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 58-001-156-7האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( 
 5120דו"ח מילולי לשנת 

 
מתכבד בזאת ועד העמותה להגיש  1980-תש"םהא לחוק העמותות, 37בהתאם לסעיף 

 לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כמפורט בתוספת השלישית לחוק.
 

 דו"ח מילולי –חלק א' 
 
 מטרותיה: שביצעה העמותה בקשר עם קידוםהעיקריות  . הפעולות1

 

 :בתחומים הבאים ,פעילות העמותה, לשם קידום מטרותיה התמקדה 2015בשנת 

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

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

 פרסום דו"חותלמען זכויות האדם: קמפיינים ואירועים ציבוריים,  פעילות ציבורית 
 ואירועים ציבוריים נוספים. התקשורת כליל, דוברות פעילות אונליין, וניירות עמדה

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

 .השלטוניים בישראל
 על זכויות האדם  חקיקה לשם קידום הצעות חוק שתכליתן להגן מעורבות בתהליכי

קובעי  הפוגעות בזכויות אלו; פעילות בקרבחקיקה  והאזרח, ולשם מאבק ביוזמות
 .מדיניותב ים חיובייםמדיניות כדי להביא לשינוי

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

 .יוניים וחינוכיים ועודעיון, פרסומים ע השתלמויות, סדנאות, ימי
 בדו"ח הכספי לביצוע הפעילות נתקבלו מגופים שונים, כמצוין ההכנסות. 

 המבנה הארגוני של העמותה:. 2
 

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

 ולתקנון האגודה.
 

הם מעת לעת את חברי הנהלת האגודה, אשר על ידה מנוהלת יניחברי האגודה בוחרים ב
דשיים, והאגודה מתכנסת בהתאם לצורך, אך לא פחות מאשר אחת לחהאגודה. הנהלת 

הניהול השוטף של האגודה מתבצע ע"י הצוות המקצועי של הארגון,  בהתאם לתקנון האגודה.
 ובראשו מנכ"לית האגודה. 

 
הוחלט לראשונה על מינויה של רו"ח רנין ג'אבר לגוף המבקר  28.7.11באסיפה הכללית מיום 

באגודה; המינוי חודש מאז מידי שנה ע"י האסיפה. הגוף המבקר מדווח לחברי האגודה 
 האגודה, בהתאם לחוק ולתקנון האגודה. באסיפה הכללית של

 
עוד, ע"פ החלטת הנהלת האגודה, לאגודה ועדת ארגון וכספים, שתפקידה פיקוח שוטף על 

 תקציב האגודה ועל היבטים כספיים ומנהלתיים של עבודת האגודה.
  



2 

 

 :2015בשנת  בעמותהבשכר נושאי משרה להלן פירוט 
 

נושא/ת המשרה  שם
 בשכר

 פרמס
 זהות

מספר שנים  תפקידה
בתפקיד 

ברצף )נכון 
 (12/15-ל

 1.5 מנכ"לית   ויס שרון-אברהם

  אורן ערן
 

 1.3 תקציבאי

פיתוח תוכן מנהלת   דנה אלכסנדר
 כלל אירגוני

0.8 

מנהל המחלקה   בנא עאוני
 לזכויות המיעוט הערבי

6 

מנהל המחלקה   בק סטיבן ארנולד
 הבינלאומית

2.5 

 7.5 חינוך לקתמנהל מח  חסאן שרף

 21 היועץ המשפטי  יקיר דן

 19 מנהל כספים  לדרפרב ויקטור

 סמנכ"לית  ניר טלי
 

מנהלת המחלקה 
 הציבורית

0.3 
 
1 

 0.3 מנהל תפעול  פינצ'וק אבנר

מנהלת המחלקה   פלדמן תמר
לזכויות האדם 

 בשטחים הכבושים

4.1  

מנהל מחלקת זכויות   פלר עודד
 האדם בישראל

1 

 

 54 –מס' המועסקים בעמותה בשנת הדו"ח 
 15 –מס' המתנדבים בעמותה בשנת הדו"ח 

 
 ובעלי זיקה: קשוריםתאגידים . 3

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

(; בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות 520037243אימקו תעשיות בע"מ )
במקום, מתכננים למען זכויות תכנון ; (580542579) בי"ס לאומנויות מוזות; (580303824)
הברית העולמית של  (;580438174על הזכות לנוע )מרכז לשמירה  –(; גישה 580342087)

