ארגונים שהשתתפו בתכנית עמיתי אברט לצדק חברתי
משנת 2005
שנים 2005-2006
אדם טבע ודין
אחד פלוס אחד
אחותי
אמנסטי אינטרנשיונל -סניף ישראל
אתך משפטניות למען צדק חברתי
בלדנא
בקול
האגודה למען ערביי יפו
האגודה לשמירת זכויות הפרט
הבית הפתוח
החברה להגנת הטבע סניף ת"א
היוט
הל"ה
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב
הקשת הדמוקרטית המזרחית
חיים וסביבה
טבקה
ידיד

ידידי כדוה"א המזרח התיכון
לינק לאיכות הסביבה
לקייה -עמותה לשיפור מעמד האישה
מגמה ירוקה
מהפך -חינוך ,דיור ,פרנסה
מוקד סיוע לעובדים זרים
מחויבות
מרכז אדוה -פרויקט זכויות בריאות
מרכז אעלאם
מרכז השל
מרכז סיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית ת"א
סינגור קהילתי
עמותת סידרה
עמותת עולים למען קליטה מוצלחת
פורום הורים עולי -ידידות ועבודה
פידל
פנים להתחדשות יהודית בישראל
פעולה ירוקה
צנטוריון
צעד קדימה לקידום החינוך ברהט
קו לעובד
קול האישה
רופאים לזכויות אדם
שדולת הנשים בישראל
שדמות -מרכז למנהיגות בקהילה
תחבורה היום ומחר

שנים 2006-2007
אדם טבע ודין
אחד פלוס אחד
אחותי
אמנסטי אינטרנשיונל -סניף ישראל
בקול
האגודה למען ערביי יפו
האגודה לשמירת זכויות הפרט
הבית הפתוח
החברה להגנת הטבע
היוט
המדרשה באורנים
המכללה החברתית כלכלית
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
המרכז לחינוך הומניסטי
העמותה למען נוער וצעירים ערבים
העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב
העמותה לקידום מעמד האישה בלקייה
הקשת הדמוקרטית המזרחית
חיים וסביבה
טבקה
ידיד
ידידי כדוה"א המזרח התיכון
מגמה ירוקה
מהפך -חינוך ,דיור ,פרנסה

מוקד סיוע לעובדים זרים
מסל"ן
מעלה
מען
מרכז אדוה -פרויקט זכויות בריאות
מרכז אעלאם
מרכז השל
מרכז סיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית ת"א
סינגור קהילתי
עולים למען קליטה מוצלחת
עלמי"א
עמותת איתך
עמותת על
פורום הורים עולי -ידידות ועבודה
פנים להתחדשות יהודית בישראל
פעולה ירוקה
צנטוריון
צעד קדימה לקידום החינוך ברהט
קו לעובד
קול האישה
רופאים לזכויות אדם
שדולת הנשים בישראל
שכנים לפיתוח משותף בגליל
שתיל
תחבורה היום ומחר

שנים 2007-2008
אדם טבע ודין
אחותי
איתך
אמנסטי אינטרנשיונל -סניף ישראל
בלדנא
בית לוחמי הגטאות  -המרכז לחינוך הומניסטי
במעגלי צדק
בת שלום
האגודה הישראלית למען יוצאי אתיופיה
האגודה למען ערביי יפו
האגודה לשמירת זכויות הפרט
הבית הפתוח
החברה להגנת הטבע
היוט
המדרשה באורנים
המכון למנהיגות בנגב
המכללה החברתית כלכלית
העמותה למען קליטה מוצלחת
העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב
הקשת הדמוקרטית המזרחית
התאחדות נוער וצעירים עולים 1+1
חיים וסביבה
טבקה

ידיד
ידידי כדוה"א המזרח התיכון
ישראל בשביל אופניים
מגמה ירוקה
מהפך -חינוך ,דיור ,פרנסה
מסל"ן
מעלה
מרכז אעלאם
מרכז השל
מרכז סיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית ת"א
סוות אל -עמאל
סינגור קהילתי
עלמי"א
פורום הורים עולי -ידידות ועבודה
פנים להתחדשות יהודית בישראל
צנטוריון
צעד קדימה
קול האישה
רופאים לזכויות אדם
שדולת הנשים בישראל
שכנים לפיתוח משותף בגליל
שתיל

שנים 2008-2009
אדם טבע ודין
אחד פלוס אחד
אחותי
אלימות SOS
בית תפילה ישראלי
בלדנא  -העמותה למען נוער וצעירים ערבים
במעגלי צדק
בת שלום
האגודה לשמירת זכויות הפרט
הבית הפתוח
הועד נגד עינויים
החברה להגנת הטבע
היוט
המדרשה באורנים
המכון למנהיגות בנגב (קהילת מגן אברהם)
המכללה החברתית כלכלית
המרכז לחינוך הומניסטי
חיים וסביבה
ידידי כדוה"א המזרח התיכון
מהפך
מחויבות לשלום ולצדק חברתי/האגודה בת"א
מחויבות לשלום וצדק חברתי/האגודה לזכויות האזרח
ממזרח שמש

