דו"ח מילולי לשנת 2021
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 2021

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
בריאות וכימיקלים:
• עבודה מקצועית ועבודת מדיניות אשר הובילה לכך שכמה עשרות רשויות מקומיות
מחויבות כיום להפחתת הדברה במרחב הציבורי.
• כנס סיכום עם הקרן לבריאות וסביבה בה הוצגה עבודת הארגון אשר הובילה למספר
הצלחות אותן ביססנו בשנה זו:
 אמנת רשויות מקומיות להפחתת הדברה נוהל להפסקת הדברה במוסדות חינוך קידום הצעת חוק להפחתת חומרי הדברה בחקלאות -קידום הצעת חוק להפחתת שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות
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פרויקט אינטגרטיבי –אקלים ,פסולת ,אנרגיה ,אוויר ומשאבי טבע
• קידום הצעת חוק אקלים ממשלתית עם המשרד להגנת הסביבה
• קידום הצעת חוק פרטית שאפתנית יותר מההצעה הממשלתית ,עם יעדי הפחתת פחמן
שאפתניים ותכנית שאפתנית להיערכות אקלימית .עבודה עם חברי כנסת מובילים על
הנושא.
• יציאה לדרך עם יישום חוק הפיקדון על בקבוקי משקה גדולים .הארגון פעל מול הציבור
לשם העלאת מודעות לנושא לצד פעילות שומר סף מול המשרד להגנת הסביבה
בדרישה שפעל לאכיפת החוק .בתוך כך ,פעל הארגון מול קרן הניקיון והוביל להחלטה
להקצות כ 100מליון שקלים מהקרן לשם רכישת מכונות לקליטת בקבוקי המשקה
מהצרכן.
• עבודה עם המשרד להגנת הסביבה לשם החלת מס על צריכת כלים חד פעמיים
• כתיבת הצעת חוק לתיקון חוק השקיות כך שהחוק יורחב ויחול על כלל הקמעונאיים
במקש (תשלום של  10אג' על כל שקית פלסטיק)
• ניהול עתירה בבג"צ נגד המשרד להגנת הסביבה בשל הפרת חוק האריזות הקובע שהחל
מה 1.1.2020לא תותר עוד הטמנת פסולת אריזות בישראל
• ניהול העתירה שהוגשה לבג"צ נגד המשרד להגנת הסביבה בשל הפרת חוק אוויר נקי
המחייב הכנת תכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר ,דבר שלא מבוצע כבר כשנתיים.
• המשך 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
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הסכום
שהוצא
(באל' )₪

272

2,195

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

הסכום
שהוצא
(באל' )₪

פרוייקט ICZM
במסגרת שיתוף הפעולה עם פורום רשויות החוף לשם הקמת מנגנון אינטגרטיבי לניהול
החוף ( )ICZMהתבצעו הפעולות הבאות:
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•
•

סיום הכנת מתווה ה  ICZMלשם ניהול אינטגרטיבי של הסביבה החופית
בתמיכת כל רשויות החוף בישראל.
כינוס וועדת ההיגוי עם רשויות החוף מסמך הניהול האינטגרטיבי לשם קבלת
אישור וועדת ההיגוי.

1,049

פרויקט תחבורה ציבורית:
•
4

•
•
•

עבודת מחקר על צדק תחבורתי .בחינת הכשלים והחסמים הקיימים לשם קידום
מדיניות של צדק תחבורתי עבור קבוצות אוכלוסייה מוחלשות הסובלות מהיעדר
תשתיות ונגישות לתחבורה ציבורית.
כתיבת מסמך המלצות ודרישות ממשרד התחבורה בנושא
קידום פרק התנועה בנושא תכנון משולב תחבורה ציבורית בקרב משרד התחבורה
ומנהל התכנון.
מתן הרצאות לאנשי מקצוע ברשויות מקומיות ,משרד התחבורה ומנהל התכנון בנושא
תכנון משולב תחבורה ציבורית

 .2המבנה הארגוני של העמותה לסוף שנת :2021
חברי הוועד:
שם חבר הועד

ת.ז.

תאריך מינוי אחרון

עו"ד ברי לבנפלד

015442205

25/07/19

ד"ר אהובה ווינדזור

051572212

25/07/19

עו"ד ענת מוסנקו

032455081

20/07/17

עו"ד ג'רמי לסטמן

326854742

26/07/18

מר אלון כרמלי

59150979

26/07/18

עו"ד יעל בירן

059273433

25/07/19
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חברי ועדת הביקורת:

שם החבר

תאריך מינוי אחרון

מספר זהות

רו"ח יוסי חיימוב

027860048

22/7/2021

רז קנה

022047195

22/7/2021

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:

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

עו"ד תמי גנות

034177832

סמנכ"לית

רו"ח אשכנזי נסי

024484271

מנהל כספים

דורי יעל

22596563

מתכננת

זר איריס

022868103

מנהלת חשבונות ומשרד

ד"ר אריה ונגר

058426065

מדען

ורד לוביץ'

027773381

דוברת

ברנדט באור

300829942

מדענית

עו"ד טל גרנות

039031224

עו"ד

עו"ד בר רוזוב

203697560

עו"ד
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עו"ד מירב עבדי

025477837

עו"ד

איילת בנהר

208348763

מנהלת מדיה דיגיטלית (בעברית)

זהר אפק

203169248

מגייסת כספים

עמרי ברכה

209533504

מגייס כספים

לפידות עמיעד

023810310

מדען

זיו רוטשטיין

305203804

מנהל גיוס משאבים

פזרקאר בר

305240830

מגייסת כספים

הלברשטט אביגייל

318419546

סויה רייצ'ל

327443990

מגייסת כספים
מנהלת מדיה דיגיטלית (בלועזית)
ואחראית קשרי תורמים בארה"ב

מספר המועסקים בעמותה בשנת ( 21 - 2021נכון לסוף השנה)
מספר המתנדבים בעמותה בשנת ( 1 - 2021נכון לסוף השנה)

