
                                                          

 

 

 

 91.1.96מיום :   62מס' 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            

                       

 :  יו"ר חיים ויין חברי ועדת ביקורת

   יעקב אליהו – חבר ועדה                            

 

               :      יעקב ברנשטיין אורחים 

                   

 עו"ד אייל פלטק          יועמ"ש :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

 :  דברי הנוכחים
 

 יו"ר יצחק הכהן : 

 

 מתנצל על השינויים התכופים בקביעה וביטול הישיבה. 

בזמנו נקבעו כי : עדי, יעקב ואפרים יטפלו בנושא "רשם העמותות",  זלמן ואפרים ניפגשו וביצעו חלק 

 מהעבודה  לטובת דרישות : "רשם העמותות".   

 אני מדגיש שכל מה שאנחנו מתעסקים, אלו "שאריות" שהשאירו חברי ההנהלה הקודמת לנו.  

 

 :עדי קרני  –גזבר 

 

 עמודים. 061 -הבאתי את כל הכרטסת של החשבונות, כ .0
 

 זלמן שוסטר :  –חבר הנהלה 

 

 ולטפל אך ורק בנושא דרישות : "רשם העמותות".  על יו"ר הארגון להורות למזכירה לעזוב הכל

 

 חבר ועדת ביקורת מר יעקב  אליהו :

 

לכם חברי ההנהלה, יש אחריות כלפי חברי הארגון, אסור לכם לדרדר את הארגון יותר מאשר המצב  .0

 אליו הוא הגיע. 

 

 אני "ער" לכל היחסים העכורים בין חברי ההנהלה. .2
 

 תחות ולהתפטר. ההנהלה הזו חייבת לשים את המפ .3
 

 יועמ"ש, עו"ד אייל פלטק :

 

 אין לי מה לומר ומה להוסיף מעבר לדברי בישיבות האחרנות שבו קראתי לצאת לבחירות מיידיות. .0
 

הם יכולים להביא את הארגון  ןחברי ההנהלה הנוכחית הינם אנשים טובים אך נטולי יכולת ניהול ואי .2

 הזה למקום הראוי לו ולכן אני קורא שוב לחברי ההנהלה להתפטר ולצאת לבחירות.
 

בעקבות מכתבו של  "רשם ) היו"ר יסכרן וידאג לביצוע (  3.3.2109חלוקת האחריות לביצוע עד ליום :  .3

 הינה : 3.01.08העמותות" מיום : 



                                                          

 

 

 חיים ששון –סעיף א 

 הכהןיצחק  –סעיף ב 

 אייל פלטק –סעיף ג 

 ירון חי –סעיף ד 

 אייל פלטק –סעיף ה 

 אייל פלטק –סעיף ו 

 אייל פלטק –סעיף ז 

 עדי קרני –סעיף ח 

 עדי קרני – 2ט – 0סעיף ט

 ירון חי – 3סעיף  ט

 חיים ששון – 4טסעיף 

 אייל פלטק –6ט -5ט סעיף 

 עדי קרני – 7סעיף ט

 

 יו"ר ועדת ביקורת מר חיים ויין :

 

 בוצעה לאחרונה ביקורת בארגון ועלו ליקויים רבים. .0

 חברי ההנהלה אינם לוקחים כל אחריות. .2
 חברי ההנהלה אינם מבצעים את ההחלטות שהם עצמם קיבלו. .3

בכל מה  03.3.09המלצתה של וועדת הביקורת הינה כי אם לא יחולו תיקונים מיידים עד ליום  .4

 נקרא ליציאה לבחירות.שקשור ל "רשם העמותות", אני בוועדת ביקורת 
 

 זלמן שוסטר : –חבר הנהלה 

 

 יטפל בכל הנושא של "אחריות מקצועית" לחברי ההנהלה, יועמ"ש, מזכירה

 

 יעקב ברנשטיין :  –אורח 

 

 למרות שאין לי שום מחוייבות, אני מתגייס לכל עזרה שאתם צריכים, אני מוכן לעזור לכל חבר הנהלה. .0
 .   מסכים עם כל מילה של היועמ"ש .2

 

 

 "השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ היא"


