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מיום 17.6.20
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר  ,אבי אטיאס ,שלומי לוי ,עומר סובול ,יעל יעקב ,ניסן כנפי ,גיא
זקר ,אלון בלחסן איציק סלובודיאנסקי ,גיה רותם
אורח :אורי בן יוחנה -יועץ משפטי של הועד המקומי
ישיבה שלא מן המנין בנושא חוזה צהרון
פגישה זו זומנה ע"י שליש מחברי הועד אשר ביקשו
לקיים ישיבה שלא מן המניין בנושא חוזה הצהרון
להלן הנושאים שעלו הישיבה:
• נושאים שהועלו ע"י  -רפי  ,איציק ואלון
 oמטרת הפגישה היא לדון בנושאים החושפים
את חברי הועד באי תקינות ,ניהול לא תקין
גם אם בתום לב וללא כוונה תחילה ,מרתיע
שיש כאן חבות אישית שלנו ואנו צפויים
לעונשים וקנסות .הראשון הוא נושא הצהרון.
 oעל רקע מצוקה כספית של הועד ,הטענות
הם ברמה הכלכלית .הקף חוזה הצהרון הוא
גדול .בניגוד לנושאים רבים שקיבלנו
בירושה ,כאן אנחנו ממשיכים עם משהו שיש
לנו בעיה איתו.
 oהבעיות :התקשרות הועד עם הצהרון
נעשתה ללא מכרז
 oאין החלטת ועד בפרוטוקול בנושא הצהרון.
 oבעיה שניה  -חתימה לא חוקית על החוזה.
אין מכתב האצלת סמכות.
 oדינו של ההסכם להתבטל .יש לצאת לקראת
שנת הלימודים הקרובה במכרז חדש.
 oנושא שלישי-הנחה שניתנה לצהרון בשנת
 ,2017אין פרוטוקול שמציין מדוע לא קיבל
הועד אחוזים בשנה זו.
 oנושא רביעי -התקשרות הועד עם מפעיל
שהוא בן משפחה של חבר ועד .החוק אומר
שיש לסיים בהחלטה את ההתקשרות עד
תום החוזה.
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•

יועץ משפטי:
 oיש לבדוק את החומרים ,לנתח את העבר
ולתת חוות דעת בהתאם לחומר שיתקבל.
 oהחוק אומר כי אם ההתקשרות בוצעה בטרם
כהונת חבר הועד ,אין צורך בפסילת החוזה,
ככל שההתקשרות תקינה היא יכולה
להימשך.
הצגת מסמך שהועבר ליו"ר הועד ע"י חברי הועד
הקודם
 oהמסמך סוקר את כלל התהליכים משנת
 2009עת הוקם הצהרון  ,את כלל
הפרוטוקולים  ,החוזים שנעשו וכל זאת
בהתאם לנהלים והקריטריונים הנדרשים
 oלמכתב צורפו מסמכים המעידים על
תהליכים אלו
 oחברי הועד הקודם מבקשים מהיועץ
המשפטי לבחון כי יתכן ולאור מסרים שעברו
יש כוונות נוספות המחייבות בדיקה

•

יש להעביר בפרק זמן של  7יום מיום זה את כל
המסמכים הקיימים בועד בנושא הצהרון
יש לפנות לרוני שמואל בנושא חוות דעת מ2016
לאחר קבלת החומרים תצא תוך  30יום חוות דעת
מנומקת של היועץ המשפטי בנושא.

•

•
•

רשמה גיה רותם

גיה :להעביר את כל החומרים
לעו"ד אורי בן יוחנה תוך  7יום

