
                                                          

 

 

 

  93.3.6 מיום :  72מס' הנהלה  וקול ישיבתפרוט

 

 

 : משרדי הארגון ברחובותמיקום 

 07:11: שעה 

 :    משתתפים 

 יו"ר הארגון –יצחק הכהן    חברי הנהלה :

 מזכיר הארגון –ירון חי            

 גזבר הארגון -   קרני עדי           

 חבר הנהלה –זלמן שוסטר            

 חבר הנהלה -  ראשדני           

                       

 :  יו"ר חיים ויין חברי ועדת ביקורת

                            

 

               :      יעקב ברנשטיין אורחים 

 קידראפרים                   

 עו"ד אייל פלטק          יועמ"ש :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

 

 :  דברי הנוכחים
 

 יו"ר יצחק הכהן : 

 

 אתמול הייתי בגני התערוכה בכנס בטיחות שארגנו חברת "ערוצים". .0

מכיוון שאנחנו לא משתפים פעולה עם חברת "ערוצים", הם לא שיתפו אותנו בכנס, סיכמתי איתם  .2

 שבעתיד יהיה שיתוף פעולה בינם לבין הארגון. 

 הסמינר באילת היה מצויין, קיבלנו פידבקים מצוינים והממונים קיבלו תמורה. .3

 

 : זלמן שוסטר  –חבר הנהלה 

 

 זלמן הגיע למשרדי הארגון ולבקשתו, הועבר על ידי המזכירה לינק דו"ח מילולי עבור רשם העמותות.  .0
 יעקב ברנשטיין יסייע לשוסטר למלא את הניירת עד מחר.  –ביטוח נושאי משרה  .2

. 

 

 : יעקב ברנשטיין  –חבר הארגון 

 

 התבקשתי להיות חבר בית הדין וסרבתי .0

עם המזכירה, בפגישה ניפגשתי  – בצע גישור בין המזכירה לעדי על ידי ועדת ביקורת להתבקשתי  .2

 על חשבון זמני. לא לערוף ראשים, באתי לעשות סדרהיא כוונה הוסבר כי ה
 .על מנת להביא למצב של כבוד הדדיהגזבר לבין המזכירה אני רוצה לעשות גישור בין  .3

ולא מוכן להיות גזבר כאשר המזכירה מתפקדת פירט את טענותיו הגזבר לא מוכן לגישור, הגזבר  .4

 בתפקידה הנוכחי. 

 חבר הנהלה דני ראש :

 

ההנהלה, יש אחריות כלפי  קורא לעדי לתת צאנס אחרון להליך גישורואני ממליץ על דרך של גישור  .0

 חברי הארגון, אסור לכם לדרדר את הארגון יותר מאשר המצב אליו הוא הגיע. 

 

 :עדי קרני  –גזבר 

 

 בנקודת הזמן הזו אני לא גזבר כפי שהבהרתי .0

 אני מוכן רק לחתום על שיקים כשצריך .2

 



                                                          

 

 :הארגון יצחק הכהן יו"ר 

 לא נמצא כל חריגה כספית. –חסרים בקופת אלפי יורו, בבדיקה אצל רואה החשבון  .0
 אני אדבר עם רואה החשבון ויזמן ישיבה אצלו על מנת לקבל תשובות לענייני חשבונות. .2

 

 :יועמ"ש, עו"ד אייל פלטק 

שר חלטת חברי הארגון בכנס האחרון כאאתם כולכם עושים טעות חמורה ביותר בכך שלא מיישמים את ה

 הוחלט על שכירת חברת חקירות לוודא לאן נעלמו כספים רבים. 

 : ירון חי  –מזכיר 

 

 

את החלטת האסיפה הכללית לביצוע חקירה בנושא הכספי של הארגון בסכום אני מבקש ליישם  .0

 ₪. 25,111שהוחלט 

הנהלה שכהן באותה תקופה לנושא שצריך לתת מכתב דרך היועץ המשפטי לכל חבר  יש להוציא .2

 תשובה.

 בנושא בהירות הכספים יש לתאם פגישה עם רואה החשבון של הארגון .3

 היו"ר לתאם פגישה יחד עם חיים ויין עדי ואייל. באחריות יצחק .4

 

 אילת סמינר

 

 .רבות תשבחותוהתקבלו  ים שהיו עד היום.מוצלחהיה אחד מה סמינרה  .5

 חדרים. 032הוזמנו  .6

 1הוצאות ₪  4351הכנסות  .7

 כיבוד קל.  כוללכיתות לימוד   2העניקה לארגון   בטיחות פז .8

  הממונים קיבלו: .9

 .עם לוגו הארגון כותייא אפוד זוהר 
 .הסמינר מצגות עםדיסק און קי בצורת כרטיס אשראי 

 .אמסלם יוסי – החבר בו וזכה הוגרל אחדר חד .01

 למזכירה. ניתן אחד חדר .00

 . תמורתו ₪ 901 לארגון יועבר – נוצל שלא 51%ל ש בהנחה שני חדר .02

עדכון נעשה באמצאות  מיקום ההרצאות שונה ברגע האחרון עקב מזג האוויר ונסגר סופית במלון עצמו, .03

