פרוטוקול מס'  30מישיבת הנהלה מיום 12.6.19
משתתפים:
חברי הנהלה:
יצחק סלחג'י הכהן  -יו"ר
עדי קרני  -חבר הנהלה
זלמן שוסטר  -חבר הנהלה
דני ראש  -חבר הנהלה
חברי וועדת ביקורת:
חיים ויין  -יו"ר וועדת ביקורת
יעקב אליהו  -חבר וועד.
יורם ערד  -חבר וועד
יועץ משפטי :עו"ד אייל פלטק
יעקב עזרא  -רכז אזור צפון
ליאת רחמין – מזכירה
יו"ר יצחק סלחג'י הכהן:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

נחתם חוזה שכירות בין מרכז גישות לארגון הממונים לתקופה נוספת של שנה
שתחל בתאריך ה  1ליולי .2019
עלות לחודש + ₪ 3000 :מע"מ
במסגרת הסכם זה וללא תשלום ,גישות תקצה חדר ישיבות למפגש חודשי כולל
כיבוד בסיסי.
במסגרת הסכם זה וללא תשלום ,יוקצה כיתת הדרכה אחת לחודש.
במסכרת הסכם זה יינתן הנחה בשיעור של  50%לכיתת הדרכה שנייה (אחת
לחודש).
תחזוקה שוטפת של המשרד.
במסגרת הסכם זה וללא תשלום ובתיאום מראש עם מרכז גישות אושר למזכירות
ארוחת צוהריים

השתלמויות:
▪
▪
▪
▪

זלמן שוסטר יבדוק מול רשות שדות התעופה עריכת סיור בנתב"ג.
זלמן שוסטר יבדוק מול אילן מנדלסון עריכת סיור במתקן התפלה באשדוד.
עו"ד אייל פלטק יערוך יום עיון בנושא היבטים משפטיים במכללת פז ובמרכז גישות.
התנדבו לערוך יום עיון ללא תשלום יו"ר וועדת ביקורת חיים ויין וחבר וועדת ביקורת
יעקב אליהו.

התפטרות גזבר הארגון:
יו"ר יצחק סלחג'י הכהן ,מבקש מעדי קרני לחזור בו מהתפטרותו מהגזברות ולהמשיך ולכהן
כגזבר הארגון.
עדי קרני מסר שאת תשובתו יעביר בהמשך.
יעקב אליהו:
הארגון לא יכול להתקיים ללא גזבר.
נושא הגזברות מחייבת את הגזבר לעבודה שוטפת ולתיאום הפעילות הכספית מול רואה
החשבון של העמותה אחת לחודש וסוף שנה.
▪ אין דוח כספי תקופתי
ישנם ספקים בודדים שעדיין לא קיבלו תשלום  -בתקנון הארגון רשום במפורש שעד 10
בכל חודש ,יש להעביר כספים.
▪
▪

אין דיווח גזבר על פי נוהל .02
הארגון חשוף לתביעות

העברת תשלום לספקים
מוסכם פה אחד ע"י חברי ההנהלה שעל הארגון לסיים את חובותיו לספקים.
יעקב עזרא –רכז צפון:
יעקב מבקש שחברי ההנהלה ירתמו ויפעלו לשיקום הארגון.
הצעה:
▪ להעלות את תשלום החברות לארגון מ  ₪ 360 -ל .₪ 400
▪ כל חבר הנהלה ייקח על עצמו קבוצת חברים שנטשו ויחזיר אותם לארגון.
▪ ברשותי אישור כשירות לעריכת יום עיון ,מבקש אישורכם לערוך יום עיון באזור
הצפון וכן מבקש השתתפות חברי ההנהלה ביום זה.
אתר ארגון הממונים
עו"ד אייל פלטק :האתר של הארגון לא ידידותי למשתמש ו"מבולגן" ויש לשדרגו.
בעבר הועברו הצעות מחיר לשדרוג האתר ולמרות שהתקבלה החלטה לשדרג את האתר עד
לסכום של  ₪ 30,000לא בוצע החלטת הנהלה.
יציאה לבחירות
יצחק סלחג'י הכהן :הארגון נכנס לתהליך שיקום מול רשם העמותות.
במהלך חודש נובמבר הארגון יערוך אסיפה כללית ובחירות.
שוסטר וקרני מבקשים לערוך בחירות דרך האינטרנט.

