בהתאם לסעיף 345כד לחוק החברות ,התשנ"ט 1999-מתכבדים בזאת חברי דירקטוריון החברה להגיש
לרשם ההקדשות דין וחשבון בדבר פעילות החברה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק העמותות,
אליה מפנה חוק החברות.

כל הפרטים בדוח זה מהווים מידע ציבורי.
מידות אינה רואה כל מניעה בפרסום הפרטים בכל אמצעי ציבורי ,לרבות רשת האינטרנט

מידות-שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ חל"צ ,ח"פ514108547 :
דו"ח מילולי לשנת 2008

 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :2008
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י החל"צ
לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח

הסכום שהוצא ע"י החל"צ לביצוע הפעולות
בהתאם למופיע בדו"ח הכספי

דירוג ארגונים חברתיים והנגשת המידע לתורמים
ולציבור הרחב

₪ 1,862,214

הערה :הדוחות הכספיים מתייחסים לתקופה של קדם ההקמה מיום ה 24-ליולי  2007עד ליום  31בדצמבר
 ,2008כך שהסכום משקף תקופה של כשנה וחצי .ר' ביאור  1.4 ,1.1וביאור  14בדוח הכספי(.

 .2המבנה הארגוני של החל"צ בשנת :2008

חברי הוועד המנהל :
שם חבר הוועד

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

אבנר סטפק – יו"ר

027378058

28.08.07

אליסה גוטסמן

015785991

28.08.07

גלית שגיא

022366041

28.08.07

אופיר סיגנל )הוחלף .ר' שינויים(

059704940

28.08.07

שלומית עמיחי )הוחלפה .ר'
שינויים(

004593117

28.08.07

דיאנה שמעוני )הוחלפה .ר'
שינויים(

011088036

31.03.08

יעקב בורק )פרש .ר' שינויים(

008971467

31.03.08

חברי ועדת בקורת:
שם חבר

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

מוטי מור

06634513

7.07.08

ברוך הלפרט )הוחלף(

22683395

31.03.08

גבי שני )הוחלפה(

038355897

31.03.08

חברי ועדת כספים:
שם חבר

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

אליסה גוטסמן

015785991

28.8.2007

אופיר סינגל )הוחלף .ר' שינויים(

059704940

28.8.2007
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מורשי חתימה )שניים מבין הבאים(:
שם מורשה החתימה

תפקיד

מספר זהות

כל חברי הוועד המנהל

)עפ"י המפורט מעלה(

צביקה ארן

032295487

מנכ"ל

טלי צין )לפעולות עד (₪ 5,000

032926800

מנהלת תפעול

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

נושאי משרה המועסקים בחל"צ:
שם פרטי/משפחה

תאור תפקיד

מס' זהות

צביקה ארן

032295487

מנכ"ל

ליאת בן משה

29673464

אנליסטית חברתית ראשית

נגה טל

32797052

מנהלת שיווק

טלי צין

032926800

מנהלת תפעול ואחראית האתר

בשנת  2008הועסקו בחברה  11עובדים.
בשנת  2008לא פעלו באופן קבוע מתנדבים במסגרת עבודת הדירוג השוטפת ,זולת חברי המנהיגות
המתנדבת של מידות  -המועצה הציבורית ,הוועד המנהל וועדת הביקורת ובאופן מזדמן – יועצים שונים
כמפורט בדוח הכספי.

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת :2008
ג'וינט ישראל )חל"צ(  -ח"פ 510681414
בית ההשקעות מיטב  -ח"פ 513749283
שני הארגונים מחזיקים ב 300-מניות יסוד ,המקנות שליטה במידות באמצעות מינוי חברי הדירקטוריון.
בוועד המנהל של מידות מכהנים נושאי משרה המייצגים את בעלי מניות היסוד ומחזיקים גם בתפקידים
מקבילים בתאגידים הללו :גלית שגיא ,כיהנה ב 2008-כמנכ"ל אלכ"א בג'וינט ישראל; אופיר סינגל ,כיהן
ב 2008-כמנהל הכספים של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל; דיאנה שמעוני ,כיהנה בשנת  2008כמנהלת
תחום בג'וינט ישראל; אבנר סטפק ,יו"ר הוועד המנהל ,כיהן בשנת  2008כמנכ"ל בית ההשקעות מיטב;
אליסה גוטסמן כיהנה בשנת  2008כמנהלת השקעות חברתיות של בית ההשקעות מיטב.

