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  12/65/ץ מיום "אסיפה כללית שנתית של חברי אומפרוטוקול 

  
  .חברי התנועה 31 :נוכחים
  .על דחיית האסיפה בחצי שעה בגלל העדר קוורום 17.00מודיע בשעה  :ה'פליצ
  .ר האסיפה"מברך את החברים ומזמין את חיים מנור שאושר פה אחד לכהן כיו ה'פליצ

  
אין  ,אסור לקיים הישיבה, מאז הורדתי פרופיל 2008פעיל עד  2004אני חבר התנועה משנת : דורון טל

  .י התקנון"צריך לדחות את הישיבה בשבוע עפ .קוורום
    

  י התקנון"האסיפה חוקית עפ: ר ועדת הביקורת"יו אלי בר
  

  צריכים להיות נוכחים באסיפה שליש מכלל חברי התנועה ששילמו מיסים :ה'פליצ
    

  היה ברור ישהדבר  צריך לשנות את התקנון כדי :דורון טל
    

 מעיד על אנשים שאכפת, פעם חמישית אני מנחה את האסיפה ומתפעל על גודל ההשתתפות: חיים מנור
 אינני יודע אומה" 1952ציטוט בן גוריון משנת , יש הרגשה שהשחיתות לא נגמרת, מפסוק השבוע. להם

  ".הקטנה הזאת ששמה ישראל הרמאים והספסרים חסרי כל מצפון כמו באומה, שרבים בתוכה החומסים
ושמתם על ; כסף וכלי זהב ושמלות- כלי, ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה", עם ישראל אחרי יציאת מצרים

  .דוגמא להון ושלטון –)הכסף והזהב משמש את מעשה העגל. (את מצרים וניצלתם, בניכם ועל בנותיכם
  

  : נושאים על הפרק
  
  עהדווח על הפעילות השוטפת של התנו  .1
  ח המילולי ואשורו"הצגת הדו  .2
  2012ח הכספי לשנת "אשור הדו  .3
  ח וועדת הביקורת"הצגת דו  .4
  בחירת חבר חדש לוועדת הביקורת  .5
  דברי חברים  .6
  

 פעולות כספיות ועוד, ישיבות, וועדות, הפרויקטים, ציין את העומס על התנועה מול סקטורים שונים: ה'פליצ
  .מציע לחברים להתגייס ולתרום את חלקם. ומזכירה בחצי משרהי קומץ פעילים "שמטופל ע

ץ חינוכי בראשותו של "אומ, ץ חברתי בראשותה של אראלה גולן"אומ :וועדות בתנועה - ח המילולי"הדו
דמי  מי שעדיין לא שילם. (וועדת חברים לגיוס חברים חדשים וקשר עם הוותיקים, וועדת ביקורת, שלמה צחר

  ).זאתחבר מתבקש לעשות 
  .חברי הנהלת הסניף הצפוני ממשיכים בפעילות שוטפת

  .מנהלת ומפעילה את אתר התנועה, רות כהן דוברת התנועה
  .ץ"ש של הנהלת אומ"ד דפנה איתן מונתה לתפקיד היועמ"עו



חברת המועצה גילה . ץ"ץ ממשיכה פעילותה בנושאים שונים בשיתוף אומ"המועצה הציבורית שליד אומ
  .פקיד גיוס תרומות לתנועההראל משמשת בת
  .ץ בתחום החומרים המסוכנים"חיים מילר נציג אומ

  .ר עודד סושרד"הוקמה וועדה לשינוי שיטת הבחירות בראשותו של ד
ימי עיון וכנסים , הרצאות ברחבי הארץ, צוותים ובודדים השתתפו במהלך התקופה בוועדות הכנסת השונות

  .הקשורים לתפעול תנועות ועמותות
  .ץ ואת הוועדות להענקת האות ולהפקת האירוע"ה את האירוע של הענקת אות אומ'ציין פליצעוד 
  .ח המילולי אושר ברוב קולות"הדו
  

בשחיתות וצדק התנועה היום נחשבת ליחידה במדינה שפועלת גם במאבק  -  פעילות שוטפת: אריה אבנרי
, ליברמן - שרי ממשלה 5 .של אישי ציבור האנו עוסקים בשורה ארוכ. נערכנו לכך עם הקמת התנועה, חברתי

   .ונאמן) שר אוצר(שטייניץ , )יירותשר ת(ניקוב 'מסז, שלום שמחון
צבי . רשויות מקומיות  41- ץ מטפלת ב"אומ .והיא גואה בשרות המוניציפאלי חמורה מהממשלההשחיתות 

נגד לחיאני  ).ש שניצר"הכיכר קרויה ע(על שמו  ץ ומתחם הבורסה לא תיקרא"בר עומד לדין בזכות אומ
  .קיימת שמירה חזקה על עד המדינה בפרשת הולילנד. מכינים עתירה ויש עוד ישובים

  .נגד ביטוח לאומי שאינם מיידעים את האזרחים בזכויות שמגיעות להם .1 :עתירות
  .סימנס פרשת שוחד . 2            
  .מגישים חקירה פלילית מדוע לא, רב הנסתר על הנגלה, אשכנזי-הרפז .3            
  .          ץ"אומ ר חברת החשמל תומך בעמדת"יו, כולם מתחמקים, עסקת הגז עם מצרים. 4            