(; התנועה לישראל מתקדמת (580322451 האקדמית ספיר המכללה ;(580465433מרצ )
להקת המחול בת  (;513227959יוסף יקיר השקעות ונכסים בע"מ ) ;(580589927)

ברסיטת יד אוני-מכון למחקר חברתי על ;(580050409) מוזיאון הרצליה ;(580111185) שבע
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בית ספר חברתי למען  –(; מכללה 580007706תל אביב, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה )
(; (580012599ספיר פ. מכללת הנגב ע"ש  ;(580622645נשים החוזרות למעגל התעסוקה )

עקבות: המכון לחקר הסכסוך (; 580350403יו"ר מנהלת הסינמטק ) –סינמטק שדרות 
 (; 580536498(; קשובות )580485241)קו משווה (; 580578680)פלסטיני -הישראלי

 
 תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:

-( 580173730איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל )
 ומשתתף בהוצאות של משרד האגודה בירושלים.חולק 

בהוצאות של משרד האגודה ומשתתף חולק  - עמיתי ברונפמן )ארגון מאוגד בארה"ב(
 בירושלים.

מנהל הכספים משמש כחשב של עמותת  – (580342087)במקום, מתכננים למען זכויות תכנון 
 הבדואים במימון הקהילה האירופית. בכפרי: זכויות תכנון ףפרויקט משות ונבמקום. יש

ן בחברה פרויקט משותף: זכויות תכנו –( 580356897)המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 
 הערבית.

, הוקמה ע"י (580303824) ע"ר –בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות 
 האגודה לזכויות האזרח. לאגודה עומדת הזכות למנות חבר ועד בארגון בזכות. 

 , שתי העמותות פעלו מאותם משרדים והייתה חלוקה בעלות ההוצאות.2013בעבר עד מאי 

 
 
 בפעילותה:ע"י נותני שירותים המהווים חלק מרכזי שירותים לעמותה היקף מתן . 4

 

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

 166,445 שכירות משרדי האגודה )ירושלים(

 221,689 '(ג קומה שכירות משרדי האגודה )ת"א, בעל בית

קומה שכירות משרדי האגודה )ת"א, בעל בית 
 64,428 '(ד

 53,635 שכירות משרדי האגודה )נצרת(

 55,992 תקשורת

 88,024 מדיה

 
  :העיקריות תרומותהשימוש בכספי  .5
 

 השימוש העיקרי בתרומה )₪( התרומה ךס שם התורם

;; הכשרות חינוך; פעילות כללית 1,613,711 הקרן החדשה לישראל
 מלגה לעו"ד; חופש הביטוי

 פעילות כללית 760,378 קרן מוריה

 פעילות כללית 360,000 קרן סבה

 זכויות בדואים 93,152 קרן ארנו

)לשעבר   BFTWקרן 
D.E.E) 

 זכויות מיעוט ערבי 738,941

 פעילות כללית 96,253 קרן בלאושטיין

 זכויות אדם בירושלים המזרחית 969,184 שגרירות נורבגיה

 פעילות כללית 146,864 אנונימיתורם 

זכויות ילדים בשטחים; זכויות  991,807 האירופי האיחוד
בדואים; זכויות מעצר ילדי 

מהגרים; חינוך נגד גזענות; 
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 השימוש העיקרי בתרומה )₪( התרומה ךס שם התורם

זכויות תכנון ערבים; זכויות 
 מהגרים;

 פעילות כללית 77,020 קרן משפחת אינגלנד

 פעילות כללית 602,400 קרן סיגריד ראוסינג

 פעילות כללית 145,085 אנונימיתורם 

 Cזכויות אדם בשטח  88,500 לקהילה המוסד הפתוח

 זכויות המיעוט הערבי 53,820 אנונימיתורם 

 חינוך 268,340 אנונימיתורם 

 זכויות ילדים זרים 20,363 ילדים ישראלים

 פעילות כללית INCLO 225,095קרן 

 פעילות כללית 47,724 אנונימיתורם 

 זכויות מעמד אישי 70,000 אנונימיתורם 

 פעילות כללית 11,607 קרן הומניטארית

 פעילות כללית 236,289 תרומות אחרות מחו"ל

הכנסות מתרומות 
 ואירועי התרמה

 פעילות כללית 1,116,998

 מתמחה נצרת 64,795 תרומות שונות

  8,798,326 סה"כ

 
 .הכספי כמצוין בדו"ח: עלויות גיוס התרומות .6
 
 אין. :תמורהשלא במסגרת מימוש מטרותיה, ללא העברת כספים ונכסים  .7

 
 אין. :עסקאות במקרקעין .8

 
 אין. עסקאות עם צדדים קשורים: .9

 
 אין. :ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים על .10
 
 אין. בשנה החולפת: אירועים חריגים  .11

 
אביב, -תלמשרדים בשוכרת ה האגוד הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה: .12