.4

השירותים שניתנו לחל"צ בשנת  2008והיוו חלק מרכזי בפעילותה:
תיאור כללי של השירות/קניות המהוות
חלק מרכזי בפעילות התאגיד )ללא שם
נותן השירות(

היקף כספי שנתי של השירות
שניתן /הקניה

נותן שירות
א'/ספק עיקרי
א'
מיתוג ועיצוב החומרים הבסיסיים של מידות

נותן שירות ב'/
ספק עיקרי ב'

פיתוח והפעלת מסד הנתונים ומערכת ניהול
הידע לביצוע הדירוגים

₪ 75,075

₪ 42,735
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 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :2008
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
₪ 1,054,405

.6

ייעוד התרומה

השימוש שנעשה בתרומה
בתקופת הדו"ח

מימון אנליזות ותקורות

הפקת  17דוחות אנליזה,
הפעלת הארגון לחצי שנה ,כולל
משכורות שכ"ד ועלויות תפעול
נוספות

עלויות גיוס התרומות בשנת 2008

עלות גיוס התרומות :לפי ביאור  15.1לדוח הכספי ) ₪ 26,075ייחוס שכר בגין גיוס תרומות(.

.7

העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת : 2008

תיאור הנכס
הנעבר/הכסף
שימוש ללא תמורה
בחדר הדיונים של
מידות לצורך עריכת
פגישות שאינן קשורות
בפעילות מידות

.8

.9

השווי הכספי של
הנכס

שם הגורם אליו עבר
הנכס

הקשר בין הגורם
הנעבר לחל"צ

 ₪ 100-200לשעת דיון

אוניברסיטה ועמותות
שונות

קשרי עבודה

פירוט עסקאות במקרקעין בשנת  : 2008לא היו עסקאות במקרקעין.

עסקאות שביצעה החל"צ עם צדדים קשורים בשנת :2008
מידות חתמה בשנת  2008על הסכם שיתוף פעולה עם עיגול לטובה )ע"ר  ,(580497873במסגרתו
תעביר העמותה למידות סכום של  ₪ 350,000במהלך כשנתיים ) ₪ 60,000מתוכם הועברו כבר בשנת
 .(2008יעקב בורק ,שהוא תורם מרכזי ויו"ר המועצה הציבורית של מידות מכהן כחבר בהנהלת עיגול
לטובה.

 .10דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת :2008
לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים.
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :2008
לא היו אירועים חריגים.

 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות החל"צ בשנת :2008
פעילות החל"צ מתבצעת ומתרכזת במשרדיה בתל-אביב בלבד .אין סניפים במקומות אחרים בארץ.
הארגונים המדורגים הם מכל רחבי הארץ.

 .13פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2008
הקמת ארגון מידות ,מעבר למשרדים חדשים ,השקת הפעילות ותחילת ביצוע שוטף של אנליזות.
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 .14עדכונים )שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  1.1.2009ועד להגשת הדו"ח
המילולי לאישור האסיפה הכללית(:

עדכון סעיף

בעניין

פירוט העדכון

מס'

2

חברי הוועד המנהל

החלפת חברי ועד מנהל:
דיאנה שמעוני הוחלפה בד"ר
מיכל חמו-לוטם )ת.ז.
(058833872
ואופיר סינגל בחנה פרימק )ת.ז.
.(061514360
יעקב בורק פרש בסוף 2008
מחברות בוועד המנהל )ממשיך
לכהן כיו"ר המועצה הציבורית(

.2

2

חברי ועדת ביקורת

חברי הוועדה הנוכחיים:
מוטי מור )ת.ז(06634513 .
עמי נהרי )ת.ז ,(22083679 .מינוי
בתאריך 13.1.09

.3

2

מורשי חתימה

נוספה מורשית חתימה לסכומים
של עד :₪ 5,000
שמרית מוסקוביץ'
)מספר זהות (032041436

4.

2

נושאי משרה

מנהלת השיווק ,נגה טל ,פרשה
מתפקידה ב.1.7.2009-

.5

2

חברי ועדת כספים

.1

אופיר סינגל הוחלף ע"י חנה
פרימק )ת.ז(061514360 .

חתימת חברי הוועד המנהל של החל"צ
אנו ,הח"מ ____________ ,ו ,___________ -שני חברי דירקטוריון החברה ,מאשרים בזאת את
פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת  2008המפורט לעיל ,אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום
___________ ואושר על-ידי האסיפה הכללית ביום______________.

___________
חתימה

_____________
חתימה

תאריך___________:
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