דו"ח מילולי לשנת 4112
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 העמותה391133987 :
.1

פעולות עיקריות שבוצעו בשנת :4112

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

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

בריאות וכימיקלים:

1





קידום הצעת חוק העוסקת בצמצום חומרי הדברה
כתיבת מסמכי עמדה ועבודות בנוגע לכימיקלים הבאים במגע עם מזון
קידום מדיניות לטובת תכנית לאומית לניטור ביולוגי

228

תעשיות:


4






פעילות מול וועדת ששינסקי השנייה לבדיקת היקף התמלוגים על משאבי טבע.
הופעה בפני הוועדה ,כתיבת מסמכי עמדה
ניהול בג"צ נגד הממשלה בנוגע לייצוא הגז
פעילות מול הממשלה בנושא מונופול הגז
פעילות בנושא תמלוגים עבור השימוש בחצץ .כתיבת חוות דעת כלכלית בנושא
תמלוגים מחצץ.
המשך פעילות משפטית בנושא ים המלח

377

פסולת ומיחזור:

7








קידום מדיניות בנושא פסולת אורגנית
קידום מדיניות בנושא פסולת אורגנית מסחרית
כתיבת מחקר בנושא בזבוז מזון
הכנת מודל להצעת חוק פסולת בנין
קיום כנסים בנושא פסולת אלקטרונית
המשך הטמעת חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית

1

217

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

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

זיהום מים וקרקע:







2

הגשת התנגדויות בנושא תע"ש השרון וזיהום הקרקע
עבודה מול מסמך המדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנושא זיהום קרקעות
המשך קידום הצעת החוק לשיקום קרקעות מזוהמות
שולחנות עגולים בנושא זיהום קרקעות עם בעלי העניין השונים.
פעילות ציבורית עם ארגונים מקומיים לשם קידום הטיפול בקרקעות מזוהמות.

787

הרפורמה בתכנון:
במהלך השנה ,המשיכה אט"ד להוביל מאבק כנגד השינויים הרבים שקודמו בדיני התכנון והבנייה.
להלן פירוט הפעולות שנעשו:

3





8

3

מאבק ברפורמה בתכנון המקודמת על חשבון ההגנה על הסביבה ,החברה ובריאות
הציבור
מאבק מוצלח לשם השארת נציגי הציבור והסביבה כנציגים במוסדות התכנון
הגשת בג"צים לשם הפסקת ניגוד העניינים של ראש מנהל התכנון

פרויקט אתר המידע הסביבתי:
המשך קידום הפרויקט .הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה עם החוג לגיאוגרפיה של אוניברסיטת
ת"א .האתר מבוסס על שכבות של מפות  GISהמציגות מידע סביבתי בכל הארץ ,תוך שמירה על
דינמיות ועדכניות המידע ,וכן תוך שיתוף פעולה עם גופים וארגונים המפרסמים באתר מידע
סביבתי מגוון המצוי בידיהם .בין היתר ,עלו לאתר מפות המציגות תחנות לניטור אוויר ,קידוחי
נפט וגז ,אנטנות סלולאריות ,אתרי פסולת בלתי חוקיים ,מוקדי איסוף פסולת אלקטרונית,
אינטרסים בחופים ,מוקדי נחלים מזוהמים ,מחצבות פעילות ,פארקים ציבוריים ,שמורות טבע
וגנים לאומיים ומידע רב נוסף.
שימוש שוטף במפות מאתר המידע הסביבתי לשם קידום פעילות ציבורית וחקיקתית והצגת
המפות בכנסי אדם טבע ודין.
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.
 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.
 המשך קידום מיז ם משותף עם המשרד להגנת הסביבה לשם העצמת קבוצות אוכלוסייה
מוחלשות והעלאת מודעות סביבתית במאג'ד אל כרום ובלוד.
 כמו כן ,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.

4

7

281

1,484

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

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

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.

87

הסביבה הימית:



סיום כתיבת הצעת החוק להגנת הים המתייחסת לצורך 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
עבודה עם וועדת מומחים מייעצת לשם קידום החוק
תחילת עבודה מול בעלי עניין ,חברי כנסת ותקשורת לשם קידום הצעת החוק.

