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 סיכום ישיבת חברי הנהלת ארגון הממונים 
 

 

משרדי הארגון ב חברי הנהלת ארגון הממוניםהתקיימה ישיבת   4/5/2021  :בתאריך .1

 .)מכללת גישות( ברחובות

 בישיבה נכחו:  .2
  מס'  מס'

 )זום(  חבר הנהלה – פראג' דהאר  .2 יו"ר הארגון - יעקב עזרא   .1

 חבר הנהלה )זום(   –משה פחימה   .4 חבר הנהלה  –איב אופל   .3

 חבר הנהלה  –יצחק סלחגי הכהן   .6 חברת הנהלה  -ורדית איל ביקלס  .5

 חבר הנהלה  –חיים ששון   .8 גזבר   -יעקב שיבר  .7

 מזכירת הארגון  –טובי   .10 יו"ר ועדת ביקורת –חיים ויין   .9

11.  
 יועץ יו"ר הארגון –ישראל ולדמן 

 וממונה על איכות הניהול.

12.   

 
 מהישיבה נעדרו:  .3

  מס'  מס'

 חבר הנהלה   –זלמן שוסטר   .2 חבר הנהלה –מקס הרשקוביץ   .1

   .4 חבר הנהלה    –יעקב אליהו   .3

5.   6.   

7.   8.   
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 הנושאים אשר הועלו במהלך הישיבה:  .4
 נושא  הועלה ע"י  מס'

יו"ר יעקב    .1
 עזרא 

 ביטול פרוטוקול  -
 מכון התקנים  -
 העמותות רשם  -
 01-05נוהל ישיבת הנהלה  -
 קרן מנוף  -
 החלטות בנוגע לגזברות  -

יו"ר חיים    .2
 ויין

 נושא ביקורת  -

  –יעקב שיבר    .3
 גזבר  

 רכש וכספים  -

יועץ היו"ר    .4
 ישראל ולדמן 

    iso9001נושא   -

 
 
 
 
 
 סיכום הישיבה  .5

אחראי   ביצוע \מטלות לטיפול מס'
 ביצוע

 גמר ביצוע 

 30.3.21ביטול פרוטוקול  -  .1
 

בהתאם להחלטת הנהלה נמצא כי      -
הפרוטוקול שתומלל בישיבת הזום אינו  

משקף את תוכן הדברים שנאמרו ואף לא  
   בשלמותם.

הזום בוצע באמצעות חבר הנהלה מקס   -
 . הרשקוביץ

 
 

 מכון התקנים:   -
מסר  יועץ יו"ר הארגון מר ישראל ולדמן, 

  ויפעל הארגון חשוב לו  לחברי הנהלה כי 
כי זו לא   יצוין למען הארגון.   ללא לאות

גיע למשרדי  מ ישראל פעם ראשונה ש
על מנת לקדם את מטרותיו  הארגון  

ים והכנת הדוח  נ הכוללים מכון התק
 . 2022 לשנת השנתי

שירותי  למר ולדמן תשלום עבור   צעוה
בטענה  הייעוץ אולם דחה אותם בתוקף 

שכל מה שיעשה יהיה אך ורק  
 בהתנדבות. 
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 רשם העמותות:   -
מסמכים שנדרשו מאת הרשם העמותות   -

הנוגעים להתנהלות הנהלות קודמות  
    2017 בכלל ובפרט זה ההתנהלות משנת

במאמץ רב הוכנו והושלמו אותם חלקים  
חסרים ותוך יומיים ימסרו לרשם  

 העמותות   
  8) ם חינמייהארגון קיים ומקיים ימי עיון  -

ימי    9ימי עיון בשנה( שעד כה התקיימו 
 חברים.  315ובהם השתתפו למעלה  עיון  

בשני  השתתפו ממונים ש  240ולמעלה כ  -
 .       ים המלח  בסמינר נוספים בימי עיון 

                         
 אישור הנהלים:  -

 

ארגון וייזום פעולות הדרכה. ב.  ניהול   -
מחייבים.  כספי הארגון. ג. גביית כספים 

 .  ד. עבודת רכזים

יו"ר הארגון: האם יש מתנגדים לאישור   -
 נהלים אלו? 

 . אין מתנגדיםתשובת החברים:  -
מתוכנן כנס וסמנריון בסבסוד ארגון   -

 . 2021הממונים בחציו השני של שנת  

 
      פירוט החברים במוסדות העמותה  -

 . ותפקידיהם
 

  הוכנה רשימת שמות חברי הנהלה, -
ליד כל שם התווסף   דין., ובית  ביקורת

התפקיד לפי יכולתו ורצונו של חבר  
שמותיהם של חברי הנהלה  ההנהלה. 

   . ים ותפקידם יועלו בקרוב לאתררהנבח

 
 . 2017אישור דוחות כספיים לשנת  -

 
מצהירה   2021שנת להנהלה הנוכחית   -

בזאת כי לא היה ואין ברשותה  כל  
מסמך הנוגע לדרישה,ככל הידוע ההנהלה  

התפרקה ואין כל כתובת    2017שנת  של 
לכן הרוב המוחץ של   אליה ניתן לפנות. 

