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  חברי הנהלת ארגון הממוניםה של התקיימה ישיב 1/09/2021בתאריך: 

 580049518ע.ר. עמותה רשומה :  .1

 שם + תפקיד מס' שם + תפקיד מס'

 סגן יו"ר  -יצחק הכהן סלחגי   .2 יו"ר הארגון -יעקב עזרא   .1

 חבר הנהלה –משה פחימה   .4 חבר הנהלה –פארג' דהאר   .3

 יו"ר בית הדין –יעקב ברנשטיין   .6 גזבר -יעקב שיבר   .5

  -מאיר סאיג   .8 יועמ"ש הארגון -רונן ורדי   .7

 מזכירת הארגון –טובי בנימין   .10 יוסף דולינסקי  .9

 מ"מ גזבר –איב אופל     .12 מנהלת שיווק –ירדן בנימין   .11

 

 שם +תפקיד מס' שם +תפקיד מס'

 חבר הנהלה –זלמן שוסטר  .2 חבר הנהלה –חיים ששון   .1

   .4 חבר הנהלה –יעקה אליהו  .3

 

 נושא הועלה ע"י מס'

 חברי הנהלה הכנסת חבר הנהלה חדש  במקום חבר הנהלה יוצא.  .1

 יעקב עזרא –יו"ר הארגון  במלון מפואראישור חברי הנהלה סמינר חורף   .2

 חברי הנהלה חברי הנהלה נוספים  .3

 יעקב עזרא –יו"ר הארגון  לאחר ביקורת היועץ במשרד הארגון 9001איזו   .4

אישור קבוצות גדולות בהנחה/ אישור קבוצות בחינת   .5

 תמורת עלות ימי עיון.

 יעקב עזרא –יו"ר הארגון 

 מאיר סאיג תקנון חדש כולל תוספת   .6

 יעקב שיבר  2017+2018+2020דוחות מילוליים וכספיים לשנים   .7

בעניין הפסקת או עתירה מינהלית בחינת של השגה   .8

ללא נימוק או סיבה  פעילות הארגון בוועדות הסמכה

ל התנדבות בהקרבה נראית לעיין לאחר שנים ש

ושיתוף פעלה עם  נותבהגיהוגנות וובאמות מידה 

 1965מינהל הבטיחות משנת 

 יעקב עזרא –יו"ר הארגון 

בעקבות פניית הודי שנשלחו למבקר שאלות ותשובות   .9

את הארגון  גורמים משתלחים, בריוניים העויינים

נספח ושליחיו הפועלים בהקרבה למען הממונים    ) 

  (. א' מצורף לפרוטוקול

 יעקב עזרא + הנהלה

 

מטלות  מס'

 ביצוע\לטיפול

אחראי 

 ביצוע

 החלטה נמנעים\מתנגדים

ברוב קולות הוחלט  בעד –יעקב עזרא חברי חברי ת החלט  .1
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את  צרףהנהלה ל

חבר איב אופל 

ארגון לתפקיד 

חבר הנהלה 

בהתאם לנימוקי 

ההחלטה של 

חברי ההנהלה 

ועל פי סדר 

המועמדים 

 כמופיע בתקנון.

 

 בעד –יצחק הכהן סלחגי  הנהלה 

 בעד –פארג' דהאר 

 בעד –משה פחימה 

 בעד –יעקב שיבר 

 בעד )אישר טלפונית( –חיים ששון 

 )בעד אישר טלפונית(  –יעקב אליהו 

 בעד )אישר טלפונית( -שוסטר 

יצטרף שאיב אופל 

הנהלה כחבר 

במקום מקס 

חבר -הרשקוביץ

 .הנהלה שפרש

                סמינר חורף    .2

 יוקרתימלון ב

חמישי ם ומי

06.01.2022             

  שבתמוצאי עד ל

08.01.2022  

או במהלך חודש 

 2021דצמבר 

 בעד –יעקב עזרא .1 יעקב עזרא

 בעד –יצחק הכהן סלחגי .2

 בעד –פארג' דהאר .3

 בעד –משה פחימה .4

  בעד –  יעקב שיבר.5

אישור טלפוני  בעד )   –חיים ששון .6

 ליו"ר(

 בעד.  –יעקב אליהו .7

 .בעד–שוסטר זלמן  .8

 בעד.  –. ששון חיים 9

ברוב קולות הוחלט 

לקיים את הסמינר 

                       שיכלול חורף

ימי עיון שיכללו  2

אישור כשירות וכן 

 תכנית אומנותית 

 

פנסיון אפשרות ל

 מלא.משפחתי 

 ארגוןאישור חבר   .3

                ף לתפקיד נוס

חבר בית הדין 

 ולאחר מכן,

חבר הנהלה 

בהצבעת 

 האסיפה.

