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  .סמן בנימיןגרו ץאילן מושקובי : ברהח  מטעם ועדת הביקורת

 
 
 

        יו"ר :עמינדב ארגוב                                                                             .שמעון אור: מנכ"ל
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 הפיכת "אגד" לחברה. :1סעיף      
  .מהחברים בעד הפיכת "אגד" לחברה 91%טיב "אגד" הצביעו בהצבעה להפרטת קואופר     

 . בישיבת ההנהלה זכויות החברים נשמרות ומעוגנות בהסכם הקיבוצי של "אגד" מול הממשלה     

 שתכונס בהקדם יסביר יו"ר מזכירות "אגד" החבר אבי פרידמן על ההסכם.     

 : פגישה עם רשם העמותות.2סעיף      

 תקיימה אצל רשם העמותות בהשתתפות שני עורכי דין מטעמו של הרשם ועו"ד גדבפגישה שה     

 יספלד היועץ המשפטי של הארגון נטען לפגמים במהלך הבחירות, לאחר בדיקת הטענות ו    

 נשלח מכתב תגובה עם כל ההשגות וההסברים.    

 בנושא גובה המניה ב"אגד". תביעה משפטית: 3סעיף     

 ₪  410,000בערך של  2014 אפריללא פדה את מניית "אגד" עם פרישתו ב ך אהרוןהחבר אינדי    

 תי ותבע את "אגד" בשלושה המשולמת אינה משקפת את ערכה האמ בטענה שערך המניה    

 וקבע בפסק דינו כיהוצאות משפט  ₪  75,000בית המשפט חייב אותו בסך של ₪ . מיליון    

 התביעה נדחתה. בודה וההנהלה היא זו שקובעת את ערכה.מניית ע המנייה ב"אגד" היא   

 

 



 : ביטוח תאונות אישיות:4סעיף     

 יטוח תאונות אישיות המתחדש.בימים הקרובים תישלח לבתי הגמלאים חוברת הסבר על ב    

 מהגמלא. 1.259%: תביעה בנושא הורדת 5סעיף     

 תתקיים הפגנה של הגמלאים מול משרדי קרן הגמלאות בקריה  21.5.2019שלישי  ביום    

 בתל אביב יש לעודד את גמלאי "אגד" לקחת חלק בהפגנה חשובה זו.    

 צו מניעה לבג"צ נגד "עמיתים" והאוצר לעכב ביצוע הפעימה הקרנות הוותיקות שבהסדר הגישו     

 דיון בבית המשפט העליון בעתירה.הראשונה של ההפחתה ובשבוע הבא יש     

 ₪. 15,600העתירה לבג"צ עלתה לארגון     

 התביעה נגד מאיר עטר. 6סעיף     

 הגיש מועמדות בבחירות וקיבל את ספר הבוחרים בהתחייבות בכתב להחזרת הספרמאיר עטר     

 הציע ט לאחר הבחירות. הגמלאי מסרב להחזיר הספר ונתבע בבית המשפט להחזירו, השופ    

 שאנו מתנגדים לה, ונקבע מועד להמשך המשפט.הצעה     

 ימה לגזבר מרכז/דרום.: אישור חת7עיף ס    

 מתבקשת המזכירות לאשר זכות  28125לצרכי עבודתו של גזבר אזור דרום הגמלאי ליס דב מ.א.     

 חתימה בחשבונות העמותה.    

 הוחלט:  לאשר.    

 ש"פ.: שי ראש השנה ת8סעיף     

 .מתנותה לספק אתחברת "קורקט נבחרה יוכלו הגמלאים לקבל מתנה במקום תווי שי. גם השנה     
רכישת המתנות תהיה דרך אפליקציה או בטלפון. בנוסף ניתן יהיה לרכוש בתוספת מחיר מתנות 

הזמנת המתנות עד ₪.  200נוספות. גמלאים שלא יבחרו מתנה יקבלו "תו הזהב" בערך נקוב של 
       .                                                                                                                            20.07.19ריך תא

ותסתיים לפני ראש השנה. החלוקה תהיה בין השעות  15.8.2019חלוקת המתנות תתחיל בתאריך 
08:00 – 19:00  . 

ואחר כך 31.12.2019זרחית תהיה חברת "קורקט" תהיה אחראית על המוצרים עד עד סוף השנה הא
 אחריות היבואן.

 
 

     

         

    
 
   שמעון אור – א.ג.א. מנכ"ל -רשם      


