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 2007ח מילולי לשנת "דו: 58-001-156-7) ר"ע(האגודה לזכויות האזרח בישראל 

  58-001-156-7) ר"ע(האגודה לזכויות האזרח בישראל 
  2007ח  מילולי לשנת "דו

  
 מתכבדים בזאת חברי ועד העמותה 1980-ם"תשה, א לחוק העמותות37בהתאם לסעיף 

להגיש לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת 
  .השלישית לחוק האמור

  
  :מטרותיה העמותה בקשר עם קידוםהעיקריות שביצעה  הפעולות. 1

  

  :להתמקד בתחומים הבאים ,לשם קידום מטרותיה, המשיכה פעילות העמותה 2007בשנת 

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

 .ים בישראלהשלטוני
על זכויות האדם  חקיקה לשם קידום הצעות חוק שתכליתן להגן מעורבות בתהליכי •

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

הסברה ודוברות  פעילות, הפעלת מרכז מידע, חות"פרסום דו  :פעילות ציבורית •
 .התקשורת אמצעות אתר אינטרנט וכליב

לאנשים שזכויותיהם   המיועדני טלפומענה -" החם לזכויות האדם הקו"הפעלת  •
 .הופרו

, 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,  הפעילות נתקבלו מגופים שוניםלביצוע ההכנסות
  . להלן5וכמפורט בסעיף ', ג- ' א10

 .'ה-' ד10כמפורט בו בביאור , 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 לצורךהנהלת . האגודה
י "ל מקצועי בשכר וע"י מנכ" הניהול השוטף של האגודה מתבצע ע.בהתאם לתקנון האגודה

  .צוות האגודה
, 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
  .תקציב האגודה ועל היבטים כספיים ומנהלתיים של עבודת האגודה

  
  :להלן פירוט חברי הנהלת האגודה

  

  תאריך מינוי אחרון  ת ההנהלה/שם חבר

  18.6.07  אספניולי האלה

  18.6.07  הורוביץ ניצן

  18.6.07  מנאע עאדל

  18.6.07  ספיבק דורי
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  18.6.07  סרגוסטי ענת

  18.6.07  עובדיה יפעת

  18.6.07  פינטו דורי

  18.6.07  פרל בנימין

  18.6.07  קאופמן עמרי

  18.6.07  קרמר שרה

  )ראו עדכון בהמשך (18.6.07  רידר ורה

  18.6.07  טוב אורנה- שם

  18.6.07  שר גלעד

  
  :אגודהלהלן פירוט חברי ועדת הביקורת של ה

  

  תאריך מינוי אחרון  ת ועדת הביקורת/שם חבר

  18.6.07  בר יואב

  )ראו עדכון בהמשך (18.6.07  ברג אבי

  )ראו עדכון בהמשך (18.6.07  תירוש חן

  
  : של האגודהמורשי חתימהלהלן פירוט 

  

  תפקיד  שם  מורשה החתימה

  ר ההנהלה"יו  דורי ספיבק

  חבר הנהלה  דורי פינטו

  )ראו עדכון בהמשך (ל"כמנ  רחל בנזימן

בכל ; מחייבת את האגודה לכל דבר ועניין, בצירוף חותמת האגודה, ל"חתימת כל שניים מהנ
  .בצירוף חותמת האגודה, ל בלבד"מספיקה חתימת המנכ ₪ 2,000הנוגע לשיקים עד לסך 

  :בנוסף

ת חתימה בחשבון הבנק יהיא מורש, עופרה טלקר, א של האגודה"מזכירת סניף ת  •
 500- שיקים מעל ל.  500₪א ומוסמכת לחתום על שיקים עד לסך "ל האגודה בתש

או ציפי ; רחל בנזימן: מחייבים חתימה נוספת של אחת ממורשות חתימה הבאות₪ 
   .האופטמן

ת חתימה בחשבון הבנק יהיא מורש, עאסי-מהא אבו, מזכירת סניף חיפה של האגודה  •
  . 500₪ים עד של האגודה בחיפה ומוסמכת לחתום על שיק

  

  .הנהלהתקנון העמותה מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי : לתשומת לב
  

  :בעמותהבשכר נושאי משרה להלן פירוט 
  

  תפקידה  ת המשרה בשכר/ נושאשם

  )ראו עדכון בהמשך (ל"מנכ  ימן רחלזבנ

  מנהלת גיוס משאבים וקשרי חוץ  אורקין גילה

  )כון בהמשךראו עד (חינוך' מנהלת מח  אטר דובית

  המשפטית' מנהלת המח   דנהאלכסנדר

  היועץ המשפטי  יקיר דן

  מנהל כספים  לדרפרב ויקטור

  הסברהלציבורית ולפעילות ' מנהלת המח  לידור מרים
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  : ובעלי זיקהקשוריםתאגידים . 3

  

או , שנושאי משרה באגודה הם נושאי משרה בהם) ומספריהם(להלן רשימת תאגידים 
 הכל  חינוך; )580485241(קו משווה  :קיד מקביל לנושא משרהמכהנים בהם בתפ

באנדליי ; )580157402(מרכז אדוה ; )580318921 (תחבורה היום ומחר; )580492817(
 ש אמיל גרינצוויג"מדרשת אדם לחינוך ולדמוקרטיה ושלום ע; )580484558 (וודליי

ס "ידידי והורי ביה ;)580117562 ( המכללה ליהדות כתרבות–ר "מית; )580115541(
בצלם ; )580342087(במקום ; )580375582(איתך ; )580124444 (אוסישקין

