פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  34מיום 24/10/19
נוכחים:
יצחק סלחג'י הכהן ,יו"ר
זלמן שוסטר ,גזבר
דניאל ראש ,חבר הנהלה
חיים ששון ,חבר הנהלה
וועדת בחירות:
איב אופל ,יו"ר
איציק סבג ,חבר צוות
ישראל ולדמן ,חבר צוות
וועדת ביקורת:
חיים ויין ,יו"ר
יורם ערד ,חבר וועדה
יעקב אליהו ,חבר וועדה
אורחים:
עו"ד רוני שדה ,חבר בארגון
איתי יונסי ,חבר בארגון
יועץ משפטי ארגון הממונים:
עו"ד אייל פלטק
מזכירה שוש אסולין
יצחק סלחג'י הכהן:
שלום לכולם ,נמצאים איתנו כאן אורחים מבקש שיציגו עצמם בבקשה.
ישראל ולדמן :חבר בוועדת בחירות.
רוני שדה :חבר בארגון
זלמן שוסטר:
מבקש להבהיר שכל הוצאה עבור הכנס השנתי יאושר על ידי חברי הנהלה וירשם בפרוטוקול.
עו"ד רוני שדה:
שאל את יו"ר הארגון מהם עלויות הכנס שנתי והאם ניתן לקבל טבלת אקסל מסודרת עם ההוצאות.
לא התקבלה תשובה.
עו"ד אייל פלטק:
נשלח חומר לחברי הנהלה בנושא ואין מענה מחברי הנהלה.
לאור הנתונים הוחלט שבמידה וחבר הנהלה אינו מאשר או עונה זה הסכמה.

יצחק סלחג'י הכהן:
ממונה מהצפון מבקש לקבל הטבה של ממונה חדש (ממונה שסיים בשנה האחרונה קורס משלם דמי
חבר לשנה והחברות תקפה לשנתיים).
עו"ד רוני שדה:
הארגון בשפל ,קיימים שני ארגונים :יורם אלעזרי ( לא עסק פרטי) ומומנתקן (עסק פרטי) אשר
מגדילים את כוחם על חשבון ארגון הממונים.
מומנתקן :הצטרפות תמורת דמי חבר ובתמורה חבר מקבל  2עד  3ימי עיון ללא תשלום.
וכן השתתפות בוועידה השנתית ללא תשלום.
הארגון מונה כיום  850ממונים איך תגדילו את כמות החברים ל ?1100
מציע לצרף לארגון את ממוני צה"ל ללא תשלום דמי חבר.
לחברי הנהלה יש סמכות לקבוע דמי מחיר.
עו"ד אייל פלטק:
הכנות לכנס השנתי:
 )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.
 )9הכנת האולם לבחירות.
מבקש מיו"ר הארגון חלוקת מטלות לביצוע.
לא התקבלה החלטה לחלוקת המטלות ובמהלך הדיון יעקב אליהו ביקש להקים צוות עבודה לחלוקת
מטלות.
עו"ד רוני שדה שאל האם יעקב אליהו ,חבר וועדת ביקורת אושר באסיפה הכללית ,במידה ולא ,יש
לאשר באסיפה הקרובה.
עו"ד אייל פלטק מבקש לקבל לצוות חברי הנהלה ביצועים וזאת בעקבות החלטות שמתקבלות ולא
מבוצעות.
הצוות שנבחר :יצחק סלחג'י הכהן ,זלמן שוסטר ,עו"ד אייל ביצוע משימות עד לתאריך .1.11.19
יצחק סלחג'י הכהן לקח על אחריותו טיפול בקשה לסדר.
עו"ד רוני שדה יש להגיש את הבקשה לאישור כשירות על פי הנוהל החדש.
עו"ד רוני שדה:
מועד הבחירות מועד שנקבע לא נקבע כדין.
יש להודיע לחברי הארגון  3חודשים על קיום מועד הבחירות בצירוף טופס הרשמה שלא צורף וטופס
"כרטיס ביקור אישי".

