פרוטוקול מס'  28מישיבת הנהלה מיום 11/04/19
משתתפים:
חברי הנהלה:
יצחק ס.הכהן – יו"ר הארגון.
ירון חי – מזכיר הארגון.
עדי קרני – גזבר הארגון.
זלמן שוסטר – חבר הנהלה.
חיים ששון – חבר הנהלה.
דניאל ראש – חבר הנהלה.

חברי ביקורת :יו"ר חיים ויין.
יורם ערד – חבר וועדה.
יועמ"ש :אייל פלטק.
אורחים:
יעקב שיבר ,בועז ,איציק נציגי חברת ביטוח שור.

יצחק ס.הכהן  :שלום לכולם לפני שנתחיל נמצאים כאן נציגי חברת הביטוח שור.
נציגי חברת הביטוח שור העלו הצעת ביטוח נוספת לממונים בנוסף לחברת הביטוח הקיימת.
ישלחו לאחר החג הצעה מסודרת כתובה.
כמו כן לאחר החג ייצא מכתב לחברי הארגון והם יחליטו באיזה סוכן לבחור לבטח.
נושא אושן עדין לא נפתר.
החלטה :עדי קרני ייצור קשר עם מנכ"ל אושן בהשתתפות יצחק ואייל.
ירון חי :ישנם מספר נושאים שלא מטופלים כראוי וברצוני להעלותם בישיבה זו:
▪ תשלום שכר חודש מרץ למזכירה לא הועבר עד לרגע זה.
▪ תשלום פנסיה למזכירה לא הועבר לתשלום חודשים  :דצמבר  ,2018שנת  2019חודשים
ינואר ,פברואר ,מרץ,
אני מציע לבצע העברה בנקאית במיידי.
החלטה :יבוצע עוד היום.
תיבת הדואר לא פעילה החל מחודש ינואר  2019למרות שנשלחו מיילים ליו"ר ולגזבר.
יורם ערד :למה לא שולם עד עתה? ומה עושים שלא יקרה יותר?
עדי קרני :כי אין קופה קטנה.

החלטה :לשלם תשלום לשנה.
ירון חי:
▪ משרד רואה החשבון החל מאמצע שנת  2018מבקש סיסמא לבנק למרות שמזכירה שלחה
מיילים מספר פעמים את היו"ר והגזבר.
▪ תשלום דמי מנוי שנתי לריווחית הסתיים בסוף חודש מרץ ועדין לא שולם .רצוי לציין שללא
הריווחית לא ניתן להפיק חשבון קבלה לממונים ,חשבון ,קבלות.
▪ מדוע לא הודפסו תדפיסי בנק עדכניים מתחילת השנה ועד היום ?
▪ למה לא מועבר דיווח כל ישיבה על מצב הקופה?
▪ למה לא מועבר דו"ח הוצאות ודוח הכנסות כל ישיבה?
▪ אני שואל כמה כסף יש בקופת הארגון?
עדי קרני.₪ 370,000 :
ירון חי :כמה מיתוכם אנחנו חייבים לספקים ,לממונים?
עדי קרני :איך אני יכול לדעת?
ירון חי :אבל אתה הגזבר ,אתה צריך לדעת.
מבקש לבדוק את כל החובות לעומק ולתת תשובות .אני יודע שיש חובות שירשנו מההנהלות
הקודמות ועדין לא שולמו או טופלו.
עדי קרני :צריך למצא את הקבלות ולבדוק .אני לא יודע מה נכנס ומה יצא.
ירון חי :בשביל זה יש גזבר שצריך לבדוק את הנושא הזה בעזרתו של רואה החשבון של הארגון.
עדי קרני :תמנו גזבר שיטפל בכל הנושאים.
ירון חי :היו החלטות לשלם את כל החובות .ולבדוק אם אין חובות לארגון .מה נעשה עד עתה?
דניאל ראש :למה אין פנקס המחאות ?
חיים ווין :אני מבקש לסגור את כל החובות.
אייל פלטק :ההנהלה הזו לא מתפקדת.
דניאל ראש :יש אפשרות להעביר בצורה מסודרת את כל החובות?
ירון חי :הכל הועבר מהמזכירה ליו"ר ולגזבר .אני אבקש שוב מהמזכירה להעביר את החומר.
עדי קרני :מה קורה עם השימוע למזכירה?
חיים ווין :בוצע ע"י יעקב ברנשטיין שיחה לגישור אך לא הועבר מסמך.
עדי קרני :לא מקובל עלי ,היה צריך להתבצע שימוע ולא גישור.
יצחק ס .הכהן :אנו בודקים להוסיף עוד מזכירה בחצי משרה.

