ספק עיקרי ב'

ועיצוב

 48,172ש"ח

4

 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :2014
סכום התרומה הכוללת

ייעוד התרומה

שהתקבלה בתקופת הדו"ח

1,488,785

השימוש שנעשה בתרומה
בתקופת הדו"ח

פעילות מידות לקידום

בתאם לייעוד התרומה

אפקטיביות לרבות אנליזות,
דוחות תחום ,שיח ציבורי
ותקורות
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 .6עלויות גיוס התרומות בשנת 2014
אין.
 .7העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת :2014
לא היו כאלה.
 .8פירוט עסקאות במקרקעין בשנת :2014
לא היו עסקאות במקרקעין.
 .9עסקאות שביצעה החל"צ עם צדדים קשורים בשנת :2014
אין
 .01דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת :2014
לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים.
 .00פירוט אירועים חריגים בשנת :2014

אין.
 .01תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות החל"צ בשנת :2014
פעילות החל"צ מתבצעת ומתרכזת במשרדיה בתל-אביב בלבד .אין סניפים במקומות אחרים בארץ .הארגונים
המדורגים והלקוחות הם מכל רחבי הארץ.
.01

עדכונים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  01.01.15ועד להגשת הדו"ח

המילולי לאישור האסיפה הכללית):
מס'

בעניין

.1

חברי אסיפה כללית

.3

מורשי חתימה

.4

מעבר משרדים

פירוט העדכון
ארנון מנטבר העביר לנאמנות את מניותיו בחל"צ.
מיכל חמו לוטם הוסרה מרשימת מורשי החתימה של מידות.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015עברו משרדי החל"צ לרח'
סעדיה גאון  26בתל-אביב.
6
חתימת חברי הדירקטוריון של החל"צ

אנו ,הח"מ ,אבינעם ערמוני ואושיק פלר שני חברי דירקטוריון החברה ,מאשרים בזאת את פרטיו של
הדו"ח המילולי לשנת  2014המפורט לעיל ,אשר הוגש לחברי ועדת הביקורת ביום  20.5.15ואושר
על-ידי האסיפה הכללית ביום .20.5.15

___________

___________

אושיק פלר

אבינעם ערמוני
ת"ז 000190280

ת"ז 057135543
תאריך20.5.2015 :

