דו"ח מילולי לשנת 2016
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 :2016

מס'

1

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
בריאות וכימיקלים:
 המשך קידום הצעת החוק העוסקת בצמצום חומרי הדברה
 הגשת עתירה לביטול השימוש בחומר הפוספין – חומר רעיל לבריאות הציבור בדגש
על ילדים
 קידום עבודה משפטית ומקצועית לשם הכנת הצעת חוק בטיחות מזון
 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
 דוח מחסור באכיפה ופיקוח על שאריות של חומרי הדברה במזון

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

379

תעשיות:
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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.
עבודה בנושא ים המלח ומשאבי טבע – הגשת ערעור לבית המשפט העליון על אי
קבלת העתירה שביקשה לחייב הוצאת היתר הפקה למפעלי ים המלח המורה להם כמה
מים מותר להם לשאוב בשנה.
עבודה מול משרד האנרגיה בנוגע לקידום אנרגיות מתחדשות
עתירה לבית הדין למים בנוגע לאי הוצאת היתר הפקה למים מים המלח

פרויקט אינטגרטיבי – פסולת ,אנרגיה ,מים ודישון :
 קידום חקיקה בנושא אנרגיות מתחדשות והובלה מוצלחת לאישורו של חוק המאפשר
פטור ממס למי שהקים פאנלים סולאריים על גג ביתו.
 המשך ניהול העתירה נגד משרד האנרגיה בדרישה להכין תכנית לאומית להתייעלות
אנרגתית.
 קידום מסמך מדיניות בנוגע לכדאיות הפיכת שאריות פסולת לאנרגיה
 קידום מסמך מדיניות בנוגע להיתכנות "אנרגיה גרעינית" בישראל
 קידום מסמך מדיניות בנוגע לנגה-וואטס וקידומו מול משרדי הממשלה הרלוונטיים.
 עבודה מול המשרד להגנת הסביבה לשם הקמה מחודשת של "פורום הפסולת".
 יזום דיונים בכנסת לשם קידום חוק פסולת בניין.
 כתיבה של הצעת חוק פרטית בנושא פסולת בניין
 תחילת שיתוף פעולה עם השפד"ן לשם קידום מסמך העוסק בהשפעות של שימוש
בבוצה לטובת דישון בחקלאות.
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624

1,028

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

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

פרויקט תחבורה ציבורית:
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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 ( 15דקות ותחבורה היום ומחר) ועם משרד התחבורה לשם
קידום תכנית מתאר ארצית לתחבורה – תמ"א  .42השתתפות בועדת ההיגוי
הממשלתית לנושא זה.
כתיבת עבודה בנושא  – TODתכנון מוטה תחבורה .עבודה שמטרתה לקדם תכנון
לתחבורה ציבורית בישראל תוך הישענות על דוגמאות קיימות מהעולם.
השתתפות בדיונים בכנסת בנושא תחבורה ציבורית
הגשת התנגדויות לתכניות בנייה שאינן מביאות בחשבון תשתיות להקמת תחבורה
ציבורית

פרויקט אתר המידע הסביבתי:
קבלת דו"ח ההערכה לפרויקט ממעריך חיצוני שמסקנתו היא שהאתר סביבתי יהפוך להיות
אתר "אדם טבע ודין" וכלי לקידום מדיניות הארגון לטובת הציבור הרחב .המשך הרחבת
הנושאים הסביבתיים שראוי להעלות על מפות לטובת מיפוי מפגעים סביבתיים והמשך
שימוש שוטף במפות מאתר המידע הסביבתי לשם קידום פעילות ציבורית וחקיקתית והצגת
המפות בכנסי אדם טבע ודין.
קהילה וסביבה:
 עבודה שנתית שוטפת עם הוועד להצלת חוף אכזיב באמצעות הגשת עתירות ,לחץ
ציבורי ,ישיבות גישור מול הוועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז צפון וישיבות עם
בעלי העניין השונים – יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה ,שר האוצר ,המשרד להגנת
הסביבה ועוד.
 עבודה עם תושבי שועפט למען סילוק מטרדי פסולת מתחום מושבם והשוואת התנאים
הסניטאריים במזרח ירושלים לאלו של מערב העיר .הגשת עתירה עם התושבים נגד
עירית ירושלים.
 עבודה משפטית וציבורית עם תושבי נוף ים לשם חיוב המדינה לנקות את הקרקעות
המזוהמות בתע"ש נוף ים.
 עבודה משפטית וציבורית עם תושבי השרון לשם חיוב המדינה לנקות את הקרקעות
המזוהמות בתע"ש השרון.
 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.