באסיפה הכללית נצביע בעד צירופו של א. 

 להיות חבר בית הדין. קייוסף דולינס

ביקש  –חבר ועדת ביקורת  אריה חתןב.

 תפקידו כחבר בית הדיןמ מהיו"ר לשחררו 

                                                     מסיבות בריאותיות.

במקומו יומלץ על הבא אחריו ברשימת 

 שהשתתפו בבחירות האחרונות.המועמדים 

מבקש  –יעקב ברנשטיין  -יו"ר בית הדין 

 להתעדכן בעניין זה.

לאישור האסיפה 

  .הכללית

4.  9001 ISO  יעקב עזרא

זלמן 

שוסטר 

+  יטוב

 ירדן

ביקר סוקר ממכון  18/8/21בתאריך 

לשכת ארגון הממונים בהישראלי התקנים 

על הבטיחות שבסניף הראשי 

זלמן  מר                              שברחובות. 

טובי                  חבר הנהלה בכיר,  שוסטר

                  המזכירה וראש הלשכה וירדן, 

     והקרופירייטרית  י הציבור סמנהלת יח  

,                               עם היו"ר יעקב עזראיחד           

הסקר ובסיומו ישיבת בעניין מבדק קיימו 

 . צפתה התקדמות חיובית ביותרנ

קבלנו מספר מטלות והם  פגישה מוצלחת,

עלינו לשולחם לסוקר ולהמתין  בוצעו,

                              אישור 

 ניהול האיכות 

  9001איזו 

 

ישלח לארגון 

 בחודש הקרוב.
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 לארגון יהיה בקרוב   .לאישור עקרוני וחיובי

 9001אישור איזו 

קבוצות גדולות   .5

המצטרפות 

לארגון הנחה/ 

תשלום עבור ימי 

 עיון

העלה הצעה  ,יו"ר הארגון לשעברא. יעקב עזרא

ת קבוצצרף לוהיא שהתקבלה ברוב קולות 

ללא  מארגונים ומפעלים גדולים ממונים 

 קורסיםובתנאי שדמי חבר חיוב 

 .יתבצעו במכללות הארגון והשתלמויות 

 

ממוני בטיחות חדשים  -המבצע חוזר 

שסיימו את הכשרתם ויצטרפו לארגון תוענק 

ת חברות ראשונה בחינם המותנה שנלהם 

                                                     בתשלום לשנה השנייה.

 

תקנון חדש+   .6

 תוספת

 מאיר סאיג

חבר 

הארגון 

ויו"ר 

פורום 

ממוני 

בטיחות 

 ברשויות.

ולעודד צריך להגדיל את מספר החברים א.

ממונים בוגרי אותם להצטרף לארגון ובעיקר 

 קורסים.

תקנון חדש שאושר באסיפה הכללית ב.

 שלח לרשם. יי  20/1/21בתאריך 

 ב'8ותיקון לסעיף  סעיף בית הדיןתווסף ה

                        לתקנון.

יש לאשרו באסיפה 

הכללית לפני 

שליחה לרשם 

 ת.העמותו

דוחות מילוליים   .7

וכספיים לשנים 

2017+2018+2020  

 

עם רואה החשבון אנוכי לאחר ישיבה מהיום  יעקב שיבר 

ישיבה קיימנו  ועדת ביקורתווחיים ויין יו"ר 

שמות חברי ההנהלה אולם  טובה ומעניינת

 ח."בדואינם מופיעים 

 חות."על הדו תחתוםועדת ביקורת 

יעלה לאישור 

 .באסיפה הכללית

עתירה השגה או   .8

מנהלית נגד מנהל 

הבטיחות בעניין 

הפסקת פעילות 

הארגון בוועדות 

 הסמכה.

 

את נציגי ארגון  גרע מנהל הבטיחות א. יעקב עזרא 

ה מכעדות ההסומועל הבטיחות הממונים 

                                          , נימוק הודעה או ללא 

במוניטין הארגון קיבל מכה בכנף שפגעה ב.

 2000 -המונים למעלה מ  שלו ושל חבריו

                                                 חברים.

אל היו"ר לסגנמו חברים רבים התקשרו ג.

             ?  לפשר ההחלטהושאלו ולחברי ההנהלה 

ולהנהלה אין תשובות ברורות, פרט   למה ? 

השתתף  שנים רבות בהתנדבות הארגון ד. 

ללא כל תמורה מצד כל גורם, פעל ו

באמינות ובנאמנות ללא סייג  מאז הקמתו 

ה. מינהל הבטיחות יתבקש  1965בשנת 

 להחזיר את נציגי הארגון ומשקיפי המכללות 

 .המכההסת לועדו

יו"ר הארגון שלח הודעה למר חזי ו. 

