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 2015דוח הגוף המבקר לשנת הדוח 
 לאסיפה הכללית של 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל )עמותה רשומה(
 7-156-001-58מספר עמותה: 

 
 ידי רשם העמותות:-סמכויות ותפקידים של הגוף המבקר כפי שנקבעו על

 
 :לבדוק את תקינות פעולות העמותה ונושאי המשרה בה, בין היתר מהבחינות כדלקמן .1

 פעילות בהתאם לחוק בכלל, ובהתאם לחוק העמותות בפרט. .א

 ניהול תקין של העמותה, חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות. .ב

 פעילות לשם קידום מטרות העמותה. .ג

 

. להגיש דוח ביקורת לפחות פעם בשנה )רצוי כל רבעון(. דוח הביקורת יובא לדיון עם הדוחות 2
 וגש למשרד רשם העמותות.הכספיים באסיפה הכללית, וי

 
 . להמליץ לאסיפה הכללית בנוגע לאישור הדוח הכספי ותנאים לאישורו.3
 

 .בהתאם לחוק זה מובא לפניכם דוח זה

 

 עיקרי הדוח:
 

 :נתונים כלליים על העמותה ותחומי פעילותה, וכיצד היא פועלת לקידום מטרותיה .א
 

 כגוף לא מפלגתי.  1972העמותה הוקמה בשנת 
 ( הינה :31/7/08עמותה העיקרית כפי שנקבעה בתקנון )תקנון המעודכן ליום מטרת ה

"לפעול למען ההגנה על זכויות האדם בישראל, בשטחים הנתונים בפועל לשליטתה, ובכל 
 מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן."

 לצורך קידום מטרה זו העמותה פועלת בדרכים הבאות: 
 .התערבות בפני רשויות שלטוניות למען ההגנה על זכויות האדם 
 .קיום פעילות חינוכית לפיתוח והעמקת המודעות לזכויות אדם 
  ייזום והקמת ימי עיון וסימפוזיונים בפורומים שונים למען הגברת המודעות לזכויות אדם

 בישראל.
 .הכנת, פרסום והפצת חומר כתוב בנושא זכויות האדם והאזרח 
 וח וייזום תכניות חקיקה לשם שמירה על זכויות האדם והאזרח בישראל ולהגנתן.פית 
 .טיפוח קשרי בירור ושיתוף פעולה עם גורמי חוץ מקבילים 
 .עידוד ותגבור ההתנדבות בנושאי זכויות האזרח ובפעילויות האגודה 
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חות פעולות אלו בוצעו בשנת הדוח במסגרת המחלקות השונות של העמותה ומפורטות בדו
 הפעילות של העמותה.

 ב תוכניות העבודה בשנת הדוח התרכזו בעיקר: 

מקצועית משולבת לשם מימוש כל זכויות האדם לכל בני האדם, בדגש על -פעילות רב .1
קרטיה המהותית, צדק חברתי, שוויון מלא לכל אזרחי חיזוק ערכי זכויות האדם והדמו

המדינה בדגש על מאבק באפליית אזרחי המדינה הערבים, זכויות האדם בשטחים 
 הכבושים וחינוך לזכויות אדם.

 פעילות ציבורית למען זכויות האדם .2

הבאת מקרים עקרוניים של הפרת זכויות בפני הערכאות השיפוטיות השונות, בעיקר  .3
המשפט העליון, לשם ביסוס נורמות של כיבוד זכויות האדם בקרב הגופים בפני בית 

 השלטוניים בישראל

על זכויות האדם  חקיקה לשם קידום הצעות חוק שתכליתן להגן מעורבות בתהליכי .4
קובעי  חקיקה הפוגעות בזכויות אלו; פעילות בקרב והאזרח, ולשם מאבק ביוזמות

 .במדיניות מדיניות כדי להביא לשינויים חיוביים

 .מענה לאנשים שזכויותיהם הופרו -החם לזכויות האדם"  הפעלת "הקו .5

הישראלית,  להנחלת ערכי זכויות האדם לכל שדרות החברה פעילות חינוכית .6

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

תאם לחוק בכלל ובהתאם העמותה פועלת בהתאם למטרותיה והנהלת העמותה פועלת בה
 לחוק העמותות בפרט.

 

 נושאים התפעוליים הבאים:ההתמקדנו בבחינת וביקורת  2015בשנת  .ב
 

 .נוהל ותעריף גביית דמי חבר 

 .נוהל התקשרות עם ספקים וקבלת הצעות מחיר ובחינתן 
 .נוהל העסקת עובדים וקבלת עובדים חדשים 
 קיבוצי.נוהל העלאות שכר וקידום ועמידה בתנאי ההסכם ה 

 
 מהבדיקות המדגמיות והנרחבות שערכנו מצאנו כי הנהלים שנקבעו בוצעו כראוי ובאופן נאות.

 
שהוגשו ע"י הועד,  2015והדוח המילולי לשנת  31/12/15לסיכום, לאחר עיון בדוח הכספי ליום 

ולאחר שנתקבלו כל ההסברים, התיקונים וההבהרות שנדרשו, אני ממליצה לאסיפה הכללית של 
 העמותה לאשר את הדוחות שבנדון.

  
 בברכה,

 רנין גאבר, רו"ח
  

 .2016 ביוני  14, ירושלים
 


