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 2010ח מילולי לשנת "דו: 58-001-156-7) ר"ע(ל האגודה לזכויות האזרח בישרא

  58-001-156-7) ר"ע(האגודה לזכויות האזרח בישראל 
  1020מילולי לשנת ח "דו

  
 מתכבד בזאת ועד העמותה להגיש 1980- ם"תשה, א לחוק העמותות37בהתאם לסעיף 

  .מפורט בתוספת השלישית לחוקלרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כ
  
  :מטרותיה וםהעיקריות שביצעה העמותה בקשר עם קיד הפעולות. 1

  

  :בתחומים הבאים ,לשם קידום מטרותיה,  פעילות העמותההתמקדה 2010בשנת 

בדגש על , מקצועית משולבת למימוש כל זכויות האדם לכל בני האדם- פעילות רב •
שוויון מלא לכל אזרחי ; צדק חברתי; ביצור ערכי היסוד של דמוקרטיה מהותית

זכויות האדם ; המדינה הערביםבדגש על מאבק באפלייתם של אזרחי , המדינה
 .פוליטיות- וזכויות אזרחיות; חינוך לזכויות אדם; בשטחים הכבושים

, חות"פרסום דו, קמפיינים ואירועים ציבוריים:  למען זכויות אדםפעילות ציבורית •
 הסברה ודוברות באמצעות אתר אינטרנט וכלי פעילות, הפעלת מרכז מידע

 .קיום מצעד זכויות האדם, התקשורת
בעיקר , השיפוטיות השונות עקרוניים של הפרת זכויות בפני הערכאות הבאת מקרים •

האדם בקרב הגופים  לשם ביסוס נורמות של כיבוד זכויות, העליון בפני בית המשפט
 .השלטוניים בישראל

על זכויות האדם  חקיקה לשם קידום הצעות חוק שתכליתן להגן מעורבות בתהליכי •
קובעי  פעילות בקרב; חקיקה הפוגעות בזכויות אלו מותולשם מאבק ביוז, והאזרח

 .מדיניות כדי להביא לשינוי מדיניות
לאנשים שזכויותיהם   המיועדני טלפומענה - " החם לזכויות האדם הקו"הפעלת  •

 .הופרו
, הישראלית להנחלת ערכי זכויות האדם לכל שדרות החברה פעילות חינוכית •

 .פרסומים עיוניים וחינוכיים ועוד, וןעי ימי, סדנאות, באמצעות השתלמויות

כמפורט בו בביאור , ח הכספי"בדו כמצוין, לביצוע הפעילות נתקבלו מגופים שונים ההכנסות
  . להלן5וכמפורט בסעיף , ' א10

 .'ד-'ב 10כמפורט בו בביאור בפרט , הכספי ח"לביצוע הפעילות הסתכמו כמצוין בדו ההוצאות

  :המבנה הארגוני של העמותה. 2
  

לחברים באגודה שמורות . האגודה היא ארגון חברים המאוגד בישראל כעמותה רשומה
והכול בהתאם לחוק , ובהן הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה, סמכויות וזכויות שונות

  .ולתקנון האגודה
  

אשר על ידה מנוהלת , חברי האגודה בוחרים מביניהם מעת לעת את חברי הנהלת האגודה
, דשייםואך לא פחות מאשר אחת לח, האגודה מתכנסת בהתאם לצורךהלת הנ. האגודה

הצוות המקצועי של י " הניהול השוטף של האגודה מתבצע ע.בהתאם לתקנון האגודה
 החליטה האגודה לשנות את מבנה מחלקותיה 2009 בשנת .ל האגודה"מנכובראשו , הארגון

  .ה העיקריים של האגודהולקבוע מחלקות בהתאם לחמשת תחומי העשיי, המקצועיות
, חברי האגודה בוחרים מביניהם מעת לעת את חברי ועדת הביקורת של האגודה, בנוסף

בהתאם לחוק ולתקנון , המדווחת ישירות לחברי האגודה באסיפה הכללית של האגודה
  .האגודה

  
שתפקידה פיקוח שוטף על , לאגודה ועדת ארגון וכספים, פ החלטת הנהלת האגודה"ע, עוד
  .ציב האגודה ועל היבטים כספיים ומנהלתיים של עבודת האגודהתק
  

