
                          

 91/3/13 -  2מס'  אסיפת נציגים פרטיכל 

 

בכפר  13/3/19רביעי תקיימה ביום ש של ארגון גמלאי "אגד"  2' גים מסינצה ת אסיפמ
 .הנבחרים חברי אסיפת הנציגים וועדת ביקורת  נציגי הסניפים המכביה השתתפו 

ארז אלחנן, : אור שמעון, אליאב יעקב, אליהו יהודה, ארגוב עמינדב, חברי אסיפת נציגים
בסון שלמה, בר זכאי נעם, בן שושן שלום, בן שמואל אהוד, אשתר ציפי, ביטון יגאל, 

גולדשטיין שמעון, גולן מרדכי, גלברד גיל, גרזוזי רודי, דגן דרור, גדלין דן, ברקוביץ אשר, 
וינשטוק אריה , ורבר גדי, זיו בלה, טל יצחק, טלצי סמי, וויג צבי, דוד ישראל, הדרי חנה, 

יעקב שלום, לוי אבישר, מוטוביץ יעקב, מזרחי אריה, מינה מאיר, מלניק חזי, ממנוב יוסף, 
סילוקי יהודה, סלמאן אורי, עזוז אליהו, פולק נגר כרמלה , נווה מאיר, מרקוס צדוק, 

צפור יעקב, , פלק יוסף , פרננדס ניסים, שלמה, פופיליס מרגלית, פליט ראובן, פלפל אסתר
שוחט מאיר, שוקר רגו'אן אהרון קאשי אביבה , קונפי יצחק, קלר אביגיל, קנט חיים, 

אריה,  שורץ נפתלי, שטיין יצחק, שטרית דוד, שמואל יצחק, שמי עובדיה, שמשיעקב, 
 שפירא שלמה, שקורי ניסים, שרון רמי. 

   לוביץ משה, מושקוביץ אילן, עזרא אברהם., : כהן משהועדת ביקורתחברי 

 .יועץ משפטי של הארגון  –גד ויספלד עו"ד רו"ח ,  -שי פרומוביץ : מוזמנים

 רחלה רחמים, ליס דב, גדעון שר.  חברת אתנה, : אורחים
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 ואישורו.  2018דו"ח ועדת בקורת לשנת  .4
 ואישורו.  2018הצגת הדו"ח הכספי לשנת  .5
  2019בחירת רו"ח לשנת  .6
 שונות  .7

  

 .  בחירת יו"ר, סגן ומזכיר לאסיפה : 1סעיף 

 :הבאים  לבחור בחברים לאסיפת הנציגיםהחבר שמעון אור מציע 

 יו"ר האסיפה  –החבר עמי ארגוב 

 סגן יו"ר האסיפה. –החבר שלמה שפירא 

 מזכיר האסיפה  –החבר שמעון אור 

 ההצעה אושרה ברוב קולות.   - אין הצעות אחרות

 

 היו"ר דבר  : 2סעיף 

  ולחברת אתנה על האירוח. עמי ארגוב הודה לכל המשתתפים שהגיעו, החבר  יו"ר האסיפה

שנפטרו חברי הארגון כנהוג באסיפה שנתית קוראים בשמם של הגמלאים והגמלאיות 
   בזמן קריאת השמות. מבקש מהחברים לעמוד יו"ר האסיפה במהלך השנה ,

 

 

 



 2018דו"ח ההנהלה לשנת :  3סעיף 

 

, בפעם ראשונה התקיימו בחירות לאג"א 27/11/18ביום  –בחירות באג"א  .1
שהתקיימו בחירות לאסיפת נציגים. מאחר והוגשה רשימה אחת, ועדת הבחירות 

 אישרה את הרכב הרשימה "ההנהלה המתחדשת בראשות עמי ארגוב" 
חברי אסיפת הנציגים התכנסו ואישרו  כרשימה הזוכה ואת נציגי ועדת הביקורת.

 את הרכב ההנהלה שבחרה את מזכירות הארגון.
 נבחרים. מברך את ה

,  הבחירות התקיימו לאחר ששונה ואושר תקנון הארגון - שינוי תקנון הארגון  .2
   נוהל הבחירות , ונוהל ועדת משמעת. 

עם חברי האגודה  בימים אלה מקיימת הנהלת אגד מפגשים -הפיכת אגד לחברה .3
להסברים על הפיכת אגד לחברה , בסיום הסבב ייפגש עם הארגון ויסביר את 
התהליך. נפגשנו עם אבי פרידמן וראינו את הספר הירוק בו מופיעים זכויות 

. מדגיש כי יש גמלאים שמנסים ליזום מהלכים דרך 2014הגמלאים שאושרו במרץ 
ו לחברים הפעילים והגשת תביעה בית משפט בכדי שהם ייהנו מהכספים שיחולק

 יכולה לקלקל מה שהשגנו עד כה. 
החליטה קרן הפנסיה עמיתים לא לשלם  2014בשנת  –משפט הפרמיה הממוצעת  .4

את תוספת היוקר עבור הפרמיה הממוצעת , אנו הגשנו תביעה לעמיתים ולאגד 
קשה אבל לא צלח . אגד בי)בהסכמת אגד( . היה ניסיון גישור באגף שוק ההון 

 להציג מסמכים , אנחנו הסכמנו. קרן הגמלאות התנגדה. 
 יום  30השופטת הסכימה להגשת המסמכים ולקרן הגמלאות תצהיר משלים תוך       

 ולאחר מכן יוגשו סיכומים ופסק דין.       
הודיעו כי החל  2018בתלוש חודש דצמבר  - 1.259%ניסיון להוריד מהשכר  .5

 . 64 -נשים ל גמלאת עקב אי העלאת  1.259%מחודש יוני יורידו לנו בשכר 
מיליון שקל למרות ההצהרות של יו"ר ההסתדרות ושר האוצר  200נוצר גרעון של 

נפגשנו ראשי ארגונים עם משרד עורכי  שלא יורידו לנו , אין לנו שום מסמך כתוב .
 ש לבג"ץ . יג. במידה ולא נקבל תשובה נח מכתב אזהרה ראשון לאוצר דין ונשל

 ביטוח רפואי חודש כאשר התשלום החודשי ירד.  – ביטוחים .6

.  1/4 –החל המ ₪  9במקום ₪  15 –ביטוח תאונות אישיות התשלום עלה ל 
 בבדיקה גם כך אנחנו זולים מארגונים גדולים והחוזה הוא לשנתיים 

 )במקום שנה(. 

פעילויות רבות מתקיימות בסניפים, אנחנו מסייעים ככל  –פעילות תרבות  .7
 .האפשר. לאחרונה נתקלים בבעיה של מקום לפעילות סניפית כמו בכפר סבא 

   המועדון היה ללא תשלום והמעבר למקום מושכר מחייב אישור של אגד. 
 סניף  הרצליה עבר למקום חדש. 

 פעילות אזורית וארצית:
 טיולי חו"ל ונופשון חו"ל אחד.  6ו במסגרת ארצית השנה קיימנ .א
אחד בצפון, אחד בירושלים, ושניים  80 – 90ממשיכים במסורת אירועי  .ב

 בדרום. יש לציין באירוע הקרוב בדרום זכאי גמלאי בן מאה. 
סיורי מחליטנים , נציגים מכל  3מו ויבמסגרת הכרת מקומות חדשים ק .ג

ברמת הגולן, בירושלים היכל הזיכרון, ובדרום אתר  –הסניפים. יומיים 
 דודאים וקבוץ חצרים. 

 ת גדר ועין גדי. מבמסגרת אזורית ממשיכים לנסוע לח .ד
 באילת, ים המלח, כפר בלום, צפת, רמת הגולן, הגושרים.  –נופשונים בארץ  .ה
 בעיקר באזור המרכז.  –הצגות  .ו
 אגד.  טובוסים שלהקצאת אומתקיימים טיולים סניפיים רבים במסגרת  .ז
 מרכז/ דרום וירושלים. מקיימים אחד באזור צפון , ואחד לאזור  –נשף שנתי  .ח

 

 



 
  –שונות  .8

באסיפת הנציגים הקודמת ושלמה בן  משמעתלאחר שאושר הרכב ועדת ה .א
מירושלים נבחר ליו"ר הועדה , קיימנו יום עיון לחברי הועדה , והם קיקי 

 התכנסו לטפל בתלונות החברים .
תשעה גמלאים שיצאו עקב נכות, נדרשו מעמיתים להחזיר כספים והגמלא  .ב

הורדה להם. עקב פניותיהם ארגנו להם את עו"ד גד ויספלד  שגבה מהם סכום 
נמוך מהמקובל. עקב תביעות פרטיות הארגון לא יכול לממן את התביעה, אבל 

לד הסכמנו לפרוס להם את התשלומים. בסופו של תהליך הצליח עו"ד ויספ
 לבטל את רוע הגזירה והם יקבלו גימלא כמו בעבר. 