; )513145540(מ "אחזקות בע' גלעד שר ושות; )513446625(נדה 'אג; )580146256(
 מ"השקעות בע. הלן מ; )513189258 (ד" עו–' אמודאי ושות, אבולעפיה, שר, אהרנסון

, בזכות; )580090470 (אגודה לקידום חליסה; )580361202(עיר עמים ; )512904624(
, לוי, ד גולדפרב"משרד עו; )580303824 (יותוהמרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבל

  ).540113743(' צפריר ושות, מאירי, ערן
    

אשר הוקמה , "יותוהמרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבל, בזכות"בנוגע לעמותת , כמו כן
ק ו ולחל)בירושלים(ים  משרדםישנה החלטה של שתי העמותות להתמקם באות :האגודהי "ע
וגם המעסיקה של , האגודה היא השוכרת העיקרית של הנכס. הוצאות בין שתי העמותותב

' חשמל וכו, גם ההוצאות השוטפות כגון טלפון ".בזכות"עובדי מנהלה המשרתים גם את 
  .ניים עם פירוט ההוצאותוחיובים רבע" ותבזכ"והיא מעבירה ל, משולמות על ידי האגודה

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

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

  385,318  פקת אירועה, ייעוץ בפעילות ציבורית, פרסום מודעות

  256,828  שליםשכירות משרדי האגודה בירו

  120,000   כוח אדם וציוד–שירותי מיחשוב 

  
 : העיקריותתרומותהשימוש בכספי  .5
  

  בתרומההעיקרי השימוש   )₪ (סכום התרומה  שם התורם

  פעילות כללית 1,907,846 הקרן החדשה לישראל

  פעילות משפטית 525,500 תורם אנונימי

  פעילות כללית  127,425  תורם אנונימי

  פעילות משפטית מעמד בישראל  277,740  בלגיהמשרד ממשלת 

פעילות בזכויות חברתיות ומימון אירוע  423,500 קרן פורד
  שנת הארבעים

  זכויות תכנון בירושלים המזרחית  90,571  הקהילה האירופית

  פעילות ציבורית 1,186,731 תורם אנונימי

  פעילות משפטית 150,000 קרן גולדמן

  ויות נשיםזכ  77,198 תורם אנונימי

זכויות אדם בשטחים וזכויות ערביי  80,928 תורם אנונימי
  ישראל

העצמה חינוכית ומשפטית בקהילה  E.E.D. 840,747קרן 
  הערבית בישראל

  פעילות אצל הבדואים 104,250 תורם אנונימי

  זכויות אדם בשטחים  270,316  שגרירות בריטניה
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  יםזכויות אדם בשטח  57,400  טראסט' בריטיש שלום ס

  פעילות כללית 104,255 כריסטיאן אייד

  פעילות כללית  217,150  קרן נעמי ונחמיה כהן

  פעילות אצל הבדואים  209,059  קרן בלאושטיין

  זכויות אדם בשטחים  139,440  מיניסטריםגלובל 

  פעילות חינוכית  67,760  תורם אנונימי

  קידום המשפט ההומניטרי הבינלאומי  468,301  קרן דיאקוניה

  פעילות כללית  21,090  משפחת וייס

  פעילות כללית  105,325  קרן שוקן

  פעילות כללית  33,240  ד דנציגר"עו

  פעילות כללית  61,845  פרנק פישר

  פעילות כללית  38,403  משפחת רותפלד

    7,586,020  ה תרומות עיקריות"ס

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

 ".בזכות" לעיל בכל הנוגע להתקשרות האגודה עם עמותת 3ראו סעיף 
  
 . אין:ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים  על .10
  
ה לתפקידה בחודש שמונת, רחל בנזימן, אגודהל ה"מנכ:  בשנה החולפתאירועים חריגים .11

, לית" על החלטתה לסיים את תפקידה כמנכ2007הודיעה בחודש דצמבר , 2003אפריל 
ל "ה מנכאגודלאחר תהליך איתור ומיון מקיף מינתה הנהלת ה. שנים לכהונתה 5בתום 

  .1/7/08שנכנס לתפקידו ביום , חגי אלעד ,חדש
 
  :הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .12

  .אביב וחיפה-תל,  בירושליםה משרדיםאגודל
  
 . אין:ים אחרים מהותיאירועים .13
  
 ):1.7.08- ועד ל1.1.08רעו מתאריך ישינויים בעניינים המפורטים לעיל שא(עדכונים  .14

  

  פירוט העדכון  בעניין  עדכון  סעיף

  ה מההנהלהפרש   ורהרידר  חברי הנהלה

  ועדת ביקורת
   חןתירוש;  אביברג

  שנידור ישי
  רמי 'בנימין ג

  ו מועדת הביקורתרשפ
  31.3.08,  ביקורתדת לועףהצטר
  31.3.08,  ביקורתדת לועףהצטר

נושא משרה 
  בשכר

  סיימה את עבודתה באגודה  חינוך' מנהלת מח, אטר דובית
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ת משרה /נושא
מורשי , בשכר

  חתימה

  בנזימן רחל

  אלעד חגי

  ל"סיימה את כהונתה כמנכ

  1.7.08, ל"נכנס לתפקידו כמנכ

  

  

מאשרים , שני חברי ועד העמותה ___________, -ו____________ , מ"הח, אנו

אשר הוגש לחברי וועדת ,  המפורט לעיל2007ח המילולי לשנת "בזאת את פרטיו של הדו

  .______________ידי האסיפה הכללית ביום-ואושר על___________ הביקורת ביום 

  
  

  ___________        _____________  
  תימהח                חתימה    

  
  ___________:תאריך                                


