ישיבת הנהלה מס'  32מתאריך 91/93/91
נוכחים  :יצחק סלחג'י הכהן ,זלמן שוסטר ,עדי קרני ,ירון חי ,דניאל ראש ,חיים ששון.
וועדת ביקורת :חיים ויין.
אורחים :אילן מנדלסון ,עדי פיצ'וק ,ענבל אמיתי.
יצחק סלחג'י הכהן :ערב טוב לכולם ,שמח לבשר שעורך דין אייל פלטק התנדב להיות היועץ
המשפטי של הארגון למשך חצי שנה.
יצא מכתב הסכם עבודה מסודר עם עורך דין אייל פלטק עד יוני .9102
הנהלת הארגון תשקול לאחר חצי שנה המשך התקשרות.
דניאל ראש :זהירות רבה בנושא המתנדבים.
בתום תקופת ההתנדבות יש לצאת למכרז.
ירון חי :יש להקים צוות לבחון מועמדים לתפקיד.
הצבעה :אייל פלטק יועץ משפטי של הארגון החל מינואר  9102ועד סוף מאי  ,9102הצביעו יצחק
סלחג'י הכהן ,עדי קרני ,דניאל ראש ,חיים ששון.
נמנעו :זלמן שוסטר ,ירון חי.
זלמן שוסטר :הצעה לשינוי התקנון היה צריך להגיש תוך שבועיים מהאסיפה הכללית שהתקיימה
בתאריך .09/00/01
יצחק סלחג'י הכהן :היועצת המשפטית אמורה לטפל במילוי הטפסים לרשם העמותות.
הנושא טופל על ידי ענבל אמיתי.
עדי פיצ'וק :כל הכבוד על הובלת שינוי בתקופה זו.
הארגון צריך לפעול בצורה שקופה וגלויה.
אסור לארגון להשקיע במחלוקות ואסור להגיע למצב שאיש מקצוע יביא לקו שבר נוסף.
מציע לארגון לשקול ברצינות את עורך דין אייל פלטק.
יצחק סלחג'י הכהן :הוחלט להעביר תשלום על סך  ₪ 91,111לשירלי מימון.
עורכת דין של "אושן" סבורה שיכולה לקבל  01%מהערך הנקוב. ₪ 01,111 -
חברי הנהלה מה תגובתכם ?
חיים ששון :יש לקבוע פגישה ב"אושן "עם חברי ההנהלה הקודמת שעסקו בחתימת הסכם זה.
זלמן שוסטר :ההנהלה הקודמת חתמה על הסכם עם "אושן" .
חברי ההנהלה לא אשרו לקיים אירוע ב"אושן" וכן לא צוין בשום פרוטוקול על ההחלטה לקיים אירוע
במקום זה.
דניאל ראש :מורשה חתימה מחייב לכבד הסכם זה.
יצחק סלחג'י הכהן  :להזכירכם ,בזמנו התקיימה ישיבה והוחלט שגם אם יתבעו אותנו עדיין שווה
לארגון לקיים אירוע ב"לאגו" אירועים.
מציע להקים צוות משא ומתן אולי לקיים את האירוע הבא ב"אושן"?

עדי קרני :מציע שצביקה ליבוביץ ודוד פייג יתאמו פגישה ב"אושן" להורדת מחיר.
אילן מנדלסון :רצוי שצביקה ודוד יתאמו פגישה להגיע להסדר.
חיים ויין :ממליץ להעביר לטיפולו של אייל פלטק היועץ המשפטי של הארגון.
דוח וועדת ביקורת מוכן ועדיין לא יופץ.
באסיפה הכללית :
הוחלט לביצוע מבקר חיצוני לבדיקת אי סדרים
אין אישור ניהול תקין.
חובות לספקים
תוכנית עבודה.
יו"ר וועדת חברים – כמה גויסו חברים השנה ?
לצאת בפרסום ימי עיון .
פרוטוקולים ישיבות הנהלה על חברי הנהלה לאשר תוך שבוע מיום הפצה.
חבר הנהלה אשר לא יעביר הערותיו  /אישורו – יחשב שאישר פרוטוקול.
הפרוטוקול יועלה לאתר ארגון הממונים מיד לאחר אישורו.
יש לרכוש שרת למשרד – להעביר  0הצעות מחיר.
חיים ששון  :ניתן לרכוש דיסק קשיח טרה.
עדי קרני  :לצאת בפרסום לכל חברי הארגון חבר מביא חבר.
דניאל ראש :השתתפתי בכנס בוני בתיכון בבאר שבע היה מעולה.
מציע להנפיק מנשר  /עיתון לכל הממונים לעדכונים שוטפים ,צ'אטים עם חברי הנהלה ועוד.....
יצחק סלחג'י הכהן  :מבקש לגייס מזכירה בחצי משרה לביצוע טלמרקטינג גיוס ממונים לארגון.
ענבל אמיתי :הצטרפתי לארגון על מנת לתרום ולשנות.
מנהלי עבודה וממונים כולם צריכים את הארגון ורובם יהיו חברים הם רק רוצים להאמין.
הקמת וועדות נכון שיש הנהלה ומצוין ,לא תמיד להנהלה יש את הכלים והיכולת לבצע.
צריך להקים וועדה שיהיו בה  0חברים כאשר ראש הוועדה יהיה מתוך ההנהלה וועדת פרסום ושיווק.
אני באה מהתחום  00שנה.
וועדת תרבות ופנאי שהממונים ירגישו חלק מהארגון ,יכירו האחד את השני שנהייה כמו משפחה.
מציעה לקיים נשף פורים.
עדי קרני :מבקש להעלות להצבעה להעביר  ₪ 011לקופה קטנה – אושר פה אחד.
מנורה חברת ביטוח תכולת משרד הוחלט להעביר תשלום ע"ס .₪ 118
זלמן שוסטר :נעשתה פניה על ידי לחברת כח אדם לגיוס מזכירה המגמה התמחות בשיווק.
נבדקו  09מועמדות ולא נמצאה מועמדת מתאימה.
השכר המוצע  ₪ 8,111כולל תנאים סוציאליים.
דניאל ראש :יש להעביר הגדרת תפקיד ברורה ומסודרת.
זלמן שוסטר :ביטוח מקצועי "לוויץ" החברה היחידה שמבטחת ממונים שעובדת בשיתוף פעולה עם
הארגון.