 נצרת ובאר שבע.ירושלים, 
 

 אין. ים:אחר יםמהותי אירועים .13
 

עדכונים )שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירועו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדו"ח  .14
 (:1/1-10/6/2016המילולי לאישור האסיפה )

 

 פירוט העדכון בעניין עדכון סעיף

 נושאי משרה
תפקידו כמנהל  םסיי בק סטיבן ארנולד

-המחלקה הבינלאומית ב
26/5/16 
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 פירוט העדכון בעניין עדכון סעיף

 נושאי משרה
מנהל המחלקה התמנה ל דניאלחסון 

 1/5/16-הבינלאומית ב

 
 

 הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה –חלק ב' 
 
 10/06/16 בעמותה נכון ליום מילוי הטופס, תאריך: חברי הוועד המנהל  .15
 

מס' 
 ת"ז

שם  פרטי שם
 משפחה

מינוי  ךתארי
 אחרון

סה"כ שנות 
 כהונה 

 17/09/2015 קמפ אדריאנה  

 
5 

 17/09/2015 זכי אורי  

 
0.6 

 17/09/2015 גרוס אייל  

 
5 

 17/09/2015 קני אתי 
 

0.6 

 17/09/2015 שטופלר גילה  

 
3.7 

 17/09/2015 אביטן זוהר  

 
3.2 

 17/09/2015 דיאב זקי  

 
1.3 

עבד אלפתח  
 מוחמד 

 17/09/2015 נאסר

 
2.75 

 17/09/2015 ברונפמן רומן  

 
0.6 

 17/09/2015 יובל רותי 

 
0.6 

 17/09/2015 עמרם רחל 

 
0.6 

 
 הגוף המבקר באגודה:

 

 תאריך מינוי אחרון תמספר זהו שם

 25/06/2015  רו"ח רנין ג'אבר

 
 מורשי חתימה: 

 

 תפקיד מספר זהות שם מורשה החתימה

 מנכ"לית   ויס שרון-אברהם

 מנהל כספים  לדרפרב ויקטור

 סמנכ"לית  ניר טלי
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 תפקיד מספר זהות שם מורשה החתימה

 מנהל תפעול  פינצ'וק אבנר

 חברת הנהלה  קני אתי

 יו"ר ההנהלה   שטופלר גילה

 
הנ"ל, בצירוף חותמת האגודה, מחייבת החתימה הכלליים  ארבעת מורשיכל שניים מחתימת 

 .את האגודה לכל דבר ועניין
 

מחייבת; בצירוף חותמת האגודה, בין מורשי החתימה, כל שניים מחתימת בחשבונות הבנק, 
היה תאחד מהחותמים לפחות ומעלה, נדרש כי  ₪ 4,000בנוגע לשיקים מסך זאת, כאשר 

  .הנהלת האגודה תחבר
 .הנהלהתקנון העמותה מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי יצוין כי 

 
 רואה חשבון:

תאריך מינוי  כתובת ח"פמספר  שם
 אחרון

מספר שנים 
כולל 

 בתפקיד

זיו האפט 
BDO 

דרך מנחם   55729119
, ת"א 48בגין 

6618001 

25/06/2015 24 

 
 

 חתימת חברי ועד העמותה
 

_______________, שני חברי ועד העמותה, מאשרים  -אנו, הח"מ _______________ ו

המפורט לעיל. האסיפה הכללית מיום  2014בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 

של הדו"ח המילולי. בנוסף, מצורפת הודעה  1-14אישרה את סעיפים _____________

ם מילוי טופס זה )חלק ב' של הדו"ח ונכון ליבאשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם 

 המילולי(.

 
 

 _________________ _________________ _________________ 
 חתימה    חתימה    תאריך