מנוחה נכונה ירושלים
מסל"ן
מעלה
מרכז אעלאם
מרכז השל
מרכז סיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית ת"א
נאמני תורה ועבודה
נשים לגופן
סאות אלעאמל
סינגור קהילתי
עמותת על
עמותת קדמה
עתיד במדבר
פורום הורים עולי -ידידות ועבודה
פורום למען משפחות עולים בצפון
פנים להתחדשות יהודית בישראל
צנטוריון
רופאים לזכויות אדם
שדולת הנשים בישראל
שומרי משפט  -רבנים לזכויות אדם
שתיל
תמורה

שנים 2009-2010
אגודת הלהט"ב
אדם טבע ודין
איתך
אליס  -אימהות למען ילדים בסיכון
אס או אס אלימות
בוסתן לשלום
בית תפילה ישראלי
במעגלי צדק
דיראסאת
האגודה לזכויות האזרח
האגודה לשמירת זכויות הפרט
הועד נגד עינויים
הטלוויזיה החברתית (קהילת סינקופה)
היוט
המכללה החברתית כלכלית
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
המרכז לחינוך הומניסטי
העמותה לזכויות המשפחות המעורבות
העמותה לחיים בכבוד
מגמה ירוקה
ממזרח שמש
מן אנג'ליכי  -למענך למודעות
מנוחה נכונה
מסל"ן

מרו"ם
מרכז השל
מרכז תמורה
נאמני תורה ועבודה
נשים לגופן
סביבה תומכת
סיכוי
סינגור קהילתי
עידן חדש
עמותה לחינוך ערכי מקום בגליל
עמותת אורבניקה  -התעוררות עירונית
עמותת אל"ס
עמותת הידידים שליד ביה"ס קדמה
עמותת מהפך תג'יר
עמותת סביבה תומכת  -מרכז לקידום נשים בעסקים
עמותת רופאים לזכויות אדם
פורום למען משפחות עולים בצפון
צנטוריון
קפא
קשר -הבית של המשפחות המיוחדות
רוח נשית  -עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות
שבועת האדמה
שביל
שדולת הנשים
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם
שתיל

שנים 2010-2011
א.ס.ף
אחותי
איגי נוער גאה
אל"ס
אליס  -אימהות למען ילדים בסיכון
אלנהוד  -העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב
אס או אס אלימות
בימת קדם
במעגלי צדק
בת קול
דיראסאת
האגודה לשמירת זכויות הפרט
הועד נגד עינויים
הטלוויזיה החברתית (קהילת סינקופה)
היוט
המכללה החברתית כלכלית
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
המרכז לחינוך הומניסטי
העמותה לזכויות המשפחות המעורבות
הפורום לדו קיום בנגב
התנועה לחיים בכבוד
יסמין אלנגב
כיאן

ממזרח שמש
מן אג'ליכי  -למענך למודעות
מנוחה נכונה
מסל"ן
מען
מרכז אדוה
מרכז חינוך לאפילפסיה
מרכז קשתות רמלה
מרכז תמורה
נאמני תורה ועבודה
נוער כהלכה
נשים לגופן
סיכוי
סינגור קהילתי
עמותה לחינוך ערכי מקום בגליל -דוגרינט
עמותת הידידים שליד ביה"ס קדמה
עמותת סביבה תומכת  -מרכז לקידום נשים בעסקים
עמותת רופאים לזכויות אדם
פורום למען משפחות עולים בצפון
צ"ח
קולך
קשר -הבית של המשפחות המיוחדות
רוח נשית  -עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם
שקיפות בינ"ל ישראל
שתיל

שנים 2011-2012
א.ס.ף
אחותי
איגי
איתך  -מעכי
אל מאנארה
אליס  -אימהות למען ילדים בסיכון
אס או אס אלימות
בוסתן
ביקורים
במעגלי צדק
בת קול
דיראסאת
האגודה הישראלית למען יוצאי אתיופיה
הועד נגד עינויים
הטלוויזיה החברתית (קהילת סינקופה)
היוט
הלל תל אביב
המועצה לכפרים הלא מוכרים
המכללה החברתית כלכלית
המרכז לחינוך הומניסטי
העמותה לזכויות המשפחות המעורבות
הקואליציה לבריאות הציבור
התו החברתי
חיראכונה

