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 58-001-156-7) ר"ע(האגודה לזכויות האזרח בישראל 
 8200ח  מילולי לשנת "דו

 
 מתכבד בזאת ועד העמותה להגיש 1980-ם"תשה, א לחוק העמותות37בהתאם לסעיף 

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

 
 :מטרותיה בקשר עם קידוםהעיקריות שביצעה העמותה  הפעולות. 1

 

 :להתמקד בתחומים הבאים ,לשם קידום מטרותיה, המשיכה פעילות העמותה 2008בשנת 

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

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 תר אינטרנט וכליבאמצעות א
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,  נתקבלו מגופים שוניםלביצוע הפעילות ההכנסות
 . להלן5וכמפורט בסעיף , 'ג-' א10

 .'ה-' ד10כמפורט בו בביאור , הכספי ח"לביצוע הפעילות הסתכמו כמצוין בדו ההוצאות

 :המבנה הארגוני של העמותה. 2
 

אגודה שמורות לחברים ב. 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
הצוות המקצועי של י " הניהול השוטף של האגודה מתבצע ע.בהתאם לתקנון האגודה

 .ל האגודה"מנכובראשו , הארגון
, 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, דעו
 .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

 )המשךראו עדכון ב (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
 18.6.07 טוב אורנה-שם

 18.6.07 שר גלעד

 
 :להלן פירוט חברי ועדת הביקורת של האגודה

 

 תאריך מינוי אחרון  ועדת הביקורתת/שם חבר
 18.6.07 בר יואב

 31.3.08 שנידור ישי

 31.3.08 רמי'בנימין ג
 

 : של האגודהמורשי חתימהלהלן פירוט 
 

 תפקיד שם  מורשה החתימה
 ר ההנהלה"יו דורי ספיבק
 חבר הנהלה דורי פינטו

 ל"מנכ חגי אלעד
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 "של האגודה בת
 .חתימה ציפי האופטמןהמחייבים חתימה נוספת של מורשת ₪ 

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

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

 
 :בעמותהבשכר ושאי משרה נלהלן פירוט 

 

 תפקידה ת המשרה בשכר/ נושאשם
 )1.7.08-החל מה (ל"מנכ אלעד חגי

 מנהלת גיוס משאבים וקשרי חוץ אורקין גילה
 חינוך' מנהל מח חסאן שרף

 המשפטית' מנהלת המח  דנהאלכסנדר
 היועץ המשפטי יקיר דן

 מנהל כספים לדרפרב ויקטור

 הסברהלציבורית וילות לפע' מנהלת המח לידור מרים
 )ראו עדכון בהמשך(
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 : ובעלי זיקהקשוריםתאגידים . 3
 

או , שנושאי משרה באגודה הם נושאי משרה בהם) ומספריהם(ן רשימת תאגידים להל
 העמותה למעקב לענייני החינוך הערבי :מכהנים בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה

מרכז אדוה ; 580476687)( ומדיניות מרכז ערבי למשפט, עמותת דיראסאת; 580211936)(
 מרכז –ארגון קשב ; )580375582(מעכי -איתך; )513446625(נדה 'אג; )580157402(

פורום היוצרים הדוקומנטאריים ; )580308088(להגנת הדמוקרטיה בישראל 
מדרשת אדם לחינוך ; )580484558( באנדליי וודליי -עמותת עולים ביחד ; )580318590(

  המכללה ליהדות כתרבות-ר "מית; )580115541(ש אמיל גרינצוויג " ושלום עלדמוקרטיה
עיר ; )540113743(' צפריר ושות, מאירי, ערן, לוי, ד גולדפרב"משרד עו; )580117562(

קהילת סינקופה ; )514003177(מ "מרכזי טכנולוגיה עילית בע, צופן; )58031202(עמים 
. הלן מ; )513189258(ד " עו–' אמודאי ושות, האבולעפי, שר, אהרנסון; )513449504(

ס סם "ביה; )513145540(מ "אחזקות בע' גלעד שר ושות; )512904624(מ "השקעות בע
חברת ; )513189258(עורכי דין ' גלעד שר ושות; )580162220(ויזיה  ושפיגל לקולנוע וטל

דו -אן קרטהעמותת שוטוק; )לוקסמבורגרשומה ב' חב(מיה מקבוצת אריסון השקעות 
מכון ראות ; )580410728(המרכז הישראלי להעצמת האזרח ; )580030120(בישראל 

; )580090470 (אגודה לקידום חליסה; )580435006(בודו למען השלום ; )580419513(
מ "אימקו תעשיות בע; )580303824(המרכז לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , בזכות

 .)580342087(כננים למען זכויות תכנון מת, במקום; )520037243(
 

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
גם המעסיקה של ו, 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" בזכות"והיא מעבירה ל, משולמות על ידי האגודה

