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 3102ח מילולי לשנת "דו: 58-001-156-7( ר"ע)האגודה לזכויות האזרח בישראל 

 58-001-156-7( ר"ע)האגודה לזכויות האזרח בישראל 
 3102מילולי לשנת ח "דו

 
מתכבד בזאת ועד העמותה להגיש  1892-ם"תשה, א לחוק העמותות33בהתאם לסעיף 

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

 

 :בתחומים הבאים ,לשם קידום מטרותיה, פעילות העמותה התמקדה 3102בשנת 

 בדגש , מימוש כל זכויות האדם לכל בני האדםשם מקצועית משולבת ל-פעילות רב
שוויון מלא לכל , צדק חברתי, מהותיתהדמוקרטיה זכויות האדם והערכי חיזוק על 

זכויות האדם , אזרחי המדינה הערבים אזרחי המדינה בדגש על מאבק באפליית
 .חינוך לזכויות אדםובשטחים הכבושים 

 חות"פרסום דו, קמפיינים ואירועים ציבוריים: אדםהלמען זכויות  פעילות ציבורית 
 .ואירועים ציבוריים נוספים התקשורת כלילדוברות , פעילות אונליין, וניירות עמדה

 בעיקר , השיפוטיות השונות בפני הערכאותעקרוניים של הפרת זכויות  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 ולשם מאבק ביוזמות, והאזרח
 .מדיניותב ים חיובייםמדיניות כדי להביא לשינוי

  לאנשים שזכויותיהם הופרו מענה -" החם לזכויות האדם הקו"הפעלת. 
 הישראלית להנחלת ערכי זכויות האדם לכל שדרות החברה פעילות חינוכית ,

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

כמפורט בו בביאור , ח הכספי"בדו כמצוין, לביצוע הפעילות נתקבלו מגופים שונים ההכנסות
 .להלן 5וכמפורט בסעיף , 'א 01

 .'ג-'ב 01כמפורט בו בביאור בפרט , הכספי ח"לביצוע הפעילות הסתכמו כמצוין בדו ההוצאות

 :המבנה הארגוני של העמותה. 0
 

לחברים באגודה שמורות . בישראל כעמותה רשומההאגודה היא ארגון חברים המאוגד 
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 לצורךהנהלת . האגודה

הצוות המקצועי של י "הניהול השוטף של האגודה מתבצע ע .בהתאם לתקנון האגודה
החליטה האגודה לשנות את מבנה מחלקותיה  3112בשנת  .ל האגודה"מנכובראשו , הארגון

 .ולקבוע מחלקות בהתאם לחמשת תחומי העשייה העיקריים של האגודה, המקצועיות
 

אבר לגוף 'ח רנין ג"על מינויה של רולראשונה הוחלט  31.7.00הכללית מיום באסיפה 
לחברי  הגוף המבקר מדווח. י האסיפה"עמידי שנה המינוי חודש מאז ; המבקר באגודה

 .בהתאם לחוק ולתקנון האגודה, האגודה באסיפה הכללית של האגודה
 

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

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

 3.2.02  סיםמזרחי נ

 31.7.00  גרוס אייל

 3.2.02  שלבי מנאל

 31.7.00  חזן שרה

 3.2.02  לברון מירב-אלוש

 31.7.00  שמש כוכבי

 31.7.00  גבעולי שאול

 3.2.02  עבד אלפתח נאסר

 3.2.02  קמפ אדריאנה

 31.7.00  מהדב מומו

 3.2.02  שטופלר גילה

 3.2.02  אביטן זוהר

 31.7.00  אמיר טלי

 
 :אגודההגוף המבקר בלהלן פירוט 

 

 תאריך מינוי אחרון תמספר זהו שם

 12.5.13  אבר'ח רנין ג"רו

 
הכלליים של  מורשי חתימהלהלן פירוט , 07.00.00בהתאם להחלטת הנהלת האגודה מיום 

 :דההאגו
 

 תפקיד מספר זהות מורשה החתימהשם 

 הנהלהחברת ה  אמיר טלי

 הנהלהר ה"יו  קמפ אדריאנה

 (בהמשך 01ראו עדכון בסעיף ) ל"מנכ  אלעד חגי

 יתל"סמנכ  רעי גילי

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

 
, בחשבונות הבנק. להלן כמפורט, 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₪  3,111לשיקים מסך 

