דו"ח מילולי לשנת 5112
בהתאם לסעיף 73א' לחוק העמותות ,תש"ם 1891-מתכבדים בזאת חברי ועד העמותה להגיש לרשם
העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור:

שם העמותה :אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע"ר)
מספר העמותה291133987 :
.1

פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :5112

מס' הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

בריאות וכימיקלים:

1







המשך קידום הצעת החוק העוסקת בצמצום חומרי הדברה
קידום תקנים מחמירים לחומרים הבאים במגע עם מזון של ילדים
עבודה מול משרדי ממשלה ,לרבות מול משרד מבקר המדינה בנוגע לרגולציה
העוסקת ברישום תכשירי הדברה ובפיקוח עליהם.
עבודה לביטול הסטנדרט הכפול שיש בנושא פיקוח על איכות ירקות ופירות ומזון מן
החי בין ייצוא לשיווק לשוק המקומי
עבודה על צמצום הכימיקלים בנוגע לחומרים הבאים במגע עם מזון

738

תעשיות:


5





עבודה עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע לחוק רישוי ירוק .עבודה לשם הכללת
תנאים סביבתיים מחמירים  ,פיקוח והקמת מאגרי מידע במסגרת החוק שמטרתו
לתת לתעשייה רישוי אחד לפליטות למים ,לקרקע ולאוויר.
בג"צ נגד הממשלה בנושא ייצוא הגז .דיונים בבית המשפט העליון והכרעת העליון
אשר ביטלה את סעיף היציבות במתווה
עבודה מול משרד האנרגיה בנוגע לקידום אנרגיות מתחדשות
עתירה לבית הדין למים בנוגע לאי הוצאת היתר הפקה למים מים המלח

318

קיימות :
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עבודה מול המשרד להגנת הסביבה לשם קידום ההפרדה במקור בנושא פסולת
אורגנית.
עבודה עם רשויות מקומיות לשם המשך יישום מדיניות ההפרדה במקור של פסולת
אורגנית
ייזום דיונים בכנסת לשם בנושא קרן הניקיון והצורך לעשות שימוש בכספים שנצברו
בה לשם הקמת תשתיות להפרדה במקור ברשויות המקומיות
קיום כנס בנושא חוק הפיקדון
הכנת והצגת עמדה בפני המשרד להגנת הסביבה בנוגע לצורך להחיל את חוק הפיקדון
על מכלי משקה גדולים
עבודה על פסולת אורגנית מסחרית
 הגשת התנגדויות בנושא תע"ש נוף ים וזיהום הקרקע
 הגשת עתירה בנושא תע"ש השרון בדרישה שלא לאשר הקמת  0111יחידות דיור
על הקרקע המזוהמת לפני ניקוי מלא
 הגשת עתירה לבית המשפט בדרישה לניקוי מתחם תל-השומר מקרקע מזוהמת
לפני בנייה
 הגשת עתירה לבית המשפט בנוגע למתחם "פרדס בחיסכון" בדרישה לניקוי
הקרקע המזוהמת לפני בנייה

1

305

מס' הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

פרויקט תחבורה ציבורית:


0





2

הכנת מחקרים ודוחות בדבר הצורך בקידום תחבורה ציבורית שווה ונגישה לכלל
תושבי ישראל ,בדגש על התועלות הסביבתיות ,החברתיות והבריאותיות הקשורות
לכך.
הכנת הצעת חוק המחייבת הכנת תסקיר תנועה בנוגע לתחבורה ציבורית ולתחליפי
תחבורה פרטית לפני אישור תכניות חדשות לבנייה .בדגש על הקמת שכונות מגורים
חדשות והוספת מגורים בשכונות קיימות.
הכנת הצעת חוק שמטרתה שיפור איכות השירות של התחבורה הציבורית בישראל
הגשת התנגדויות לתכניות בנייה שאינן מביאות בחשבון תשתיות להקמת תחבורה
ציבורית

פרויקט אתר המידע הסביבתי:
המשך קידום הפרויקט והוספת מפות הממפות את מפגעי הסביבה בישראל ואת התועלות
הסביבתיות עבור הציבור הרחב כגון פארקים עירוניים ,שבילי אופניים ,תשתיות מתקני מיחזור
ועוד .הכנת מחקר הערכה לפרויקט שמטרתו להעריך את תוצרי הפרויקט ,את החסמים הקיימים
לשם שדרוגו ואת החשיבה כיצד הופכים את האתר בהמשך הדרך ככלי נוסף המסייע לאדם טבע
ודין להעלות מודעות לעבודת הארגון.
במהלך השנה שימוש שוטף במפות מאתר המידע הסביבתי לשם קידום פעילות ציבורית
וחקיקתית והצגת המפות בכנסי אדם טבע ודין.