זה  פנה לאריק טייב בענייןכן המפע"ר ו

היועמ"ש רונן ורדי 

יכין מכתב בו ינמק 

הבקשה להשיב את 

לאלתר את נציגי 

הנהלת הארגון 

לוועדות ואף את 

המשקיפים מטעם 

 המכללות.

לדעת היו"ר 

השקיפות בוועדות 

מקצועי הרות גורל 

וכלכלי של 

המועמדים ראויות 

 לעיניים נוספות.

קבע מי שקבע 

עבר את ההחלטה ב

האתית הזו ויש 
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 .                                               01.09.2021ך בתארי

 בקרוב תתקיים ישיבת הבהרה בנושא.ז. 

 

 ירה על כנה.להות

 
 

 מצ"ב
 

 1.9.21צורף לפרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך מ -נספח א'
 

קיבל מגורמים שלטענתו רשם העמותות  בהמשך לפנייתו של מבקר העמותות
                                                                                                                    שאינם חברים בארגון שאלות "מה נשתנה"משתלחים, ביריונים 

 יו.שהגיעו אלשאלות נאות יו"ר הארגון להיענות לפנייתו של המבקר ועונה אחד לאחד ל
מתוך כוונות וזאת לפגוע  השכם והערב בנציגי הארגון וחבריהם  והאווילי ניסיונם הנואל

מאתגר את  שעוד יבהרו,  אינטרסנטיות שהקשר שלהם להתנדבות מוסתר מהעין
 על פי מבחן התוצאה. חתו נמדדה, נמדדת ותימדד לשהצהארגון 

  
 הארגון פועל בניגוד לתקנון המאושר על ידי רשם העמותות. .א

                                           .  2020ארגון הממונים פעל בתחילה לפי התקנון החדש שאושר באסיפה הכללית לשנת 
                            שלח את התקנון שאושר באסיפה לרשם העמותות. כי מסר  יד מזכיר, יועץ משפטי שמילא תפק

, היה  עלינו להמשיך שלרשם לא הגיע שום תקנון חדשלאחר זמן מה התברר שהמבקר לא ריבל אותו לידיו ו
                                                                                                        . בפלומבהלאישור  בהתאם לתקנון הישן עד

 נשאל מספר פעמים אם שלח את התקנון והוא נענה בחיוב. היועץ המשפטי / המזכיר אציין ואומר ש
 
 
 
 

 מספר חברי ההנהלה גדול ממספרם המאושר בתקנון. .ב

 כאמור הסיבה  היא כי פעלנו לפי התקנון המתוקן ה גדול ממספר המאושר בתקנון. אכן מספר החברים הי
עד אשר שמותיהם יעלו  תשעה והשניים הנוספים הפכו לעמיתי כבודעם ההודעה מספר החברים נשאר 

 להצבעה באסיפה הקרובה על ידי חברי הארגון.
 

  .הלא התקבל אישור על ידי חברי ההנהלה לשכירת משרד נוסף בנתני .ג

 פרוטוקול המאשר משרד נוסף בנתניה שישרת את ממוני הבטיחות במרכז ובצפון. קיים    

 

 חברי ההנהלה לא יודעים להעריך את מספר חברי הארגון וכיצד הם נספרים. .ד

                        לא נשאלנו מאף חבר הנהלה על מספר החברים הרשומים או איך הם נספרים.  1.9.2021נכון להיום 
                                     כל חבר הנהלה אשר מעוניין לדעת ולקבל מידע זה יכול לצלצל/ להגיע למשרד ולקבל מידע. 

כלל זה הוצע לכל חברי הארגון המשלמים מי שיהיה מעוניין לעיין בפנקס החברים  ישלח בקשה ויתאם 
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. היועמ"ש עדכן את רשם העמותות בעניין פנקס החברים יצלם ולא יעתיק(מראש עם המשרד. )בתנאי שלא 
 שבינתיים צמח.

 
 חברי ההנהלה אינם יודעים להעריך את סכום הכסף העומד לרשות הארגון.  .ה

ם עדכון מצב חשבון בשיבות ההנהלה והם מוזמנים להשתתף ולהשקיף בתאום חברי הנהלה מקבלי

 המזכירה ירדן. עם ראש לשכת הארגון הגב' טובי או

 

 25.6.21חברי ההנהלה אינם שותפים ולא קיבלו החלטה לפרסום עצומה ביום  .ו

 חתימות באתר הארגון (. 500) למעלה מ   24/6/21פרוטוקול המאשר פרסום עצומה קיים 

 

בעניין  27.6.21חברי ההנהלה אינם שותפים ולא קיבלו החלטה ליוזמה שפורסמה ביום  .ז

 "מיזם לגיל הרך".

