
  8200לשנת  ח  מילולי"דו
  
  

מתכבדי� בזאת חברי וועד העמותה להגיש לרש� העמותות די  וחשבו  בדבר פעילות העמותה כפי  ��1980"תש, א לחוק העמותות 37בהתא� לסעי� 
  :שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור

  

  
  804109675 :מספר) ר"ע( & אזרחי� למע  מינהל תקי  וצדק חברתי ומשפטי"אומ :ש� העמותה

  

  

 :8200בשנת פעולות עיקריות שבוצעו  .1

 
לצור- י העמותה "הפעולות העיקריות שבוצעו ע

  ח"במהל- שנת הדוקידו� מטרותיה 
י העמותה לביצוע הפעולות "הסכו� שהוצא ע

  ח הכספי"בהתא� למופיע בדו

מאבק בשחיתות , פרויקט הו� ושלטו� .א
פרויקט מינהל תקי� ברשויות , שלטונית

  המקומיות
  

, פרויקטי� משותפי� ע� גורמי חו�   .ב
 –פעילות בתחו� השוויו� החברתי 

פעילות , עצמאית וע� גורמי� נוספי�
  הסברה ברחבי האר�

  

    פרויקט חינוכי ע� אוניברסיטת חיפה .ג

    סני� מחוז הצפו�  .ד

    כנסי� והוצאות,ארועי� .ה

  ח"ש 274,082  ה!כ עלות הפעילות של סעיפי� א"סה

  

  

 :8200בשנת  ל העמותהרגוני שהמבנה הא .2
 

  :)הנהלה( חברי הוועד
  

  תארי- מינוי אחרו   זהותמספר   הועד ש� חבר

  4.9.08  3028461  ר"יו  !  אריה אבנרי

  4.9.08  1657832  תשבי –יעל ארצי 

  4.9.08  924233  ר"ד, ישראל גלעדי

  4.9.08  70945936  אילנה דלפרי

  4.9.08  30059729  אורית אבדור

  4.9.08  5009850  ד"עו, מישל חדאד

  4.9.08  3264173  ר"ד, ר� כוח�

  4.9.08  003343357  אראלה גול�

  4.9.08  51827178  מעוזיה סגל

  4.9.08  000170027  אור� טוקטלי

  4.9.08  58396904  חנה אטאלי

  4.9.08  9982729  ד"עו, חיי� נתיב

  4.9.08  010914190  בני שגיר

  21.12.06  70821442  )4.9.08 חברת הנהלה עד ליו�( חנה לב

  15.7.07  2736643  )4.9.08 חברת הנהלה עד ליו� חנה פלקו�

פריד חברת הנהלה עד ) פריצי(אברה� 
  )26.6.08 ליו�

51526887  11.2.07  

 חברת הנהלה עד ליו� אורה רובינשטיי�
4.9.08(  

064428147  21.12.06  

 חברת הנהלה עד ליו� יוספה שטיינר
4.9.08(  

7901424  21.12.06  

  
  :חברי הנהלת סני� חיפה והצפו 

  

  תארי- מינוי אחרו   זהותמספר   ש� חבר

  14.7.08  6225264  ר"יו –עמוס כרמלי 

  14.7.08  58396904  חנה אטאלי

  14.7.08  6273635  אליהו לוי

  14.7.08  24343899  ר "ד, עודד סושרד

  14.7.08  78180031  ר"ד, יעקב קורי

חבר הנהלה עד ליו� ( ה פלד'פליצ
14.7.08 (  

42193607  17.5.07  

  17.5.07  54272919חבר הנהלה עד ליו� ( שחר קופרמ�
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14.7.08(  

  17.5.07  6542272  )14.7.08חבר הנהלה עד ליו� ( אר� יאור

חבר הנהלה עד ליו� ( פריד באשא
14.7.08(  

53761250  17.5.07  

חבר הנהלה עד ליו� ( שרה גולדברג
14.7.08(  

53960258  17.5.07  

חבר הנהלה עד ליו� ( גרשו� הורבי� ר"ד
14.7.08(  

50487883  17.5.07  

חבר הנהלה עד ליו� (ב ד חיי� נתי"עו
14.7.08(  

9982729  17.5.07  

 

  
  :קורתיחברי ועדת ב

  

  תארי- מינוי אחרו   זהותמספר   ש� חבר

  4.9.08  000094755  ר"יו –ח "רו, שלמה טל

  4.9.08  10200913  קובי גרשוני

  4.9.08  07924632  גאולה ברוד�

חברת ועדת ביקורת ( דליה מורגנשטר�
  )4.9.08עד ליו� 

000587907  12.3.07  

חבר ועדת ביקורת עד ( אברה� שביט
  )4.9.08ליו� 

7394174  12.3.07  

  
  :מורשי חתימה

  