111

512

קהילה וסביבה:
 הגשת הליכים תכנוניים (התנגדויות ,עררים ועוד) נגד פרויקטים מקומיים לבנייה הטומנים
בחובם פגיעה סביבתית ,כגון :הרחבת מחצבה הגורמת למפגעי זיהום אוויר קשים לתושבי
היישובים הסמוכים ,הקמת שכונות חדשות בעיר בית שמש על חשבון שטחים פתוחים בעלי
רגישות נופית וסביבתי גבוהה ,ועוד.
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עבודה עם תושבים בנשוא ההגנה על החופים .עבודה עם תושבי נהרייה והגליל
המערבי לשם עצירת תכניות בנייה בחוף אכזיב בתחום הסביבה החופית ,תוך פגיעה
אנושה בסביבה.
המשך השתתפות בועדת ההיגוי של מינהלת פרויקט ניקוי הגליל המערבי מאסבסט;
השתתפות כמשיבים בעתירה ,לצד המדינה ,שהוגשה על ידי חברת "איתנית" כנגד חוק
האסבסט המחייב אותה לשאת במחצית מעלויות הניקוי .העתירה נדחתה ואף נפסקו
לטובתנו הוצאות.
אט"ד מפעילה את המוקד הירוק שהעניק במהלך שנת הדו"ח סיוע משפטי-מקצועי פרו-בונו
למעל אלף פונים שנפגעו ממפגעים סביבתיים המשפיעים על בריאותם ואיכות חייהם.

5

875

מס' הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

הסביבה הימית:



קידום הצעת חוק הים בכנסת .הצעת החוק עוסקת בצורך בניהול אינטגרטיבי של מכלול
השימושים בים התיכון .עבודה מדעית ומשפטית לשם בניית מודל נכון לניהול משולב
של השימושים השונים – קידוחי גז ונפט ,נמלים ,מתקני התפלה ,נמלים ועוד.
השתתפות בכנסים לשם קידום הצעת החוק
שילוב העבודה על מתווה הגז והצורך ביציבות ובוודאות בניהול הים עם קידום הצעת
החוק.

3





1,713

הכנת דוחות מקצועיים של הביולוג הימי של אדם טבע ודין בנוגע למפגעים
שיוצרים השימושים השונים בים
הכנת דוחות משפטיים המעידים על הצורך בקידום הצעת חוק הים



נקודת חן

9

עבודת מחקר לבחינת בזבוז מזון בחקלאות .עבודה שמטרתה להראות שחלק גדול מסל הצריכה
שלנו המורכב מפירות וירקות מתבזבז והופך לפסולת ,החל מגידולו בשדה ,עבור בשיווקו לרשתות
השיווק ועד לבזבוז בבית הצרכן .מטרת העבודה לבחון את הכלים המשפטיים והכלכליים לשם
התמודדות עם הבעיה הקשה המשליכה על הסביבה ,החברה והכלכלה בישראל.

.5

המבנה הארגוני של העמותה לסוף שנת :5112

חברי הוועד:

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

שם חבר הועד
בארי דליה – יו"ר

110002891

53713712

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

159500818

71713717

פרופ' גרוס יוסף ,עו"ד

118959090

59718715

וילנץ אביגדור

120753187

71713717

הרב לוביץ רונן

128818810

71713717

פלג עופרה

112122130

53713712

עו"ד גלית ליידר

152059357

53713712

איל אברך

128501797

53713712

עו"ד ענת מוסנקו

175022191

71713717

עו"ד ברי לבנפלד

112005512

53713712

ד"ר אהובה ווינזדור

121235515

53713712

7

21

חברי ועדת הביקורת:

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

שם החבר
רו"ח יוסי חיימוב

153981109

53713710

רז קנה

155103182

53713710

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה

תפקיד

מספר זהות

קבוצה א':
בארי דליה

110002891

יו"ר הועד

פלג עופרה

112122130

חברת ועד

קבוצה ב':
עו"ד ברכה עמית

150750871

מנכ"ל

עו"ד בן ארי אלי

128015959

היועץ המשפטי

רו"ח אשכנזי נסי

150090531

מנהל כספים

רן פראן

117538822

מנהלת מחל' פ' משאבים

נושאי משרה המועסקים בעמותה:

שם משפחה 7פרטי

תאור התפקיד

מספר זהות

עו"ד ברכה עמית

150750871

מנכ"ל

אדליסט יעל

127102878

דוברת

עו"ד בן ארי אלי

128015959

יועץ משפטי

זר איריס

155989117

מנהלת חשבונות ומשרד

דורי יעל

55288287

מתכננת

רו"ח אשכנזי נסי

150090531

מנהל כספים

אופק חן

173891059

מנהלת מחלקת קשרי חברים

ד"ר בעז מייזל

110890151

מדען

0

רועי קוצר

170138852

מדען

כספי אורון שרית

518298512

מדענית

היילי חנה ליפשיץ

753508822

מגייסת כספים בחו"ל

עו"ד לב שרמן שלי

188038782

עו"ד

עו"ד טל גרנות

178171550

עו"ד

עו"ד תמי גנות

170133975

עו"ד

עו"ד אורלי אריאב

128117183

עו"ד

עו"ד רוזנבלום אסף

101185581

מנהל המחלקה המשפטית

עו"ד אטינגר אורי

125831188

עו"ד

עו"ד גולדנברג לי-היא

510391737

עו"ד

עו"ד שלו דפנה

158298859

עו"ד

חגית שמאי

153092788

מדענית

עו"ד זגמן דניאלה

711703091

עו"ד

מספר המועסקים בעמותה בשנת 72 - 5112
מספר המתנדבים בעמותה בשנת 1 - 5112
 .7פירוט תאגידים קשורים בשנת :5112
 .7.1תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם הם בעלי מניות או שותפים בהם:
אין
 7.5תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד לנושאי
ממשרה:

שם התאגיד

שם נושא
המשרה

תפקיד בעמותה

תפקיד בתאגיד

חבר הועד המנהל

חבר דירקטוריון

חבר הועד המנהל

חבר דירקטוריון

חבר הועד המנהל

חבר מועצה
חבר דירקטוריון

המכון למחקר עסקים-אונ' ת"א

פרופ' יוסף
גרוס ,עו"ד
פרופ' יוסף
גרוס ,עו"ד
פרופ' יוסף
גרוס ,עו"ד
פרופ' יוסף
גרוס ,עו"ד

חבר הועד המנהל

קרן גלילאו

אביגדור וילנץ

חבר הועד המנהל

יו"ר ההנהלה

גולדברג פרושן ושות' רו"ח

יוסי חיימוב

חבר ועדת ביקורת

מנהל שותף

נט"ל – עמותה לנפגעי טרור
על רקע לאומי

יוסי חיימוב

חבר ועדת ביקורת

מבקר פנים

תאגידים בע"מ
העמותה לילדי יפו
פרופ' יוסף גרוס-חברת עו"ד

2

ביה"ח אלי"ן מרכז לשיקום
ילדים ונוער (ע"ר)
המוקד לפליטים ומהגרים
(ע"ר)

ברי לבנפלד

חבר הועד מנהל

חבר ועד

ברי לבנפלד

חבר הועד המנהל

חבר ועד

 7.7תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
אין
.0

השירותים שניתנו לעמותה בשנת  5112והיוו חלק מרכזי בפעילותה :
לא ניתנו לעמותה שירותים שהיוו חלק מרכזי בפעילותה.

.2

שימוש בכספי תרומות בשנת :5112

סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
(באל' )₪

השימוש שנעשה בתרומה
בתקופת הדו"ח (באל' )₪

תעשיות

238

238

בריאות וכימיקלים

798

738

מרכז מידע סביבתי

190

190

קיימות

973

305

1,131

1,131

תחבורה

111

111

קהילה וסביבה

289

289

נקודת חן

21

21

כללי  -מקרנות ותורמים בחו"ל

220

220

1,787

1,787

יעוד התרומה

סביבה ימית

כללי – מתורמים ישראלים

הערה :התרומות הכלליות מקרנות ותורמים בארץ ובחו"ל שימשו למימון פעולות העמותה אשר לא
כוסו בתרומות ייעודיות ,וכן להוצאות תקורה ולהוצאות הנהלה.

.8

עלויות גיוס התרומות בשנת :5112
עלויות גיוס התרומות בשנת  192 :5112אל' ש"ח

.3

העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת :5112
לא בוצעו העברות כספים או נכסים שלא במסגרת מימוש המטרות.

.9

פירוט עסקאות במקרקעין בשנת :5112

8

לא נעשו עיסקאות במקרקעין.
 .8עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :5112
העמותה לא ביצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.
 .11דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת :5112
לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים.
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :5112
לא היו אירועים חריגים בשנת .5112
 .15תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :5112
לעמותה אין סניפים או עובדים הפועלים מחוץ לכתובת הרשמית המצוינת במסמכי העמותה.
 .17פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :5112
אין
 .10עדכונים נוספים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  71715712ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):
אין עדכונים נוספים.

_________________
עופרה פלג – חברת ועד

_____________
דליה בארי – יו"ר

3

