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נתונים כספיים

זכויות במקרקעין

תמיכות ממשלתיות

התקשרויות ממשלתיות

תרומות

יצירת קשר

בעלי תפקידים

הנתונים אודות נושאי משרה מוצגים מתוך הדוח המילולי האחרון שנמסר על ידי העמותה

ונקלט במערכת. ככל שלא הוגש דוח או לעיתים כאשר הוגש באופן לא מקוון, לא יוצגו הנתונים

או שיוצגו באופן חלקי.

חברי ועד

גיל לין, חבר ועדגיורא מרקר, חבר ועד

דבי בראס, חבר ועדגילה זליקוביץ, חבר ועד

יהודית ויינברגר, חבר ועדורד ריכמן, חבר ועד

סמדר דוניצה שמידט, חבר ועדיעל שאלתיאלי, חבר ועד

צפורה ליבמן, חבר ועדסמדר שביט, חבר ועד

שרה זיו, חבר ועד

מורשי חתימה

יעל שאלתיאלי, מורשה חתימהחגית אלוני, מורשה חתימה

עינת קסוטו שפי, מורשה חתימהמרדכי זכר, מורשה חתימה

צפורה ליבמן, מורשה חתימה

נושאי משרה נוספים

אפרים זילוני, חבר ועדת ביקורתעינת קסוטו שפי, מנכ"ל

דוד טל, מבקר פנימיאריה שפירא, עו"ד/יועץ משפטי

חגית אלוני, מנהלת משאבי אנושחגי חשמונאי שבתאי, עו"ד/יועץ משפטי

מרדכי זכר, מנהל כספים/גזבריוסף בן בסט, חבר ועדת ביקורת

בנימין מרום מוכתר, (קוסט פורר גבאי את
קסירר), רואה חשבון מבקר

רמי אלוני, חבר ועדת ביקורת

שרית ויור, עו"ד/יועץ משפטי

ארגונים נוספים בהם מכהנים נושאי משרה

המערכת זיהתה ארגונים נוספים ללא כוונת רווח שעל פי הדיווח המקוון האחרון שנמסר על

ידם, מכהנים בהם אחד או יותר מנושאי המשרה/חברי ועד. יתכן שקיים מידע נוסף בדוח

המילולי במסמכים ודיווחי עמותה.

"אורנים" - המכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית (ע"ר)

אחיעזר עמותת יוצאי תנועת השומר הצעיר (ע"ר)

אליפלט - אזרחים למען ילדי פליטים (ע"ר)

בינ"ה - מרכז ליהדות חברתית (ע"ר)

בית הספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ז"ל (ע"ר)

בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד (ע"ר)

דרכים - מרכז חינוכי להכשרת מנהיגות חלוצית - ציונית - יהודית (ע"ר)

המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים (ע"ר)

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל (ע"ר)

התנועה הקיבוצית - נכסי תרבות בע"מ (חל"צ)

ור"מ - ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות (ע"ר)

חבצלת מוסדות תרבות וחנוך של השומר הצעיר (חל"צ)

ידידי מרכז רפואי רבין (ע"ר)

ישראל חופשית (ע"ר)

מוסדות חינוך ותרבות של ברית התנועה הקיבוצית (ע"ר)

מורשתנו - הצהרה דמוקרטית (ע"ר)
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