דו"ח מילולי לשנת 7112
בהתאם לסעיף 72א' 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 העמותה391122987 :
 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :7112

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

תהליך אסטרטגי לארגון
קיום תהליך אסטרטגי לארגון עם יועץ חיצוני לשם בניית תכנית חומש לארגון לחמש
השנים הבאות .התהליך שכלל שיתוף של כל הצוות וועדת היגוי של הוועד המנהל ,מיפה
את הנכסים של הארגון מאז הקמתו ,את החוזקות שלו ,בירר מהם האימפקטים לשנים
הבאות ,יצר  7נתיבי עבודה אינטגרטיביים ,חיזק את ארגז הכלים המקצועי ,אשרר את
ה"אני מאמין" וקבע מטרות ותכנית אסטרטגית שממנה תיגזרנה תכניות עבודה פרטניות
של התחומים השונים.

1

בריאות וכימיקלים:
 המשך קידום הצעת החוק העוסקת בצמצום חומרי הדברה
 הכנת הצעת חוק תיקון לחוק המזון
 דו"ח מדיניות -שאריות חומרי הדברה במזון ודיאטת ילדים
 הכנת מתווה לרפורמה ברישום חומרי הדברה ומסמך מדיניות בעקבותיו
 פגישות עם בעלי עניין לשם קידום חקיקה לתיקון חוק המזון ולהפחתת חומרי הדברה
– התאחדות החקלאים ,התאחדות האיכרים ,חברי כנסת ,שלטון מקומי ואזורי
 עבודה מוצלחת לאישור הנחיות לאיסור ריסוס ליד מוסדות חינוך
 עבודת מדיניות שהובילה לאימוץ מודל אדם טבע ודין לעקיבות בתזכיר חקיקה
ממשלתי
 בקשות חופש מידע ממשרד החקלאות ,הגנת הסביבה והבריאות

7

7

פרויקט אינטגרטיבי – פסולת ,אנרגיה ,אוויר ומשאבי טבע :
 כתיבת הצעת חוק לתיקון חוק משק החשמל כך שרשות החשמל תחויב בקידום
התייעלות אנרגטית
 ניצחון בבית המשפט העלין בעתירה נגד משרד האנרגיה לשם חיובו בהכנת תכנית
להתייעלות אנרגטית
 קידום מודל ה"נגה-וואטס" של אט"ד מול משרד האנרגיה
 הגשת עתירה לבית המשפט נגד ההחלטה לאפשר את הרחבת מפעלי בתי הזיקוק בחיפה
 כינוס פורום הפסולת בשיתוף אט"ד והמשרד להגנת הסביבה
 עתירה נגד המשרד להגה"ס בנושא אי החלת חוק הפיקדון על בקבוקי ליטר וחצי
 עבודה מול המשרד להגנת הסביבה בנושא תכנית לאומית לפסולת עירונית
 עבודה לשם קידום חקיקת חוק פסולת מקיף הקובע את ייעדי המיחזור של ישראל עד
לשנת 7171

1

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

191

723

1,792

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






הסכום
שהוצא
(באל' )₪

סיום הכנת המסמך לשפד"ן העוסק בהשפעות של שימוש בבוצה לטובת דישון
בחקלאות
כתיבת הצעת חוק להקמת מערכת מידע למפעלים לשם פיקוח על פליטת מזהמים
ממפעלים והגעה לשקיפות מירבית
ניצחון בבית המשפט העליון בתיק היתר ההפקה למפעלי ים המלח במובן זה שהעליון
קובע שעל בית הדין למים לדון בנושא
עבודת ליטיגציה מול מפעלי ים המלח ורשות המים בבית הדין למים לשם חיוב רשות
המים להוציא למפעלים היתר הפקה
עבודת מדיניות לשם הצגת עמדת אט"ד בנוגע להמשך הזיכיון לעבודת מפעלי ים המלח
לאחר שנת 7171

פרויקט תחבורה ציבורית:


7
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8

הכנת מחקרים ודוחות בדבר הצורך בקידום תחבורה ציבורית שווה ונגישה לכלל תושבי
ישראל ,בדגש על התועלות הסביבתיות ,החברתיות והבריאותיות הקשורות לכך
עבודה עם ארגונים שותפים ( 13דקות ותחבורה היום ומחר) ועם משרד התחבורה לשם
קידום תכנית מתאר ארצית לתחבורה – תמ"א  .77השתתפות בועדת ההיגוי
הממשלתית לנושא זה
קידום תכנון מוטה תחבורה מול מנהל התכנון ועבודה על פיילוטים בערים שונות בארץ
לשם קידום נכון של תחבורה ציבורית
השתתפות בדיונים בכנסת בנושא תחבורה ציבורית
הגשת התנגדויות לתכניות בנייה שאינן מביאות בחשבון תשתיות להקמת תחבורה
ציבורית

פרויקט אתר המידע הסביבתי:
המשך שימוש שוטף במפות מאתר המידע הסביבתי לשם קידום פעילות ציבורית וחקיקתית
והצגת המפות בכנסי אדם טבע ודין.
קהילה וסביבה:
 עבודה מול ארגונים יהודים – ערביים מהחברה האזרחית לשם קידום זכויות סביבתיות
בחברה הערבית .שיתוף פעולה עם ארגונים כמו אינג'אז ,אגודת הגליל וסיכוי לשם
העצמת קהילות בחברה הערבית
 המשך עבודה עם הוועד להצלת חוף אכזיב והגשת עתירה נוספת לשם עצירת הבנייה
על הסביבה החופית והעברת הזכויות לתוך העיר נהרייה
 עבודה עם בעלי עניין שונים וביניהם ארגון מגמה ירוקה ,פורום ערי החוף ,חברי כנסת
ועוד לשם קידום התיקון לחוק החופים שמטרתו לחייב את הועדה לשמירת הסביבה
החופית לבחון מחדש תכניות בנייה ישנות וארכאיות על הסביבה החופית
 המשך ניהול עתירה בעליון יחד עם תושבי שועפט לשם סילוק מטרדי פסולת מתחום
מושבם והשוואת התנאים הסניטאריים במזרח ירושלים לאלו של מערב העיר
 הגשת עתירה עם ועד התושבים של נוף ים נגד ועדת הערר של המועצה הארצית לשם
ביטול תכנית הותמ"ל לבנייה לפני ניקיון הקרקעות שזוהמו מפעילות "תע"ש נוף ים"
 הגשת עתירה נוספת נגד החלטת וועדת הערר של המועצה הארצית שלא לחייב סקר
קרקע מקיף לקרקעות המזוהמות בתע"ש השרון
 עבודה פרו-בונו עם ארגונים מקומיים לשם תכנון ראוי באזור מגוריהם ,בדגש על קידום
תחבורה ציבורית
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782

198

798

מס' הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
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9

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

הסביבה הימית:
 הגשת עתירה נגד רשות המים והשפד"ן בגין אי בניית מתקן טיהור שפכים בנחל
שורק
 המשך קידום הצעת החוק של אדם טבע ודין לשם ניהול אינטגרטיבי של מכלול
השימושים בים התיכון.
 עבודה משפטית ומקצועית יחד עם ארגוני הסביבה על הצעת החוק הממשלתית
להחלת החקיקה הישראלית על המים הכלכליים
 עבודה להגשת הערות למסמך המדיניות הימי של מנהל התכנון
 השתתפות בכנסים לשם קידום הצעת החוק ,כגון הכנס שערך פורום ים וחופים
 ארגון וניהול סדנא משותפת עם קרן היינריך בל על הסביבה הימית בישראל,
בהשתתפות שני חברי מפלגת הירוקים בגרמניה