ירון חי :מאיפה יבוא הכסף?
האם ישנה תוכנית תקציב שנתית ל  2019לארגון? האם יש דו"ח הוצאות והכנסות שנתי?האם אפשר
לעמוד בהוצאות נוספות לארגון?
צריך לקבוע פגישה עם אריק טייב .מבקש להעביר נושאים וסטטוס לגבי מי שרוצה להצטרף לפגישה.
ישנה בעיה בקיום ימי כשירות והכרה בימים אילו בפיקוח .לוקח הרבה זמן ולא ניתן לבצע ימי כשירות
במתכונת הזו.
ישנם מכללות שתרמו לנו מקומות וכיבוד קל ואנו רק צריכים להביא מרצים ואישור כשירות.
אייל פלטק :זלמן ,אם אתה מקבל מרצה בחינם אתה יכול לטפל בזה?
זלמן שוסטר :יש בעיה מול הפיקוח בנושא אישור מרצים אני לא יכול לטפל בזה.
אייל פלטק  :כיוון שאני כבר חצי שנה בארגון ואני לא רואה שדבר אחד לא נעשה לטובת החברים
בארגון ,פרט לכנס ולסמינר שנעשה ע"י ירון.
כל הזמן מדברים על אותם דברים ושום דבר לא נעשה.
החלטות לא מבוצעות ,כולל החלטה להביא חברת ביקורת חיצונית שהוחלט באסיפה.
לי אין מה לתרום לארגון וחבל על הזמן שלי.
ירון חי  :לאור הנאמר ע"י אייל אני רוצה להעלות שוב להצבעה יציאה לבחירות.
חבל על הזמן שלנו.
דניאל ראש :לא קורה כלום.
מסתיימת ישיבה כל אחד הולך לביתו ושום דבר לא נעשה .אני מסכים עם ירון.
באנו לפה לקדם דברים.
מאז שאייל נכנס הוא הפך להיות רוח לוחמת ומאוד פעיל.
מאוד אכפת לו מהארגון.
יצחק ס .הכהן :בא תיקח על עצמך משימות ,אתה מהצפון ,תייצג את הארגון בוועדות הסמכה
ובמכללות.
דניאל ראש :הייתי שותף פעם אחת יחד איתך בוועדת הסמכה ,לא קראת לי להגיע שוב.
מעלים המון נושאים בישיבות ישנם החלטות ולא נעשה כלום.
רואים אותנו בצורה שלילית ,למה לא לשנות.
אני שותף להנהלה הנוכחית.
אני לא יכול להיות שגריר של הארגון.
אני מגיע מרחוק באהבה וברצון לתרום.
יורם ארד :גם אם יהיו בחירות מה ישתנה?
אם יש בעיה להפנות לבית דין.
צריך להגיע לשטח לבדוק הרצון של הממונה בטיחות מאיתנו?
למה אין נציגות מבית דין לבעיות שמתעוררות?
ירון חי :לא בוצעה הצבעה פורמלית ,אך הוסכם ליציאה לבחירות ע"י :ירון חי ,זלמן שוסטר ,דניאל
ראש וחיים ששון.
עדי קרני ויצחק ס.הכהן התנו יציאה לבחירות רק באישור התקנון החדש ע"י רשם העמותות ויציאה
לבחירות באינטרנט.

אני מבקש מאייל לבדוק האם ניתן לצאת לבחירות באינטרנט למרות שעדין לא אושר התקנון.
נושא אחרון שאני רוצה להעלות :בסוף יוני  2019מסתיימת התקשרות שכירות בגישות.
צריך לבדוק הצעות נוספות ,המזכירה תשלח וצריך להחליט מה עושים.
אייל פלטק :מזכיר לחברי ההנהלה שחוזה התקשרות שנחתם בדצמבר  2018מסתיים בתאריך
.31/05/19
הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 15.5.19במשרדי ארגון הממונים בשעה .17:00

כתב ירון חי
מזכיר ארגון הממונים

