פרוטוקול אסיפה כללית מיום 17.6.10
עמותת תנועת אומ"ץ ע"ר 58-041096-7
נוכחים :חברי עמותת תנועת אומ"ץ
על סדר היום:
 .1דיווח על הפעילות השוטפת של התנועה.
 .2הצגת דו"ח ועדת הביקורת.
 .3הצגת דו"ח מילולי.
 .4אישור הדו"ח הכספי לשנת .2009
 .5בחירת חבר נוסף לועדת הביקורת.
 .6שונות.
 .7דברי חברים.
הוחלט:
למנות את חיים מנור ליו"ר האסיפה.
פותח חיים מנור :פרשת השבוע קורח -הון ושלטון)עשיר כקורח(.
פליצ'ה פלד – מנכ"ל התנועה:
שנת  2009הינה שנת הפריצה הגדולה בתולדותיה של אומ"ץ הן בהערכות הפנימית של התנועה והן
בפרויקטים שבהם היא טיפלה
הערכות הפנימית של התנועה כללה הקמת כמה שלוחות חדשות שמטרתן הייתה למקד את הפעילות
בתחומים מוגדרים ולווסת לשלוחות חברי אומ"ץ עפ"י השכלתם ,הידע המקצועי שלהם וניסיונם האישי.
לציון מיוחד ראויה המועצה הציבורית שליד אומ"ץ בראשותו של עו"ד פרופ' מיכאל קורינלאדי המלווה את
פעולות התנועה  ,מטפלת בנושאים שעומדים על סדר היום הציבורי ומגישה לה סיוע בתחומים שונים.
המועצה כוללת  24אישי ציבור ובעלי מקצועות חופשים כולם בעלי רקורד אישי.

להלן השלוחות החדשות:
1

אומ"ץ חברתי בראשותה של חברת ההנהלה אראלה גולן מתמקדת בנושאים החברתיים השוטפים
שנוגעים לאוכלוסיות מוגדרות )נכים ,גמלאים ,עובדים זרים וכיו"ב( ובמקביל בנושאים שיש להם נגיעה
לכלל הציבור כמו בריאות ,איכות חיים וסביבה ,שוויון בנטל בנקים ,חברות ביטוח ועוד.

.2

אומ"ץ אלימות בראשותה של חברת ההנהלה אורית אבדור שנטלה על עצמה את הטיפול באלימות.
הגואה על רבדיה השונים אלימות במשפחה  ,אילמות בבתי ספר אלימות במועדונים בספורט וכו".

.3

אומץ תקשורתי בראשותו של יוסי בלינקס עוסקת במינהל לא תקין בתקשורת.
רחוב לבונטין  12ת.ד 191 .תל-אביב61001 ,
office@ometz.org.il

טל03-5605588 :

פקס03-5600469 :

www.ometz.org.il

.4

אומץ צעיר בראשותה של חברת המועצה הציבורית רחל אמרני מכשירה דור המשך צעיר כחברי
התנועה.

.5

מונה החבר שלמה צחר לתפקיד רכז החינוך של התנועה ,כיום עיקר משימתו להניע את הפרויקט
החינוכי לידי מימוש.

הפרויקטים החשובים שבהם טיפלה אומץ מתמקדים בתחומים הבאים:

א .שחיתות שלטונית )אהוד אולמרט ,אברהם הירשזון ,שלמה בניזרי ,אביגדור ליברמן ,חיים רמון,
ב .הון ושלטון :מאבק בלתי מתפשר בנשוא ההון והשלטון.
ג.שחיתות מוניציפאלית )שוקי פורר ,צבי צילקר ,צבי בר ,רון חולדאי ,אורי לפוליאנסקי ,יונה יהב
ד .שחיתות מוסדית )בנק ישראל ,המוסד לביטוח לאומי ,חברת הביטוח מנורה ,התאחדות האיכרים,
ההסתדרות .
הוגשו השנה שלוש עתירות משמעותיות:

 .1עתירה נגד פרקליט המדינה בגין ההחלטה שלא להעמיד לדין את אולמרט בפרשת בנק לאומי.
 .2עתירה בגין החלטה שלא להעמיד לדין את עורך הדין אורי מסר בפרשות שבהן הואשמו אולמרט
ומנהלת לשכתו שולה זקן חרף מעורבותו לכאורה במעשים פליליים.
 .3עתירה למניעת בחירתה של מנכ"לית בנק לאומי לתפקיד יו"ר דירקטוריון מטעמים של ניגוד
אינטרסים בין תפקידה הקודם שבה הייתה נתונה לביקורת הדירקטוריון לבין התפקיד המיועד של
מי שממונה על תפקודה של ההנהלה .גם מעורבותם של אילי הון נדיבי אשראי במינוי זה הייתה
בעיני אומ"ץ לצנינים ובאה לידי ביטוי בעתירה.
פרויקט ייחודי שזכה להצלחה רבה הינה התערוכה "מושחתים נתפסתם" ששיקפה באמצעות מסמכים,
צילומים וקטעי ווידאו את פעילותה של אומ"ץ בשבע שנות פעילותה במגוון התחומים שבהם היא עוסקת
)לצרף את תכנית התערוכה( .התערוכה במלואה מוצגת באתר התנועה להלן קישור:
http://www.ometz.org.il/galleryCorruption.asp
מטרת התערוכה הייתה להביא לידיעת הציבור הרב באורח ישיר את דרכי פעילותה של התנועה באורח
בלתי אמצעי.
התערוכה נפתחה בתל אביב ונדדה במשך חודשים בחמש ערים נוספות ירושלים ,חיפה ,נתניה ,רעננה
ואשדוד.
במהלך קיומה של התערוכה ביקרו בה אלפי אזרחים והיא זכתה לסיקור תקשורתי רחב ביותר.

