פרוטוקול מס'  31מישיבת הנהלה מיום 15.7.19
משתתפים:
יצחק סלחג'י הכהן – יו"ר.
זלמן שוסטר – חבר הנהלה.
דניאל ראש – חבר הנהלה.
חיים ששון – חבר הנהלה.
עדי קרני – חבר הנהלה.
חיים ויין – יו"ר וועדת ביקורת
יורם ערד – חבר וועדת ביקורת..
יעקב אליהו – חבר וועדת ביקורת.
יועץ משפטי :עו"ד אייל פלטק.
אורח  :איתי יונסי  -חבר ארגון

עדי קרני  :המזכירה שושי מהתלת עם כל חברי ההנהלה ,וגם יצחק היו"ר מהטל בי שלא
מחליף אותה .צר לי כי דיברתי בצורה לא יפה ליצחק בשיחתנו הטלפונית ,אין לי אמון ביו"ר,
אני לא מתכוון להתמודד לבחירות הקרובות ,אני התפטרתי מתפקידי כגזבר בהודעה ששלחתי
לחברי ההנהלה.
זלמן שוסטר  :ממליץ להשאיר את אחת מהמזכירות .מבקש מיצחק היו"ר לעדכן עם איזה
גורמים שונים הוא נפגש על מנת לקדם את הארגון.
יצחק סלחג'י הכהן  :למרות התנגדות חברי ההנהלה והיועמ"ש לקליטת מזכירה נוספת בחצי
משרה דרשתי מזכירה נוספת ,על מנת שהגזבר יעבוד מולה וימשיך לכהן כגזבר .אך לצערנו
עדי מעולם לא טרח לשוחח איתה ולנסות לעבוד עם המזכירה החדשה ודרש לפטר את
המזכירה שוש לאלתר ודיבר אלי בצורה לא מכבדת.

דניאל ראש  :הגענו למצב שאני לא רואה התקדמות .אני הגעתי להחלטה כי אני מתפטר ,אני
מגיע ממרחק לישיבות הנהלה כדי לנסות ולקדם ,לנסות לעזור.
יעקב אליהו  :ההנהלה הזאת מתכנסת אחת לחודש ,מתקבלות החלטות ודבר לא מבוצע ,אני
נכשלתי בתפקידי לאחר שבאתי עם כוונות טובות ,אני לא רואה זכות קיום להנהלה ,מדוע לא
פורסם פרוטוקול ישיבה אחרונה ? למה זלמן לא ביצע ימי עיון כפי שהתחייב בישיבה הקודמת
? רק אייל ביצע את ההחלטה.
יורם ארד  :ההרגשה לא טובה ,במקום לעשות טוב יש כאן רק וויכוחים מיותרים.
חיים ששון  :כל הזמן יש כאן מלחמות ,לדעתי היתה מטרה אחת שהבאנו מזכירה נוספת והיא
בגלל עדי ,שושי מאד פעילה – מגייסת חברים ,מתרימה והיא ממש בסדר ,צריך לשוחח עם
שושי ולתאם ציפיות,
יצחק סלחג'י הכהן  :היות ואנו נמצאים בתהליך מול " :רשם העמותות "וגם הגזבר חתום
על הבראתו אני פונה אישית לעדי ומבקש ממנו להישאר ולעזור לארגון .
כמו כן ,יש דרישה של רשם העמותות לערוך כנס ארצי לחברי הארגון עד סוף השנה.
לכן אני מציע לערוך את הבחירות בכנס הארצי.

דניאל ראש  :אני מוכן לשקול שנית את ההתפטרות מההנהלה במידה ויש כוונה להבריא את
הארגון ולקיים בחירות עד סוף השנה.

יועמ"ש אייל פלטק  :אני חוזר על "רוח" הדברים שאמרתי בישיבות הנהלה קודמות  :ההנהלה
הנוכחית סיימה את דרכה מזה תקופה ארוכה וטוב שתפנה את מקומה להנהלה חדשה,
רעננה ,דינמית פעילה ,יוזמת ,הנהלה אשר תוביל את הארגון למקום טוב יותר ותפעל למען
האתגרים העומדים בפני ממוני הבטיחות.
לאור ההתפתחויות ,לאור הדברים שנאמרו בישיבה ,לאור מספר חברי ההנהלה ,המצומצם
אני ממליץ על הצבעה ליציאה מידית לבחירות עד סןף השנה.

סיכום והחלטות :

.1
.2
.3
.4
.5

עדי הסכים להישאר בתפקידו כגזבר עד למועד הבחירות.
יתקיימו בחירות להנהלת הארגון בחודש יחד עם הכנס השנתי עד סוף שנת .2019
יש לוודא תשלום לחברת איוונט אקט בע"מ
יש לוודא ביצוע הוראת קבע למשכורות המשולמות בארגון.
חברי ועדת ביקורת מבקשים להציג מאזן כספי בישיבת הנהלה הבאה.

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

