פרוטוקול מס'  35מישיבת הנהלה מיום 7.11.19 :

משתתפים :

יו"ר הנהלה – יצחק הכהן
חבר הנהלה – זלמן שוסטר
חבר הנהלה – חיים ששון
יו"ר ועדת ביקורת – חיים ויין
חבר ועדת ביקורת – יורם ארד
אורח – דן כראדי
יועמ"ש – עו"ד אייל פלטק

סגן יו"ר  :זלמן שוסטר:
יכין עד לישיבה הבאה את תוכנית העבודה לשנת .2020 :

יו"ר  :יצחק הכהן:
אנחנו מתכוננים לקראת הכנס השנתי ביום  ,24.12.19 :ישנם עוד מספר דברים קטנים לסיים
ונהיה מוכנים בזמן.
המכתב שעדי קרני הפיץ הוא חמור מאד ,לא נכון ופוגע בארגון ,אני מסכים שההנהלה תוציא
מכתב לעדי קרני המגנה את פעולתו זו.

דן כראדי :
אני מבקש להדגיש כי אחת הסיבות לחוסר האמון של חברי הארגון בהנהלת הארגון ,הוא חוסר
השקיפות של ההנהלה.
אתם לא מפרסמים את פעולותיכם ,חברי הארגון לא מודעים למה שקורה וההרגשה היא
שהחברים מנותקים.

לגבי המכתב השקרי שהפיץ עדי קרני ,אני מבקש כי הארגון יצטרף אלי לתביעה כנגד עדי קרני
וטל לוי על הפגיעה הקשה בי באמצעות כתיבה והפצת המכתב ,למכתב היתה השפעה שלילית
ביותר עלי כחבר בארגון וכרכז הארגון בדרום ,קיבלתי עשרות טלפונים מחברים בעקבות
הפצת המכתב .יהיה זה רק הוגן כי הארגון יתייצב לצידי שהרי אני מייצג את הארגון ומהווה
רכז חברים בדרום.

יועמ"ש אייל פלטק:
לעניין המכתב של עדי קרני  :מהיבט משפטי אין לארגון הממונים כארגון ,סיבה להתערב
ולקחת חלק בכל פעולה משפטית בנושא.
פירטתי בישיבה הקודמת ואני חוזר ואומר  -אם ההנהלה לא תפעל במידי ולא יחולקו אחריות
לעניין קיום הכנס השנתי – אנחנו נתבזה ,אני לא מקבל ולא מסכים עם דבריו של היו"ר כי יש
עוד מספר דברים קטנים להכין לכנס השנתי.
מלבד חתימה על הסכם עם אולם האירועים וכפי שמסרתי וביקשתי בישיבת הנהלה קודמת -
לא נעשתה כל פעילות על מנת לקדם את האירוע ,לא חולקו משימות לחברי ההנהלה ולא
נישאר לנו הרבה זמן לפעול.
אני מבקש מהיו"ר שוב  -לחלק משימות לכל חברי ההנהלה כדי שנעמוד במשימה.
אני מצפה ומבקש מוועדת הביקורת להיות מעורבים יותר בנעשה בכל ההכנות לכנס השנתי
ולבקר את פעילות חברי ההנהלה ,דבר שלטעמי לא נעשה באופן ראוי .כמו כן על וועדת
ביקורת להפיץ לחברים את הדו"ח השנתי שלה כשבוע לפני הכנס השנתי כדי שהחברים יקראו,
ינתחו ויכינו שאלות לוועדת הביקורת ולהנהלת הארגון בכנס עצמו.
אני ממליץ כי ישיבת הנהלה הבאה תתקיים בהקדם ולא להמתין לחודש הבא כדי לקיים
ישיבת הנהלה ,אני בהרגשה וידיעה שחברי ההנהלה מנותקים מהמתרחש סביבם.
אם כל הכבוד לחברים המציגים עצמם כ"רכזי" הארגון ,עליכם כהנהלת הארגון לפעול באופן
תקין ועל פי ניהול תקין על מנת לאשר את החברים  :יעקב עזרא בצפון ודן כראדי בדרום כרכזי
הארגון ,חברים אלו טוענים ומפיצים ברשתות חברתיות כי הינם בתפקיד רשמי של " :רכזי
הארגון" ,מייצגים את הארגון ,פועלים בשם הארגון ,מפיצים מידע בשם הארגון ולדעתי עושים
דברים שלא יעשו וזאת ללא כל פיקוח ו/או שליטה ו/או בקרה ו/או אישור של חברי ההנהלה.
על פי בדיקתי חברים אלו מעולם לא אושרו על ידי הנהלת הארגון כרכזים ולכן פעולותיהם
והצגתם ככאלו אינה נכונה מכל היבט  :משפטי  /ניהולי  /תיפקודי ,כל עוד חברים אלו לוקחים
לעצמם תואר לא להם ופועלים תחת התואר הזה – יש בזה טעם לפגם ועדות לניהול לא תקין
וחוסר שליטה של חברי ההנהלה.
כמו כן ,יש להפיץ לחברי הארגון עד שבוע לפני הכנס  :דו"ח כספי ,דו"ח ועדת ביקורת ,תקנון
חדש לאישור וכל מידע או נושא אותו רוצים להעלות לדיון או לקב להחלטה בכנס השנתי.

יש לטפל ,לתאם ,לתכנן ולסגור את הנושאים הבאים לכנס השנתי במיידי :

.1סדר יום
 .2דוברים
 .3מרצים
 .4מנחה
 .5הכנת מאזן שנתי והצגתו לחברים
 .6הכנת דין וחשבון שנתי והצגתו לחברים
 .7פרוט פעולות ועדת ביקורת והצגתם בכנס
 .8פרוט שינויים והתאמות הנדרשות על ידי רשם העמותות בתקנון החדש ואישור חברי
הארגון לשינויים.
 .9דיילות
 .10הגברה
 .11מציגים
 .12ספונסרים
 .13חלוקת מידע בכנס
 .14פירסום הכנס לחברים
 .15עלות הכנס לחברים
 .16הזמנת אורחים רשמיים
סיכום:

.1
.2
.3
.4
.5

יועמ"ש ,עו"ד אייל פלטק ינסח מכתב לעדי קרני וטל לוי אשר יישלח לחברי ההנהלה
לאישור לפני מישלוח.
קיום סמינר אילת ידון עד סוף שנת .2019
ייתר הנושאים שהועלו  :משרד ,תיבת דואר ,אתר אינטרנט ,תדפיסי בנק ,תקציב
 - 2020ידונו בישיבה הבאה.
יו"ר הארגון יצחק הכהן יפעל לקדם את נושא הכנס השנתי וחלוקת משימות.
הארגון לא יצטרף ולא ייקח חלק בתביעה של דן כראדי כנגד עדי קרני וטל לוי.

