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 58-001-156-7האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( 
 2017דו"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 2017בשנת 

 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 

חופש הביטוי, בדגש על מאבק באפליית אזרחי המדינה הערבים, לרבות המדינה 
 ם וחינוך לזכויות אדם.זכויות האדם בשטחים הכבושיזכויות חברתיות, 

 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 המשפטבפני בית 

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

קובעי  חקיקה הפוגעות בזכויות אלו; פעילות בקרב והאזרח, ולשם מאבק ביוזמות
 .מדיניותב םים חיוביימדיניות כדי להביא לשינוי

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

 .עיון, פרסומים עיוניים וחינוכיים ועוד השתלמויות, סדנאות, ימי
 בדו"ח הכספי כמצויןלביצוע הפעילות נתקבלו מגופים שונים,  ההכנסות. 

 המבנה הארגוני של העמותה:. 2
 

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

 ולתקנון האגודה.
 

הם מעת לעת את חברי הנהלת האגודה, אשר על ידה מנוהלת יניחברי האגודה בוחרים ב
, בהתאם לרבעוןהאגודה מתכנסת בהתאם לצורך, אך לא פחות מאשר אחת האגודה. הנהלת 
הניהול השוטף של האגודה מתבצע ע"י הצוות המקצועי של הארגון, ובראשו  לתקנון האגודה.

 מנכ"לית האגודה. 
 

לגוף  אדיב מח'ולשל רו"ח  ולט לראשונה על מינויהוח 14.6.2016באסיפה הכללית מיום 
הגוף המבקר מדווח לחברי האגודה המינוי חודש בשנה שעברה ע"י האסיפה. המבקר באגודה; 

 באסיפה הכללית של האגודה, בהתאם לחוק ולתקנון האגודה.
 

עוד, ע"פ החלטת הנהלת האגודה, לאגודה ועדת ארגון וכספים, שתפקידה פיקוח שוטף על 
 ציב האגודה ועל היבטים כספיים ומנהלתיים של עבודת האגודה.תק
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 :2017בשנת  בעמותהבשכר נושאי משרה להלן פירוט 
 

נושא/ת  שם
 המשרה בשכר

מספר שנים  תפקידה זהות פרמס
בתפקיד 

ברצף )נכון 
 (12/17-ל

 1.28 מנהל חשבונות  רם יצחק-אבן

 3.62 מנכ"לית   ויס שרון-אברהם

 8.00 מנהל מחלקת חינוך  חסאן שרף

  חסון דניאל
מנהל המחלקה 

 הבינלאומית
1.67 

 23.01 היועץ המשפטי  יקיר דן

 לידור מרים
מנהלת המחלקה  

 הציבורית
 (2017)החל מינואר 

1.00 

  ניר טלי
מנהלת המחלקה 

 הציבורית
 (2017)עד ינואר 

3 

 1.25 מנהל כספים  פיגנבוים אופיר

 3.42 תפעולמנהל   פינצ'וק אבנר

 פלר עודד

המחלקה מנהל  
 2.92 המשפטית

 

 
 ()כולל עובדים שעתיים, זמניים ובמשרות חלקיות 69 –מס' המועסקים בעמותה בשנת הדו"ח 
 15 –מס' המתנדבים בעמותה בשנת הדו"ח 

 ובעלי זיקה: קשורים. תאגידים 3
 

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

מרכז  –; גישה (580542579) ; בי"ס לאומנויות מוזות(520037243)אימקו תעשיות בע"מ 
 ; האגודה ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר((580438174לשמירה על הזכות לנוע 

 העברית בירושליםהאוניברסיטה (; 5133481044)האגודה לצדק חלוקתי ; 580315356))
(; ההסתדרות הציונית העולמית )אין ח"פ(; העמותה למעקב לענייני החינוך 500701610)

(; התנועה לישראל מתקדמת 580065944(; הקרן החדשה לישראל )580211936הערבי )
; להקת המחול בת (513227959)יוסף יקיר השקעות ונכסים בע"מ (; 580589927)

