
 

  03-5600469: פקס  )9:30-13:30' ה-'א  (03-5605588: 'טל  אביב-תל, 12לבונטין 
 il.org.ometz@office il.org.ometz.www    61001, א" ת191. ד.ת

  

  2011,  בינואר25

  הודעה לעיתונות
  

  ץ תובעת לפרק את עמותת נשות השוטרים והסוהרים"אומתנועת 

  בשל חשד להתנהלות לא תקינה

  

עתירה לבית המשפט הגבוה , ד מירה רום"באמצעות באת כוחה עו, גישה היום הץ"תנועת אומ

נציב שירות בתי , ראלהמפקח הכללי של משטרת יש, השר לביטחון פנים, לצדק נגד רשם העמותות

  .הסוהר ועמותת נשות השוטרים והסוהרים

  

מדוע לא יפעל ,  נגד רשם העמותותצו על תנאיצ להוציא "מבג ץ"בעתירה זו מבקשת תנועת אומ

, לאחר שחברים בעמותה הגישו לו תלונות חמורות, לפירוק עמותת נשות השוטרים והסוהרים

אביגיל שררה ונגד חברי ' לית העמותה הגב"ד מנכנג, הנבדקות על ידו כבר למעלה משלש שנים

: בעניינים כגון, הגובלת בשחיתות, בגין ניהול העמותה בדרך לא תקינה וכושלת, הוועד המנהל

לית שררה "י המנכ"שנעשו ע" מטעם"מינויים ; למועצת העמותה" מפוקפקות"קיומן של בחירות 

, הפרת החוק; בזבוז כספי העמותה;  חריגותהטבות שכר; לית"שלטון היחיד של המנכ, וחברי הוועד

ולאחר שהוא עצמו קבע כי העמותה פעלה , ביקורת פיקטיבית וניהול בלתי תקין; התקנון והנהלים

  .וכי מתקיימת כלפיה עילת פירוק, בצורה לא תקינה במשך השנים ובניגוד לחוק ולתקנונה

  

ניגוד " בשל –ות להפסיק מיד כי יורה לרשם העמות, ץ מבית המשפט"עוד מבקשת תנועת אומ

המייצג כיום את עמותת נשות השוטרים , ד ירון קידר"עו  את כל מגעיו עם- מובהק " עניינים

ד קידר שימש "שכן עו, והסוהרים בעניין תיקון הליקויים החמורים שמצא רשם העמותות בפעילותה

התלונות החמורות , זהובעת שמילא תפקיד , 2008 – 2004בעצמו בתפקיד רשם העמותות בשנים 

עוסקות באותם עניינים ממש שלגביהם הוא מייצג כיום את העמותה מצידו , האמורות שמוענו אליו

  .השני של המתרס

  

המפקח הכללי של משטרת , ץ כלפי השר לביטחון פנים"עתירה נוספת בפרשה זו מפנה תנועת אומ

 לבעלי התפקידים צו בינייםט לתת בעניין זה מתבקש בית המשפ. ישראל ונציב שירות בתי הסוהר

להפסקה מיידית של חברותם של אלפי שוטרים וסוהרים , מתוקף אחריותם וסמכותם, לפעול, ל"הנ

מצד אחד הם עוברים לכאורה עבירה מתמשכת על החוקים ,  שכן בחברות זו, בעמותה האמורה

לת אותם מזכותם הנהלת העמותה מנש, ומן הצד השני, האוסרים התארגנות שוטרים וסוהרים

, הבסיסית לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ומאפשרת למי שאינו חבר בעמותה לממש זכות זו

  .בניגוד לחוק
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