רפואה , רעידות אדמה, ביטוח רפואי, הגיל השלישי, שכר בכירים: מטפלת במגוון תחומיםץ חברתי "אומ
  . שוויונית ועוד

  .המועצה הציבורית בראשותו של לייבו היא גוף חשוב ויש שיתוף פעולה
  .היינו מבקשים מהמועמדים הודעה על מלחמתם בשחיתות 4/9-אילו התקיימו הבחירות ב

השיטה אושרה ואנחנו . דוקטורנטים מהטכניון 2הוקמה וועדה לשינוי שיטת הבחירות עודד סושרד יחד עם 
  .מנסים למנף אותה

לקראת  .במקרה של השופטת ורדה אלשיך, למשל. זכרת בתקשורתץ עושה עבודה ולא מו"מלפעמים או
רות כהן דוברת ומנהלת , ח כספי"ח שוקי מיניבצקי על עריכת דו"למילכה אביגד ורו: סיום אני רוצה להודות

, ה'ליצלפ, לבני שגיר הגזבר, חברים שיושבים כאן שרגא לגיוס חברים, דפנה איתן יועצת משפטית, האתר
  . לכל הפעילים בהנהלה ובתנועה

  
  .ח הכספי"להציג את הדומזמין את רואה החשבון שוקי מיניבצקי  :חיים מנור

  
  ח כספי"דו :מיניבצקי

  

 562,622הכנסות מתרומות ודמי חבר                 •
 551,967הוצאות משרד שכר ושירותים נוספים     •

  
  .וענה לשאלות חברים) מצורף 2011ח כספי לדצמבר "דו(שוקי נתן סקירה 

  פה אחד ללא מתנגדיםח הכספי אושר "הדו
  

  .נגענו במרבית תחומי העיסוק, שיתוף הפעולה היה מוגבל –ר וועדת ביקורת "יו :אלי בר
  .צדק חברתי, גיוס חברים, ישיבות, נוהלים –דוידי 

  .עסק בנושא התקציב .בעקבות עניין אישי 2012הולנדר התפטר במרץ 
  .נעשה כמתחייב בתקנון. גיוס חברים, יקורת בונה בוועדה ציבוריתהייתה ב

  ח וועדת ביקורת אושר פה אחד"דו
  

  .ד חני דקל אלבז במקום צבי הולנדר"מציע את עו, מבקש למנות לוועדת ביקורת חבר חדש :אריה אבנרי
  אושר פה אחד

  
  חברים הערות: חיים מנור



  
עוד מציע משאל למועמדי הענקת האות . ץ"ועמדים לאות אוממציע לשנות את טופס המלצה לבחירת מ: חגי

  .י פרסום בכלי התקשורת"בקרב אזרחי המדינה ע
  

ההנהלה תדון על פנייה . זה לא אקט ממלכתי אלא לחושפי שחיתויות ולכן פועלת וועדת האות :אריה אבנרי
  .בכתב בנדון

  
אני מציע . ץ זהו אקט לא חשוב"מנושא קבלת אותות או, שמענו על פעילות התנועה: קובי גרשוני

  .י הציבור הרחב"ץ יבחרו בעתיד בבחירה חופשית ע"שהמועמדים לקבלת את אומ
  

 – ץ"בשנה הבאה עשור לתנועה יקבלו אותות פעילי אומ. י הנהלת התנועה"הצעתך תישקל ע :אריה אבנרי
  .תתאמצו

  
  .כדי להחתים חבריםץ להפעיל דוכנים בצרוף נוער "מציע לאומ –חוק טל  :עמי חרמוני

  
  .הרעיון טוב ונשקול בחיוב :ה'פליצ

  
  .ץ מציע שילוב עם חברי וועדה לגיוס חברים"כאומ, מתנגד להחתמה המונית ברחובות :אריה אבנרי

  
המחוז הצפוני היה שותף לחשמול עילי שהעיר  .שנושא חשוב ורגי, רכבת חיפה, ח ביקורת"דו :עודד סושרד

אנחנו פעילים . אנחנו לא רואים את סוף המאבק אלא תחילתו בלבד. סוים בלבדלא תיהרס שיקוע של חלק מ
  .בכל החיץ בין ההר לים

  
אני מעורב גם  .רחיים מיל עסקתי בנושא איכות הסביבה בחיפה יחד עם ץ"כשהייתי פעיל באומ: דורון טל

וש חברות לא קיים נושא חיד: תקנון אומץ מצריך עדכון ומוצע לתקנו בהיבטים הבאים. בחשמול הרכבת
נה מאוחר מדי לפי ההודעה לאסיפה זומ. ל אינה הוכחה לזימון"דוא –מתן הודעות לחבר . ץ"בתקנון אומ

ללא קשר  כל מי שרשום בפנקס החברים הוא חבר התנועה. מספיק חברים לקיום האסיפהלא היו . התקנון
  .ת המשפטית עורכת הדין דפנה איתןתיקון ועדכון התקנון עם היועצלאני מוכן לתרום . לתשלום מס חבר

  
אם דורון מבקש לחדש את פעילותו ולתרום אני , דורון הפסיק הפעילות בעמותה והצטערתי :אריה אבנרי
  .מברך על כך

  
מודה , ובזה הסתיימה האסיפה ההצעות ייבחנו עם היועצים המשפטיים, נרשמו, הדברים נאמרו: חיים מנור

  .לכולם
  

  :על החתום
  

  
 -------- ------------------------  

  ר האסיפה"יו, חיים מנור