  תפקיד  זהותמספר   ש�  מורשה החתימה

  חבר הנהלה, גזבר  010914190  בני שגיר

  ת הנהלהחבר  30059729  אורית אבדור

  חברת הנהלה  1657832  יעל ארצי

  
  .תקנו� העמותה מאפשר למנות מורשי חתימה שאינ� חברי ועד

  
  :)'דובר וכו,גזבר, מי שכפו� לו ישירותל ו"מנכ(נושאי משרה המועסקי� בעמותה 

  

  תאור תפקיד  זהות' מס  משפחה/פרטי ש�

  מנהלת אירועי�  025477217  קר� פורת פרומר 

  מנהלת המשרד  50627975  4.11.07מיו�  ! לבנה ברהו�  

  
  :)מתנדבי�(נושאי משרה בעמותה 

  

  תאור תפקיד  זהות' מס  משפחה/פרטי ש�

  ל"מנכ  42193607  פלד) פינחס(ה 'פליצ

מנהלת פרוייקטי�  רפואיי� ונציבת   30059729  אורית אבדור
  קבילות הציבור

  יועצת משפטית להנהלה  023908791  ד"עו, גליה גבעולי

  מנהלת הפרויקטי�  003343357  לה גול�ארא

  גזבר  010914190  בני שגיר 

  מרכזת מחוז צפו�  9814823  רות כה�

  אחראית קשרי חברי�  70821442  חנה לב

  
  

  :צוות פרוייקטורי�
  

  זהותמספר   ש� חבר

  003343357  אראלה גול�

  30059729  אורית אבדור

  010914190  בני שגיר

  1657832  יעל ארצי

  924233  גלעדיישראל 

  000170027  אור� טוקטלי

  70821442  חנה לב

  2736643  חנה פלקו�

  064428147  אורה רובינשטיי�

  8145765  ר מאיר מונסליזה"ד

  7901424  ר יוספה שטיינר"ד

  00923467  עמיק� לוי�
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  1553411  יעקב נירר "ד

  51827178  מעוזיה סגל

  6273635  אליהו לוי

  24343899  ר עודד סושרד"ד

  9982729  ד חיי� נתיב"עו

    אריה גלעד

    אברה� שביט

    אילנה דלפרי

    חיי� מילר

  
  

  :ועדת האות
  

  זהותמספר   ש� חבר

  3264173  ר"יו –ר "ד, ר� כוח�

  064428147  אורה רובינשטיי�

  70821442  חנה לב

  1657832  יעל ארצי

  7898455  עמליה לויטי�

  3616588  יונה מרגלית

  053336764  ד"עו, פישלר) פיני(פנחס 

  
   2? 2008כמה עובדי� הועסקו בעמותה בשנת 

  45? 2008כמה מתנדבי� התנדבו בעמותה בשנת 
  

  :8200בשנת  פירוט תאגידי� קשורי� .3
  

   :)או קרוביה�(בעלי מניות או שותפי� בוה� , או קרוביה� מרבית מחברי העמותהש  �פרטי� של תאגיד אחר 
  

  אי� : ומספראי�   : ש� התאגיד
  

  לנושא משרה נושא משרה בעמותה מכה  בו בתפקיד מקבילש פרטי� של תאגיד אחר
  

  

  זיקה אחרת לתאגיד  תפקיד בתאגיד אחר  ש� התאגיד האחר  תפקיד בגו� זה  ש� 

  אי�  משרה ניהולית  אחוזות רובינשטיי�  חברת הנהלה  אורה רובינשטיי�

  אי�  ח"רו  ארנסט אנד יאנג  חבר הנהלה, גזבר  בני שגיר

עצת וריו� ומורקטיחבר ד  חברת אינספייר  ל"מנכ  ה פלד'פליצ
ר קבוצת "יוו, המנהלי�
  משקיעי�

  אי�

עד ליו�  חברת הנהלה  ר"ד, יוספה שטיינר
4.9.08  

  ,כפר סילבר, אית�, ב"מת
  קידו� מעמד האישה

ב "במת: חברת הנהלה
. כפר סילבר, אית�
ב ג� משמשת "במת

ר ועדת "בתפקיד יו
חברת . פיתוח ומחקר

מועצת מעמד לקידו� 
  . האישה

  אי�

  
   :תאגיד אחר בעל זיקה לעמותהפרטי� של 

  
  אי�: מספרו אי� :ש� התאגיד

  
  
  