קרן (; 580491223); מועצת העיתונות (580050409) ן הרצליה; מוזיאו(580111185) שבע
תיאטרון יפו (; 500500319) 1975תשל"ה -וולף לקידום המדע והאמנות לטובת האנושות

(580234995;) 
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 תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:

)ע"ר( איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל 
 .אביב-בתלומשתתף בהוצאות של משרד האגודה חולק  -( 580173730)

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

 חולק ומשתתף בהוצאות של משרד האגודה בנצרת. –( 580321685מהפך )ע"ר( )
פרויקט משותף: חופש ביטוי  -( 580183580העמותה לקידום שיוויון אזרחי )ע"ר( ) –סיכוי 

 .2017הפרויקט הסתיים בדצמבר  ומניעת הסתה.
פרויקט משותף עם שתיל: חופש ביטוי ומניעת  –( 560008179ח.ז. הקרן החדשה לישראל )

 .2017הפרויקט הסתיים בדצמבר  הסתה.
פרויקט משותף:  –( 580115541המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצווייג ) -אדם 

 .2017 ביוליהפרויקט הסתיים  מערכת החינוך.בחופש ביטוי 
פרויקט משותף: מיגור גזענות ואפליה ממסדיות.  –( 580536878הסדנא לידע ציבורי )ע"ר( )

 .2018הפרויקט החל בפברואר 
פרויקט משותף: מיגור גזענות  –( 580410728המרכז הישראלי להעצמת האזרח )ע"ר( )

 .2018יה ממסדיות. הפרויקט החל בפברואר ואפל
 

, 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.

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

 )₪( היקף כספי שנתי )ללא שם נותן השירות(תיאור כללי של השירות 

 ₪ 311,757 (משכירים 3 – שכירות משרדי האגודה )ת"א

 ₪ 176,308 שכירות משרדי האגודה )ירושלים(

 ₪ 54,054 שכירות משרדי האגודה )נצרת(

 ₪ 68,724 ביטוח )אחריות מקצועית ומשרדים(

 ₪ 89,114 תקשורת )משרדים וסלולר(

 ₪ 71,311 תרגומים לשפות שונות

 ₪ 41,071 קידום באינטרנט )רשתות חברתיות(

  :העיקריות תרומותהשימוש בכספי א. . 5
 

 התרומה ךס שם התורם
)₪( 

 השימוש העיקרי בתרומה

 1,505,728  
פעילות כללית; מלגה לעו"ד; חופש 
 הביטוי; השתתפות בעתירת מפגין

 זכויות מיעוט ערבי  755,419  

  531,216  
חופש ביטוי במערכת החינוך וחינוך נגד 

 גזענות; חופש ביטוי ומניעת הסתה

 פעילות כללית  500,000 

 פעילות כללית  499,248 

 פעילות כללית  486,183 

 חיזוק המרחב הדמוקרטי בישראל  286,460 

 פעילות כללית  175,000 
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 התרומה ךס שם התורם
)₪( 

 השימוש העיקרי בתרומה

 פעילות חינוכית והכשרות מורים  173,580 

 פעילות כללית  134,850 

 פעילות כללית  116,358 

 זכויות בדואים  92,690 

 זכויות אדם בירושלים המזרחית  87,465 

 זכויות בדואים  86,066 

 פעילות כללית  72,426 

 זכויות חברתיות כלכליות  51,614 

 פעילות כללית  27,800 

 25,700  
המשפט ההומניטרי הכשרות בנושא 

 הבי"ל

 זכויות נשים  17,391 

 פעילות כללית  16,290 

 זכויות אדם בשטחים  9,387 

 פעילות כללית  232,577 

 פעילות כללית  1,513,558 

 מתמחה בנצרת   40,000 

 חינוך נגד גזענות  11,310 

  7,448,316 סה"כ

 
 .הכספי כמצוין בדו"ח :עלויות גיוס התרומותב.  .5

 : אין.תמורהשלא במסגרת מימוש מטרותיה, ללא העברת כספים ונכסים  .6
 
 
העמותה קיבלה בירושה דירה הנמצאת בשכונת רחביה בירושלים.   :עסקאות במקרקעין .7

החל משנת הדו"ח נרשמה הדירה בספרי העמותה באופן מלא, בהתאם להערכת שווי 
שוק של שמאי מקרקעין. למועד אישור הדו"חות, מחצית מן הדירה רשומה על שם 