גולת הכותרת של הפעילות שלנו בשנה החולפת הינו הפרויקט החינוכי שלנו בשיתוף עם משרד החינוך
שנועד להקנות לתלמידי בתי הספר העל יסודיים ברחבי המדינה את ערכי המינהל התקין וטוהר המידות
ולעומתם את הסכנות שטמונות באלימות לסוגיה.
*בספטמבר  2009נערך אירוע/טכס רב משתתפים בהשתתפות מבקר המדינה לחלוקת אותות אומץ ופרסי
המבקר.
*ביוני  2009תנועת אומ"ץ קיימה אסיפה כללית בהשתתפות רבה של מתנדביה.
*במהלך השנה החולפת הוצאו פניות לתורמים מהמגזרים השונים.
*במהלך השנה החולפת נציגי אומ"ץ השתתפו בוועדות הכנסת השונות.
*בשנת  2009נערכו מפגשים והרצאות ברחבי הארץ אל מול מסגרות שונות.
*הוקמו במהלך השנה החולפת וועדות שונות לבדיקה וטיפול בנושאים שונים במסגרת השגת מטרות
אומ"ץ.
*נציגי אומץ השתתפו במהלך השנה החולפת בימי עיון ,השתלמויות ,בנושאים שונים הקשורים לניהול
התנועה.
*תנועת אומ"ץ ביצעה ומבצעת פעילות חינוכית משותפת אל מול אגודת הסטודנטים בראשותו של און סבר
שהינו סטודנט וחבר אומץ.
*בחודש ספטמבר  2009הוצאה חוברת אומץ מהודרת המשקפת את פעילותם של מקבלי האות וכן תודות
לבעלי התפקידים השונים ,החוברת חולקה לחברי התנועה ולציבור הרחב.
*במהלך השנה החולפת תנועת אומץ עשתה פעילות רחבה להפצת תוצאות פעילותה באמצעי התקשורת
השונים.
*במהלך  2009תנועת אומץ המשיכה בפעולות מדורגות לשדרוג האתר הן בתכנים והן בתחום הטכני ,כמו
כן תערוכת אומ"ץ מוצגת כיום באתר התנועה.
*במהלך שנת  2009נציגי תנועת אומץ השתתפו בדיונים וישיבות במסגרת עמותות אשר המחנה המשותף
שלהם זהה לשלנו.
*בשנה החולפת תנועת אומץ גייסה לשורותיה עוד שלושה משפטנים.

כאמור כפי שציינתי קודם -תנועת אומ"ץ יוצאת עם פרויקט חינוכי ארצי רב היקף
גולת הכותרת של השנה החולפת הינו הפרויקט החינוכי רב ההיקף בנושאי מינהל תקין ,טוהר
מידות,אלימות בבתי ספר וכו'
הפרויקט נערך ומיועד לתלמידי הכיתות העליונות של בתי הספר העל יסודיים במסגרת שעורי אזרחות
ובשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך.

בימים אלה אנו נמצאים בתהליך מתקדם לקראת תחילתו של הפרויקט החינוכי ,צוות ההיגוי של הפרויקט
בראשותו של שלמה צחר והחברים ד"ר רן כוחן ואון סבר היושבים על המדוכה ,אמורים לסיים בימים אלה
את התשתית הפדגוגית וכן את התכנים אשר ישמשו בסיס לתכנון ההרצאות השנתית ,באישור ובשיתוף
פעולה מלא עם משרד החינוך.
תנועת אומ"ץ כמו משרד החינוך ,רואים עין בעין את החשיבות הרבה בפרויקט זה כאמצעי חינוכי ראשון
במעלה לצמצום השחיתות ולהקניית אזרחות טובה לדור הצעיר.
הוצא מכתב המופץ באתר התנועה לדרישת מרצים מתנדבים מקרב הציבור הרחב ,בשלב זה נענו בחיוב
מעל  10מתנדבים ,אנו נערכים לפתוח יום עיון למרצים ע"מ להכשירם להרצות בנושאים אשר יוצבו בפניהם
בתכנית ההדרכה ,כמו כן הוצא לאתר מסמך רקע עם הסבר מקיף על הפרויקט.
הנהלת תנועת אומץ רואה בחברי התנועה כחלק חשוב בשיתוף פעולה להצלחת הפרויקט ,מכאן שאנו
קוראים לכל מתנדבת ומתנדב ליטול חלק להצלחתו.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכם חברי התנועה העושים למען קידום מטרות התנועה בהתנדבות וללא
כל תמורה.