.4

המבנה הארגוני של העמותה לסוף שנת :4112

8





1,198

חברי הוועד:

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

שם חבר הועד
בארי דליה – יו"ר

112223891

48618611

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

149422818

71613617

פרופ' גרוס יוסף ,עו"ד

118949292

49618614

פרופ' גרוסמן גרשון

118131321

71613617

וילנץ אביגדור

132743187

71613617

הרב לוביץ רונן

138818812

71613617

פלג עופרה

113133132

48618611

עו"ד גלית ליידר

143249347

48618611

איל אברך

138421797

48618611

עו"ד ג'ושוע קירנן

114383917

48618611

עו"ד ענת מוסנקו

174233191

71613617

7

חברי ועדת הביקורת:

מספר זהות

תאריך מינוי אחרון

שם החבר
רו"ח יוסי חיימוב

143981129

71613617

רז קנה

144123183

71613617

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה

תפקיד

מספר זהות

קבוצה א':
בארי דליה

112223891

יו"ר הועד

פלג עופרה

113133132

חברת ועד

קבוצה ב':
עו"ד ברכה עמית

142742871

מנכ"ל

עו"ד בן ארי אלי

138214949

היועץ המשפטי

רו"ח אשכנזי נסי

142292431

מנהל כספים

רן פראן

117438833

מנהלת מחל' פ' משאבים

נושאי משרה המועסקים בעמותה:

שם משפחה 6פרטי

תאור התפקיד

מספר זהות

עו"ד ברכה עמית

142742871

מנכ"ל

אדומי קארן

121179244

אחראית אתר מידע סביבתי

אדליסט יעל

137123878

דוברת

עו"ד בן ארי אלי

138214949

יועץ משפטי

זר איריס

144989117

מנהלת חשבונות ומשרד

דורי יעל

44388387

מתכננת

רו"ח אשכנזי נסי

142292431

מנהל כספים

עו"ד הלפרן מוסרי קרן

178289888

סמנכ"לית (סיימה דצמבר )4112

אופק חן

173891249

מנהלת מחלקת קשרי חברים

2

שם משפחה 6פרטי

תאור התפקיד

מספר זהות

רוני לרום

188224843

רכזת קשרי חברים

ד"ר ונגר אריה

39248183

מדען

ד"ר בעז מייזל

112892141

מדען

רועי קוצר

172138843

מדען

כספי אורון שרית

418398413

מדענית

היילי חנה ליפשיץ

743428833

מגייסת כספים בחו"ל

עו"ד לב שרמן שלי

188238783

עו"ד

עו"ד טל גרנות

178171442

עו"ד

עו"ד תמי גנות

172133974

עו"ד

עו"ד אורלי אריאב

138117183

עו"ד

עו"ד רוזנבלום אסף

121184481

מנהל המחלקה המשפטית

עו"ד אטינגר אורי

134831188

עו"ד

עו"ד גולדנברג לי-היא

412391737

עו"ד

עו"ד שלו דפנה

148398849

עו"ד

עו"ד זגמן דניאלה

711723291

עו"ד

מספר המועסקים בעמותה בשנת 73 - 4112
מספר המתנדבים בעמותה בשנת 4 - 4112

 .7פירוט תאגידים קשורים בשנת :4112
 .7.1תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם הם בעלי מניות או שותפים בהם:
אין
 7.4תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד לנושאי
משרה:

3

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 הועד המנהל

חבר דירקטוריון

שם התאגיד

שם נושא
המשרה

תפקיד בעמותה

תפקיד בתאגיד

אנפורנה

אביגדור וילנץ

חבר הועד המנהל

יו"ר הדירקטוריון

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

המכון למחקר עסקים-אונ' ת"א
תאגידים בע"מ
העמותה לילדי יפו
פרופ' יוסף גרוס-חברת עו"ד

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

 7.7תאגידים בעלי זיקה אחרת לאירגון:
אין
.2

השירותים שניתנו לעמותה בשנת  4112והיוו חלק מרכזי בפעילותה :
לא ניתנו לעמותה שירותים שהיוו חלק מרכזי בפעילותה.

.3

שימוש בכספי תרומות בשנת :4112

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

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

תעשיות

318

377

בריאות וכימיקלים

781

781

מרכז מידע סביבתי

731

731

קרקעות מזוהמות

218

787

סביבה ימית

873

873

פסולת

723

723

1,173

1,173

נקודת חן

28

28

כללי  -מקרנות ותורמים בחו"ל

313

313

1,199

1,199

יעוד התרומה

קהילה וסביבה

כללי – מתורמים ישראלים

8

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 :4112
עלויות גיוס התרומות בשנת  187 :4112אל' ש"ח

.3

העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת :4112
לא בוצעו העברות כספים או נכסים שלא במסגרת מימוש המטרות.

.9

פירוט עסקאות במקרקעין בשנת :4112
לא נעשו עיסקאות במקרקעין.

 .8עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :4112
העמותה לא ביצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.
 .11דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת :4112
לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים.
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :4112
לא היו אירועים חריגים בשנת .4112
 .14תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :4112
לעמותה אין סניפים או עובדים הפועלים מחוץ לכתובת הרשמית המצוינת במסמכי העמותה.
 .17פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :4112
אין
 .12עדכונים נוספים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  71614612ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):
אין עדכונים נוספים.

_____________

_________________

דליה בארי – יו"ר

עופרה פלג – חברת ועד

3