 .העמותה בטאבו והטיפול המשלים של רישום המחצית השנייה נמצא בתהליך
 
 
 אין. עסקאות עם צדדים קשורים: .8

 
 
 אין. :ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים על .9

 אין. בשנה החולפת: אירועים חריגים .10
 
 

אביב, -תלמשרדים בשוכרת ה האגוד הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה: .11
 נצרת.ירושלים, 

 
 

 אין. ים:אחר יםמהותי אירועים .12
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המפורטים לעיל שאירועו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדו"ח עדכונים )שינויים בעניינים  .13

 (:1/1-14/6/2018המילולי לאישור האסיפה )
 

 

 פירוט העדכון בעניין עדכון סעיף

   נושאי משרה

   נושאי משרה

 
 

 הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה –חלק ב' 
 
 :28/6/18 בעמותה נכון ליום מילוי הטופס, תאריך חברי הוועד המנהל  .14
 

שם  פרטי שם מס' ת"ז
 משפחה

מינוי  ךתארי
 אחרון

סה"כ שנות 
 כהונה 

 2.71 17/09/2015 זכי אורי  

 6.85 17/09/2015 גרוס אייל  

 0.59 26/10/2017 רחמימוב איריס  

 2.71 17/09/2015 קני אתי  

 0.59 26/10/2017 דביט בוסינה  

 0.59 26/10/2017 מדינה ברק  

 3.23 09/03/2015 דיאב זקי  

 0.59 26/10/2017 אהרוני טליה  

 
עבד אלפתח 

 4.75 02/09/2015 נאסר מוחמד 

 0.51 27/11/2017 שכטר עמית  

 2.71 26/10/2017 יובל רותי  

 0.59 26/10/2017 ליאל רחל  

 
 

 הגוף המבקר באגודה:
 

 תאריך מינוי אחרון תמספר זהו שם

 14/06/2017  אדיב מח'ולרו"ח 

 
 

 מורשי חתימה: 
 

 תפקיד מספר זהות שם מורשה החתימה

 מנכ"לית   ויס שרון-אברהם

 מנהל המחלקה הבינלאומית  חסון דניאל

 מנהל כספים  פיגנבוים אופיר

 מנהל תפעול  פינצ'וק אבנר
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 תפקיד מספר זהות שם מורשה החתימה

 חברת הנהלה  קני אתי

 יו"ר הנהלה  רחל ליאל

 

ככלל, חתימתן של כל שתיים מתוך מורשות החתימה הנ"ל בצרוף חותמת האגודה מחייבת 
 את האגודה לכל דבר ועניין. 

יחד עם זאת, בחשבונות הבנק של האגודה ובמערכת מס"ב, בהוראות תשלום לספקים )לא 
כולל משכורות ונלוות שכר: רשות המסים, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, גמל והשתלמות(: 

נדרש שלפחות אחת משתי החתימות תהיה חתימה של  -ויותר  ₪ 4,000תשלומים של ב
 חברת הנהלה ואף זאת בצירוף חותמת האגודה. 

 .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 

14/06/2017 25 

 
 
 

 חתימת חברי ועד העמותה
 
 

בזאת את פרטיו של הדו"ח  ותועד העמותה, מאשר ותי חברתש אתי קניו רחל ליאלאנו, הח"מ 

אישרה את סעיפים  18.06.2018המפורט לעיל. האסיפה הכללית מיום  2017המילולי לשנת 

של הדו"ח המילולי. בנוסף, מצורפת הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם  1-14

 ם מילוי טופס זה )חלק ב' של הדו"ח המילולי(.ונכון לי

 
 

_________________ _________________ _________________ 
 חתימה חתימה תאריך