 :להלן פירוט מורשי החתימה הנוספים בחשבונות הבנק של האגודה

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

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

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

ת /נושא שם
 המשרה בשכר

 תפקידה זהות פרמס

 (בהמשך 01ראו עדכון בסעיף ) ל"מנכ  אלעד חגי

 היועץ המשפטי  יקיר דן

 פעילות ציבורית יתל"סמנכ  רעי גילי

 חינוך' מנהל מח  ן שרףאחס

ומנהלת ; פוליטיות-לזכויות אזרחיות' מנהלת המח  דנה אלכסנדר
 המשפטית' המח

 מנהל המחלקה לזכויות המיעוט הערבי  בנא עאוני

 כלכליות-מנהלת המחלקה לזכויות חברתיות  ניר טלי

 מנהלת המחלקה לזכויות האדם בשטחים הכבושים  פלדמן תמר

 מנהל כספים  לדרפרב ויקטור

 
 :ובעלי זיקה קשוריםתאגידים . 3

 

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

המרכז לזכויות אדם של אנשים , בזכות; (511213117)מתכננים למען זכויות תכנון , במקום
; (580438174)מרכז לשמירה על הזכות לנוע  –גישה ; (511212131)עם מוגבלויות 

; (531127312)מ "אימקו תעשיות בע; (511025152) קבוצת המומחים לשלום ולבטחון
העמותה למעקב לענייני החינוך הערבי ; ((580322451 האקדמית ספיר המכללה

; (580517282)מרכז לקידום ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית  –חיראק ; 580211936))
מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו  ;(502337252)מ "יוסף יקיר השקעות ונכסים בע

החוג לסוציולוגיה , יד אוניברסיטת תל אביב-מכון למחקר חברתי על; (511511100)
 –ה "מעל; ((580012599ספיר . פש "מכללת הנגב ע; (511117710)ולאנתרופולוגיה 

רשות ; (580350403)סינמטק שדרות ; (511237511)ברתית עסקים מנהיגים אחריות ח
 .(580266302) המרכז האקדמי למשפט ולעסקים –המחקר 

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל יצוין עוד כי 
 .באותם המשרדים בירושליםביחד עם האגודה חולק ( 580173730)

 
 :בפעילותהי נותני שירותים המהווים חלק מרכזי "עשירותים לעמותה היקף מתן . 4

 

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

 011,255 (ירושלים) שכירות משרדי האגודה

 020,511 שיפוץ משרדי

 020,113 ('בעל בית א, א"ת)שכירות משרדי האגודה 

 031,201 ('בעל בית ב ,א"ת)שכירות משרדי האגודה 

 27,213 ('בעל בית ג, א"ת)שכירות משרדי האגודה 

 68,774 טלפוניה ואינטרנט, תקשורת

 01,725 הפקת סרטון וידאו

 03,531 ('דבעל בית , א"ת)שכירות משרדי האגודה 

 03,111 (נצרת)שכירות משרדי האגודה 

 52,380 תקשורת טלפונים ניידים
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 :העיקריות תרומותהשימוש בכספי  .5
 

