
 

 5מתוך  1עמוד  סיכום ישיבת חברי הנהלת ארגון הממונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 28.7.2021 ירדן בנימין    יעקב עזרא 

 2 28.7.2021 טובי בנימין    
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   חברי הנהלת ארגון הממוניםה של התקיימה ישיב  27/07/2021בתאריך: 

 580049518ע.ר. עמותה רשומה :  .1

 שם + תפקיד  מס'  שם + תפקיד  מס' 

 סגן יו"ר –יצחק הכהן    .2 יו"ר  –יעקב עזרא    .1

 חברת הנהלה  – ורדית איל ביקלס   .4 מ"מ   –איב אופל   .3

 חבר הנהלה  –ששון חיים    .6 חבר הנהלה  –משה פחימה    .5

 יוע"ש   –רונן ורדי   .8 חבר הנהלה    –זלמן שוסטר   .7

 חבר בית דין    –יוסף דולינסקי    .10 חבר הנהלה  –מקס הרשקוביץ    .9

     .12 חבר עמותה  – יאסר איוב   .11

 

 שם +תפקיד מס'  שם +תפקיד מס' 

 גזבר   –יעקב שיבר   .2 חבר הנהלה   –פארג' דאהר    .1

 מזכירת ארגון  –טובי בנימין    .4 חבר הנהלה    –יעקב אליהו   .3

5.   6.   

7.   8.   

 

 סטטוס ביצוע  אחראי ביצוע   מטלה מס' 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 נושא הועלה ע"י מס' 

לאחר הבחירות התכנסו חברי הנהלה והחליטו לצרף שני חברים נוספים   חברי הנהלה  .1

חברי   11נשלח לרשם העמותות את שמות (. 9למספר חברי ההנהלה )

 ההנהלה וטרם התקבל מענה מרשם העמותות.

כיום הם משמשים עמיתי כבוד בכל דבר ועניין וכמו כן יהיו שותפים 

 ללא זכות הצבעה עד אשר יאושר התקנון החדש.

פונה ליועמ"ש האם העניין חוקי   – הועלתה שאלה ע"י מקס הרשקוביץ 

 הוא לא חבר הנהלה.שאיב ישמש כגזבר למרות ש

מציע שגברת ורדית והיועמ"ש רונן ורדי ייצגו את הארגון בכל   יו"ר   –יעקב עזרא   .2

 הרשויות.

 הצבעה:
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 עד ב –יעקב עזרא 

 בעד )טלפונית( –פראג' דאהר 

 בעד  –משה פחימה 

 בעד –איב אופל 

 בעד  –חיים ששון 

 בעד   –יצחק הכהן סלחג'י 

 בעד   –זלמן שוסטר 

 בעד )טלפונית( –יעקב אליהו 

 בעד )טלפונית( –יעקב שיבר 

 בעד –מקס הרשקוביץ 

 היו"ר מבקש לקיים אסיפה כללית במהלך חודש אוגוסט הנוכחי.   יו"ר  –יעקב עזרא   .3

 ההצעה לשלב את האסיפה הכללית עם הרצאת אורח קצרה.

  –זלמן שוסטר   .4

 חבר הנהלה

 כספים והיא לא נמצאת. כתב תוכנית שנתית לצורך גיוס 

ישנו פרוטוקול מתאריך  רונן ורדי נבחר ליועמ"ש בהתנדבות.  יו"ר  –יעקב עזרא   .5

. עבןדה בשקיפות והגינות שאושר על ידי חברי ההנהלה  24.6.2021ה

 של תהליכי קבלת החלטות. 

יצחק הכהן סלחג'י    .6

 סגן היו"ר   –

הנושאים הנדרשים גל  לגבי כינוס אסיפה כללית צריך להכניס את כלל 

 על ידי רשם העמותות.

יו"ר הארגון מבקש מכל חבר הנלה הרוצה לבדוק תדפיסי בנק / רואה   יו"ר  –יעקב עזרא   .7

 חשבון. 