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

 )₪ (כספי שנתיהיקף  )ללא שם נותן השירות( השירות תיאור כללי של
  290,485 א"כ, תכנות מחשב, אספקת ציוד מחשוב

  271,872 שכירות משרדי האגודה בירושלים
  88,690 פרסום מודעות

  78,352 א"שכירות משרדי האגודה בת
 76,923 מחקר פעילות משפטית בשטחים

 60,591 שרותי אינטרנט ותקשורת מחשבים

 
 : העיקריותתרומותהשימוש בכספי  .5
 

 בתרומההעיקרי השימוש  )₪ (רומהסכום הת שם התורם
 פעילות כללית 1,701,908 הקרן החדשה לישראל

 דין-העסקת עורך 118,800 הקרן החדשה לישראל 
 פעילות משפטית 379,100 תורם אנונימי
 פעילות כללית 115,209 קרן טאובר

 לליתכ 2,397,500  קרן פורד

 פעילות זכויות חברתיות 286,497 קרן פורד
 פעילות זכויות בריאות 103,367 קרן סמואל סבה

 פרויקט חינוך לזכויות אדם 64,634 תורם אנונימי
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 פעילות ציבורית וחינוכית 1,165,750 תורם אנונימי
 הפקת פוסטר, פעילות חינוכית 128,502 ילד'קרן וור צ

 פקת פרסוםה 25,000 אוקספאם-נוביב

זכויות אדם בשטחים וזכויות אזרחים  211,849 תורם אנונימי
 ערבים

 ציבורהעצמה חינוכית ומשפטית ב EED 813,080קרן 
 להערבי בישרא

 זכויות הבדואים בנגב 180,406 קרן בלאושטיין 
 זכויות תושבי מזרח ירושלים 486,352 שגרירות נורווגיה 
 ות אדם בשטחיםזכוי 526,558 שגרירות בריטניה

 כללי 105,570 כריסטיאן אייד

 כללי 195,950 קרן נעמי ונחמיה כהן
 זכויות אדם בשטחים 135,573 מיניסטריסגלובל 

 פעילות חינוכית 33,000 תורם אנונימי
קידום המשפט ההומניטארי  664,718 קרן דיאקוניה

 הבינלאומי

 כללי 34,370 קרן משפחת אינגלנד
 לליכ 20,126 קישנר

 כללי 32,500 רבניצקי

  9,926,319 ה תרומות עיקריות"ס
 
 .הכספי ח"כמצוין בדו: עלויות גיוס התרומות .6
 
 . אין:תמורהללא , שלא במסגרת מימוש מטרותיההעברת כספים ונכסים  .7

 
 . אין:עסקאות במקרקעין .8

 
 :עסקאות עם צדדים קשורים .9

 ".בזכות"רות האגודה עם עמותת  לעיל בכל הנוגע להתקש3ראו סעיף 
 
 . אין:ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים  על .10
 
שמונתה לתפקידה בחודש , רחל בנזימן, אגודהל ה"מנכ:  בשנה החולפתאירועים חריגים .11

, לית" על החלטתה לסיים את תפקידה כמנכ2007הודיעה בחודש דצמבר , 2003אפריל 
ל "ה מנכאגודאיתור ומיון מקיף מינתה הנהלת הלאחר תהליך . שנים לכהונתה 5בתום 
 .1/7/08שנכנס לתפקידו ביום , חגי אלעד, חדש

 
 :הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .12

 .אביב וחיפה-תל, ה משרדים בירושליםאגודל
 
 . אין:ים אחרים מהותיאירועים .13
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 ):1.7.09- ועד ל1.1.09רעו מתאריך ישינויים בעניינים המפורטים לעיל שא(עדכונים  .14
 

 פירוט העדכון בעניין עדכון  סעיף

  מההנהלהפרש הורוביץ ניצן חברי הנהלה

נושא משרה 
 בשכר

' מנהלת המח, לידור מרים
 הסברהלציבורית ולפעילות 

 סיימה את עבודתה באגודה

נושא משרה 
 בשכר

עם מימוש החלטת הנהלת 
האגודה בדבר אימוץ המלצות 

 ארבע צוות האגודה לייסודן של
יחידות נושאיות במסגרת 

במשולב עם , האגודה
המחלקות המקצועיות 

הוחלט על מינוי , הקיימות
 היחידות החדשותראשי 

-זכויות חברתיות, טלי ניר •
 כלכליות

זכויות האדם , לימור יהודה •
 בשטחים הכבושים

 מיעוטזכויות ה, עאוני בנא •
 הערבי

זכויות , דנה אלכסנדר •
 אזרחיות ופוליטיות

 

 

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

אשר הוגש לחברי וועדת ,  המפורט לעיל2008ח המילולי לשנת "בזאת את פרטיו של הדו

 .______________ידי האסיפה הכללית ביום-ואושר על___________ הביקורת ביום 

 
 

 ___________    _____________ 
 חתימה            חתימה  

 
 ___________:תאריך                                