 :והיוו חלק מרכזי בפעילותה 8200בשנת  לעמותה שניתנוהשירותי�  .4
  

  

חלק מרכזי  תהמהוו קניות/תיאור כללי של השירות  
  )ללא ש� נות  השירות( בפעילות התאגיד

 שנית  של השירותשנתי היק� כספי 
  הקניה/

  
ספק /'נות  שירות א
  'עיקרי א
  
  0 6,000  שרותי ייצוג משפטיי�  

  
  :8200בשנת  שימוש בכספי תרומות .5

  

הכוללת שהתקבלה  סכו� התרומה
  ח"בתקופת הדו

בתקופת  השימוש שנעשה בתרומה  התרומה  ייעוד
  ח"הדו

  
  8200בשנת  עלויות גיוס התרומות .6

  
  .ותה ללא תשלומי עמלות ודמי תיוו1התרומות גויסו ישירות על ידי בעלי תפקידי� בעמ: עלות גיוס התרומות
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  8200שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת , ללא תמורה העברת כספי� ונכסי� .7

  

עבר הקשר בי  הגור� הנ  ש� הגור� אליו עבר הנכס  הנכס הכספי של י השוו  הכס�/הנעבר הנכסתיאור  
  לעמותה

  אי�
  

  אי�  אי�  אי�

  
  

      

  

 
  אי� � 2008בשנת  פירוט עסקאות במקרקעי   .8

  

  ____תת חלקה__________ חלקה_______ גוש_________תיאור הנכס  .1

 ____________סוג העסקה .2

 ____________! 'העמותה צד ב !'צד א: הצדדי� לעסקה .3

: א משרה בעמותה לצד בעסקהאו מי מנוש/או מי מחבריה ו/פירוט הקשר בי� העמותה ו .4
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________:המחיר ששול� במסגרת העסקה .5
  

 אי� :8200בשנת  עסקאות שביצעה העמותה ע� צדדי� קשורי� .9
  

  _______________________________:סוג העסקה
  

  ___________________:הצד לעסקה הקשור לעמותהש� ופרטיו של 
  

  _____________________________  :סכו� העסקה
  

  אי�: 8200בשנת  ור� מוסמ-ידי ג�דרישה לתיקו  ליקויי�  על .10
  

  _______________________________________:  ש� הגור� המוסמ1
  

  _______________________________:פירוט הליקויי� שנדרשו לתיקו�
  

  _____________________________________________________________):לרבות מועדי�(דיווח על ביצוע דרישות הגור� המוסמ1 
  

_______________________________________________________________________________________________________  
  

  
  

 :8200בשנת  פירוט אירועי� חריגי�  .11

 
  :תאור האירוע ומועדו

היתה הסתייגות של רוב  במסגרת הדיו� בהנהלה. � קובע שהנהלת העמותה רשאית להביע את דעתה על המלצות ועדת האות"תקנו� אומ .1
 . בנימוק שהמשטרה אוסרת על קציני� ושוטרי� פעילי� לקבל אות, אפרי� ארלי1להעניק אות לקצי� המשטרה ההנהלה חברי 

לאחר הפרסו� . בעקבות פרסו� בכלי התקשורת התברר שאחד מחברי הנהלת סני� הצפו� הורשע בעבר בשימוש הליכי משפט ללא קלו� .2
יכולי� להמשי1 להיות , כי חברי� חברי� שהורשעו בדי� ללא קלו�, בדיקת תקנו� התנועה העלתה. ו בתנועההושעה החבר מחברות

, � שוקלת לשנות את התקנו� ולהביא לאסיפה כללית הצעה לשינוי התקנו�"אומ. בעקבות זאת הוחלט לבטל את ההשעיה. חברי� בתנועה
  .יוכלו להימנות על שורות התנועה לא, מ שג� חברי� שהורשעו בעבירה שאי� עימה קלו�"ע

  
  

 :8200בשנת  תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .12

מקו� ההנהלה או 
  הסני� הראשי

סוג או תיאור המבנה 
או /או הציוד העיקרי ו

כלי הרכב לביצוע ' מס
   עיקר הפעילות

אזורי הפעילות 
  העיקריי�

מקו� פעילות שלא   מקו� סניפי הקבע
� או במסגרת סניפי

  שלא במקו� קבוע

  הערות

! תל 12לבונטי� ' רח
  אביב

 5משרד שכור בעל 
אי� לעמותה . חדרי�

  כלי רכב

  כל האר�
  

! בית סוקולוב בתל  
  אביב

  מוזיאו� אר� ישראל

מקו� פעילות 
שלא במסגרת 
הסניפי� נעשה 

אסיפות : לצור1
מסיבות , כלליות

חלוקת , עיתונאי�
  �"אות אומ

  סני� חיפה
  

אסיפת חברי סני�     קסטרא קניו�    אזור הצפו�  ברי�מתנהל בבתי ח
  הצפו�

  
  