מזכירות הארגון:
שוסטר מבקש שיו"ר הארגון יצחק להוציא מכתב רשמי למזכירה שוש אסולין שבו הוא מבקש
ללמד את נושאי המשרד ,באופן מלא את המזכירה ליאת רחמין.
אייל פלטק מזכיר הארגון יוציא נוהל מסודר לעניין הגדרת התפקיד של המזכירה ליאת.
יו"ר וועדת ביקרת:
חיים ווין יו"ר ועדת ביקרת מבצע סיכום פעילות מתחילת הקדנציה:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

יש להעביר תשלום על סך  ₪ 20,000למזכירה שירלי מימון.
אנו בוועדת ביקורת חייבים להיות שקופים מול חברי הארגון.
הועבר דוח ליקויים לכל חברי ההנהלה ,נעשו מצד ועדת הביקורות פניות חוזרות
ונשנות לטפל בליקויים ,הפניות לא נשאו פרי עד היום.
וועדת ביקורת מבקשת לסיים את הליקויים שנמצאו.
משרד רואה חשבון של הארגון בדקו ומצאו שאין מעילה בכספי הארגון  -התקבל מסמך
מתועד שאין חוסר בכספים.
חובת הארגון לשלם חובות לספקים.
מבקשים לקיים ימי עיון שוטפים בארגון
מבקשים לתקן את מצב הארגון ולהגיע לאסיפה כללית מוכנים.
ועדת בקרת ממליצה בחום על המשך העסקתו של עו"ד אייל פלטק בארגון כיועמ"ש
בתשלום.

מינוי יועץ משפטי לארגון:
•

לאחר פרסום דרישה לקבלת הצעות מחיר עבור יועמ"ש לארגון לפני כחודש,
התקבלו מספר רב של הצעות מחיר.

•

מכיוון שעו"ד אייל פלטק הוכיח את עצמו בחצי שנה אחרונה בה שימש כיועמ" ש
בהתנדבות להנהלת הארגון ומכיוון שהתקבלו תגובות חמות מחברי הארגון  -חברי
ההנהלה החליטו פה אחד שעו"ד אייל פלטק ימשיך לכהן כיועץ המשפטי של הארגון
וימשיך את פעילותו השוטפת ,כל שינוי באיוש יועמ"ש או החלפת יועמ"ש ,מחייב
התראה מראש ליועמ"ש של שלושה חודשים.

תביעה שירלי מימון
עו"ד אייל פלטק:
שירלי מימון הגישה תביעה נגד הארגון על סך .₪ 105,000
סעיפי התביעה כללו :
 .1הלנת שכר.
 .2פגיעה בשמה הטוב.
 .3התעמרות בעבודה.
▪
▪
▪

התקבלה בקשה של המגשרת להתפשר על  ₪ 20,000ומחיקת סעיפים  2ו3-
הושג הסכם פשרה על סך .₪ 20,000
ישנה החלטה מוסכמת של חברי ההנהלה לקבל את הפשרה ולשלם לשירלי .₪ 20,000
ולהגיש במקביל תביעה נגד יהודה פוזנר.

(בתאריך נובמבר  2018הושג הסכם פשרה על סך  .₪ 20,000אך עקב סירובה לקבל סכום
לא הועבר התשלום .התקבלה דרישה נוספת של שירלי לתוספת של  ₪ 5000תשלום הוצאות
לעורכת דין)
.
רשם העמותות
ישנה התחייבות של חברי ההנהלה להיכנס לתהליך שיקום של הארגון.
יש לתאם פגישה מקדימה עם רשם העמותות לצורכי משא ומתן לפני הפגישה עם הגורם
המלווה של רשם העמותות.
מורשה חתימה
הוחלט על שינוי מורשה חתימה.
יש לגרוע מהרשימה את מר יהודה פוזנר.

נרשם על ידי ליאת רחמין ,מזכירה בארגון.