אריה אבנרי – יו"ר הנהלת התנועה :
השבוע מלאו  7שנים לקיום אומ"ץ שהגיעה לעוצמות וכגורם מרכזי בחיים הציבוריים .בכנסת אומ"ץ מקבלת
התייחסות של כבוד .אנשים נכבדים שמחים לקבל אות אומ"ץ.
 .1מס' המתנדבים הפעילים מועט מאוד.
 .2ישנו קושי בגיוס תרומות לתנועה.
 .3הפרויקט החינוכי בראשות שלמה צחר הינו פרויקט בהיקף ענק ,וידרשו לו גיוס תרומות .התערוכה
היוותה קטליזאטור לפרויקט החינוכי .התערוכה התקיימה בשש ערים ברחבי הארץ.
 .4תודות :
לכל חברי ההנהלה באופן אישי תודה לפליצ'ה למלאכה יומיומית –תודה רבה .תודה לעו"ד גליה גבעולי
שעושה מעל ומעבר .תודה מיוחדת לאראלה גולן לתערוכה ,לאורית אבדור ,ליעל ארצי ,לחנה לב ,לחנה
פלקון ,לגזבר בני שגיר ,לדב גולדברד ,לרן כוחן ולכל חברי ועדת האות .תודה לסניף הצפון רות כהן,
עמוס כרמלי ,עו"ד נאוה טמיר ,עודד סושרד ,שוש פרידמן ,חיים מילר ,יעקוב מאור וקובי גרשוני תודה
מיוחדת לקרן ורוזי המזכירות .תודה אחרונה לעצמי שמנדנד ומציק לכם.
מאחלים לעו"ד מאיר הפלר החלמה מהירה.
עו"ד גליה גבעולי – יועצת משפטית להנהלת התנועה:
סוקרת בפני האסיפה את הדו"ח המילולי .מציגה ומפרטת את הפרטים והסעיפים השונים בדו"ח
המילולי.
הדו"ח המילולי לשנת  2009אושר פה אחד ע"י האסיפה הכללית.

קובי גרשוני – חבר ועדת הביקורת:
סוקר ועובר בפירוט על דו"ח וועדת ביקורת לשנת  .2009עובר על כל הסעיפים בדו"ח .חבר ועדת
הביקורת מפרט את השגות הועדה לגבי ועדת האות .קובי סוקר הערות לגבי וועדת האות ממליץ
המלצות כפי שמופיע בפירוט בדו"ח ועדת ביקורת .2009
דו"ח ועדת הביקורת אושר פה אחד ע"י האסיפה הכללית.
עו"ד מישל חדד – חבר הנהלה:
מעיר על הוצאות כספיות שאינן מובנות בתחום המחשוב ושואל אם וועדת הביקורת בדקה הוצאות
אלה .קובי הגיב כי ההוצאה נבדקה על ידם במסגרת הבדיקה הכוללת של הדוחות הכספיים.
רו"ח מילכה אבגד נציגת משרד רואי חשבון שיף הזנפרץ ושות' :
סוקרת את הדוחות הכספיים .מפרטת לפי החוברת הכתובה והמפורטת.
הדוחות הכספיים המפורטים נמסרו לעיון הנוכחים במהלך הישיבה בטרם אישורם.
הדו"ח הכספי לשנת  2009אושר פה אחד ע"י האסיפה הכללית.
פליצ'ה פלד – מנכ"ל תנועת אומ"ץ :
נדרש בחירת חבר נוסף לוועדת ביקורת מציע את תומר יצחק בעל ניסיון בתחום ביקורת פנים וראוי
לתפקיד.
בהצבעה שנערכת ע"י האסיפה הכללית ,נבחר תומר יצחק פה אחד ע"י האסיפה הכללית ומצטרף
כחבר לוועדת ביקורת.

דברי חברים:
 .1יעקוב ניר מציע שכל חבר עמותה יתנדב לקחת על עצמו פרויקט אחד בשנה.
 .2עו"ד מישל חדד –מבקש להעביר לחברי העמותה את הדו"ח הכספי באי-מייל לפני האסיפה
הכללית בשנה הבאה .הבקשה נרשמה ותטופל על ידי ההנהלה בשנה הבאה.
 .3סורין זיסר – מיגור שחיתות ע"י הטלת קנסות כספיים אישיים על אישי ציבור.

האסיפה ננעלה.

יו"ר האסיפה חיים מנור ת.ז 71714760 .חתימה_________________________:

שם חבר ועד א' :אריה אבנרי ת.ז3028461.

חתימה____________________:

שם חבר ועד ב' :בני שגיר ת.ז10914190 .

חתימה ___________________:

