פרוטוקול מס'  29מישיבת הנהלה מיום 15/05/19
משתתפים:
חברי הנהלה:
יצחק סלחג'י הכהן – יו"ר.
זלמן שוסטר – חבר הנהלה.
דניאל ראש – חבר הנהלה.
חיים ששון – חבר הנהלה.
עדי קרני – חבר הנהלה.
חברי וועדת ביקורת :יו"ר חיים ויין.
יורם ערד – חבר וועד.
יעקב אליהו – חבר וועד.
יועץ משפטי :עו"ד אייל פלטק.
אורחים :יעקב שיבר ,אילן מנדלסון ,יעקב ויזמן ,ליאת רחמון ( מזכירה חדשה )
ד"ר נילי בורוכוב העבירה הרצאה בעזרת מצגת במשך  20דקות בנושא גהות.
יצחק ס.הכהן שלום לכולם ,מבקש להעלות להצבעה קליטת מזכירה חדשה לחצי משרה .
יועמ"ש אייל פלטק בתאריך ה  12/05/19התקבלו שלושה מסמכים מרשם העמותות חריפים מאד
בחומרתם.
בין השאר מסמך דוח תוצאות בדיקה  ,סעיף  6החלטה על העסקת עובדים בעמותה.
הארגון בשפל שאין כדוגמתו .לא דווח מצב כספי של העמותה .אני טוען כי אין מקום למזכירה
חדשה ומייעץ לחברי ההנהלה לא להצביע בעד מזכירה חדשה ,קל וחומר לנוכח העבר המשפטי
והתביעה הקיימת של המזכירה הקודמת שירלי מימון כנגד הארגון .
דניאל ראש :לארגון יועץ יש יועץ משפטי שמכוון את חברי ההנהלה ,מעביר יעוץ משפטי שלא נקבל
תביעה ויש צורך להתייחס בכובד ראש לדבריו של היועץ המשפטי.
יו"ר ועדת ביקורת חיים ויין :רשם העמותות יודע על הארגון מצב המחייב את חברי ההנהלה לתקן.
על פי הגדרתו של רשם העמותות לא רואים מקום למזכירה נוספת ומנגד לא ניתן להתעלם מבקשתו
של היו"ר  .ממליץ להמתין מספר חודשים עם בחירת מזכירה חדשה עד לתיקון הליקויים.

זלמן שוסטר :תהליך גיוס המזכירה לחצי משרה נמשך מספר חודשים ,המזכירה עזבה מקום עבודה.
מצב זה לא נראה טוב.
חבר ועדת ביקורת יורם ערד :זו לא הסיבה לקלוט אותה.
לא מוצא לנכון שיהיה עוד הוצאה מיותרת.
קליטת מזכירה חדשה זו ,מזכירה קליטת המזכירה על ידי יהודה פוזנר.
יש לערוך הגדרת תפקיד מסודרת כולל השיקול הכלכלי ורק אז לקבל החלטה.
אילן מנדלסון :ממליץ להקשיב לדבריו של היועץ המשפטי עו"ד אייל פלטק .להשקיע מחשבה נוספת
בנושא .דוח רשם העמותות חמור מאוד .צריך להיות עם אצבע על הדופק ,ממונים מעודכנים הכל
יוצא החוצה.
יועמ"ש אייל פלטק ( :תחילת מצגת ) חשבתי איך להעביר את המסר במצגת זו ,לא ברור לי מדוע עד
היום זלזלתם בהצעות שלי ובכל המכתבים המשפטיים ששלחתי אליכם ונועדו לפתוח לכם את
העיניים .הארגון נמצא בשפל החמור ביותר מאז היוסדו של הארגון בשנת .1970
חילקתי לכולכם ניירת ואני מצפה מכם לקרוא .1 .מכתב אחד ממני לחברי ההנהלה וארבעה מכתביים
של רשם העמותות ,כמו גם חילקתי לכל אחד מכם את "חוק העמותות" וחוברת הסבר לניהול
עמותה.
להזכירכם כי הארגון אינו שייך לחברי ההנהלה ,הארגון שייך לחברים ואתם מנהלים את הארגון
בשביל החברים ,יש לכם חובת אמון ,חובת שקיפות ,יש לכם אחריות ציבורית ,מוסרית ,ערכית
ומשפטית , ,אני לא מבין מדוע כאשר ההנהלה מקבלת דוח חריף ביותר מרשם העמותות בתאריך
ה  07/05/19לאחר מכן שלושה מכתבים בתאריך  12/05/19אינכם מעדכנים את הממונים שהארגון
הזה שייך להם ?
הארגון לא שלכם אלא של הממונים אתם חייבים לעדכן את הממונים הארגון הזה שייך לממונים ולא
לחברי ההנהלה.
אתם כולכם אדישים ברמה מסוכנת!
יעקב ויזמן :עם עדכון הממונים על מצב הארגון כמות החברים בארגון ירד לחצי.
יועמ"ש אייל פלטק :יש לגלות שקיפות כלפי חברי הארגון .הדוח חריף מאוד ,נכתב על ידי מכתב
לעדכן את חברי הארגון על מצב העמותה וחלק מחברי הנהלה לא מאשרים הפצה.
הנהלת הארגון מנותקת מהשטח ,השטח בוער ,אתם אפילו לא יודעים כמה חברים בארגון יש היום?

