פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיום 7.6.20
נוכחים :ירון דור (יו"ר) ,שון בן יקר ,אבי אלבז ,רמי קסנטיני טל זהבי ( מחליף באישור את דודו מחרוק )
מוזמנים :ניב צורי (מנכ"ל),
נעדרים :הדס ברווה יועמ"ש ( בשל דיון והחלטה בעניין היועמ"ש )
נושאים לדיון:
 .1החלפת יועמ"ש
 .2אישור ברק פולקמר כנציג עמותת אנדורו
נושא  : 1דיון בנושא היועמ"ש :
ירון דור:
•

משנת  2016ועד היום התחלפו בהתאחדות  5יועצים משפטיים! צריך לשים סוף להתנהלות הלא
מקצועית הלא עניינית והלא מכבדת של הנהלת התאחדות להדיח ולהחליף גורמים מקצועיים סתם!

•

מתנגד להחלפת  /הדחת היועמ"ש כפי שהיה נהוג בעבר מאחר ואין שום סיבה מקצועית לעשות זאת!
מהיכרותו הקצרה שלו עם היועמ"ש מעריך את עבודתה ויכולתה והיא עו"ד מקצועית אשר מדורגת
בעשיריה הפותחת בדרוג של דן אנד ברדסריט בעבודה מול עמותות .

•

ירון מבהיר לוועד שמי שעובד מול היועמ"ש של ההתאחדות זה המנכ"ל או היו"ר ונושא זה לא עניינם
וסמכותם של חברי הוועד המנהל להתערב בו .

•

ירון מציין כי גם החשב המלווה רו"ח צביקה וויספלד מסרב למהלך ההדחה ,והוא אמר להם בברור
שהוא מעוניין ביציבות של בעלי תפקידים לאורך זמן וכי הוא כגורם מאשר לא יחתום על שום הסכם
חדש של העסקת יועמ"ש!

•

הוצגה טבלת השוואת של הסכמי התקשרות ותרגום השכר לשעת עבודה שהוכנה ע"י ניב צורי .לדעת
ירון הסתכלות רק על הפרמטר של מחיר שעה הוא הפרמטר השני בחשיבותו ולפניו בא פרמטר של
התאמה ויכולות מקצועיות בתחום העמותות

שון בן יקר :
•

חושב שהיועמ"ש היא יקרה ולא אובייקטיבית ומבקש להעמיד את הנושא להצבעה .

•

שון מציין שבתקופתו עבד יועמ"ש שהיה זול ב  50%אשר התייחס והבין שההתאחדות היא עמותה
בקשיים ,עמותה שהיא מלכ"ר  ,ועם הדס למרות שהוא וירון ניסינו לנהל איתה מו"מ על המחיר פר
השעות לא הצלחנו להגיע למחיר סביר

•

צריכים לקבל החלטה היום כדי להודיע עד סוף חודש יוני  2020על אי חידוש החוזה מעבר לרבעון
השלישי ,כי לפי החוזה אשר מתחדש רבעונית אנחנו צריכים לתת התרעה של רבעון מראש.

רמי קסנטיני :
•

אי אפשר להצביע על החלפה או הדחה מבלי שנבחנים אלטרנטיבות אחרות  ,מציע שירון יביא מספר

אפשרויות כולל את היועמ"ש הנוכחית הדס לדיון מחודש

טל זהבי :
•

לא מתנגד לרעיון ומציע שיצא קול קורא מסודר ע"י ההתאחדות להעסקת יועמ"ש וירון ירכז את הנושא

החלטה ( :פה אחד  4קולות )
•

יצא קול קורא להעסקה של יועמ"ש בהתאחדות הספורט המוטורי והנושא יובא לדיון נוסף בהתייחסות
למועמדים שיגישו את מועמדותם

•

התהליך יסתיים עד סוף חודש אוגוסט ובשלב זה עד סוף חודש ספטמבר הדס ברווה היועמ"ש תמשיך
לייצג את ההתאחדות מתוקף החוזה שנחתם עימה

•

הוצאת הקול קורא וניהול תהליך המיון והבדיקה של המועמדים – באחריות היו"ר

נושא  : 2אישור ברק פולקמר כנציג עמותת אנדורו בהתאחדות

ירון דור:
•

נציג בוועד המנהל מטעם האנדורו הינו חשוב במעלה מאחר והם כנראה הענף הכי גדול כיום בין ענפי
הספורט של ההתאחדות ואני כרוכב אופניים רואה אותם יותר ויותר בשטח לאורך השנים .

•

אין לי הכרות אישית עם ברק פולקמר או משהו אישי נגדו או בעדו.