378

פרויקט שיקום בארות ומי תהום
 המשך עבודה על עקרונות לתכנית לאומית לשיקום מי תהום כמקור מים טבעיים
למען הסביבה ובריאות הציבור
 הכנת הצעת החוק לשיקום מי תהום ובארות מי שתייה
 עבודה ציבורית לשם קידום מסמכי המדיניות
 דיון בוועידה הראשונה למשפט וסביבה של אדם טבע ודין על הצורך בשיקום מי
שתייה בישראל והשתתפות בכנסי מים נוספים לשם העלאת המודעת לטיוב בארות
מזוהמות

718

תכנון

8




פעילות לשם ביטול הותמ"ל ואי מתן אורכה לפעולתה בשל היותה וועדה עוקפת
תכנון אשר אינה מביאה בחשבון שיקולים סביבתיים ארוכי טווח ,עקרונות נאותים
בדבר סביבת החיים ובשל צמצום יכולתו של הציבור להיות שותף לתכניות
המקודמות בותמ"ל ולבקר את פעולותיה
עבודה מול מנהל התכנון על עקרונות תכנית 7179
פעילות משפטית בנושא זיהום נחל אשלים – לשם מניעת המשך מתן היתרי בניה
להקמת בריכות הגבס המזהמות את הנחל
הגשת התנגדויות לתכניות ותמ"ליות שונות

733

 .7המבנה הארגוני של העמותה לסוף שנת :7112
חברי הוועד:
שם חבר הועד

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

246422020

42/22/02

פרופ' גרוס יוסף ,עו"ד

224646262

42/22/02

וילנץ אביגדור

292042240

42/22/02

הרב לוביץ רונן

290004022

42/22/02
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שם חבר הועד

תאריך מינוי אחרון

מספר זהות

עו"ד גלית ליידר

249246240

42/22/09

איל אברך

290420060

42/22/09

עו"ד ענת מוסנקו

204299260

42/22/02

עו"ד בארי לבנפלד

209224429

42/22/09

ד"ר אהובה ווינדזור

290924404

42/22/09

חברי ועדת הביקורת:

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

שם החבר
רו"ח יוסי חיימוב

172981179

71712712

רז קנה

177172183

71712712

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה

תפקיד

מספר זהות

קבוצה א':
עו"ד בארי לבנפלד

113777713

יו"ר הועד

ד"ר אהובה ווינדזור

131327717

חברת ועד

קבוצה ב':
עו"ד ברכה עמית

177777871

מנכ"ל

עו"ד בן ארי אלי

138717979

היועץ המשפטי

רו"ח אשכנזי נסי

177797721

מנהל כספים

רן פראן

117728833

מנהלת מחל' פ' משאבים
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נושאי משרה המועסקים בעמותה:

שם משפחה 7פרטי

תאור התפקיד

מספר זהות

עו"ד ברכה עמית

177777871

מנכ"ל

אדליסט יעל

137173878

דוברת

עו"ד בן ארי אלי

138717979

יועץ משפטי

פראן רן

117728833

מנהלת גיוס משאבים

זר איריס

177989117

מנהלת חשבונות ומשרד

דורי יעל

77388387

מתכננת

רו"ח אשכנזי נסי

177797721

מנהל כספים

רוני לרום

188777873

מנהלת מ.קשרי חברים

ד"ר אריה ונגר

139778183

מדען

ד"ר בעז מייזל

117897171

מדען

כספי אורון שרית

718398713

מדענית

היילי חנה ליפשיץ

772778833

מגייסת כספים בחו"ל

עו"ד טל גרנות

178171777

עו"ד

עו"ד תמי גנות

177122977

עו"ד

עו"ד פרידסון אריה

171987871

עו"ד

עו"ד רוזנבלום אסף

171187781

מנהל המחלקה המשפטית

עו"ד גולדנברג לי-היא

717291727

עו"ד

חגית שמאי

172793788

מדענית

נדב רייפר

181312388

מנהל מדיה חברתית

חן לוי

713728191

רכזת קשרי תומכים

אסף בן נריה (החל לעבוד ב)77.11.12 -

78817782

מדען

אסף פלד (החל לעבוד ב)17.11.12-

78782721

מתכנן

מספר המועסקים בעמותה בשנת 79 - 7112
מספר המתנדבים בעמותה בשנת 1 - 7112
 .7פירוט תאגידים קשורים בשנת :7112
 .7.1תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם הם בעלי מניות או שותפים בהם:
אין

