דו"ח מילולי לשנת 2020
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 2020

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
בריאות וכימיקלים:
 יצירת אמנת רשויות מקומיות ל"אפס הדברה" במרחב העירוני
 קבלת אישורן של רשויות כמו כפר-סבא ,פ"ת ,חולון ואחרות לתחילת תהליך שמטרתו
הגעה לאפס הדברה
 השקת פורום רשויות מקומיות לאפס הדברה
 שני כנסי זום גדולים של אדם טבע ודין עם למעלה מ 100נציגי רשויות מקומיות
המחויבות להפחתת הדברה
 כתבות נרחבות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית בנוגע לצורך בהפחתת חומרי הדברה
 כתיבת הערות להחלטות משרד החקלאות להוציא חומרים לאיסור שימוש בחומרים
מסוכנים כמו כלורופיירפוס.
 עבודה מול משרדי הממשלה על רישום חומרי הדברה ובחינה מחדש של חומרים
 עתירה נגד שירות המזון
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פרויקט אינטגרטיבי –אקלים ,פסולת ,אנרגיה ,אוויר ומשאבי טבע
 כתיבת הצעת חוק אקלים עם המשרד להגנת הסביבה והשקה משותפת עם המשרד של
תזכיר החוק .בשנה הקרובה יקודם תזכיר החוק.
 עבודה מול המשרד להגנת הסביבה על היבטים נוספים הקשורים בנושא האקלים ,כמו
תמחור פחמן ,צדק סביבתי והצורך בהתחייבות ליעדים ברורים לאיפוס פחמן ו100%
אנרגיות מתחדשות עד שנת .2050
 הצלחה להכניס להסכם הקואליציוני את התחייבותה של הממשלה החדשה לחוקק חוק
אקלים לישראל.
 כתיבת מסמך עמדה בנוגע לצורך בהקמת מנהלת אקלים לישראל ,אשר תתכלל את
עבודת משרדי הממשלה השונים להפחתת גזי חממה.
 בעקבות אסון הזפת אשר פקד את ישראל ,עבודה מול המשרד להגנת הסביבה בכדי
לחייב שקיפות במסירת המידע הנוגע לאסון ,לצד השתתפות בקידום הצעת חוק
התלמ"ת (החוק המיועד להתמודד עם אסונות בים) ,כתיבת הערות לתזכיר הצעת החוק
ודרישה לקידום חוק סביבה ימית לישראל.
 ניצחון בבית המשפט העליון בבג"צ אשר חייב את המשרד להגנת הסביבה להחיל את
חוק הפיקדון על בקבוקי משקה גדולים .החלה בפועל של החוק החל מ.1.12.21
 עבודה עם המשרד להגנת הסביבה ובעלי עניין שונים בכדי להצליח ליישם את חוק
הפיקדון על בקבוקי המשקה הגדולים.
 כתיבת חוקי עזר עירוניים לאילת ולת"א בנוגע לאיסור שימוש בפלסטיק חד-פעמי
בחופי רחצה.
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הסכום
שהוצא
(באל' )₪

322

1,983

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






הסכום
שהוצא
(באל' )₪

הגשת עתירה לבג"צ נגד המשרד להגנת הסביבה בשל הפרת חוק האריזות הקובע שהחל
מ 1.120היה על המשרד לאכוף הפסקת הטמנת אריזות בישראל ,דבר שלא קרה.
ניצחון בדיון נוסף בבית המשפט העליון בהרכב של  7שופטים בעתירה שהובילה לביטול
תכניות הבנייה באפולוניה על קרקע מזוהמת .החלטת בית המשפט היא שקודם לכל
יש לשקם את הקרקע לפני קידום תכניות בניה.
הגשת עתירה לבג"צ נגד המשרד להגנת הסביבה בשל הפרת חוק אוויר נקי המחייב
הכנת תכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר ,דבר שלא מבוצע כבר כשנתיים.
הגשת עתירה נגד המדינה בדרישה לקבלת מידע אודות הכספים שהיו אמורים להגיע
לקרן אזרחי ישראל מניצול משאבי הגז.
תחילת עבודה עם עירית רמת-גן לשם טיפול במי נגר וקבלת סמכות מרשות המים
לשימוש במי נגר כמקור מים לשירותים שונים .כל זאת לשם חיסכון במים ,חיסכון
כלכלי ,מודל להתמודדות עם משבר המים כחלק ממשבר האקלים וחיסכון לרשות
המקומית