היועץ המשפטי עו"ד אייל פלטק הציג מצגת לחברי ההנהלה מצ"ב
עמוד 1

עמוד 2

עמוד 3

החל מחודש דצמבר  2018לא נענו המכתבים שנשלחו על ידי בנושא רשם העמותות.
חובה משפטית של כל חבר הנהלה.
עמותה שהפרה את אחת מהחובות האלה דין כל אדם שהיה אחראי יש קנס חוק עונשין
 ₪ 30,000לכל עבירה.
יש לכם חובות אתם מתעלמים ,אדישים.

עמוד 4

עמוד 5

עמוד 6

עמוד 7

עמוד 8

עמוד 9

עמוד 10

עמוד 11

עמוד 12

עמוד 13

עמוד 14

עמוד 15

עמוד 16

עמוד 17

עמוד 18

עמוד 19

עמוד 20

עמוד 21

עדי קרני :אני גזבר לא מבין ,המזכירות אמורה לרכז ניירת פרוטוקולים.
יועמ"ש אייל פלטק :אתה חבר הנהלה יש לך כמו לכל חברי ההנהלה אחריות אישית ולמרות זאת כל
חברי ההנהלה מתעלמים מאחריותם.

יועמ"ש אייל פלטק :באחריות מי למלא טופס דיווח החלטות אסיפה כללית?
התחייבו לסעיף הבא שני חברי וועד :יצחק סלחג'י הכהן ועדי קרני

יועמ"ש אייל פלטק נבחר על ידי ההנהלה להיות נציג מהארגון לתיאום מפגש לתקן את הליקויים.
יועמ"ש אייל פלטק :אלו האפשרויות/אופציות שעומדות כרגע לפני הארגון לאחר דרישותיו של רשם
העמותות :
אופציה 1
עד לתאריך  30.06.19נדרשים להעביר את ההתחייבות שההנהלה נכנסת להליך שיקום והליך
הליקויים ויש הרבה ליקויים חלקם בסיסיים.
מכיוון שאנחנו לא מסוגלים לבצע ,אין רצון ,אין ידע ,אין כלים רשם העמותות מחייב את הארגון לקחת
גורם מלווה ,איש מקצוע רואה חשבון.
השיקום יחולק לשני שלבים:



שלב א:
ליווי ופיקוח וכל דבר שיבקש עד  240שעות.
שלב ב':
הנפקת דוח  30שעות.

סה"כ בין  270ל  300שעות ,על פי חיוב לשעה .₪ 200
הגורם המלווה יכול לבקש להביא שמאי ,יועץ משפטי ,עוד רואה חשבון וזה יכול להגדיל את העלויות.
יש לתאם פגישה עם רשם העמותות בנוכחות :אייל פלטק ,יצחק סלחג'י הכהן ,ועדי קרני לצורך
הורדת עלויות.
אופציה 2
יש ליזום פירוק העמותה ,להעביר לעמותה זהה את הכספים.
אופציה 3
לפרק את ההנהלה הקיימת להכריז ע ליציאה לבחירות לבחור תוך שלושה חודשים הנהלה חדשה
וללכת קדימה – .זו האופציה שאני כיועמ"ש ממליץ לבחור.

סיכום יועמ"ש:

בתוקף סמכותי כיועץ משפטי של הארגון ,הריני להודיע כי ההנהלה הנוכחית,
אינה כשירה לנהל את ארגון הממונים ,אינה מסוגלת לתקן את מכלול
הכשלים הקיימים והמצטברים כמו גם הכשלים עליהם הצביע " :רשם
העמותות" ,חסרת ידע וכלים מקצועיים בניהול וארגון עמותה כמו "ארגון
הממונ ים על הבטיחות והגיהות בישראל" ,נטולת יכולת לתפקד ולנהל ולכן
יש להודיע בהקדם על פיזור ההנהלה ויציאה לבחירות.

יצחק סלחג'י הכהן :ההנהלה הקיימת מתקשה לטפל בבעיות שהושארו על ידי הנהלות קודמות.
ולכן גם קשה לקדם דברים.
אני חושב שצריך לפנות לרשם העמותות להוריד את כמות השעות.
יועמ"ש אייל פלטק – השימוש בתירוץ החוזר כי הבעיות הושארו על ידי הנהלות קודמות הינו תרוץ
שחוק ,מגוחך ,לא ראוי ,רדוד ,לא מקצועי וטיעון לא רציני אחרי שנה שאתם חברי הנהלה.
אילן מנדלסון :ללכת לבכות אצל רשם העמותות לא נראה טוב.
אני אומר דבר פשוט אתה יכול לבוא לחברי הארגון ולבקש עזרה ,להציף את הבעיות ולנסות ולהציג
תמיכה.
דניאל ראש :חברי הארגון לצערי אבדו אמון ומאוכזבים מהארגון.
יעקב ויזמן :מציע לקיים פגישת הכנה לפני התיאום לפגישה ברשם העמותות.
יש להכין מסמך איך מתכננים לבצע את תיקון הליקויים כולל לוחות זמנים לביצוע.
יועמ"ש אייל פלטק :יש בעיה עם ההצעה שלך.
אין עם מי לעבוד בהנהלת הארגון.
אילן מנדלסון שואל את אייל פלטק מה אתה היית עושה?
יועמ"ש אייל פלטק השיב לוקח גורם מלווה.
עדי קרני :חובת השקיפות שלנו כלפי חברים.
יעקב ויזמן :כדי למנוע בריחה של ממונים מהארגון צריך לעדכן את חברי הארגון שההנהלה פועלת
לתקן את הליקויים.
עדי קרני :הארגון רופף צולע ונכה.
אין לנו את הפונקציות שמחייבות ואנו לא מיישמים את ההחלטות.
אני לא גזבר כל עוד החלטות שהתקבלו מיושמות.
דניאל ראש :היועץ המשפטי המליץ לא לקלוט מזכירה נוספת לחצי משרה לארגון בתקופה זו.
בהעדר גזבר מה המשקל להכיל עוד משכורת נוספת ,בהנחה שהחל מחודש יוני  2019יש לשלם
תשלום חודשי עבור היועץ המשפטי.
אין דיווחים מהם ההוצאות וההכנסות של הארגון.

יצחק סלחג'י הכהן :היתה החלטה לפני  3חודשים לקלוט מזכירה.
מבקש להעלות להצבעה :הוחלט לקלוט מזכירה לחצי משרה.
בהחלטה בעד מזכירה  :יצחק ,עדי ,שוסטר והחלטה נגד  :דני ובניגוד להמלצת יועמ"ש הארגון,
הוחלט על קליטת מזכירה חדשה בחצי משרה.

