
 

 

 

 16/09/19מיום  33פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 

 

 : נוכחים

 יצחק סלחג'י הכהן, יו"ר 

 זלמן שוסטר, גזבר 

 

 :  אורחים 

 איב אופל 

 איציק סבג  

 איתי יונסי 

 

 :  יועץ משפטי ארגון הממונים 

 עו"ד אייל פלטק 

 

 מזכירה שוש אסולין 

 

 

 : שלום לכולם, נמצאים איתנו כאן אורחים מבקש שיציגו עצמם בבקשה  יצחק סלחג'י הכהן

 

 איב אופל 

   .שנה בעיריית נתניה, בעל ניסיון במערכות של בחירות: רשויות מקומיות 20ממונה בטיחות 

 מעוניין להתנדב להיות יו"ר וועדת בחירות, לנהל את הבחירות בצורה ישירה והגונה. 

 

 איציק סבג 

שנה, תחום עיסוקי הינו בטיחות אש. בעבר הייתי יו"ר תא בטיחות אש בארגון   21בטיחות ממונה 

 הממונים. 

 מבקש להתנדב לוועדת בחירות. 

 

: הצביעו בעד יצחק סלחג'י הכהן, זלמן שוסטר, בסיום    הצבעה לבחירת יו"ר וועדת בחירות איב אופל

אש שאישר בעד ועם חיים ששון שאישר  הישיבה יצחק סלחגי הכהן קיים שיחה טלפונית עם דניאל ר 

 בעד. 

 

 הצבעה לבחירת וועדת בחירות  

בסיום הישיבה יצחק סלחגי הכהן קיים שיחה טלפונית  הצביעו בעד יצחק סלחג'י הכהן, זלמן שוסטר. 

 עם דניאל ראש שאישר בעד ועם חיים ששון שאישר בעד. 

 

 יין להתנדב לוועדת בחירות . בזמן הישיבה התקיימה שיחה טלפונית עם ישראל ולדמן המעונ

 ישראל ולדמן  

שנים, מהנדס בטיחות, מהנדס חשמל. מכון התקנים בתחום    23בוגר מכון התקנים שירת בצבא קבע 

 הבטיחות. חבר בארגון הממונים מספר שנים. קיים אישור כשירות כממונה בטיחות .  

 גר באשדוד. גמלאי. 

בסיום הישיבה יצחק סלחגי הכהן קיים שיחה טלפונית  הצביעו בעד יצחק סלחג'י הכהן, זלמן שוסטר  

 עם דניאל ראש שאישר בעד ועם חיים ששון שאישר בעד. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מכתב תלונה טל לוי 

במהלך הישיבה חולק לחברי הנהלה ולחבר וועדת ביקורת יורם ערד מכתב תלונה מחבר הארגון טל  

לוי אשר מתלונן שיעקב עזרא עזרא פתח בשם ארגון הממונים קבוצת וואטסאפ והסיר את טל לוי  

 מהקבוצה. 

ופן  יצחק סלחג'י הכהן: לכל אדם יש אפשרות לפתוח קבוצת וואטסאפ. יעקב עזרא הקים קבוצה בא

 פרטי וטוען שטל לוי משתלח בו ולכן אינו מסכים שישאר בקבוצה. 

 

הוחלט לערוך בדיקה שקבוצת הוואטספ של יעקב עזרא לא בשם ארגון הממונים על הבטיחות  

 והגיהות בישראל. 

 

מסמך לכל הפורומים שהנהלת הארגון מצהירה בזאת שאין לה  יו"ר הארגון, יצחק הכהן, יוציא 

 מים של יעקב עזרא. אחריות לכל הפרסו

 

 כמו כן, יעקב עזרא מציג את הארגון ללא סמכות רק חבר הנהלה רשאי להציג את הארגון. 

 זלמן שוסטר: לא ידעתי שיעקב עזרא מציג את הארגון. 

 יצחק סלחג'י הכהן : עזרא יעקב אמור לקבל הנחיות מדניאל ראש בפועל לא קורה. 

 

 אסיפה כללית ובחירות 

ארגון הממונים יערוך אסיפה כללית ובחירות החל מאמצע חודש דצמבר  יצחק סלחג'י הכהן:   ▪

 בתיאום עם אולם אירועים. 

 הועברו לחברי הנהלה מספר הצעות מחיר לאירוע אסיפה כללית ובחירות.  ▪

 מבקש לערוך הצבעה לקיים את האירוע ב"לאגו אירועים". יצחק סלחג'י הכהן,  ▪

בסיום הישיבה יצחק סלחגי הכהן קיים  בעד,    יצחק סלחג'י הכהן, זלמן שוסטר הצביעו בעד: 

ודניאל ראש שביקש לבדוק הצעה שהועברה   שיחה טלפונית עם חיים ששון שאישר בעד 

 במחיר פחות מההצעה של לאגו אירועים. 
 מבקש לבדוק הזמנת הנוכחים הבאים לאסיפה :  , ןיצחק סלחג'י הכה ▪

 המפע"ר החדש.  
 הנדסה בגובה אלון שמש.  
 תאונות ראשי משרד התחבורה. חוקר  
 חבר כנסת  
 בן ראובן יזם חוק עוזר בטיחות.   אייל 

 

 יועץ משפטי ארגון הממונים עו"ד אייל פלטק 

נערך על ידי יום עיון בפז בטיחות. ביקשתי נציג חבר הנהלה להציג את   30/08/19בתאריך  ▪

 לא היה חבר הנהלה שהתנדב.  – הארגון 

ולמה  להתנצל בפני חברי הממונים אשר מתלוננים למה אין מספיק ימי עיון אני נאלצתי 

 הארגון לא עושה כלום.  ?מה הארגון נותן לי?הארגון לא מתפקד 
בחודש אוגוסט נערכו שני ימי עיון בנושא היבטים משפטיים. בחודש  ספטמבר נערך יום עיון   ▪

 באותו נושא על ידי. מדוע פרט לעריכת ימי עיון על ידי לא נערכים ימי עיון נוספים?  
 הועבר לטיפול יצחק סלחג'י הכהן.  – תשלום עבור השכרת ביתן חברת אם.אם.אם  ▪
  – 2019שושנה אסולין חודשים מאי, יוני, יולי, אוגוסט שנת   יש להעביר תשלום פנסיה עבור ▪

 הועבר תשלום ביום הישיבה. 
 ₪.  10,000אושר עד סכום  – שדרוג אתר הממונים  ▪

 יועבר לטיפול ההנהלה הבאה.   –תפעול פייסבוק  ▪

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 יצחק סלחג'י הכהן, יו"ר 

 

 מבקש לבדוק סטטוס ניהול תקין מול רשם העמותות.  ▪

מכתב על ידי היעוץ המשפטי של הארגון נבצר מההנהלה הקיימת להוציא דוח  יש להוציא  ▪

 . 2015ושנת  2014מילולי לשנת 

 יש לתאם פגישה עם רשם העמותות בנושא ניהול תקין לארגון הממונים.  ▪
למשתתפי סיור מתקן התפלה מי ים באשדוד,   ם יושר הצעת מחיר לרכישת ארוחת צהרא ▪

 . 22/09/19המתקיים בתאריך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצחק סלחג'י הכהן, יו"ר  רשם                                                                          

 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל 

 

 

 

 

 

 

 