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה  



 
yupx '6מתוך  4עמוד  הנהלת ארגון הממונים  סיכום ישיבת חברי 01-01-01 :מס 

 04.05.20 :תאריך תחולה
 

על  גם זו המקובלת ם בהצהרת יםמסתפק 
 . יו"ר ועדת הביקורת 

 
 

 :  01-05נוהל ישיבת הנהלה  
נוהל זה יהיה בטל ומבוטל וזאת מאחר   -

כי הנוהל נשלח לרשם העמותות ללא  
חברי ההנהלה  אישורם וחתימתם של  

 והביקורת. 
ישראל ולדמן יכין נוהל חדש שאותו   -

 נקרא ונאשר. 
 קרן מנוף 

בהתאם  מר ישראל ולדמן יכין תוכנית  -
 קול קורא.  לתוכנית 

 גזברות
כהן  יעקב שיבר גזבר הארגון ימשיך ל

הנכנס  תקופת חפיפה עם הגזבר  ל גזברכ
לעזרתו של הגזבר החדש  . איב אופל

 פארג' דהאר. יצטרף חבר הנהלה  

 מר חיים ויין.  –יו" ועדת ביקורת               .2
 מברך על ישיבה פרונטלית ותרבותית.  -
אני מודע לעובדה שגוף ועדת ביקורת   -

  .הוא לא תמיד אהוב, אך זהו תפקידנו
בארגון של חתרנות וזה   ב וצר מצנ

בהחלט לא מקובל ומכובד ובטח לא  
 מוביל לשום מקום. 

ל  וכניגוד עניינים לא י ויפעל בחבר שפועל  -
 .כחבר הנהלה מלאל

  אני אומר זאת כגוף מבקר ישנם חברי  -
הפועלים בניגוד    הנהלה הבודדים

 . יםגובל בפלילהדבר עניינים, 
מבקש לכנס ישיבת הנהלה דחופה  אני   -

לצורך הדרכה, הכוונה ושיתוף פעולה.  
חברי   לישיבה יזמנו חברי הנהלה,

 .בית דין, וביקורת
,  כל מסמך שיוצא או נכתב חייב לצאת -

 תפוצת נאטו. ב ן ולא מדוא'ל הארגו 
יש חובה להציג כל מסמך לועדת ביקורת   -

 לפי בקשתם. 
 כל חוזה התקשרות חייב להיות במשרד.  -
ה  הגזבר ידאג להעביר למשרד את חוז -

אהרון   – ההתקשרות עם רואה החשבון 
 . אונטרשטיין
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 גזבר הארגון .  –יעקב שיבר   -  .3
אבקש מועדת ביקורת שכל שאילתות   -

נושא הגזברות עליהם רוצים לקבל מידע  
 .ישלחו בקשה במייל  ותשובות

אני שואל כאן: " האם הגזבר צריך   -
לדווח לועדת ביקורת על רבעון או כל  

 חודש" 
דו'ח כספי כל  יוגש  "   –תשובת הנהלה  -

 . רבעון"

  

 ישראל ולדמן. – יועץ הארגון   .4
ינהל ויפקח על כל תהליך הדרישות   -

נציג מכון  לבמכון התקנים ויתלווה  
התקנים בעת ביקורות לקראת קבלת  

 על ניהול האיכות.   iso 9001אישור 

  

 : יו"ר יעקב עזרא              
 עדכון לכלל חברי ההנהלה   -
לכלל   נשלחה איגרת  26/4/21בתאריך  -

חברי ההנהלה אודות השגי הארגון  
,  ברבעון הראשון של ההנהלה החדשה

א מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול  י וה
   זה .

ה  חברי ההנהלה הנוכחים בישיב 
 מאשרים. 

הנבחרת תפעל תחת עיניו  הארגון  הנהלת   -
חיים  הפקוחות של יו"ר ועדת הביקורת  

תדירויות גבוהות  ב ובתאום עימו ו  ויין
וזאת על מנת להבטיח    יותר מהנדרש

  , ניהול תקין ושקוף כלפי חברי הארגון
הארגון מר  בליווי יועץ  ו  היועץ המשפטי,

 ישראל ולדמן. 
מבקש להצביע בעד תשלום ליועצים   -

תשלום  כן ו  ע"פ הצורך.חיצוניים 
חברי  ל והוצאות אחרות הוצאות נסיעה  

וזאת על פי   הנהלה שמשתתפים בישיבות 
המדדים שנקבעו ע"י רשם העמותות  

 להלן:
   ₪  540חבר הנהלה   -
 ₪ .  595יו"ר  -
כספים אלה  שהיו"ר מבקש וממליץ  -

המגיעים לחברי הנהלה, ייתרמו לטובת  
פעילויות שונות הנוגעות לממוני בטיחות  
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עילותם ההתנדבותית של  וזאת כחלק מפ
 חברי הנהלה. 

  ,ישיבות הנהלה יתקיימו אחת לרבעון
ישיבות שלא מן המניין יתקיימו בהודעה  

הישיבה   ה שלוע"פ חשיבות  מת מוקד
הישיבה תימסר    שלעל כינוסה הודעה ה

 יום טרם קיומה.  21 לחברי ההנהלה 
ההנהלה אישרה את הגזבר החדש איב   -  .5

 אופל. 
ות  מזכירה להיתאפשר לההנהלה  -

מעורבת בהתנהלות הכספים ובמעקב  
 אחר תדפיסי הבנק. 

 אושר בהצבעה. 
  יו"ר ועדת ביקורת חיים ויין -
והיא  מסכם ישיבה זו בניצוחו של היו"ר  -

המהווים רוב כמעט  חברי הנהלה   8מנתה 
מוחלט, כל ההחלטות בסיכומים  
 מחייבים את כלל חברי ההנהלה.  

 סיכום יו"ר -
אני קורא לכלל חברי הארגון וההנהלה  

לגייס ממונים בטרם הצטרפו לארגון על  
מנת להצליח להגשים את משאלות ליבנו  

  5000ולחזק את מעמדם של קרוב ל 
  .ממונים במדינה )במשוער(

  

 
 
 _____ הישיבה הבאה תתקיים בתאריך: ______ .6

 

 נא טיפולכם בביצוע המטלות כנדרש.  .7
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