  :להלן פירוט חברי הנהלת האגודה
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  תאריך מינוי אחרון  מספר זהות  ת ההנהלה/שם חבר

  6.9.09  ---- ---- --- ---  מזרחי ניסים

  )19.8.10-פרש ב( 6.9.09  ---- ---- --- ---  בירנהק מיכאל

  6.9.09  ---- ---- --- ---  מנאע עאדל

  )ראו עדכון בהמשך( 6.9.09  ---- ---- --- ---  בק דוריספי

  6.9.09  ---- ---- --- ---  סרגוסטי ענת

  )26.4.10-פרשה ב (18.6.07  ---- ---- --- ---  עובדיה יפעת

  )26.4.10-פרש ב (18.6.07  ---- ---- --- ---  פינטו דורי

  6.9.09  ---- ---- --- ---  פרל בנימין

  6.9.09  ---- ---- --- ---  קמפ אדריאנה

  6.9.09  ---- ---- --- ---  שטופלר גילה

  6.9.09  ---- ---- --- ---  טוב אורנה- שם

  18.6.07  ---- ---- --- ---  שר גלעד

  6.9.09  ---- ---- --- ---  ראס תאבת-אבו

  )צירוף (10.12.10  ---- ---- --- ---  טלי אמיר

  )צירוף (10.12.10  ---- ---- --- ---  רם כהן

  
  :אגודהלהלן פירוט חברי ועדת הביקורת של ה

  

  תאריך מינוי אחרון  תמספר זהו  ת ועדת הביקורת/שם חבר

  6.9.09  ---- ---- --- ---  הירש אהרון

  6.9.09  ---- ---- --- ---  שנידור ישי

  6.9.09  ---- ---- --- ---  רמי'בנימין ג

  
הכלליים של  מורשי חתימהלהלן פירוט , 7.6.10בהתאם להחלטת הנהלת האגודה מיום 

  :דההאגו
  

  תפקיד  מספר זהות  חתימהמורשה השם 

  ר ההנהלה"יו  ---- ---- --- ---  שטופלר גילה

  הנהלהר ה"יו  ---- ---- --- ---  קמפ אדריאנה

  ל"מנכ  ---- ---- --- ---  אלעד חגי

  ל"סמנכ  ---- ---- --- ---  רעי גילי

מחייבת , בצירוף חותמת האגודה, ל"הנארבעת מורשי החתימה הכלליים כל שניים מחתימת 
  . דבר וענייןאת האגודה לכל

, בחשבונות הבנק.  להלןכמפורט, בחשבונות הבנק של האגודה קיימים מורשי חתימה נוספים
בנוגע כאשר , זאת; מחייבת, בצירוף חותמת האגודה, בין מורשי החתימהכל שניים מחתימת 

 .אחד מהחותמים יהיה חבר הנהלת האגודהלפחות נדרש כי , ומעלה ₪ 2,000לשיקים מסך 
  :ט מורשי החתימה הנוספים בחשבונות הבנק של האגודהלהלן פירו

  ----- --- ---- --ז "מנהל הכספים של האגודה ויקטור לדרפרב ת: בירושלים •

 ------ --- ---- -ז "אביב עופרה טלקר ת-מנהלת משרד האגודה בתל: א"בת •

מנהלת ו; ----- --- --- --- ז "ד עאוני בנא ת"זכויות המיעוט הערבי עו' מנהל מח: בחיפה •
  --- --- ---- - ---ז "עאסי ת- רד האגודה בחיפה מהא אבומש

  .הנהלהתקנון העמותה מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי יצוין כי 
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  :בעמותהבשכר נושאי משרה להלן פירוט 

  

  תפקידה   זהותפרמס  ת המשרה בשכר/ נושאשם

  ל"מנכ  ---- ---- --- ---  אלעד חגי

  היועץ המשפטי  ---- ---- --- ---  יקיר דן

  ל פעילות ציבורית"סמנכ  ---- ---- --- ---  רעי גילי

  משאביםלית ופיתוח "פעילות בינמנהלת   ---- ---- --- ---  לנקינסקי לבי

  חינוך' מנהל מח  ---- ---- --- ---  ן שרףאחס

; פוליטיות- לזכויות אזרחיות' מנהלת המח  ---- ---- --- ---   דנהאלכסנדר
  המשפטית' ומנהלת המח

