פרוטוקול מס'  32מישיבת הנהלה מיום 7.8.19
משתתפים:
יצחק סלחג'י הכהן – יו"ר.
זלמן שוסטר – חבר הנהלה.
דניאל ראש – חבר הנהלה.
חיים ויין – יו"ר וועדת ביקורת
יורם ערד – חבר וועדת ביקורת..
יועץ משפטי :עו"ד אייל פלטק.
אורחים  :בהתאם לרשימה המצורפת

יצחק הכהן :
הציג את חברי ההנהלה הנוכחים ,נתן סקירה בנושאים :
.1
.2
.3
.4
.5

התמודדות מול דרישות "רשם העמותות"
התפטרות מר עדי קרני מתפקיד גזבר ומהנהלת הארגון
מר זלמן שוסטר נבחר כגזבר
התחייבות לפני "רשם העמותות" על ביצוע כנס שנתי עד סוף השנה
בישיבה הקודמת התקבלה החלטה על יציאה לבחירות ובישיבה זו נקבע מועד
לבחירות

אורי קדושי – סוכן ביטוח :
נתן סקירה על מצב ביטוח ממונים ,על תביעות משפטיות שמתבצעות כנגד כ 50 -ממונים ,על
המאמצים המתקיימים אל מול חברת "לוידס" כדי למצוא מענה ראוי לביטוח לממונים ,חברת
הביטוח שאורי קדושי נציגה בישראל – מתחייבת לבטח כל ממונה באשר הוא גם במידה ויש
לו עבר ביטוחי של תביעות כנגדו ,ציין כי הפרמיות כיום יקרות יותר ב  20%מבעבר ,ויש העלאה
של ההשתתפות העצמית.
אורי קדושי הציג מכתב שנוסח על ידי היועצת המשפטית של סוכנות הביטוח ,מכתב זה אושר
להפצה לחברי הארגון על ידי חברי ההנהלה.
חיים ויין :
פירט על הכשל בהתנהלות מול אולמי אושן והחוב שיש למולם.
החשד לאי סדרים נבדק על ידי מנהל החשבונות אשר ביצע בדיקה מעמיקה ומצא כי לא נפל
פגם בהתנהלות הכספית בחשבון הארגון וכי לא בוצעה כל מעילה כספית.
דורש כי עד הישיבה הבאה יוצג פירוט של חשבון הבנק.
יונה אבן :
מבקש כי ההנהלה תוציא מכתב אשר יבהיר כי הבחירות יתקיימו ב 3 -חודשים הקרובים.

יעקב וייס :
בעבר הארגון היה מקבל כסף מהמוסד לבטיחות ,מבקש להתחבר למוסד לבטיחות ולנסות
לקבל כספים מהם.
לא הגיוני שאני כמתנדב מוציא כספים על נסיעות וזמן על חשבוני ,לדעתי יש חובה שרכזים
צריכים לקבל הוצאות נסיעה.
אמג'ד :
כחבר ארגון בעבר ,אני לא מבין מה הארגון נותן לי.
אבי :
אני מגיע מכפר גלעדי ,אף ממונה לא רצה להצטרף אלי לישיבה בגלל הדעה השלילית שיש
על הארגון ,הבעיה של הארגון היא בעיה תדמיתית ,בחודש  10/18שילמתי דמי חבר עבור
 3ממונים ,ביקשתי מספר פעמים כרטיס חבר ולא קיבלתי עד עכשיו.
הארגון לא מבצע שום פעילות לטובת החברים ,לא מרגישים את הארגון ,מציע להתארגן
לבחירות ולהקים קבוצת חשיבה.

יעקב שפריר :
מודה לחברי ההנהלה על התרומה לארגון ועל הזמן והאנרגיות שהם משקיעים.
לארגון הממונים יש בעיה שורשית – מי אנחנו מול הרגולטור שלא סופר אותנו ולא מתייחס
אלינו ,אין כל מענה מסימה ממנהל הבטיחות לטובת החברים ,אני כממונה קם בבוקר ויודע
שאני צפוי להיתבע ,אנחנו נמצאים בסיכון קבוע.
יעקב עזרא :
מודה להנהלה שהגיע לצפון לישיבת הנהלה.
תודה לאורי קדושי על המאמצים לטובת חברי הארגון.
אני לא מתכוון להתמודד לבחירות להנהלת הארגון.

יועמ"ש אייל פלטק :
•
•
•
•

ההנהלה הנוכחית ממשיכה לקבל החלטות ולא לבצע  -חברי הארגון רואים את תפקוד
ההנהלה ומשתהים נוכח חוסר התפקוד.
ההתנהגות של ההנהלה הינה בניגוד לתקנון ובניגוד לניהול תקין ומקצועי.
ההתנהלות וחוסר ההתנהלות של הנהלת הארגון לא נעלמת מעיני "רשם העמותות"
אין מה להתעכב – התקבלה החלטה ויש לצאת מיד לבחירות

סיכום והחלטות :

.1
.2

.3
.4

בחירות להנהלת הארגון יתקיימו עד סוף שנה זו באירוע משותף עם הכנס השנתי.
בגלל מצבו הכספי הקשה של הארגון ודרישות רשם העמותות ,נשקלת אפשרות
לפטר את המזכירה ליאת ולכן בשבוע הבא יתקיים שימוע למזכירה ליאת ,זלמן יקיים
את השימוע בנוכחות צד ג' נוסף.
יש לראות בפרוטוקול זה – הודעה על יציאה לבחירות בארגון עד סוף שנת .2019
בשבוע הבא יצא מכתב לכל חברי הארגון על החלטה ליציאה לבחירות
רשם – אייל פלטק ,עו"ד

