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  לכבוד

 גב'   לאה  מסטשי,   רו"ח

 רשות  התאגידים  (מלכרי"ם) 

 רחוב  ירמיהו   39

moked-amutot@justice.gov.il          ירושלים 

 ג.נ; 

   הנדון:   עמותת  גמלאי  הדואר  (ע"ר)   -   עדכון  נוסף  מגמלאי  משרד  התקשורת

          בהמשך לחקירת העומק שעורכת רשות התאגידים בעמותת גמלאי הדואר ("העמותה"), 
            ולתכתובת קודמת של נציגות גמלאי משרד התקשורת (להלן "הגמלאים")  עימכם,  הרינו מבקשים

  לעדכנכם: 

             כזכור,  בתכתובת הנ"ל ציינו הגמלאים,  בין היתר,  כי העמותה אינה מחזיקה (או שאינה1.
            מציגה)  את פרטי "כאלף"  גמלאי משרד התקשורת שאותם,  כביכול,  היא משרתת.  מכאן
              שהעמותה,  לכאורה,  מפרה ברגל גסה את הוראות סעיף 18 לחוק העמותות תש"ם 1980 לפיו: 
              " עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר,  מענו,  מספר זהותו,  תאריך תחילת

 חברותו  ותאריך  פקיעתה". 
 

           בכל הקשור לבחירת נציגי מועצת העמותה,  הניפו הגמלאים במסגרת התכתובת,  שלושה2.
  "דגלים  אדומים".   כפי  שיוזכר  להלן: 

 
             חרף העובדה כי בהתאם לתקנון העמותה יש לקיים בחירות למועצה כל ארבע שנים, 2.1.

 הבחירות  האחרונות  התקיימו  אי  שם  בשנת   2012,   דהיינו  לפני  שמונה  שנים! 
 

           את הצגת המועמדויות מקיימת העמותה באמצעות משלוח בדואר של "קול קורא" 2.2.
           להצגת מועמדות למעל שלושת אלפים החברים.  בהיעדר רישום מסודר של "כאלף" 
           גמלאי משרד התקשורת החברים בעמותה,  נשאלת השאלה לאיזו רשימת תפוצה הופץ

  ה"קול  קורא"   והאמנם  כל  מי  שאמור  היה  לקבלו  אכן  קיבלו? 
 

            את הליך הבחירה מקיימת העמותה באמצעות משלוח בדואר של "טופס הצבעה",  סימון2.3.
  אופן  ההצבעה  ע"י  הבוחר  והחזרתו  בדואר  חוזר.     בהקשר  זה  העלו  הגמלאים  מס'   שאלות: 

 
             כיצד יישלחו טפסי ההצבעה לכלל בעלי זכות הבחירה,  כאשר אין "ניהול תקין"  של2.3.1.

            פנקס החברים (או שמא שיטת ההצבעה נועדה,  בין היתר,  להסתיר את הפגם
  הנ"ל)? 

 



  כיצד  מוודאים  שכל  טפסי  ההצבעה  יגיעו  בדואר  ליעדם? 2.3.2.
 
          כיצד מוודאים שכל טפסי ההצבעה הממולאים יגיעו חזרה בדואר לוועדת2.3.3.

  הבחירות? 
 
  כיצד  מוודאים  שכל  טופס  הצבעה  שנספר,   אכן  ימולא  ע"י  חבר  בעל  זכות  בחירה? 2.3.4.

 
 כיצד  מוודאים  שלא  ניתן  לזהות  את  הבוחר  העומד  מאחורי  טופס  הצבעה  מסויים? 2.3.5.

 
            כיצד מוודאים שלא ניתן יהיה למלא טפסי הצבעה בידי גורמים בלתי מורשים2.3.6.

 וייחוסם  לחברים  בעלי  זכות  הצבעה? 
 

האם כל האמור לעיל בנוגע לבחירות3.              הגמלאים אף ביקשו לדעת,  במסגרת התכתובת עימכם, 
 למועצת  העמותה,   אושר  ע"י  הרשם  ומפוקח  על  ידו? 

 
          ואכן,  כפי שחששו הגמלאים,  למיטב הידיעה,  הבחירות למועצת העמותה שהתקיימו4.

              בתחילת השנה,  נחלו כישלון חרוץ.  אחוז קטן בלבד מבעלי זכות הבחירה מימשו את זכותם
                 להצביע,  תוך חשש כי טפסי הצבעה כלל לא הגיעו לבוחרים,  או שלא חזרו לעמותה -  עד כדי

 אפשרות  ממשית  לצורך  בביטול  הבחירות. 

 

              יש לייחס חומרה יתירה לאי "ניהול תקין"  של פנקס החברים ושל הבחירות על ידי5.
             העמותה,  כאמור.  כפי שצויין ,  מידי שנה ובמשך שנים רבות,  מעביר משרד התקשורת
              לעמותה (ישירות או באמצעות חברת הדואר),  סכום של מעל מאה אלף ₪,  עבור "הטיפול" 
           ב"כאלף"  גמלאי משרד התקשורת,  דהיינו:  מדובר בעמותה הזוכה לתקציב מכספי מדינה

  ולכן  מחוייבת  בכללי  שקיפות  מחמירים  יותר. 
 

              למען הסר ספק,  אין באמור כדי למצות את הטענות בעניין הגימלאים בפני גורמים נוספים, 6.
 כ"א  עפ"י  סמכותו. 

 

 
 בכבוד  רב,   בתקווה  לחזרה  מהירה  ובטוחה  לשיגרה. 7.

 
 

 

 

 יגאל  לוי,   עו"ד              חיים  גרון,   עו"ד

  ב"כ  נציגות  גמלאי  משרד  התקשורת

 



 

 העתק: 

 נציגות  גמלאי  משרד  התקשורת:    מר  זאב  קידר,   גב'   מירה  דאיבוג,   מר  איזי  אלמוג

 נציב  שירות  המדינה  -    פרופסור  דניאל  הרשקוביץ

  מנכ"ל  משרד  האוצר  -     מר  שי  באב"ד

 מנכ"ל  משרד  התקשורת  -    מר  נתי  כהן

 מנהל  רשות  התאגידים  -    עו"ד  אייל  גלובוס

 סמנכ"לית  בכירה  למינהל  ומשאבי  אנוש,   משרד  התקשורת  -    גב'   אביבית  מסבנד

  נציבות  שירות  המדינה  -    מר  דני  צדוק,   מר  אבי  חליבה