פרוייקט ICZM
במסגרת שיתוף הפעולה עם פורום רשויות החוף לשם הקמת מנגנון אינטגרטיבי לניהול
החוף ( )ICZMהתבצעו הפעולות הבאות:
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יציאה לדרך עם הכנת מתווה תכנוני שמטרתו הכנת מסמך הנחיות לעריכת
תכניות לפי עקרונות  ICZMברצועת החוף ובשטח הימי עבור רשויות מקומיות
הפועלות במרחב זה .העבודה כוללת איסוף מידע השוואתי מהארץ ומהעולם,
עיבוד המידע וכתיבת המתווה התכנוני לפי עקרונות ICZM
יציאה לדרך עם סקר משתמשים בחופי הרחצה לציבור הרחב ,בכדי לבחון את
הצרכים השונים של הציבור בחופים.
התקיימו ישיבות ועדת היגוי עם רשויות החוף בכדי להציג את החומרים שהוכנו.

890

פרויקט תחבורה ציבורית:
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פרסום וקידום מסמך המדינות למפת דרכים לאומית לתחבורה ציבורית
קידום מסמך התבחינים של אדם טבע ודין המאפשר יישום בפועל של תכנון משולב
תחבורה ציבורית
סיום כתיבת עבודה על הצורך בחישמול אוטובוסים בישראל ,חסמים והמלצות ליישום

קהילה וסביבה ועדיפות לאומית:
 המשך 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.
 ניהול עתירה כנגד הקמת הרכבל בעיר העתיקה בירושלים בשל הפגיעה הסביבתית.
קבלת צו על תנאי כנגד המדינה המורה לה להשיב מדוע יש להמשיך ולקדם תכנית
ותמ"לית לפרויקט ,ללא בחינת כל ההיבטים הסביבתיים והחבורתיים.
 המשך ניהול הבג"צ על זיהום נחל חברון
 ניהול תובענה ייצוגית נגד חברת פלנטקס לייצור תרופות אשר זיהמה במשך שנים
את הקרקע והמים באזור בו פעלה בנתניה.
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 .2המבנה הארגוני של העמותה לסוף שנת :2020
חברי הוועד:
שם חבר הועד

ת.ז.

תאריך מינוי אחרון

איל אברך

056241383

20/08/20

עו"ד ענת מוסנקו

032455081

20/07/17

עו"ד ברי לבנפלד

015442205

25/07/19

ד"ר אהובה ווינדזור

051572212

25/07/19

עו"ד ג'רמי לסטמן

326854742

26/07/18

מר אלון כרמלי

59150979

26/07/18

עו"ד יעל בירן

059273433

25/07/19

מר אמנון טולדנו

53615589

20/08/20

חברי ועדת הביקורת:

שם החבר

תאריך מינוי אחרון

מספר זהות

רו"ח יוסי חיימוב

027860048

20/08/20

רז קנה

022047195

20/08/20

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה

תפקיד

מספר זהות

קבוצה א':
עו"ד ברי לבנפלד

015442205

יו"ר הועד

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

051572212

חברת ועד

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:
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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

רו"ח אשכנזי נסי

024484271

מנהל כספים

ד"ר אריה ונגר

058426065

מדען

ורד לוביץ'

027773381

דוברת

ברנדט באור

300829942

מדענית

ענבר פפו

200268910

עוו"ד

עו"ד טל גרנות

039031224

עו"ד

עו"ד תמי גנות

034177832

עו"ד

מירב עבדי

025477837

עו"ד

ניר ימיני

066105644

רכז קשרי תומכים

רון סרלקר

316283530

מתמחה

עו"ד גולדנברג לי-היא

204780373

עו"ד

איילת בנהר

208348763

מגייסת כספים

זהר אפק

203169248

מגייסת כספים

יונתן בלאושטיין

204322374

מגייס כספים

עמרי ברכה

209533504

מגייס כספים

לפידות עמיעד

023810310

מדען

נמיר קיסר

200877470

מתכנן

כרמל כדורי רפאל

308161199

מגייסת כספים

זיו רוטשטיין

305203804

מגייס כספים

200מספר המועסקים בעמותה בשנת ( 24 - 2020נכון לסוף השנה)
מספר המתנדבים בעמותה בשנת 0 - 2020

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת :2020
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 .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:

