פרוטוקול מס'  36מישיבת הנהלה מיום 11.12.19 :
מיקום :משרדי ארגון הממונים.
שעה17:00 :
משתתפים :
יו"ר הנהלה – יצחק הכהן
חברי וועדת ביקורת:
יו"ר וועדת ביקורת – חיים ויין
חבר וןעדת ביקורת – יורם ארד
חבר וועדת ביקורת – יעקב אליהו
אורחים:
יעקב ברנשטיין
עו"ד מאיר כהן
יעקב עזרא
יעקב שיבר
איב אופל
דן כראדי
יועמ"ש – עו"ד אייל פלטק
מזכירה – שוש אסולין
יצחק סלחג'י הכהן – יו"ר
אסיפה כללית
פרסום הוועידה הארצית של ארגון הממונים יצא באיחור השנה.
האסיפה הכללית תתקיים כמתוכנן.
פורסם לממונים דחיית הבחירות.
יעקב עזרא נתבקש לדייק בפרסומים בקבוצות.
נעשתה פניה על ידי ליעקב עזרא לסייע בקבלת אישור כשירות לאסיפה הארצית.
מבקש להודות באופן אישי ליעקב עזרא ולשוש אסולין שפעלה ,תמכה ויזמה בנושא.

הרחבת מספר חברי הנהלה
במהלך השנה נשרו מספר חברי הנהלה .
לישיבה זו הוזמנו מספר חברים להצטרף ולהרחיב את ההנהלה.
יועמ"ש הארגון שלח מכתב חוות דעת משפטית ויעץ להגדיל את מספר חברי ההנהלה
חבר וועדת ביקורת יעקב אליהו הפנה שאלה ליועץ המשפטי עו"ד אייל פלטק האם ניתן לצרף
להנהלה חברים שלא נבחרו ?
היועץ המשפטי אייל פלטק השיב כי בתאריך  06/12/2019שלח לחברי ההנהלה וחברי וועדת
ביקורת" ,חוות דעת משפטית" לעניין חובת הרחבת מספר חברי הנהלה בארגון הממונים,
מצורף לפרוטוקול זה חוות הדעת המשפטית שנשלחה.
יעקב אליהו שאל את היועץ המשפטי האם צריך לצאת בפרסום לממונים בנושא הרחבת
ההנהלה?
היועץ משפטי עו"ד אייל פלטק השיב כי מפעת דוחק הזמן והאסיפה השנתית המתקרבת
וההחלטות שצריכות להתקבל ,ממליץ לבחור בחברי הנהלה זמניים ,לפרסם את ההחלטה על
הבחירה ולבדוק האם יש מתנגדים ,כמו כן במידה ויש מתנדבים חדשים מקרב חברי הארגון
שיעמדו בדרישות כפי שפורסם בחוות הדעת המשפטית ,הינם מוזמנים להביע נכונות,
להצטרף ולתרום.


הוחלט לאמץ את חוות הדעת המשפטית של היועמ"ש ולבחור חברי הנהלה בהתאם לנכתב
בחוות הדעת.

יצחק סלחג'י הכהן – יו"ר
מבקש מהמועמדים להצטרף להנהלה להציג את מועמדותם:
יעקב שיבר
מפקד בחיל האוויר
הקמת חברה של משאבי אנוש לפני  16שנים .החברה נסגרה.
מנהל פרויקטים תעופתי.

יעקב עזרא
תושב נהריה.
ממונה בטיחות.
בעל השכלה רחבה מאוד :כולל תואר דוקטורט.
מרצה בנושא דת ומדע.
עצמאי.
ברשותי קבוצת ממונים של הארגון.

דן כראדי
תושב באר שבע
אב לשלושה
הנדסאי חשמל
הנדסאי מיזוג
מנהל בטיחות מנרב 66 :אתרים.
מרצה.
חבר בארגון.
חבר וועדת הסמכה.
איב אופל
ממונה בטיחות  20שנה בעיריית נתניה.
אחראי על  3200עובדים ,לא כולל עמותות וקבלנים.
חבר הנהלה ברשויות המקומיות.
נבחרתי לכהן כיו"ר וועדת בחירות בארגון.

עו"ד מאיר כהן
תואר שני בבטיחות
חבר הנהלה לשכת מהנדסים.
יעקב ברנשטיין
בעבר מנהל בטיחות באלביט  38שנים.
תואר במנהל עסקים.
תואר שני בניהול סיכונים גיהות תעסוקתית בתל אביב
בעבר גייסתי עבור הארגון מיליון וחצי שקל מקרן מנוף.