 השימוש העיקרי בתרומה (₪) התרומה ךס שם התורם

 דיור בהישג יד, פעילות כללית 0,700,010 הקרן החדשה לישראל

 פעילות הזכות לדיור 11,751 קרן רבסון

 כלליתפעילות  113,011 הקרן לצדק חברתי

 פעילות כללית 271,311 קרן סבה

 וחינוכיתפעילות ציבורית  503,353 אנונימיתורם 

 בערבית פעילות חינוכית 030,330 יילד'קרן וורצ

 בשטחיםא "ז, תהליך מיגדור 51,111 אוקספם

פעילות חינוכית ומשפטית למען  EED 113,030קרן 
 זכויות הציבור הערבי בישראל

 זכויות תושבי ירושלים המזרחית 273,702 שגרירות נורווגיה 

זכויות המיעוט הערבי  למעןפעילות  005,312 כריסטיאן אייד
 וזכויות האדם בשטחים

זכויות אדם , פעילות ציבורית OSI 22,211קרן 
 בשטחים

 זכויות אדם בשטחים NDC 352,170קרן 

 ך נגד גזענותפעילות חינו 70,237 קרן רוזה לוקסמבורג

פעילות המשפט ההומניטארי  371,311 קרן דיאקוניה
 IHLהבינלאומי 

זכויות האדם , חינוכיתלות פעי 070,213 הקהילייה האירופאית
זכויות , זכויות תכנון, בשטחים

 הבדואים בנגב

 פעילות כללית 72,711 קרן משפחת אינגלנד

 זכויות האזרחים הבדואים בנגב 211,151 קרן ארנו

 קידום דמוקרטיה, פעילות חינוכית 050,572 קופרשמידט-קרן רוזנצוייג

 דיור בהישג יד, כלליתפעילות  111,052 קרן מוריה

 פעילות כללית 522,001 קרן סיגריד ראוסינג

 זכויות האזרחים הבדואים בנגב 15,222 קרן בלאושטיין

 פעילות כללית 010,311 עזבון רות שוורץ

MEPI 020,211 פעילות חינוכית 

 פעילות כללית 022,151 ארגנטריוס

 מהגרי עבודהפעילות זכויות ילדי  022,113 ילדים ישראלים

 הציבור הערבי –זכויות תכנון  FCO 17,315אז 'אינג

 פעילות כללית 11,155 נר'קיצ

 זכויות הציבור הערבי בישראל 035,111 אנונימיתורם 

 פעילות כללית 73,111 אנונימיתורם 

 פעילות כללית 51,111 אנונימיתורם 

  8,385,403 ה תרומות עיקריות"ס

 
 .הכספי ח"כמצוין בדו: עלויות גיוס התרומות .6
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 .אין :תמורהללא , שלא במסגרת מימוש מטרותיההעברת כספים ונכסים  .3
 
 .אין :עסקאות במקרקעין .9
 
 .אין :עסקאות עם צדדים קשורים .8
 

 .אין :ידי גורם מוסמך-עלדרישה לתיקון ליקויים  .12
 

 .אין: בשנה החולפת אירועים חריגים .11
 
 :הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .10

 .נצרתו, ירושלים, אביב-תלה משרדים באגודל
 

ארגון  –כוח לעובדים "נחתם בין האגודה לבין  3102בדצמבר  :יםאחר יםמהותי אירועים .13
אשר מסדיר את תנאי ההעסקה של העובדים , הסכם קיבוצי מיוחד" עובדים דמוקרטי

 .01.03.02תוקף ההסכם מיום . באגודה
 

 (:1.1.14רעו מתאריך יהמפורטים לעיל שאשינויים בעניינים )עדכונים  .14
 

 פירוט העדכון בעניין עדכון סעיף

 נושאי משרה
ל ביום "מסיים תפקידו כמנכ אלעד חגי

0.5.01 

 מורשי חתימה
נגרע ממורשי החתימה עם סיום  אלעד חגי

 ל"תפקידו כמנכ

 נושאי משרה
 ויס שרון-אברהם

 -------- ז"ת                 
ביום לית "תחל בתפקידה כמנכ

01.5.01 

 מורשי חתימה
 ויס שרון-אברהם

 -------- ז"ת                 
תתווסף למורשי החתימה עם 

 לית"ראשית תפקידה כמנכ

 3101התפקיד יאויש בהמשך  בינלאומית' ת מח/מנהל נושאי משרה

 
 

 ותמאשר, ועד העמותה ותי חברתש___________,  -ו____________  ,מ"הח, אנו

 גוף המבקראשר הוגש ל, המפורט לעיל 3102ח המילולי לשנת "בזאת את פרטיו של הדו

 .___1/01/21___ ידי האסיפה הכללית ביום-ואושר על___ 1/01/13___ביום 

 
 ___________    _____________ 

 חתימה            חתימה  
 ___________:תאריך                                