בנוסף ביקש מרשם העמותות להעלות את הנתונים לאתר הארגון   

 הרשם מתנגד אלא רק לרחבי הארגון   –לעניין הציבור 

גזבר +   -איב אופל  .8

 יעקב עזרא יו"ר 

 חצי שנתי.  2021מציג את דוח 

הגזבר יבדוק עם היועמ"ש האם אפשר להפיץ בין חברי ההנהלה את  

 התדפיסים. 

 :מוצג בישיבת הנהלה

 31/12/2020דוחות כפסיים של הארגון הוצגו 

 אשר יופצו באסיפה הכללית. 

ממונים,   15ממוני הצטרפו, יצאו מהארגון  456לידיעת הנהלת הארגון  יו"ר  –יעקב עזרא   .9

ממונים שהינם חברים. מהם חברים   2005בארגון רשומים כעת 

לארגון  המשלמים ונהנים מההטבות עפ"י תקנון הארגון.ממונה שנרשם 

ממשיך את חברותו בארגון כל עוד הודיע בכתב על רצונו לפרוש.  

הועדה לרשם העמותות לעידכון מס' הלבריים ישלח בהקדם וזאת לאור  

 חברים. 1800הציוות הקודם לרשפ 

על חבר אירגון הצעוניין לעיין בפקנס החברים יכול לאחר תיאום עם  

 המשרד וללא אפשור לצלם. 

ודעה זו בקבוצות הווצאפ הגדולות המנוהלת ע"י המשרד שלח ה הערה :

יו"ר הארגון יעקב עזרא ובנוסף פורסם גם בקבוצות המנוהלת ע"י דן  

 ממונים במדינה. 4500כראדי )חבר הנהלה לשעבר( לחשיפה למעלה מ 

 בביקורת של מס' בכנסה לא נמצאו ליקויים. יו"ר  –יעקב עזרא   .10

 שמתנגדים בכל החלטה מתבקשים לנמק את עצמם.חברי הנהלה  יו"ר  –יעקב עזרא   .11
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יגיע לארגון סוקר מטעם מכון התקנים על מנת   18.08.2021בתאריך ה יו"ר  –יעקב עזרא   .12

 .ISO9001לבצע מבדק נהלי עבודה בארגון ולאשר את 

 היו"ר היה נוכח במבדק + מר ישראל ולדמן.

 מזכירות.   2המשרד מנוהל ע:י  יו"ר  –יעקב עזרא   .13

בתורנויות, התבצעו עד כה מתבקשים להשתלב בימי עיון  הנהלה חברי

 ימי עיון. 19 -כ

 הצטרפותו של חבר הארגון יוסף דולינסקי להיות חבר בבית הדין.   יו"ר  –יעקב עזרא   .14

יוסף דולינסקי + רון ורדי היועמ"ש יבחנו השתלחויות של כל מיני     .15

 דין רוני שדה וכדומה(.גורמים בחוץ לארגון )עורך 

בטח נושאי משרה את  חברי  להוגשה בקשה ממס' חברות ביטוח  חברי הנהלה    .16

 ההנהלה מפני תביעות ותאונות אשיות. 

 איוב נבחר להיות רכז בתחום הבניה. חברי הנהלה  .17

מפע"ר ביקש לשלוח אליו את   –הובא לידי חברי הנהלה: חזי שוורצמן  יו"ר  -יעקב עזרא   .18

 כל הבעיות של הממונים.

היו"ר שלח אליו סדרה של שאלות הצוות שמונה לייצג : ורדית איל  

 יועמ"ש + זלמן שוסטר. ימשיך לטפל בנושא זה.  –ביקלס + רונן ורדי 

 סדרת השאלות ויצורפו לפרוטוקול.
  תאים מקצועיים  

19.     

20.     

 

 נמנעים\מתנגדים לו"ז ביצוע  אחראי ביצוע  ביצוע \מטלות לטיפול מס' 

   מזכירות מס' חברי הנהלה   .1

   מזכירות   אסיפה כללית    .2

3.  ISO9001 + מזכירות יעקב   

חזי  –סדרת שאלות למפע"ר   .4

 שוורצמן.

ורדית + רונן +  

 שוסטר  

  

5.      

6.      

7.      
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