2

174

185

271

מס'
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הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
הסביבה הימית:
 הצלחה בהחתמת יו"ר הוועדות המובילות בכנסת על הצעת חוק הים ופעילות
אינטנסיבית אשר הובילה לקבלת תמיכתו של שר האוצר להצעת החוק .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
 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

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

853

פרויקט שיקום בארות ומי תהום
 הכנת מסמך מדיניות העוסק בצורך לשקם מי תהום כמקור מים טבעיים למען
הסביבה ובריאות הציבור
 הכנת חוות דעת כלכלית המעידה על כדאיות כלכלית לשקם מי תהום בישראל
 עבודה על מתווה חקיקה לתיקון חוק המים לשם חיוב תכנית לאומית לשיקום מי
תהום.
 עבודה ציבורית לשם קידום מסמכי המדיניות
 השתתפות בכנסי מים לשם העלאת המודעת לטיוב בארות מזוהמות

 .2המבנה הארגוני של העמותה לסוף שנת :2016
חברי הוועד:
מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

שם חבר הועד
בארי דליה – יו"ר

004445680

25/07/16

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

028244606

30/07/13

פרופ' גרוס יוסף ,עו"ד

009828484

25/07/16

וילנץ אביגדור

054327093

30/07/13

הרב לוביץ רונן

056619604

30/07/13

פלג עופרה

005055074

25/07/16

עו"ד גלית ליידר

025428723

27/07/15

איל אברך

056241383

27/07/15

עו"ד ענת מוסנקו

032455081

30/07/13

עו"ד ברי לבנפלד

015442205

27/07/15

ד"ר אהובה ווינזדור

051572212

27/07/15
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חברי ועדת הביקורת:

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

שם החבר
רו"ח יוסי חיימוב

027860048

25/07/16

רז קנה

022047195

25/07/16

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה

תפקיד

מספר זהות

קבוצה א':
בארי דליה

004445680

יו"ר הועד

פלג עופרה

005055074

חברת ועד

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

אדליסט יעל

053045639

דוברת

עו"ד בן ארי אלי

056412828

יועץ משפטי

פראן רן

013279955

מנהלת גיוס משאבים

זר איריס

022868103

מנהלת חשבונות ומשרד

דורי יעל

22596563

מתכננת

רו"ח אשכנזי נסי

024484271

מנהל כספים

אופק חן

037680428

מנהלת מ.קשרי חברים(עזבה )04.16

רוני לרום

066442625

מנהלת מ.קשרי חברים
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ד"ר אריה ונגר

058426065

מדען

ד"ר בעז מייזל

014684021

מדען

כספי אורון שרית

209586205

מדענית

היילי חנה ליפשיץ

327246955

מגייסת כספים בחו"ל

עו"ד טל גרנות

039031224

עו"ד

עו"ד תמי גנות

034177832

עו"ד

עו"ד פרידסון אריה

021893920

עו"ד

עו"ד רוזנבלום אסף

040062291

מנהל המחלקה המשפטית

עו"ד גולדנברג לי-היא

204780373

עו"ד

חגית שמאי

027485366

מדענית

נדב רייפר

060517596

מנהל מדיה חברתית

חן לוי

305276180

רכזת קשרי תומכים

מספר המועסקים בעמותה בשנת 26 - 2016
מספר המתנדבים בעמותה בשנת 1 - 2016
 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת :2016
 .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
המכון למחקר עסקים-אונ'
ת"א
תאגידים בע"מ
העמותה לילדי יפו
פרופ' יוסף גרוס-חברת עו"ד
קרן גלילאו

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

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
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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

 3.3תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
אין
 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת  2016והיוו חלק מרכזי בפעילותה :
לא ניתנו לעמותה שירותים שהיוו חלק מרכזי בפעילותה.
 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :2016
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
(באל' )₪

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

תעשיות

622

622

בריאות וכימיקלים

403

379

מרכז מידע סביבתי

176

176

קיימות

95

95

סביבה ימית

840

840

תחבורה

200

174

קהילה וסביבה

251

251

טיהור בארות

91

91

1,072

1,028

492

492

1,375

1,375

יעוד התרומה

אינטגרטיבי
כללי  -מקרנות ותורמים בחו"ל
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 :2016
עלויות גיוס התרומות בשנת  165 :2016אל' ש"ח

 .7העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת :2016
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לא בוצעו העברות כספים או נכסים שלא במסגרת מימוש המטרות.

 .8פירוט עסקאות במקרקעין בשנת :2016
לא נעשו עסקאות במקרקעין.
 .9עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :2016
העמותה לא ביצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.
 .10דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת :2016
לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים.
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :2016
לא היו אירועים חריגים בשנת .2016
 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :2016
לעמותה אין סניפים או עובדים הפועלים מחוץ לכתובת הרשמית המצוינת במסמכי
העמותה.
 .13פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2016
אין
 .14עדכונים נוספים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  31/12/16ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):
אין עדכונים נוספים.

_________________
אהובה ווינזדור – חברת ועד

_____________
דליה בארי – יו"ר
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