בפועל נשלחה הודעה לחברי הארגון בתאריך  14/08/19שבישיבת הנהלה מיום  7.8.19הוחלט
לקיים בעוד שלושה חודשים ועוד הוחלט כי הבחירות יתקיימו במקביל לכנס השנתי.
כמו כן ,בהודעה זו נשלחה בחירת יו"ר ו -וועדת בחירות.
לאחר מכן נשלחה הודעה לחברי הארגון בתאריך  , 25/09/19בהמשך להחלטת הנהלת הארגון
בישיבתה מיום  7.8.19 :על יציאה לבחירות ,הוחלט בישיבת הנהלה מיום :16.9.19 :
▪ מועד הבחירות ומיקום הבחירות.
▪ נקבעו חברי וועדת הבחירות.
לאחר מכן נשלח בתאריך  10/10/19טופס "כרטיס ביקור אישי"
מעבר להוצאות כספיות הבחירות לא יתרמו לארגון כלום.
הנהלה חדשה שתגיע ולא יהיה אישור מנהל תקין אינה יכולה לבצע כלום ,לא קרן מנוף
לא המוסד לבטיחות וגיהות.
יש שתי אפשרויות לצאת לבחירות:
 )1לקיים אסיפה כללית בלבד במועד ובמיקום שנקבע ולאחר קבלת אישור מנהל תקין יערך
בחירות יוצאים לדרך חדשה.
 )2בדיקה של היועץ המשפטי מול רשם העמותות דחיית הכנס השנתי לשנה הבאה ביחד עם
הבחירות.
טיעון משפטי – יציאה לבחירות לא בוצע על פי התקנון.
טיעון שני – אין אישור ניהול תקין.
עו"ד אייל פלטק:
ניהול תקין בתהליך מתקדם מאוד.
ההנהלה הקיימת לא מסוגלת לטפל בנושא.
יצחק סלחג'י כהן:
במהלך חודש יוני התקיימה ישיבה ברשם העמותות .בין השאר הובטח לקיים את האסיפה הכללית
עד סוף השנה.
אני רציתי לחסוך את העלויות ולכן רציתי לערוך את הבחירות ביחד עם האסיפה הכללית.
עו"ד רוני שדה:
אם אין אישור מנהל תקין אין צורך לקיים בחירות.
במידה ומנהל תקין מתארך ולא מתקבל אישור ,אין לעמותה הזו זכות קיום והיא צריכה לצאת לפירוק.
הסכום שנותר עובר לעמותה מקבילה.
כדי לחזק את ההנהלה ולתקן הליקויים יש לבדוק אפשרות לצרף שניים שלושה חברי הנהלה.
וכן לבדוק מול רשם העמותות לערוך את האסיפה הכללית חודשיים שלושה לאחר קבלת אישור מנהל
תקין.
חיים ששון:
אישור מנהל תקין לא מאושר עקב הנהלות קודמות שלא טיפלו כראוי בנושא.
וכן הנהלה קודמת שהתפטרה ללא חפיפה לחברי הנהלה.

דניאל ראש:
התפטרתי מהארגון וחזרתי על מנת לערוך את הבחירות.
מסכים עם רוני שדה בנושא אישור מנהל תקין.
גם ההנהלה הבאה שתבחר תוכל להתנהל.
זלמן שוסטר:
חצי שנה אני מבקש ואומר שצריך לנסוע לרשם העמותות ולסגור את נושא אישור מנהל תקין.
לדעתי אין להפריד בין האסיפה הכללית לבחירות.
דחיית הבחירות:
צוות עבודה לבחירות מבקש לדחות את הבחירות לתאריך .25/02/19
באחריות היועץ המשפטי עו"ד אייל פלטק לערוך ולנסח מסמך עדכון לגבי דחיית הבחירות.
הצבעה לדחיית הבחירות:
יצחק סלחג'י הכהן ,חיים ששון ,דניאל ראש – בעד.
זלמן שוסטר – נמנע.
החלטה :דחיית הבחירות.
יצחק סלחג'י הכהן:
ארגון הממונים הוקם בשנת  .1965העמותה של כולנו ויש לנו מטרה לשמר את הארגון שלא יקרוס.
מבקש לשמור על טוהר הבחירות.
עו"ד רוני שדה:
הקבוצות שברשותי מנוהלות בשקיפות מלאה ללא התבטאויות בוטות ומכוערות ,ללא קללות.
הוסר מקבוצה אדם אחד שהתבטא לא כראוי.
אני האחרון שלא שומר על טוהר המידות.
עם קביעת מועד יציאה לבחירות מבקש שלא יצאו הודעות תעמולה מארגון הממונים.
מבקש לתאם פגישה עם איציק ריכטמן.

רשם יצחק סלחג'י הכהן ,יו"ר
ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

