
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 /81/8112מתאריך  22פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 
 

 יעקב אליהו. עדי קרני, ירון חי, חיים ששון, חיים ויין,זלמן שוסטר, נוכחים : יצחק סלחג'י הכהן, 
 טלי שקד.            

 אהוד ענבל, ענבל אמיתי.אורחים: יעקב ברנשטיין, 
 
 

            . נושא "אושן"2. נושא שירלי 1: נושאים על הפרק  2: טלי שקד

 

תגובה מחלק   נדון והבהרתי את הצד המשפטי בהמשך נשלח מיילים ללאשירלי נושא  .1

 מחברי ההנהלה.

בסוף יולי  ₪ 110111צעתי לקבל הצעת הפשרה. ברמה של עובד מעביד. ההצעה עמדה ה

 בקשתי לקבל את תשובתכם. 

 .₪ 1100111כרגע יש תביעה על סך 

 הארגון נתון בתביעה משפטית 0 לא עושים מה שיועצת משפטית אומרת.

 אני לא יכולה להמשיך לעבוד  בלי שיתוף פעול.

 .₪ 210111וכתב פשרה ל  1.1.11הגנה עד  יום ניתנה ההערכה לכתב 01

 עדי קרני וכנגד תתבצע תביעה כנגד יהודה פוזנר. –נגד  1בעד0  4 –החלטה 

 עדי קרני: אני מתפטר מהגזברות.

 להלן הבהרתו של מר קרני וחזרתו מהתפטרותו.

 ראשית 0 התפטרתי מהגזברות בלבד ואף הדגשתי זאת0

אני חושב )גם היום( שאסור להיכנע לסחטנות וארגון כמו שלנו מעבר לכך שמדובר בכספי 

ציבור0 צריך לשדר גם ערכים0 אין לי צל של ספק שהייתה קנוניה בעניין זה0 לכן אמרתי שלא 

 התפטרתי מתפקידי כגזבר0אתן את ידי בחתימה לשלם0 ו

לאחר שיחה עם מר יצחק סלחג'י הכהן כיו"ר שדיבר אלי לחזור בי לתפקיד הגזבר בין היתר 

שהתפטרות גזבר ומינוי חדש של גזבר ימשוך זמן רב ובינתיים הפעילות הגזברית תשותק 

 לזמן ממושך0

ת הוצאות המשפט התייעצות עם עורך דין חיצוני הסביר לי שגם אם נזכה בבית המשפט0 עלו

גדולה מהתוצאה תהייה אשר תהייה0 לכן חרקתי שיניים וחזרתי לתפקיד גזבר0 בדיעבד 

צדקתי0 תאבונה הרב של התובעת הביאה לבקשה סחטנית חדשה0 וכיום אנחנו בהליך של 

 כתב הגנה ותביעה צד ג'

 



 
 
 
 
 
 

 

טלי מבקשת מהיו"ר להעביר מכתב חתום על ידו ובו כתוב בהתאם להחלטת הנהלה 

 לסילוק תביעתה. ₪ 210111הוחלט לשלם לשירלי מימון  22/11/12בתאריך התקיימה ש

 להם  ₪ 100111שיקבלו פיצוי. בקשה לפשרה ע"י טלי שקד נושא "אושן" ניתנה להם אישור  .2

 לא הסכימו. .0

 .11באוקטובר0 קוד סריקה  0ממתינה לתגובה למכתב תלונה התקבל מרשם העמותות מיום 

 .2112לדצמבר  12יש להפיץ שוב לחברי ההנהלה ותשובת היו"ר בנושא עד יום ראשון 

 .2112לנובמבר  22לבקשתה של טלי שקד רישום בפרוטוקול מכתב הפסקת התקשרות מיום 

 )מצ"ב העתק(.

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 יו"ר תא עורכי מבדקי מוסדות חינוך0 מנהל בית ספר עם מרצים ללא עזרה. : מאיר זייפלד

 מבקש לגייס מזכירה נוספת בחצי משרה.

 לעורכי מבדק מוסדות חינוך.ימי עיון  6מתוכנן לקיים  2111שנת 

 נמצא במשא ומתן עם מרצים מבחינת מיקום ועלויות.

 ולפעול על פיו. ארגון: מבקש מכל חבר הנהלה לקרוא את תפקידו בתקנון הירון חי

 במידה וחבר הנהלה אינו מבצע את תפקידו מבקש שיפרוש.