•

יש לי התנגדות עקרונית להכניס מועמד חדש לוועד המנהל מבלי שיש מאחוריו עמותה פעילה  ,ניהול
תקין ומינימום  15ספורטאים  ,ולחזור על הטעות וההתפשרות שנעשה במקרה של אבי אלבז מעמותת
הטרקטורונים.

•

אני בקשתי מהיועמ"ש של ההתאחדות לבדוק את הנושא של המינוי של ברק פולקמר לוועד המנהל
והתנהלות ההתאחדות בעבר באופן אובייקטיבי .חוו"ד דעת שלה הובאה בפניכם ומצורפת לפרוטוקול .

•

משום מה כל חברי הוועד מתעלמים מחוו"ד של היועצת המשפטית שהיא אובייקטיבית ומקצועית.

•

היועמ"ש ממליצה לא להכניס מועמד לוועד המנהל מבלי שהוא יעמוד בכללי התקנון אשר מחייבים
אותנו כעמותה ברשם העמותות.

•

בנוסף היועמ"ש ממליצה שהיות ואנחנו נכנס בקרוב לשלב של שינוי תקנון לא לקבל החלטה נמהרת
ושגויה בזמן הזה גם לגביו וגם באופן עקרוני לגבי הכנסה של "פרטיים" לוועד המנהל ואני לגמרי
מסכים עימה.

•

מהחוו"ד משתמע בצורה ברורה שברק שאכן נבחר כנציג האינדורו נבחר על תנאי .ובתנאי שישלים את
הגשת של  15ספורטאים פעילים והקמת עמותה .דבר זה לא קרה ולכן חברותו פגה  /לא נכנסה לתוקף
ומכתב שמבהיר את הנושא יצא אליו ואל רשם העמותות מיועמ"ש של ההתאחדות באותה עת עו"ד ניר
ישראל .

•

נושא השימוע שלא נעשה הוא אכן חשוב בהתנהלות תקינה אך לא רלוונטי למקרה זה מאחר ולא מדובר
בפיטורין אלא בפקיעת תוקף התנאים והדרישות המשלימות שבקשו ממנו ,למרות שבקשו ממנו מספר
פעמים מה גם שחלפו כמעט שנתיים ומבחינתי המינוי שלו לא עומד לעולמים והוא מבחינתי פג תוקף.

•

אני מציע וקורא לפעילים בענף האנדורו ולברק פולקמר בפרט להקים עמותה ,להביא  15ספורטאים
פעילים לקיים אסיפה ולבחור את הנציגים שלה למוסדות העמותה – וועד מנהל  /נציג לאספה הכללית
 /וועדה מקצועית בדומה לשאר הענפים הקיימים בהתאחדות

אבי אלבז:
•

ברק פולקמר נבחר כחוק אך הוועד מידר אותו מפעילות הוועד וגם לא עשו לו תהליך שימוע שהדיחו אותו

•

אבי חושב שצריך לתת לברק להיכנס לוועד המנהל ולאפשר לו בדומה לעמותת הטרקטורונים תקופת זמן
מוגדרת כדי שיעמוד בתנאים שנדרשים כדי להיות חבר בוועד המנהל .

טל זהבי:
•

מתנגד להכנסתו של ברק לוועד המנהל ואומר שהתהליך צריך להיות הפוך  .שברק או משהו אחר מענף
האנדורו יקים עמותה שעומדת בכללים  ,יקיים אסיפה  ,יבחרו נציג לענף לוועד המנהל נכון ומעודכן
להיום .

אבי אלבז:
•

מבקש לתת לברק זמן וזכות קדימה לעשות את התהליך ולהכניס אותו לוועד המנהל על תנאי.

ירון דור:
•

לא מסכים לתת שריון וזכות קדימה לאף אחד ! ומבחינתו "ראשון זוכה שני בוכה " כי לא יהיו  2נציגים
לענף גם אם יהיו יותר מעמותה אחת .

•

מציע שלא נצביע על הנושא ושיצא קול קורא להקים עמותת אנדורו אשר תבחר את נציגיה למוסדות
העמותה וההתאחדות.

•

ממליץ לברק ולאחרים לעשות כך ולהיעזר בעו"ד לצורך הקמת עמותה בתהליך מהיר.

החלטה:
ההצבעה תידחה  ,יצא קול קורא להקמת עמותת אנדורו בהתאם לחוק ולתקנון  ,הנציג שיבחר כנציג האנדורו
לוועד המנהל יהיה נציג אשר יעמוד בתנאים מקדמיים של הקמת עמותה – באחריות היו"ר
הצבעה :פה אחד  4קולות בעד :זהבי ,רמי ,שון ,אלבז
רשם :רון יוסף מזכיר ההתאחדות
__________________________
ירון דור
יו"ר העמותה