דיון הרחבת מספר חברי הנהלה
לבקשת היועץ המשפטי ,המועמדים יצאו מחוץ לחדר הישיבות על מנת לדון בעניינם .
נערך דיון על כל המועמדים להצטרפות להנהלת הארגון.
יצחק סלחג'י הכהן קיים שיחה טלפונית עם חיים ששון ודניאל ראש לאישור הצטרפות
המועמדים להנהלה  -חיים ששון ודניאל ראש לא הביעו התנגדות.
החלטה :אושרו חברי ההנהלה הזמניים פה אחד על ידי חברי ההנהלה וחברי וועדת ביקורת
כאשר מר יעקב שיבר לא ישמש כחבר הנהלה אבל יהיה בתפקיד גיזבר.
יצחק סלחג'י הכהן יו"ר
זלמן שוסטר הודיע על פרישה מההנהלה ומהגזברות.
אושר פה אחד יעקב שיבר לגזבר הארגון החל מתאריך .11/12/19
סוכם כי יעקב שיבר אינו אחראי לנעשה בעבר בגזברות.
יועץ משפטי ארגון הממונים עו"ד אייל פלטק
לקראת האסיפה הכללית ,היועץ המשפטי ביקש עוד לפני שבועיים מחברי וועדת ביקורת וכמו
כן בישיבת הנהלה אחרונה ,לפרסם בהקדם את דו"ח וועדת ביקורת לחברים וכמו כן על הגזבר
לפרסם לחברים  :דו"ח כספי לאישור בכנס השנתי וכן כל נושא אותו רוצים להעלות ועליו יש
לדון ולקבל החלטות באסיפה השנתית.
על חברי ההנהלה לסיים את המטלות כפי שהטיל עלינו "רשם העמותות" וזאת לקראת
הפגישה ביום 31.12.19 :
למרות שמר אורי קדושי הופיע בתוכנית המקורית בסדר יום בוועידה השנתית ,עקב שינויים
בלוחות הזמנים הוסר אורי קדושי מסדר היום ,הוחלט שאורי קדושי יקבל  10דקות בסוף הכנס
להציג ביחד עם עורכת דין של חברת "לוידס".
יעקב שפריר בשם הממונים מבקש לשאול את המפע"ר מספר שאלות.
הוחלט :יעקב שפריר יגיש את השאלות ליו"ר ההנהלה לבדיקה.
ברצוני להודות לאיב אופל על המאמצים לקבלת חדר הרצאה ללא תשלום לעריכת שני ימי עיון
לחברים בנתניה..
ממליץ שכל חברי ההנהלה וחברי ועדת ביקורת ,ישלמו עבור השתתפות בכנס השנתי בניגוד
לעבר וזאת על מנת למנוע רינונים.

עו"ד מאיר כהן
כל פתיחת ישיבה הנהלה יש לתת זמן לחבר ההנהלה להציג מה עשה למען הארגון החודש
ומה מתכנן לעשות למען הארגון בעתיד.

יורם ערד חבר וועדת ביקורת
יש לקיים תרבות דיון בישיבה.
יש להעביר נושאים לדיון ,לא התקיימו דיונים שלא הועברו לסדר יום.
מצפה לחלוקת אחריות לחברי הנהלה ורכזים.

סיכום
 .1באחריות יעקב עזרא כמנחה הכנס  -הכנת שילוט לסימון למרצה (זמנך תם) .על
מנת לעמוד בלוחות זמנים שאושר על ידי הפיקוח,
 .2באחריות יעקב עזרא להעביר את המצגות של המרצים ביום הכנס למשרדי ארגון
הממונים וליועץ המשפטי עו"ד אייל פלטק.
 .3באחריות יצחק סלחג'י הכהן הזמנת נציג משרד רואה חשבון להצגת הדוחות
הכספיים.
 .4באחריות דן כראדי תפעול הכנס השנתי.
 .5הוחלט כי אין לגבות תשלום עבור הכנס השנתי מחברי הנהלה ,חברי וועדת ביקורת,
מרצים מתנדבים ויועץ משפטי.
 .6יש להעביר הודעות ממונים מאזור צפון להמשך טיפול ליעקב עזרא.
 .7יש להעביר הודעות ממונים מאזור דרום להמשך טיפול דן כראדי.
 .8חברי הנהלה זמניים יאושרו באסיפה הכללית.
 .9באחריות יצחק סלחג'י הכהן להעביר הצעת מחיר לצלם לסיקור הוועידה הארצית.

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

