דו"ח מילולי לשנת 2019
בהתאם לסעיף 37א' לחוק העמותות ,תש"ם 1980-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 העמותה580177863 :
 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :2019

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
בריאות וכימיקלים:
 כתבות נרחבות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית בנוגע לצורך בהפחתת חומרי הדברה
 קידום פרוייקט מעבר לגינון בר קיימא -פגישות עם רשויות רבות ,מפגש בכירים ,קמפיין
תקשורתי ,עבודה עם הציבור
 עבודה מול משרדי הממשלה על רישום חומרי הדברה ובחינה מחדש של חומרים
 דוח כשלי שירות המזון במשרד הבריאות
 דוח חומרים שאינם מנוטרים בפירות ובירקות
 עבודה על תוצרת מיובאת מהגדה המערבית
 ניסוח תיקון חקיקה
 עתירת חופש מידע נגד משרד הבריאות
 פניות בנוגע לנוהל פיקוח של משרד הבריאות
 פגישות עם בעלי עניין לשם קידום חקיקה לתיקון חוק המזון ולהפחתת חומרי הדברה
– התאחדות החקלאים ,התאחדות האיכרים ,חברי כנסת ,שלטון מקומי ואזורי
 המשך עבודה מול משרד הבריאות והחקלאות בדרישה להפחתת שאריות חומרי הדברה
בפירות וירקות ולהוצאת חומרים מסוכנים במיוחד.
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פרויקט אינטגרטיבי –פסולת ,אנרגיה ,אוויר ומשאבי טבע
 המשך ניהול הליך משפטי נגד הרחבת בתי הזיקוק בחיפה וניצחון בהליך בבית המשפט
העליון אשר קבע שאין להרחיב את המפעלים ללא תכנית מפורטת ותסקיר השפעה על
הסביבה.
 הכנת מתווה רחב היקף להסדרת נושא הפלסטיק והכלים החד פעמיים בישראל כך
שיקודם באמצעות חקיקת פלסטיק.
 הכנת מחקר בנושא פסולת אורגנית מסחרית  -מחקר הבוחן כיצד מטופלת הפסולת
המסחרית בעולם וממליץ על צעדי מדיניות לטיפול בפסולת האורגנית המסחרית.
 המשך עבודה לשם קידום התייעלות אנרגטית – בחינת התכנית החדשה להתייעלות
אנרגטית שמכין משרד האנרגיה ,השתתפות בשימוע לתכנית והוצאת מסמכי הערות.
 ניהול הליך משפטי נגד המשרד להגנת הסביבה בנושא החלת חוק הפקדון על בקבוקי
מ שקה של ליטר וחצי והצלחה בבג"צ אשר החליט להוציא צו על תנאי נגד המשרד
המחייב אותו לקבל החלטה להחיל את החוק או לקבל פטור מועדת הכלכלה בכנסת
שלא להחילו.
 הוצאת דוחות מקצועיים בנושא העלויות הכלכליות של פליטת פחמן ממפעלים ובנושא
גז המתאן כגז חממה המשפיע על האטמוספירה.
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הסכום
שהוצא
(באל' )₪

449

2,102

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






הסכום
שהוצא
(באל' )₪

עבודה מקצועית בנושא מי נגר אשר אינם מחלחלים למי התהום – ההשפעה הסביבתית
והאקלימית כתוצאה מכך ותחילת בחינה משפטית מהם הצעדים שיש לנקוט בכדי
לטפל נכון במי הנגר בישראל.
בחינת נושא מי הנגר כחלק מבחינה כוללת של שימור וטיפול במקורות מי התהום.
איסוף חומר מקצועי ומשפטי לשם הכנת הצעת חוק אקלים.
הוצאת "דו"ח אקלים משפטי" שבוחנת את ההסדרים הקיימים במקומות שונים בעולם
בנוגע לחקיקת אקלים ולתביעות אקלים נגד הרגולטורים ונגד מזהמים.
עבודה על שינוי אקלים בראי ההגנה על עצים – העצים כמפחיתי טמפרטורה וסופחי
פחמן דו חמצני .עבודה עם קהילות שונות ברחבי הארץ לשם הגנה על עצים מפני
עקירתם במסגרת קידום תכניות בנייה והוצאת מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים על
נוהל עבודת פקיד היערות.

פרויקט שיקום בארות

3

סיום פרויקט שיקום וטיוב בארות מים מזוהמות עם הוצאת מסמך מדיניות בנוגע לצורך
בטיפול במים טבעיים (מי תהום +טיפול במי נגר) והשבתם למגוון מקורות המים .הצגת
מסמך המדיניות בשנים הקרובות נפעל לקידום מסמך המדיניות בפני מקבלי ההחלטות
ברשות המים ובמשרד המים.