ויתנדבו  ביוזמתם ובקרבת מגוריהם  הארגון יעקב עזרא הציע רעיון שחברי ארגון הממונים יצאו יו"ר

 לגני ילדים ויציגו בקצרה את חשיבות הבטיחות.

 מאחר ולא היית הענות לנושא לכן זה ירד מהפרק.

לממוני בטיחות  50%חברי ההנהלה אינם שותפים ולא קיבלו החלטה למתן הנחה של  .ח

 מיות.ברשויות המקו

החלטה זאת קיימת מתקופתו של היו"ר יהודה פוזנר ועדיין שרויה וקיימת וחברי הנהלה בישיבה זו 

 .הצביעו על המשך מבצע זה בהסכמת כל החברים

 
חדרים בסמינר  4למרות מס' בקשות לא ניתנה תשובה ע"י היו"ר ולא נחשף מי קיבל  .ט

 האחרון שהתקיים בים המלח.

מהמוצלחים שבסמינרים שהתקיימו בארגון,                                     הסמינר שהתקיים במלון קראון פלאז'ה 
חדרים ללא  4חברי ארגון ובני משפחותיהם, רשת אפריקה ישראל העניקה  320ובו השתתפו למעלה מ 

                                                                                                            תמורה לארגון.                                                  
לעניינם ואף מי מחברי ההנהלה או חברי ארגון לא קיבל חדרים אלה, יו"ר ועדת ביקורת קיבל מידע מפורט 

                                                                                   והם נמכרו והכנסותיהם לטובת ארגון הממונם.              
 ,                              הוצגו בישיבה שנערכה בנתניה יו"ר ועדת ביקורתמגזברות הנהלת המלון דפי החשבון כל 

                                                                                           את הממצאים שהוצגו בפניו.  שבחמר חיים ויין ציין ל
ן כי לארגון הייתה הכנסה מהמיזם. גם חברי הארגון נהנו ממחירים נמוכים ומההופעות המדהימות יצוי

                                                                       באירוע המרכזי.                                                                             
העניק על חשבונו לטובת הסמינר  את הופעות נציג סוכנות לוידס מר אורי קדושי מח' הביטוח מצובה, 

 האומנים. ) התשלום בוצע ישירות על ידו לאומנים(
 

ת וסופיות באישורם נהלה כהחלטות אבסולוטיועל מנת להסיר כל ספק היו"ר מבקש לחדד את החלטות הה
של חברי הנהלה והם יועלו לאתר הארגון וכל חבר זכאי וראשאי להיכנס ולעיין בעבודת הקודש של ההנהלה 

 המתנדבת למענם באופן הוגן ודמוקרטי.
 

 יש לבדוק היטב את דרך קבלת ההחלטות לסמינר בים המלח ואת ההתנהלות בסמינר. .י

 תשובה לטענה זאת נמצאת בסעיף ט'. 
 26/4/21מתאריך ים המלח מוצג באתר סיכום סמינר 

 

האם יש כאן אחד או יותר שרואה את עצמו כמשפיע בהנהלה ולוקח חלק בקבלת    .יא

 החלטות כשותף בהתנהלות ההנהלה?

בה בערפל, חברי הישי המאחר והישיבה שהתקיימה אינה חוקית ועל מנת להסיר את הנושא הלוט

כי כל ההחלטות מתקבלות על פי רוב וכי ישיבת אילתור אינה בהנהלה זו קובעים בחתימת ידם 

 במניין הישיבות הנקבעות כדין באמצעות מ"מ ראש לשכת הארגון והמזכירה הגב' טובי בנימין.

 להלן תגובת חברי הנהלה לטענה זו: 



 

 7מתוך  7עמוד  סיכום ישיבת חברי הנהלת ארגון הממונים

 

ולכל אחד  , הכול אצלנו דמוקרטיבכל ישיבה היו"ר מציע לכל החברים לקחת תפקידים" :איב אופל

 יש זכות להגיד מה שעולה על דעתו."

אכן יעקב משתף ומאפשר לכל אחד לקחת חלק כמשפיע  "מסכים עם איב,  : פראג דאהר

 בהנהלה ולהיות שותף להחלטות."

 ,                        "יעקב ביד רמה שולט וגם נותן פתיחות וחופש פעולה לכל אחד  :משה פחימה

 יעקב לא מנע חופש פעולה."

 ."מי שרוצה לקחת חלק / ליזום יש לו את האפשרות ובהחלט אין מניעה :יעקב שיבר

   ואמיתותו" 1/9/2021" הריני לאשר בזאת את הפרוטוקול מתאריך                    
 יו"ר הארגון   –יעקב עזרא                                                                                                        

 
 
 

  