3

 7.7תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד
לנושאי ממשרה:

שם התאגיד
המכון למחקר עסקים-אונ'
ת"א
תאגידים בע"מ
העמותה לילדי יפו
פרופ' יוסף גרוס-חברת עו"ד
קרן גלילאו
גולדברג פרושן ושות' רו"ח

נט"ל – עמותה לנפגעי טרור
על רקע לאומי
ביה"ח אלי"ן מרכז לשיקום
ילדים ונוער (ע"ר)
המוקד לפליטים ומהגרים
(ע"ר)

שם נושא
המשרה
פרופ' יוסף
גרוס ,עו"ד
פרופ' יוסף
גרוס ,עו"ד
פרופ' יוסף
גרוס ,עו"ד
פרופ' יוסף
גרוס ,עו"ד

תפקיד בעמותה

תפקיד בתאגיד

חבר הועד המנהל

חבר דירקטוריון

חבר הועד המנהל

חבר דירקטוריון

חבר הועד המנהל

חבר מועצה

חבר הועד המנהל

חבר דירקטוריון

אביגדור וילנץ חבר הועד המנהל

יו"ר ההנהלה

יוסי חיימוב

חבר ועדת ביקורת

מנהל שותף

יוסי חיימוב

חבר ועדת ביקורת

מבקר פנים

ברי לבנפלד

חבר הועד מנהל

חבר ועד

ברי לבנפלד

חבר הועד המנהל

חבר ועד

 7.7תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
אין
 .7השירותים שניתנו לעמותה בשנת  7112והיוו חלק מרכזי בפעילותה :
לא ניתנו לעמותה שירותים שהיוו חלק מרכזי בפעילותה.
 .3שימוש בכספי תרומות בשנת :7112
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
(באל' )₪

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

782

782

1,387

1,792

מרכז מידע סביבתי

131

131

תכנון

131

131

סביבה ימית

721

721

תחבורה

787

787

תהליך אסטרטגי לארגון

131

131

יעוד התרומה
בריאות וכימיקלים
אינטגרטיבי

8

קהילה וסביבה

719

719

שיקום בארות ומי תהום

127

127

כללי  -מקרנות ותורמים בחו"ל

328

328

1,782

1,782

כללי – מתורמים ישראלים

הערה :התרומות הכלליות מקרנות ותורמים בארץ ובחו"ל שימשו למימון פעולות העמותה
כוסו בתרומות ייעודיות ,וכן להוצאות תקורה ולהוצאות הנהלה.
אשר לא
 .8עלויות גיוס התרומות בשנת :7112
עלויות גיוס התרומות בשנת  127 :7112אל' ש"ח
 .2העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת :7112
לא בוצעו העברות כספים או נכסים שלא במסגרת מימוש המטרות.
 .9פירוט עסקאות במקרקעין בשנת :7112
לא נעשו עסקאות במקרקעין.
 .8עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :7112
העמותה לא ביצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.
 .11דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת :7112
לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים.
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :7112
לא היו אירועים חריגים בשנת .7112
 .17תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :7112
לעמותה אין סניפים או עובדים הפועלים מחוץ לכתובת הרשמית המצוינת במסמכי
העמותה.
 .17פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :7112
אין
 .17עדכונים נוספים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  71717712ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):
נוספו שני עובדים נוספים במקום שני עובדים שעזבו -עמיעד לפידות ,מדען ,החליף את
חגית שמאי ,וזיו אליהו ,החליף את חן לוי כרכז קשרי תומכים.

_________________
אהובה ווינזדור – חברת ועד

_____________
ברי לבנפלד – יו"ר
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