  מנהל המחלקה לזכויות המיעוט הערבי  -- ------- ---- -  בנא עאוני

-מנהלת המחלקה לזכויות חברתיות  ---- ---- --- ---  ניר טלי
  כלכליות

מנהלת המחלקה לזכויות האדם בשטחים   ---- ---- --- ---  יהודה לימור
  הכבושים

  מנהל כספים  ---- ---- --- ---  לדרפרב ויקטור

  
  : ובעלי זיקהקשוריםתאגידים . 3

  

או , שנושאי משרה באגודה הם נושאי משרה בהם) ומספריהם(להלן רשימת תאגידים 
  :מכהנים בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה

ש "המכון לחקר החברה והכלכלה ע; 580211936)(העמותה למעקב לענייני החינוך הערבי 
חברה , מכון הרצוג לתקשורת; )580011526 (אביב- אוניברסיטת תל, דוד הורוביץ

ש אמיל "מדרשת אדם לחינוך לדמוקרטיה ושלום ע; אוניברסיטת תל אביב, ליטיקהופו
 מרכז המידע הישראלי לזכויות -בצלם  ;הישיבה לאמנויות ולמדעים; )580115541(גרינצוויג 

 –קשב ; )513446625(נדה 'אג; )580361202(עיר עמים ; )580146256 (האדם בשטחים
המרכז לשוויון זכויות לאנשים עם , בזכות; )580308088(מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל 

מתכננים למען , במקום; )520037243(מ "אימקו תעשיות בע; )580303824(מוגבלויות 
, ערן, לוי, ד גולדפרב"משרד עו; )580375582(מעכי -איתך; )580342087(זכויות תכנון 

השקעות . הלן מ; )51-431648-8(מ "רקון אמנות בע ;)540113743(' צפריר ושות, מאירי
ס סם שפיגל "הבי; )513145540(מ "אחזקות בע' גלעד שר ושות; )512904624(מ "בע

עמותת ; )513189258(עורכי דין ' גלעד שר ושות; )580162220(לקולנוע וטלוויזיה 
המרכז הישראלי להעצמת האזרח ; )580030120(דו בישראל - שוטוקאן קרטה

 -עדאלה  ;)580516243(עתיד כחול לבן ; )580435006(ום בודו למען השל; )580410728(
יוסף יקיר השקעות ונכסים ; )580312247(המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל 

מרכז לקידום ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית  – חיראק; )513227959(מ "בע
סוציולוגיה החוג ל, אוניברסיטת תל אביב יד- מכון למחקר חברתי על; )580517282(

; תל אביב, לאמנויות' תיכון עירוני א; סינקופה קהילת; )580007706(רופולוגיה תולאנ
מרכז לקידום פליטים אפריקאים ; )580438174( מרכז לשמירה על הזכות לנוע –גישה 

  ).580525566( העמותה לקידום החינוך ברוח וולדורף בתל אביב -אביב; )580420271(

  
אשר הוקמה , "יותוהמרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבל, בזכות"ותת נוגע לעמב, כמו כן

בעלות ההוצאות  ו)בירושלים(ים משרדה םבאותחולקות שתי העמותות : האגודהי "ע
וגם המעסיקה של עובדי , של הנכסהישירה האגודה היא השוכרת . המשרדיות הרלבנטיות

משולמות ' חשמל וכו, ת כגון טלפוןגם ההוצאות השוטפו ".בזכות"מנהלה המשרתים גם את 
  .ניים עם פירוט ההוצאותוחיובים רבע" בזכות"והיא מעבירה ל, על ידי האגודה
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 :בפעילותהי נותני שירותים המהווים חלק מרכזי "עשירותים לעמותה היקף מתן . 4
  