95

פרוייקט ICZM
במסגרת שיתוף הפעולה עם פורום רשויות החוף לשם הקמת מנגנון אינטגרטיבי לניהול
החוף ( )ICZMהתבצעו הפעולות הבאות:
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גובשה מסגרת ממוקדת של עקרונות  ICZMלרשויות החוף להבניית השיח,
כבסיס ותמצית המתווה המפורט;
הוגדרו ההיבטים הכלכליים לבחינה במסגרת המתווה;
הוגדרה המסגרת של החלק התכנוני במתווה;
הוכן מסמך חלופות בנוגע לבחינת מנגנון הניהול המתאים ביותר.
התקיימו ישיבות ועדת היגוי עם רשויות החוף בכדי להציג את החומרים שהוכנו.

1,037

פרויקט תחבורה ציבורית:
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פרסום וקידום מדד אדם טבע ודין לתכנון משולב תחבורה ציבורית מול רשויות
מקומיות ובעלי עניין שונים.
עבודה על מפת דרכים לאומית לתחבורה ציבורית.
פרסום דוחות מקצועיים בנוגע לזיהום אוויר מתחבורה ובנוגע לתחבורה ציבורית
חשמלית.
עבודה עם ארגונים שותפים ( 15דקות ותחבורה היום ומחר) לשם הכשרות אנשיי
מקצוע ברשויות מקומיות ,וועדות תכנון ומוסדות נוספים לשם הטמעת תכנון משולב
תחבורה ציבורית.
עבודה מול מנהל התכנון אשר הובילה לאימוץ הנחיות המבוססות על המודל של אדם
טבע ודין לתכנון משולב תחבורה ציבורית .ההנחיות מופנות למוסדות התכנון

2

628

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
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הסכום
שהוצא
(באל' )₪

המחויבים כעת לכלול את נושא התשתיות לתחבורה ציבורית כתנאי לאישור תכניות
בנייה חדשות.
המשך קידום תכנון מוטה תחבורה מול מנהל התכנון ועבודה על פיילוטים בערים שונות
בארץ לשם קידום נכון של תחבורה ציבורית.
השתתפות בכנסי חירום בכנסת בנושא תחבורה ציבורית.

קהילה וסביבה:
 עבודה עם קהילות שונות ברחבי הארץ לשם הגנה על עצים מפני עקירתם במסגרת
קידום תכניות בנייהץ
 מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים על נוהל עבודת פקיד היערות.
 עבודה על רשויות מקומיות לטובת הפחתת השימוש בחומרי הדברה ,פיילוט בתל אביב.
 מעקב אחר יישום ההסדר המשפטי עם חברת רותם אמפרט בנוגע לזיהום נחל אשלים
אשר חייב את החברה לשקם את הבריכות שפגעו באזור נחל אשלים ולהעתיק את
הבריכה הפעילה ,בריכה מס'  ,5לאזור המרוחק מתוואי הנחל.
 המשך ניהול עתירת נחל חברון
 הגשת התנגדויות והליכים משפטיים בתיקים המוגדרים כעדיפות לאומית:
 הגשת עתירה לבית המשפט העליון בדרישה למנות דירקטורים מן הציבור ומארגוניהסביבה לדירקטוריון פארק אריאל שרון.
 הגשת הליך התנגדות ולאחר מכן עתירה לבית המשפט העליון בנוגע לתכנית בנייתהרכבל בעיר העתיקה בירושלים ,אשר יהווה פגיעה נופית ,סביבתית ותחבורתית.
 -עתירה נגד הותמ"ל על אי עמידה בחובת היוועצות על פי חוק התכנון והבניה.

 .2המבנה הארגוני של העמותה לסוף שנת :2019
חברי הוועד:
שם חבר הועד

ת.ז.

תאריך מינוי אחרון

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

028244606

26/07/18

וילנץ אביגדור

054327093

26/07/18

הרב לוביץ רונן

056619604

26/07/18

עו"ד גלית ליידר

025428723

25/07/19

איל אברך

056241383

25/07/19

עו"ד ענת מוסנקו

032455081

20/07/17

עו"ד ברי לבנפלד

015442205

25/07/19

ד"ר אהובה ווינדזור

051572212

25/07/19
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שם חבר הועד

ת.ז.

תאריך מינוי אחרון

עו"ד ג'רמי לסטמן

326854742

26/07/18

מר אלון כרמלי

59150979

26/07/18
25/07/19

עו"ד יעל בירן
372חברי ועדת הביקורת:

שם החבר

תאריך מינוי אחרון

מספר זהות

רו"ח יוסי חיימוב

027860048

25/07/19

רז קנה

022047195

25/07/19

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה

תפקיד

מספר זהות

קבוצה א':
עו"ד ברי לבנפלד

015442205

יו"ר הועד

051572212

חברת ועד

ד"ר אהובה ווינדזור
קבוצה ב':
עו"ד ברכה עמית

024324931

מנכ"ל

עו"ד בן ארי אלי

056412828

היועץ המשפטי

רו"ח אשכנזי נסי

024484271

מנהל כספים

רן פראן

013279955

מנהלת מחל' פ' משאבים

נושאי משרה המועסקים בעמותה:

שם משפחה /פרטי

תאור התפקיד

מספר זהות

עו"ד ברכה עמית

024324931

מנכ"ל

עו"ד בן ארי אלי

056412828

יועץ משפטי

פראן רן

013279955

מנהלת גיוס משאבים

דורי יעל

22596563

מתכננת

זר איריס

022868103

מנהלת חשבונות ומשרד

עלושי הלאל

036887396

מתמחה

רו"ח אשכנזי נסי

024484271

מנהל כספים

4

ד"ר אריה ונגר

058426065

מדען

ורד לוביץ' (החלה לעבוד ביולי )2019

027773381

דוברת

ברנדט באור

300829942

מדענית

אורון דב (סיים באוגוסט )2019

065672180

דובר

עו"ד טל גרנות

039031224

עו"ד

עו"ד תמי גנות

034177832

עו"ד

אליהו זיו (סיים ב)30.3.19-

203397435

רכז קשרי תומכים
רכז קשרי תומכים

ניר ימיני (החל ב)4.3.19-
עו"ד רוזנבלום אסף (עזב בדצמבר )2019

040062291

מנהל המחלקה המשפטית

עו"ד גולדנברג לי-היא

204780373

עו"ד

איילת בנהר (החלה לעבוד בנובמבר )2019

208348763

מגייסת כספים

זהר אפק (החלה לעבוד ביולי )2019
יונתן בלאושטיין (החל לעבוד בפברואר
)2019
עמרי ברכה (החל לעבוד באוגוסט )2019

203169248

מגייסת כספים

204322374

מגייס כספים

209533504

מגייס כספים

לפידות עמיעד (החל לעבוד )11/03/18

023810310

מדען

אסף בן נריה (עזב בספטמבר )2019

39913397

מדען

אסף פלד

39367370

מתכנן

מספר המועסקים בעמותה בשנת 25 - 2019
מספר המתנדבים בעמותה בשנת 0 - 2019

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת :2019
 .3.1תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם הם בעלי מניות או שותפים בהם:
אין
 3.2תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד
לנושאי ממשרה:

שם התאגיד
בית חולים אלי"ן מרכז
לשיקום ילדים ונוער ע"ר

שם נושא
המשרה
ברי לבנפלד
עו"ד

תפקיד בעמותה

תפקיד בתאגיד

יו"ר הועד המנהל

חבר ועד מנהל
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המוקד לפליטים ומהגרים

ברי לבנפלד
עו"ד

יו"ר הועד המנהל

חבר ועד מנהל

עמותת שייט חיפה

אייל אברך

מופ"ת מוקד פעילות
תרבותית קריית קריניצי

יוסי חיימוב
רו"ח

חבר הועד
המנהל

חבר עמותה

חבר ועדת ביקורת

גולדברג פרושן ושות' רו"ח

יוסי חיימוב

חבר ועדת ביקורת

גזבר /מורשה חתימה
מנהל שותף

 3.3תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
אין
 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת  2019והיוו חלק מרכזי בפעילותה :
לא ניתנו לעמותה שירותים שהיוו חלק מרכזי בפעילותה.
 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :2019
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
(באל' )₪

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

373

373

1,618

1,618

שיקום בארות ומי תהום

85

85

תחבורה

288

288

ICZM

567

567

כללי  -מקרנות ותורמים בחו"ל

671

671

1,239

1,239

יעוד התרומה
בריאות וכימיקלים
אינטגרטיבי

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
 .6עלויות גיוס התרומות בשנת :2019
עלויות גיוס התרומות בשנת  64 :2019אל' ש"ח
 .7העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת :2019
לא בוצעו העברות כספים או נכסים שלא במסגרת מימוש המטרות.
 .8פירוט עסקאות במקרקעין בשנת :2019
לא נעשו עסקאות במקרקעין.
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 .9עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :2019
העמותה לא ביצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.
 .10דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת :2019
במסגרת בדיקת עומק שנערכה בעמותה בשנת  2019מטעם רשם העמותות נמצאו מספר
ליקויים' .כלל הליקויים ללא יוצא מן הכלל תוקנו .
ממצאי בדיקת העומק והאופן בו הם תוקנו הועברו לידיעת רשם העמותות.
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :2019
לא היו אירועים חריגים בשנת .2019
 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :2019
לעמותה אין סניפים או עובדים הפועלים מחוץ לכתובת הרשמית המצוינת במסמכי
העמותה.
 .13פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2019
אין
 .14עדכונים נוספים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  31/12/19ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):
נוספו שני עורכי דין מרב עבדי וענבר פפו במקום עו"ד אסף רוזנבלום שעזב ועו"ד לי-היא
גולדנברג שיצאה לחופשת לידה.
התחלף מתמחה -רון סרלקר החל לעבוד במקום הילאל עלוש.
נמיר קיסר החל לעבוד כמתכנן במקום אסף פלד.
אסף בן נריה ,מדען המים עזב.

_________________
אהובה ווינזדור – חברת ועד

_____________
ברי לבנפלד – יו"ר
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