יסמין אלנגב
כיאן
כל זכות
מהפך
מועדון צוותא  -עמותת על
מוקד סיוע לעובדים זרים
ממזרח שמש
מן אג'ליכי  -למענך למודעות
מנוחה נכונה
מרכז חינוך לאפילפסיה  -סורוקה
מרכז צעירים ערד
מרכז תמורה
נאמני תורה ועבודה
נשים לגופן
סביבה תומכת
סיכוי
עמותה לחינוך ערכי מקום בגליל
עמותת אל"ס
עמותת הידידים שליד ביה"ס קדמה
עמותת רופאים לזכויות אדם
ערוס אל בחר לאישה ביפו
צ"ח
קולך
רוח נשית
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם
שקיפות בינ"ל ישראל

שנים 2012-2013
א.ס.ף -סיוע לפליטים ומבקשי מקלט
אזרחים למען סביבה
אחותי
אלאמל -התקווה
אליס
אל-מנארה
אס.או.אס אלימות
ביקורים
בת קול
דוגרינט -עמותה לחינוך ערכי מקום בגליל
דיראסאת -מרכז ערבי למשפט ומדיניות
האגודה הישראלית למען יוצאי אתיופיה
הועד נגד עינויים
הטלוויזיה החברתית
הלל בן גוריון
המכללה החברתית כלכלית
הקואליציה לבריאות הציבור
התו החברתי  -במעגלי צדק
חברותא -הומואים דתיים
ישראל חופשית
כוח לעובדים
כיאן
כל זכות

כתף אל כתף
למענך למודעות
מהפך -תע'ייר
מוקד סיוע לעובדים זרים
מכון הנגב אג'יק
ממזרח שמש
מרכז לחינוך הומניסטי -בבית לוחמי הגטאות
מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית
נאמני תורה ועבודה
סביבה תומכת
ערוס אלבחר לאישה ביפו
פורום לדו קיום בנגב
קדמה
קולך
קשר -הבית של המשפחות המיוחדות
רוח נשית
שבועת האדמה
שומרי משפט -רבנים למען זכויות אדם
שכוניה -רשת הקהילות
שקיפות בינ"ל ישראל -שבי"ל
שתיל
תבל בצדק
תור המדבר

שנים 2013-2014
א.ס.ף -סיוע לפליטים ומבקשי מקלט
אגיק
אזרחים למען סביבה
איתך מעכי
אל-מנארה
במה לקהילה
בת קול
גשר חינוכי
דוגרינט -עמותה לחינוך ערכי מקום בגליל
האגודה הישראלית למען יוצאי אתיופיה
הטלוויזיה החברתית
הלל
המכללה החברתית כלכלית
הקשת הדמוקרטית המזרחית
התו החברתי
חיראאכונא
טבקה
כוח לעובדים
כיאן
למענך למודעות
מוקד סיוע לעובדים זרים
מורשתנו
מסל"ן
מרכז לחינוך הומניסטי -בבית לוחמי הגטאות

מרכז סיוע לנפגעות אונס
מרכז צדק לנשים
נעם
עיר עמים
עלמי"א
פורום דו קיום בנגב
קולך
קשר -הבית של המשפחות המיוחדות
שבועת האדמה
שדולת הנשים
שקיפות בינ"ל ישראל -שבי"ל
תבל בצדק
תור המדבר

שנים 2014-2015
אזרחים בונים קהילה
אלטופולה
אלמינא
אל-מנארה
אלנהוד
אלעאמר
אסף
ביתא
בלדנא
במקום
בת קול
גשר חינוכי
דיראסאת -מרכז ערבי למשפט ומדיניות
הגר
הועד נגד עינויים
המטה למאבק בגזענות
המרכז לחינוך הומניסטי -בבית לוחמי הגטאות
הקשת הדמוקרטית המזרחית
ואדי עתיר
חיראאכונא
טבקה
כיאן
מורשתנו

מזח שדרות
מלק"ש
מרכז צדק לנשים
סימי
ספריית גן לוינסקי
עיר עמים
פורום הנגב לשיקום
קולך
קשר -הבית של המשפחות המיוחדות
שדולת הנשים
שומרי משפט
תבל בצדק

שנים 2015-2016
א.ס.ף -סיוע לפליטים ומבקשי מקלט
אזרחים בונים קהילה
אלטופולה נצרת
אלמינא
אלנהוד
אלעאמר
אנו
בלדנא
במקום
גשר חינוכי
דוגרינט

האגודה לזכויות האזרח
הבית הפתוח
המטה למאבק בגזענות
המרכז לפיתוח קואופרטיבי בצפון
המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים
הסדנא לידע ציבורי
הקשת הדמוקרטית המזרחית
טבקה
ידיד
יוזמות קרן אברהם
ישראל חופשית
כוח לעובדים
כיאן
מגמה ירוקה
מועצת הנגב
מורשתנו
מען
מרכז הגר
מרכז לחינוך הומניסטי -בבית לוחמי הגטאות
ספריית גן לוינסקי
עיר עמים
עתיד הנגב המערבי
פורום דו קיום
קו לעובד
שומרי משפט

