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דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה
(לפי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א -2011 (להלן - החוק))

תאריך: 15/10/2019
סימוכין: 136357

אל:

רשם העמותות (כאשר הדיווח הוא לגבי עמותה)

מידע כללי

מספר תאגיד

032700558

שם הנתמך

פורום דו קיום בנגב (ע"ר)

שורה מספר 1

דואר אלקטרוני

office@dukium.org

מספר טלפון

648380408

 

פרטי הנתמך (עמותה או חל"צ)

סוג תאגיד: עמותה

מה ברצונך לדווח

 דיווח על תרומה מישות מדינית זרה (סעיף 2 לחוק) הדו"ח מתייחס לרבעון שלישי בשנת 2019

 דיווח על עיקר מימון מישות מדינית זרה (סעיף 5א לחוק)
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שורה מספר 1

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

קרן רוזה לוקסמבורג (גרמניה)

סוג הישות המדינית הזרה כמפורט בסעיף 36א(א) לחוק העמותות, התש"ם – 1980

ארגון, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות

סכום התרומה בשקלים חדשים
נכון ליום הדיווח

30381.75₪

סוג המטבע בו התקבלה

שקל חדש

שער ההמרה לפיו חושב סכום
התרומה בשקלים חדשים

₪

מטרות התרומה או ייעודה

Empowering women from unrecognized Bedouin villages in the Naqab

התנאים לתרומה לרבות התחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או
בעקיפין, אם יש כאלה

סדנאות לזכויות אדם ותיעוד חזותי בכפרים בדואים בלתי מוכרים. 
העברת סדנאות חודשיות בכפרים ואיסוף של החומר הויזואלי מהנשים המצלמות והצגתו על ידי הפורום 

לדו-קיום, בדוחות, ניירות עמדה ותערוכות. 
אירועים לשם העלאת המודעות לחיים בכפרים.

 

פירוט תרומות מישות מדינית זרה שהתקבלו ברבעון שאליו מתייחס הדוח

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה
(לפי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א -2011 (להלן - החוק))
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שורה מספר 2

שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה

Foreign Affairs, Trade and Development Canada

סוג הישות המדינית הזרה כמפורט בסעיף 36א(א) לחוק העמותות, התש"ם – 1980

מדינה זרה

סכום התרומה בשקלים חדשים
נכון ליום הדיווח

6732.19₪

סוג המטבע בו התקבלה

שקל חדש

שער ההמרה לפיו חושב סכום
התרומה בשקלים חדשים

₪

מטרות התרומה או ייעודה

 support Negev Coexistence Forum for Civil Equality  to facilitate a network of
 Bedouin women photographers

 living in the unrecognized villages of the Negev, documenting their harsh
 realities and violations of human

.and civil rights

התנאים לתרומה לרבות התחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או
בעקיפין, אם יש כאלה

תמיכה בפרויקט התעוד של נשים בכפרים הבלתי מוכרים.

 

*תרומה שהתקבלה במטבע חוץ, סכומה יצויין בשקלים חדשים לפי שער ההמרה ביום הדיווח ומעוגל ל-2 ספרות
אחרי הנקודה העשרונית

האם לנתמך (עמותה או חל"צ) יש/אין אתר אינטרנט כן

כתובת אתר האינטרנט

https://www.dukium.org