 ייד.טלפון נשיחות מ

 

 3למשתתפים ווצאפ קבוצת לפתוח – הבאה לשנה לקחים פקתה

 

 .2108ערכתי בדיקה הפקת לקחים מסמינר אילת  2109לקראת סמינר אילת  .04

 מיד עם הגעתי לאילת  טופלו על ידי: 

 .בדיקת חדר הרצאות במלון ספורט 
 בדיקת חדר הרצאות במלון שלמה המלך 
 ההרצאותלהעברת מיקום חדר  נציג ישרוטל במלון תיאום פגישה עם אבי. 
 ההגברה  

 מקרן 



                                                          

 

 

 בסמינר שיוצגוכל המצגות  עםאון קי  דיסק, מחשב. 

 יחידות051לאון קי על ידי   לדיסקמצגות הסמינר  העברת . 
 על ידי והמזכירה תפעול כיבוד חדר הרצאות. לוביום הסמינר טופ .05

 wowטיפול בממונים שלא קיבלו כרטיסים למופע  .06

 טיפול בממונים בודדים שלא קיבלו חדר בזמן .07

 

 בסיום הסמינר חולקו לממונים אישורי  כשירות מודפסים הוכנו מראש ע"י המזכירה.  .08

 

 :עדי קרני  –גזבר 

 

 שימוע למזכירה,נה הוסכם על ביצוע אינני מבין מדוע ההנהלה פועלת בניגוד להחלטותיה,  בישיבה האחרו .0

 ועכשיו לראשונה אני שומע כי יעקב ברנשטיין בכלל הולך על תהליך גישור בניגוד להחלטה.
אני מבקש מועדת ביקורת לבדוק את נושא קבלת ההחלטה על בחירת מלון המלך שלמה בסמינר באילת  .2

טת ההנהלה כי ולמרות שהיתה מונחת לפני המארגנים הצעה טובה יותר, וכן מבקש לבדוק את הפרת החל

 לא יינתו חדרים לאף אחד מלבד למזכירה.
 הנושא של חדרים בסמינר היה בניגוד להחלטה של חברי ההנהלה .3

 והיה צורך את שני החדרים האלו להגריל בין החברים 51%אף אחד לא היה אמור לקבל חדר בהנחה של  .4
 בחומרהכל הנושאים האלו אני רואה את  .5

 

 : יו"ר הארגון יצחק הכהן 

 

 אייל העלה רעיון לשיתוף פעולה בין אולמי אושן לבין סוכנות הביטוח של אורי קדושי. .0

הרעיון הוא שחברת הביטוח תקיים עקב לחברים באולמי אושן, אנחנו נוסיף סכום מסויים ובכך נסגור  .2

 את החוב והטענות של אושן מול הארגון
 ביטוח הסכימה והולכת על זהניפגשתי עם הסוכן אורי קדושי באילת אשר אמר לי כי חברת ה .3

 

 : ירון חי  –מזכיר 

 

 לקחת רוצה לא ואני עובדת ולא מתפקדת לא ההנהלה, חודשים . תוך בחירות לאסיפת קורא אני 3.

 בהנהלה שכזו ובצורת ניהול כזו3חלק ולהישאר 

 

 כתשובה לנאמר ע"י עדי להלן תגובתי:

 

 הכל התבצע בהתאם להחלטה בישיבת הנהלה.

 שלמתי על חדר ויש בידי קבלה המאשרת זאת. ,לא קיבלתי חדר בחינם

 הצעת המחיר הובאה בפני ההנהלה עוד בדצמבר בישיבת ההנהלה עם כל הנתונים והפרטים.

על מנת לעבוד ולדאוג לכל הפרטים הקטנים על מנת שהסמינר יתקיים על הצד הטוב  אני הגעתי יום לפני

 ביותר.

 



                                                          

 

 

שבועות. לאחר שהיו"ר נתן את אישורו שהפיק את הסמינר אם כל  6קצר מאוד כ ןהסמינר יצא לפועל בזמ

 המשתמע.

 

נהלה לא היה אני באופן אישי לקחתי אחריות לחתום על חוזה התקשרות מול ישרוטל וזאת כי אף חבר ה

 מוכן לחתום.

 

לפי דעתי אם הסמינר היה יוצא לפועל בתאריך שנקבע לביצוע ללא דחיות של חברי הנהלה שהתנגדו 

 לסמינר היה ניתן לקיים סמינר בהיקף גדול יותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 "השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ היא"

 

 

 

 

 

 

 

 