 נתית להלן הנתונים : הובטח להעביר לחברי ההנהלה דוח מפורט הוצאות והכנסות  וועידה הש

 משתתפים. 011הסכם התחייבות של -לאגו 

 ממונים לא כולל חברי הנהלה ורכזים0 לא כולל מציגים0 לא כולל אורחים. 011בוצע רישום של 

 

 : הכנסות

 

  ₪ 020111 הכנסות רישום ממונים לוועידה 

 ₪ 410111 מציגים. 16 –נותני חסות 

 

  ₪ 999,/0 סה"כ

 : הוצאות

 

  ₪ 020211 לאגו אירועים

  ₪ 6660 הגברה

  ₪ 2010 דיילות ותגים

  ₪ 212 דגלים לוגו ולאום

  ₪ 111 חולצות לבנות

 עדיין לא הועברו קבלות מוניות

 

 9/,,08 סה"כ

 

 ₪ 29,,,8רווח של 

 

 מבקש להוציא מכתב תודה למרצים0 נותני חסות0 ממוני בטיחות ולאגו אירועים.

 מתבקשים :חברי הנהלה 

 .הפקת לקחים וועידה שנתית להעביר במייל 

  2112באחריות כל חבר הנהלה להוציא סיכום שנתי מה עשה למען הארגון במהלך שנת. 

 .לעבור על נהלי ארגון הממונים ובמידת הצורך לרענן נהלים 

 מבקש לאשר הצעת מחיר לסמינר אילת.



 
 
 
 
 
 

 

 הצעות מחיר. 0הוחלט לקבל  –שדרוג אתר ארגון הממונים 

 הוחלט לקבל הצעות מחיר. –משרד רואה חשבון 

 שלא ממלאים את תפקידם.מבקש מבית דין וועדת ביקורת לעשות שימוע ליו"ר הארגון ולחיים ששון 

 : בוועידה השנתית אושר לביצוע מבקר חיצוני להתנהלות הכספים בארגון.חיים ויין

 ורת רואה זכות לבחור את ההצעה המתאימה.הצעות מחיר וועדת ביק 0הועברו 

 מבקש לשיתוף פעולה 0 סיוע ועזרה של כל אחד.

 דוח ליקויים נשלח מספר פעמים ומרבית הנושאים לא טופלו. הדוח ישלח שוב.

 ממונים. 611אחרת נרד ל  2111מבקש לקדם גיוס ממונים לשנת 

 מבקש להעביר תשלום לספקים.

משרדי רואה חשבון : משרד רואה חשבון בן שמואל  2עבדנו עם נתי : בזמן כהויעקב ברנשטיין

 ומשרד רואה חשבון רני רהב.

לכנס. כנס יפה ומרשים. הערה קטנה לשנה הבאה להניח על ח ועמל : ישר כח למי שטריעקב אליהו

 הבמה שולחן עם שמות חברי ההנהלה.

 ? 2111האם יש תוכנית לשנת 

 ? 2111האם יש תוכנית לעריכת ימי עיון לשנת 

 להפיץ לממונים. 2112ממליץ תוכנית 

הנהלת הארגון מאשרת למזכירת הארגון לשלוח  2112לנובמבר  22בהתאם להחלטת הנהלה מיום 

 לממונים שלא חתמו בכניסה.. אישורי כשירות 

 .: מבקש שרכזים  לא יוציאו מסמך בשם הארגון ללא אישורזלמן שוסטר

 לא מפרסם יום עיון שאין בו רווח.

 מבקש לקבל הצעות מחיר לקיים את הסמינר בנהריה /חיפה.

 : מבקש לסדר באתר ארגון הממונים תא כיבוי אש. דניאל לוין

 לפתוח קורס כיבוי אש.

 מטרת רווח. אארגון /עמותה לל אנו :חיים ששון

 כל הנאמר ונעשה בישיבות אין להפיץ במדיה.

 ן יש סמכויות אך לא עד אין סוף.למזכיר הארגו

 העברת הסמכויות עוברות דרך היו"ר.

 בודתו של רואה חשבון ? עאין מי שבודק את 

 

 

 במשרדי ארגון הממונים. 10:99בשעה  9289182910הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 

 מבקש להעביר נושאים לישיבה עד שבועיים לפני קיום הישיבה.

 
 

 כתב ירון חי,
 ארגון הממוניםמזכיר 