          

  אי�: אירוע מהותי אחר .13
  

 

 :8200פירוט  עניי  מהותי אחר שאירע בשנת    .14
  

לדמוקרטיה . צ.אביב בשיתו� ע� תנועת נ! נער1 רב שיח באוניברסיטת תל 24.2.08ביו�  – ).לדמוקרטיה. צ.נ(קשר ע� תנועות אחרות  .1
 . רפורמות של שר המשפטי� מסכנות את מערכת המשפט והדמוקרטיה בישראלהא� ה: בנושא

במש1 . �"כל הכנסות הספר נתרמו לתנועת אומ". זעקי אר� מושחתת: "כתב ספר והוציאו לאור בש� ,�"ר הנהלת אומ"יו, אריה אבנרי .2
 .עותקי�הרצאות ונמכרו בה� ער1 , השנה נערכו מספר אירועי השקת הספר



 

../. 

5

 .ד חיי� נתיב כנציג להנהלה הראשית מטעמ�"חברי הסני� בחרו את עו. ני� צפו� קבועהנבחרה הנהלת ס .3

 .נבחרה הנהלה חדשה באסיפת חברי� .4

 www.ometz.org.ilהופעל אתר אינטרנט משודרג  .5

המסע נער1 במוסדות . אריה אבנרי –ת התנועה ר הנהל"י יו"מסע הסברה נרחב בזכות שמירת המינהל התקי� וטוהר המידות ע .6
  .י� ובתי ספר"מתנסי, בארגוני� ציבוריי�, אקדמיי�

 

  

 ) :ח המילולי לאישור האסיפה הכללית"ועד להגשת הדו 1.1.09שינויי� בענייני� המפורטי� לעיל שאירעו מתארי- ( עדכוני�  .15
  

  'מס
  

  עדכו   סעי�
  

  פירוט העדכו   בעניי 

  ועסקי� בעמותהנושאי משרה המ  2  

פוטרה מנהלת , 2009חודש ינואר ב
המשרד והועסקה מנהלת משרד 

משרת מנהלת המשרד קוצצה . במקומה
  בשעות

  נושאי משרה המתנדבי� בעמותה  2  

את  �2009 הקימה בחודש פברואר "אומ
בראש המזכירות . � חברתי"שלוחת אומ

לשעבר (הזמנית עומדת אראלה גול� 
  )כ"ח

  תנדבי� בעמותהנושאי משרה המ  2
מונה דב גולדברד  2009בחודש אפריל 

� במקו� "למנהל הפרויקטי� באומ
  אראלה גול�

  נושאי משרה המתנדבי� בעמותה  2  
ר יעקב ניר מונה לנציב קבילות "ד

  הציבור במקו� אורית אבדור

  נושאי משרה המתנדבי� בעמותה  2  
חיי� מילר נתמנה כאחראי בנושאי 

ר� במקומו של איכות הסביבה בצפו� הא
  דורו� טל

  נושאי משרה המתנדבי� בעמותה  2  
ד חיי� נתיב נתמנה כאחראי על "עו

  פרויקטי� חינוכי�

  נושאי משרה המתנדבי� בעמותה  2  
ד מאיר הפלר התמנה ליוע� משפטי "עו

ד חיי� "לסני� הצפו� במקומו של עו
  נתיב

  הקמת מועצה ציבורית  עדכוני�  15  

  � תקשורתי"הקמת אומ  עדכוני�  15  

  �"צעירי אומ  עדכוני�  15  

  עדכוני�  15  
� ע� "פרוייקט משות� של תנועת אומ

מועצת הסטודנטי� של הפקולטה 
  למשפטי� באוניברסיטת חיפה

  
  
  

  חברי ועד העמותה חתימת
  
  

, עילהמפורט ל 2008נת ח המילולי לש"את פרטיו של הדו מאשרי� בזאת ,חברי ועד העמותהשני , בני שגיר �ו אריה אבנרי, מ"הח, אנו
  .13.9.08 ידי האסיפה הכללית ביו��ואושר על ______אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביו� 

  
  
  

    ___________          _____________  
    בני שגיר          אריה אבנרי    

        
  

  ___________:תארי-
  

  ח הקיי�   "נית  להוסיפ� ולצרפ� לדו, ח"במידה ויש צור- להוסי� פרטי� נוספי� מעבר לנדרש בדו �לתשומת לב
 