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת :2021
 .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
המוקד לפליטים ומהגרים
מופ"ת מוקד פעילות
תרבותית קריית קריניצי
גולדברג פרושן ושות' רו"ח

שם נושא
המשרה
ברי לבנפלד
עו"ד
ברי לבנפלד
עו"ד
יוסי חיימוב
רו"ח
יוסי חיימוב

תפקיד בעמותה

תפקיד בתאגיד

יו"ר הועד המנהל

חבר ועד מנהל

יו"ר הועד המנהל

חבר ועד מנהל

חבר ועדת ביקורת

גזבר /מורשה חתימה

חבר ועדת ביקורת

מנהל שותף

 3.3תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
אין
 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת  2021והיוו חלק מרכזי בפעילותה :
לא ניתנו לעמותה שירותים שהיוו חלק מרכזי בפעילותה.
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 .5שימוש בכספי תרומות בשנת :2021
סכום התרומה הכוללת
שהתקבלה בתקופת הדו"ח
(באל' )₪

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

167

167

אקלים

1,049

1,049

תחבורה

300

300

ICZM

693

693

כללי  -מקרנות ותורמים בחו"ל

637

637

1,759

1,759

יעוד התרומה
בריאות וכימיקלים

כללי – מתורמים ישראלים

הערה :התרומות הכלליות מקרנות ותורמים בארץ ובחו"ל שימשו למימון פעולות העמותה
אשר לא

כוסו בתרומות ייעודיות ,וכן להוצאות תקורה ולהוצאות הנהלה.

 .6עלויות גיוס התרומות בשנת :2021
עלויות גיוס התרומות בשנת  48 :2021אל' ש"ח
 .7העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת :2021
לא בוצעו העברות כספים או נכסים שלא במסגרת מימוש המטרות.
 .8פירוט עסקאות במקרקעין בשנת :2021
לא נעשו עסקאות במקרקעין.
 .9עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת :2021
העמותה לא ביצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.
 .10דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת :2021
לא עלתה דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך.
 .11פירוט אירועים חריגים בשנת :2021
לא היו אירועים חריגים בשנת .2021
 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת :2021
לעמותה אין סניפים או עובדים הפועלים מחוץ לכתובת הרשמית המצוינת במסמכי
העמותה.
 .13פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2021
אין
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 .14עדכונים נוספים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  31/12/21ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):
עידו ש ליברמן ת.ז  - 205936958התחיל לעבוד כמגייס כספים בחודש מרץ .2022
דניאל לוין ת.ז  - 206893794התחילה לעבוד כסטודנטית בחודש מאי .2022
לי שניידמן קימלמן ת.ז  - 318240645התחילה לעבוד כמגייסת כספים בחודש יוני .2022
עו"ד אורטל סנקר ת.ז  - 301304697התחילה לעבוד כעורכת דין בחודש יולי .2022
עו"ד טלי גנות  -סיימה לעבוד בחודש ינואר .2022

 .15יעדים לשנת העבודה:
 .1התמודדות עם משבר האקלים .הפעולות:
א .עבודה עם המשרד להגנת הסביבה לשם קידום הצעת חוק האקלים הממשלתית וקידום
הצעת חוק פרטית עם חברי כנסת בנושא.
ב .קידום מסמכי מדיניות והמלצות לשם היערכות אקלימית בנושאי הסביבה השונים.
ג .קידום עבודה מול רשויות מקומיות בנוגע להיערכות עם נזקי האקלים.

 .2קידום תחבורה ציבורית .הפעולות:
א .קידום מחקר והמלצות השוואתיות מהעולם בנוגע לצדק תחבורתי ודאגה לקבוצות
אוכלוסייה מוחלשות בישראל בנושא .עבודה מול משרד התחבורה ומנהל התכנון לשם הטמעת
ההמלצות.
 .3קידום משק אנרגיה נקי ואיכות אוויר .הפעולות:
א .המשך ניהול הליך משפטי בבית המשפט העליון נגד המשרד להגנת הסביבה לשם אישור
תכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר.
ב .הכנת עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה בדבר הצורך להכיר באזור התחנה המרכזית
בת"א כאזור נפגע זיהום אוויר.
ג .עבודה מול משרד האנרגיה לשם קידום התייעלות אנרגטית.
ד .עבודה מול משרד האנרגיה לשם קידום אנרגיות מתחדשות.

6

.4

קידום משק פסולת בר-קיימא .הפעולות:

א .כתיבת הצעת חוק לתיקון חוק השקיות והרחבת חובת היטל של  10אג' לשקית על כלל
הקמעונאיים במשק.
המשך עבודה עם פורום רשויות החוף לשם אישור מנגנון אינטגרטיבי לניהול הסביבה החופית
בישראל.
ב .כתיבת הצעת חוק להפחתת השימוש וצריכת הפלסטיק בישראל.
ג .מעקב אחר יישום חוק הפיקדון.
ד .כתיבת חוקי עזר עירוניים עם רשויות מקומיות לשם איסור הכנסת מוצרים חד פעמיים
לחופי רחצה.
 .5ניהול הסביבה החופית  .הפעולה:
המשך עבודה עם פורום רשויות החוף בכדי להביא לאישור מנגנון חדש לניהול אינטגרטיבי של
הסביבה החופית בישראל.

_________________
אהובה ווינזדור – חברת ועד

_____________
ברי לבנפלד – יו"ר
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