 הנפעמיים בשנה ערב פסח, וערב ראש הש, אנו מוכרים תווי קניה – תווי קניה .ג
, אנו בתנאים מועדפים כי החברות מוציאות למכירה רק במועדים אלו

 חודשים.  6 –רוכשים כמות גדולה שתספיק ל 
אבל יינות ביתן רכשו אותם  לבעבר נתקלנו בבעיה כאשר מגה הפסיקה לפעו .ד

 ואפשרו לנו לקנות בתווים. 
 לא ידוע .  ןלגבי קואושופ עדי

 אלף.  30 –ואזור ירושלים כ אלף  170 –לאזור דרום יש תווים בכ 
 אושר פה אחד. התקבל ואושר ע"י החברים  –אישור דו"ח ההנהלה 

 

   2018דו"ח ועדת ביקורת :  4סעיף 

 מוסקוביץ יו"ר ועדת ביקורת . מגיש את הדו"ח אילן 

 יו"ר ועדת ביקורת משתתף פעיל בישיבות המזכירות , בנוסף לשיחות עם המנכ"ל, 

 בהם מועלים נושאים והצעות שעלו בישיבות הוועדה וסיכום עם חברי הוועדה כגון: 

פעילות בסניפים, נהלים, מתנדבים, תווי שי, תקציבים ועוד. שחלקן מועלות בישיבות 
המזכירות . חברי הוועדה משתתפים פעילים בישיבות ההנהלה, באסיפות חברים, 

 ואסיפות נציגים ובפעילויות בסניפים ובאזורים. 

ת לוועד על פי פניית החברים מהסניפים והמנכ"ל , השתתפה הוועדה כמשקיפה בבחירו
וספירת הקולות,  על תקינות ההצבעה כגון: רחובות, חולון , על מנת להקפיד הסניפי 

 שעברו ללא תקלות. 

וועדת הביקורת העלתה את נושא המתנדבים בארגון מבחינה ביטוחית , מעמדם , זכויות 
 וחובות. 

ה טיוטת נהמזכירות החלה לפעול בנושא בהליך מול חברות הביטוח והביטוח הלאומי, הוכ
 "נוהל הפעלת מתנדבים בארגון" .

, סניפים בודדים הסניפים פועלים עצמאית וכפופים למנהלי האזורים ולמרות פנייתנו
 מדווחים לועדה על פעילותם והמאזן השנתי. 

נדון במזכירות תוך תיקונים מינורים, לצערנו חשב הארגון לא  2019תקציב הארגון לשנת 
 נוכח בישיבה וחבל. 

השנים חלו שינויים רבים בפעילות ותפקוד הארגון המחייבים לדעת הוועדה  18 במהלך
שינוי ועדכון נוהלים ואישור בהנהלה של נוהל "אירועי תרבות , כפיפות וטיולים" משנת 

 שטרם אושר .  2017

הוועדה ממשיכה להשתתף בספירת מלאי של תווי השי ובודקת את סיכומי אירועי הנופש 
טרם נימצא פתרון  2018, 2017. יחד עם זאת למרות בקשתינו משנת םוהתרבות הארציי

 לבדיקת חשבונות האירועים והנופשים על ידי בעל מקצוע מתאים. 

 נמנע.  1, התקבל ואושר ע"י החברים  –ועדת ביקורת אישור דו"ח 

 



 

 

 ישור הדו"ח הכספי אהצגת ו:  5סעיף 

  2018 אסיפת הנציגים את הדו"ח הכספי לשנת  והסביר לחברירו"ח שי פרומוביץ הציג 

  פה אחד ע"י הנציגים.התקבל ואושר ע"י  – הכספי אישור דו"ח  

 

 בחירת רו"ח :  6סעיף 

והעסקת רו"ח שי פרומוביץ את גם השנה לבחור הוצע  2019אישור רו"ח לעמותה לשנת 
 משרדו. 

  . אושר פה אחד 

 

 שונות :  7סעיף 

 ויספלד עו"ד גד         

 לא היתה התייחסות לדו"ח הכספי.  –לגבי ועדת ביקורת  .א
קיבלנו תלונות אחרי קיום הבחירות מרשם העמותות , כמענה לרשם העמותות  .ב

מכנסים אסיפות נציגים בצורה מסודרת באווירה טובה , המתאימה לארגונים 
 גדולים. הארגון מנוהל היטב וצר לי שאנחנו במרדף אחר תלונות שוא. 

הוגשה תביעה ע"י מס' חברים, נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחות  –א ניצב"א נוש .ג
 המשפטית.  

 
 קיבוע זכויות , יפורסם במידעון .  – עמי ארגוב

 
 
 
 
 

 יו"ר האסיפה                                                              מזכיר האסיפה            

 שמעון אור     עמי ארגוב                                                                                          