המוקד לפליטים ומהגרים

שם נושא
המשרה
ברי לבנפלד
עו"ד
ברי לבנפלד
עו"ד

עמותת שייט חיפה

אייל אברך

מופ"ת מוקד פעילות
תרבותית קריית קריניצי

יוסי חיימוב
רו"ח

חבר ועדת ביקורת

גולדברג פרושן ושות' רו"ח

יוסי חיימוב

חבר ועדת ביקורת

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

תפקיד בעמותה

תפקיד בתאגיד

יו"ר הועד המנהל

חבר ועד מנהל

יו"ר הועד המנהל

חבר ועד מנהל

חבר הועד
המנהל

חבר עמותה
גזבר /מורשה חתימה
מנהל שותף

 3.3תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
אין
 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת  2020והיוו חלק מרכזי בפעילותה :
לא ניתנו לעמותה שירותים שהיוו חלק מרכזי בפעילותה.
 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :2020
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
(באל' )₪

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

200

200

1,455

1,455

תחבורה

300

300

ICZM

550

550

כללי  -מקרנות ותורמים בחו"ל

743

743

1,274

1,274

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
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 .6עלויות גיוס התרומות בשנת :2020
עלויות גיוס התרומות בשנת  45 :2020אל' ש"ח
 .7העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת :2020
לא בוצעו העברות כספים או נכסים שלא במסגרת מימוש המטרות.
 .8פירוט עסקאות במקרקעין בשנת :2020
לא נעשו עסקאות במקרקעין.
 .9עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :2020
העמותה לא ביצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.
 .10דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת :2020
בנובמבר  2020התקבל אישור על כך שהסתיים טיפול רשם העמותות בתיקון הליקויים
אשר הועלו בדוח ביקורת העומק.
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :2020
לא היו אירועים חריגים בשנת .2020
 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :2020
לעמותה אין סניפים או עובדים הפועלים מחוץ לכתובת הרשמית המצוינת במסמכי
העמותה.
 .13פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2020
אין
 .14עדכונים נוספים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  31/12/20ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):
נוספה עורכת דין בר רוזוב במקום עו"ד ענבר פפו שעזבה
עו"ד לי-היא גולדנברג חזרה מחופשת לידה.
מתמחה -רון סרלקר סיים לעבוד.
נמיר קיסר סיים לעבוד.

יעדים לשנת עבודה זו:
 .1התמודדות עם משבר האקלים .הפעולות:
א .השתתפות בדיונים לקידום הצעת החוק הממשלתית בכנסת
ב .קידום הצעת חוק פרטית בנושא להתמודדות עם משבר האקלים
ג .קידום מדיניות לתמחור פחמן בראי של צדק אקלימי וסביבתי
ד .קידום עבודה מול רשויות מקומיות בנוגע להיערכות עם נזקי האקלים
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.2

הפחתת השימוש בחומרי הדברה בישראל .הפעולות:

עבודה מול רשויות מקומיות לשם חתימה על אמנה המתחייבת להפסיק ריסוס במרחב
א.
העירוני.
ב .קידום חקיקה בכנסת להפחתת חומרי הדברה
עבודה מול משרדי החקלאות והבריאות לשם הוצאת חומרי הדברה מסוכנים משימוש
ג.
 .3קידום תחבורה ציבורית בישראל .הפעולות:
א .עבודה מול משרד התחבורה ומנהל התכנון לשם אימוץ תבחינים לבניית שכונות מגורים
חדשות בהתחשב בצורך בתחבורה ציבורית
ב .קידום מדיניות מול משרד התחבורה ומנהל התכנון לשם חישמול אוטובוסים בישראל
ג .עבודה מול המשרד להגנת הסביבה לשם הפחתת זיהום אוויר מרכבים פרטיים בישראל ומתן
תמריצים לתחבורה ציבורית.
 .4קידום משק אנרגיה נקי ואיכות אוויר .הפעולות:
א .ניהול הליך משפטי בבית המשפט העליון נגד המשרד להגנת הסביבה לשם אישור תכנית
לאומית להפחתת זיהום אוויר
ב .הכנת מסמך מדיניות על הצורך בהרחבת רשת החשמל בישראל לשם קידום אנרגיה
סולארית
ג .עבודה מול משרד האנרגיה לשם קידום התייעלות אנרגטית
.5
א.

קידום משק פסולת בר-קיימא .הפעולות:
קידום תכנית למפת דרכים לאומית לשם יישום התכנית הלאומית למשק הפסולת

ב .קידום חקיקה להטלת מס על מוצרי הפלסטיק כחומר מזהם
ג .עבודה מול בעלי העניין השונים לשם יישום חוק הפיקדון אשר אמור להכנס לתוקף ב1.12.21
ד .ניהול עתירה בבית המשפט העליון נגד המשרד להגנת הסביבה לשם הפסקת הטמנת פסולת
האריזות

_________________
אהובה ווינזדור – חברת ועד

_____________
ברי לבנפלד – יו"ר
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