זלמן שוסטר :כיום לארגון אין גזבר ואין מזכיר מבקש להעלות להצבעה בחירת מזכיר וגזבר לארגון.
לא התקבלה החלטה בנושא.
מזכירת הארגון  :נוכח מצב בלתי הולם ובלתי ראוי שנעשה ולא בפעם הראשונה על ידי חבר הנהלה
עדי קרני שהתבטא במילים והכפשות כנגדי וחוסר דיוק בראיות מוצדקות החלטתי להתפטר
ממזכירות הארגון.
חבר ועדת ביקורת יעקב אליהו  :לנוכח פני הדברים ,אני מפציר בחברי ההנהלה להודיע מיידית
על יציאה לבחירות.
בהחלטה על האופציה הנבחרת :
כל חברי ההנהלה הצביעו על שיקום הארגון ולא על יציאה לבחירות או פרוק וזאת בניגוד להמלצת
היועמ"ש עו"ד אייל פלטק וחבר וועדת ביקורת יעקב אליהו.
יועמ"ש אייל פלטק  :מאחר והחלטתם על קליטת מזכירה חדשה בחצי משרה ,על היו"ר להודיע מה
תחומי האחריות של המזכירה החדשה ,תחומי אחריות בינה לבין המזכירה הקיימת ,לקיים "תיאום
ציפיות" בינה לבין המזכירה הקיימת לבין חברי ההנהלה ,להגדיר למזכירה הקיימת מה אחריותה
ללימוד המזכ ירה החדשה ,יש לתקן את המחשב ולהכין למזכירה החדשה עמדת מחשב תקינה.
הארגון נמצא בשפל ובהידרדרות ואין כאן אף אחד שעוצר את זה .אני מזכיר לכם שוב ושוב כי מבנה
הנהלת הארגון הינו בלתי חוקי ,ההנהלה פועלת בניגוד ל"חוק העמותות" ,בניגוד לתקנון העמותה ,לא
מקיימת את החלטותיה ,לא פועלת למען חברי הארגון ,לא פועלת למען מטרות הארגון וכל זה פורט
זה מכבר ,לפני שתביאו את הארגון הזה לנקודת ה"אל חזור" ,הנכם מתבקשים להודיע על פיזור
ההנהלה ויציאה לבחירות.
מאחר והחלטתם על שיקום הארגון בעזרתו של "רשם העמותות" ,על היו"ר לחלק תחומי אחריות בין
חברי ההנהלה לעניין הליקויים ש"רשם העמותות" הצביע עליהם.
אני הבאתי רצון לקיים שתי הרצאות בחודש לטובת חברי הארגון וללא שכר ,אתם צריכים לקחת
הצעה זו בשמחה ובזרועות פתוחות ,לנצל יוזמה זו ולקדם אותה לטובת הארגון והחברים בו.
מזכיר לכולם שוב כי הסכם ההתקשרות ביני לבין הארגון שעל פיו אני משמש יועמ"ש בהתנדבות מאז
חודש דצמבר  ,2018מסתיים בסוף החודש הזה והחל מיום  ,1.6.19אני משמש יועמ"ש בתשלום
בהתאם להסכם עליו חתמתם בחודש דצמבר  ,.2018אלא אם תודיעו לי בכתב על סיום תפקידי.

חבר וועדת ביקורת ,יעקב אליהו :
חברי ועדת הביקורת מביעים צער והסתייגות מצורת ההתנהלות וכן רתיעה והסתייגות חריפה
מהביטויים שהוטחו כלפי מזכירת הארגון גב' שושי אסולין.
אין ספק כי מזכירת הארגון אינה צריכה לספוג עלבונות ואמירות כפי שנאמרו כלפיה.
טוב היה לו אמירות אלו כלפי מזכירת הארגון ,לא היו נאמרות וכל מחלוקת טוב שתיפתר באופן
מקצועי ובוגר.

חבר הנהלה עדי קרני בתגובה לפרוטוקול :

.1מתוך הפרוטוקול עולה שאפשר לשבש כל החלטת הנהלה קודמת ,ולהביאה לדיון מחודש,
אנו יוצאים נלעגים ,כדי לשנות החלטה שהתקבלה צריכה להיות סיבה כבדת משקל ,לא יתכן
שבזבזנו זמן ,דנו ,טחנו והחלטנו ,ומעלים הנושא מחדש ,אפשר גם בישיבה הבאה להעלות
שוב החלטה שהתקבלה ,לדיון מחדש וחוזר חלילה ואין סוף לדבר,
 ,2תבדקו את ההחלטות ותבדקו מדוע אינן מתקיימות ,העיקר להרבות בדיבור,
 ,3נושא שהעליתי לפני שתי ישיבות  ,בעניין הפרת החלטת הנהלה ואולי גם פגיעה בטוהר
מידות ,חלפה בשקט ,אינה נבדקת ונבלעה מתחת לשטיח ,להזכיר השטיח יזוז הנושא
ייחשף ,אני מצפה מהיועץ המשפטי ומחברי וועדת ביקורת לטפל בעניין ,ולא רק צחות הלשון
תהייה לנגד עיניכם,