  )₪ (כספי שנתיהיקף   )ללא שם נותן השירות(תיאור כללי של השירות 

  294,110  ה בירושליםשכירות משרדי האגוד

  146,209  טלפוניה ואינטרנט

  92,278  הפקה והדפסת חוברות

  66,594  פרסום מודעות ומנויים לעיתונים

  118,718  ' קומה ג– א"שכירות משרדי האגודה בת

  82,190  ' קומה ב–א "שכירות משרדי האגודה בת

  85,792  שיפוץ משרדי

  64,227  שכירות משרדי האגודה בחיפה

  
  : העיקריותתרומותהוש בכספי שימ .5
  

  השימוש העיקרי בתרומה  סכום התרומה  שם התורם

  פעילות כללית ₪ 1,799,381 הקרן החדשה לישראל

  פעילות כללית  259,490 תורם אנונימי

  פעילות זכויות חברתיות  348,722 קרן פורד 

  פעילות כללית  334,595  קרן סמואל סבה

  Cזכויות תכנון בשטחי   132,041  פ בינלאומי"סוכנות לשת

  פעילות ציבורית וחינוכית 800,000 תורם אנונימי

  פעילות חינוכית 376,436 ילד'קרן וור צ

  C בשטחי מיםזכויות   122,077  שגרירות הולנד

  פעילות כללית 56,840 תורם אנונימי

פעילות חינוכית ומשפטית למען   EED 878,883קרן 
 זכויות הציבור הערבי בישראל

פעילות למען זכויות הבדואים   55,400  רן בלאושטייןק
  בנגב

  זכויות תושבי ירושלים המזרחית 772,839  שגרירות נורווגיה 

  פעילות כללית  170,010 כריסטיאן אייד

  פעילות כללית 96,224 קרן נעמי ונחמיה כהן

  זכויות אדם בשטחים NDC 201,691קרן 

  ערבים- ת יהודיםפעילות חינוכי  150,183  קירק אין אקטי

M.E.P.I.  107,896  פעילות חינוכית  

פעילות המשפט ההומניטארי  427,399 קרן דיאקוניה
  IHLהבינלאומי 

לות לקידום דמוקרטיה פעי  530,321  הקהילייה האירופאית
  מהותית

  פעילות כללית  37,280  תורם אנונימי

  פעילות חינוכית  95,593  קופרשמידט-קרן רוזנצוייג

  פעילות חינוכית  50,000  ריך בלניקרן הי

 פעילות כללית  68,709  קרן סיגריד ראוסינג
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  פעילות כללית  45,245  נר'קיצ

  פעילות כללית  85,000 תורם אנונימי

  פעילות כללית  71,885 תורם אנונימי

  פעילות כללית  50,000 תורם אנונימי

  פעילות כללית  50,000 תורם אנונימי

    8,174,170  ה תרומות עיקריות"ס

  
 .הכספי ח"כמצוין בדו: עלויות גיוס התרומות .6
 
 . אין:תמורהללא , שלא במסגרת מימוש מטרותיההעברת כספים ונכסים  .7
  
 . אין:עסקאות במקרקעין .8
  
  :עסקאות עם צדדים קשורים .9

 ".בזכות" לעיל בכל הנוגע להתקשרות האגודה עם עמותת 3ראו סעיף 
  
 . אין:וסמךידי גורם מ-עלדרישה לתיקון ליקויים  .10
  
  .אין:  בשנה החולפתאירועים חריגים .11
 
  :הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .12

  .וחיפה, ירושלים, אביב- תלה משרדים באגודל
  
 . אין:ים אחרים מהותיאירועים .13
  
 ):30.4.11- ועד ל1.1.11רעו מתאריך ישינויים בעניינים המפורטים לעיל שא(עדכונים  .14

  

  העדכוןפירוט   בעניין  סעיףעדכון 

  חברי הנהלה
  --- --- ----ז "ת אנואר דאוד
  ---- ---- -- ז "ת כוכבי שמש

  5.4.11- בהנהלהצורפו ל

  21.2.11- פרש מההנהלה ב  דורי ספיבק  חברי הנהלה

  

  

 ותמאשר,  ועד העמותהותי חברתש ___________, -ו ____________ ,מ"הח, אנו

אשר הוגש לחברי ועדת ,  לעיל המפורט2010ח המילולי לשנת "בזאת את פרטיו של הדו

  .______________ידי האסיפה הכללית ביום-ואושר על___________ הביקורת ביום 

  
  

  ___________        _____________  
  חתימה                חתימה    

  
  ___________:תאריך                                