ממונה שלא יהיה חבר בארגון לא יהיה מבוטח.
נושא תשלום עבור השתתפות ממוני בטיחות מצה"ל לימי עיון שארגון הממונים ערך ,נפגשתי עם קצין
בטיחות ראשי בצה"ל ,נאמר שלימור חושן חתמה על הסכם לא לשלם.
מקיים פגישה נוספת לתוכנית עבודה עם ממוני בטיחות צה"ל להשתתפות בימי עיון בשנת .9102
אילן מנדלסון  :מציע לקיים בהתנדבות ימי עיון מתקני התפלה.
ירון חי  :אתר ארגון הממונים לא נראה טוב ,למרות פניות שלי ושל שושי לקיום פגישת עבודה עם
חברת אינטרדיל ,לא נענעו עד עתה .חברת אינטרדיל מקבלת תשלום של  801ש"ח כל חודש ולא
נותנת לנו שירות .מבקש לבדוק חלופות.
ישנה הצעת מחיר לחברה בעלות  0920ש"ח לשנה הכוללת עיצוב ותיוג מחדש של האתר ותמיכה.
לאחר שנה תשלום חודשי בסך  12פלוס מע"מ .הצעה תועבר לכל חברי ההנהלה לעיון.
מציע לקבל הצעות נוספות ולבדוק עם גורמים שמבינים על מנת שהאתר שלנו יראה כמו שצריך
וישרת את הממונים.
הארגון מאוד חשוב לי ,אני מתנדב בו כ 7-שנים ובהנהלה הנוכחית כחבר הנהלה -מזכיר .מכניסתי
לתפקיד בהנהלה טענתי שיש להקים וועדות מקצועיות ,לפנות בקול קורא לממונים ולהביא חברים
נוספים לתרום ולעזור.
צריך להוביל לשינוי בהתנהלות הארגון ,אנו כמתנדבים עושים כמיטב יכולתינו.
כחבר הנהלה הובלתי לשקיפות בארגון ,עבודת המזכירה במשרד נוהלה על ידי בצורה יעילה כך
שהנחתי את שושי המזכירה לעבוד ולעזור לכל חברי ההנהלה וזאת בהתאם להחלטות הנהלה.
כל המתנהל במשרד דווח לחברי ההנהלה וועדת הביקורת.
כל בעיה שהתעוררה במשרד ,הן ע"י המזכירה והן ע"י חברי הארגון או גורמי חוץ ,הועברו אלי לטיפול
וטופלו על הצד הטוב ביותר .לא היתה פניה/תלונה של חבר ארגון שלא טופלה הן ע"י שושי והן על
ידי.
שושי המזכירה לא פעם עמדה על המשמר ומנעה טעויות תוך כדי שהיא נשענת על תקנון הארגון ועל
החלטות הנהלה בישיבות .והתנהלות זו פורשה לא נכון ע"י חברי ההנהלה שהתיכו בה התנהלות לא
נכונה.
האמנתי כי הארגון הולך בדרך חדשה וזאת גם הבטחתי לחברים ושכנעתי אותם להשאר חברים
בארגון ,רובם נענו לבקשתי והאמינו בדרכי.
בזמ ן האחרון ישנם פניות שלא קשורות לתפקידי בארגון ואין לי תשובות לחברים ואני מפנה אותם
לחברי הנהלה שזה תפקידם וחלקם לא נותנים מענה.
בגלל סיבה זו אני מתפטר מתפקידי בהנהלה וכמזכיר וממליץ על יציאה לבחירות לאחר אישור
התקנון החדש ע"י רשם העמותות.
אני מאחל לכל חברי ההנהלה בהצלחה ,תוך כדי שאעזור ואתמוך בכל דבר.

בהנהלה נשמעו קולות שביקשו כי ירון לא יתפטר ויחשוב שוב על טובת הארגון ועל כך שיש לו עדין
מה לתרום.
כמו כן נתקימה פגישה עם יו"ר הארגון והגזבר בה נתבקש המזכיר להישאר בתפקידו.
לאור הבקשה ירון החליט כי באם ההנהלה תשנה את אופן התנהלותה ותפעל לטובת הממונים
בנושאים חשובים תוך כדי התמקדות כל חברי ההנהלה בעשיה ולא רק חלק מהם.
במידה וכל חברי ההנהלה יתרמו מזמנם ויוכיחו כי הם מבצעים את תפקידם ויגישו דו"ח בכל ישיבה
על פועלם .ירון ישקול את פיטוריו מההנהלה.
הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  90.0.9102במשרדי הארגון.
נא להעביר נושאים לישיבה.

כתב מזכיר הארגון
ירון חי

