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  "צוות"חברותיי וחבריי בארגון 

  

  ,וברכהשלום 

  . מובא בזאת עדכון בנושא, בהמשך להודעה המיוחדת שנשלחה אליכם לפני כחודש

אמנם מעשיו של אדם בודד אינם . ראשית נפתח ונאמר כי תחושתנו קשה בימים אלו

אך אין זה מונע או מנע את הרגשת המועקה , צריכים להטיל רפש בציבור ובארגון שלם

  . הקשה שפקדה אותנו עם התגלות מעשיו הנפשעים של חשב העמותה לשעבר

, ת הראשוניים כנגד אלי נתיבמאז עדכנו אתכם בגילוי החשדו, במהלך החודש האחרון

נקטנו וביצענו שורה של פעולות במטרה להפיק לקחים מהעניין , חשב העמותה לשעבר

  . ולדאוג שמקרה כזה לא יחזור בשנית

נתיב שהודה בביצוע המעשים התפטר . מיד עם היוודע המעילה פנינו למשטרה בתלונה

מר כי החקירה עדיין נא. במקביל להבטחתו להחזיר את כל הכספים שגנב במרמה

. בעיצומה ואנו נמצאים בקשר רציף עם גורמי המשטרה ומעדכנים אותם בכל הממצאים

משרד הביטחון , בכללם רשם העמותות, יחד עם הפנייה למשטרה עדכנו גורמים נוספים

  . ועוד

שכר והעסיק בחודש האחרון משרד רואה חשבון בכיר המתמחה במתן שירותי " צוות"

תוך שיתוף פעולה , המשרד הפועל כגוף חיצוני בדק את המקרה לעומק. יתביקורת חקירת

ח ראשוני על "בימים האחרונים קיבלנו דו. עם משרד רואה החשבון החיצוני של הארגון

  , היקף המעילה ואופייה

  :להלן הממצאים

תקופת כהונתו כחשב בשנים  במשך מספראלי נתיב ביצע מעילה בכספי הארגון  �

  .העמותה

תוך שימוש בלתי מורשה באמצעי התשלום , המעילה המורכבת נעשתה במרמה �

והסוואת הגניבה בדרכים חשבונאיות מתוחכמות בביצוע רישום , של הארגון

  . פיקטיבי

כשעד כה החזיר , היקף המעילה עומד על קצת יותר משמונה מאות אלף שקל �

כחצי מיליון כך שהיקף הגניבה מוערך ב, נתיב למעלה משלוש מאות אלף שקל

  . שקל

כדי לפגוע במאומה , שאין אנו מקלים בה ראש, יש לציין כי אין בהיקף המעילה �

  . או בפעילותו השוטפת/באיתנות הכלכלית של הארגון ו

הגשנו כנגדו , מר כי במקביל לכך שהוטל על נתיב צו איסור יציאה מהארץונונוסיף  �

  .  לצו עיקול נכסיוהוצאנו בקשה כן תביעה אזרחית מפורטת על הסכום ו

ח המסכם של משרד רואה החשבון החוקר עם "אנו צפויים לקבל בזמן הקרוב את הדו

בנוסף הקמנו ועדה פנימית . פירוט הממצאים על דרכי הפעולה והרמייה של אלי נתיב

הבוחנת את נהלי העבודה הנוגעים לניהולה של , בן ציון פרחי', בראשות האלוף במיל

  . מערכת הכספים בארגון

  



 

על פי המלצות גופים אלו אנו נפעל ונעדכן 

הארגון ממשיך , חשוב לציין כי תוך כדי העיסוק בחקירות ובבדיקות השונות שאנו עורכים

תוך מתן דגש על הנושאים שעל סדר היום בתחומי זכויות 

  לוי ברוך

 "צוות"

על פי המלצות גופים אלו אנו נפעל ונעדכן . להגיש מסקנותיו בקרוב

חשוב לציין כי תוך כדי העיסוק בחקירות ובבדיקות השונות שאנו עורכים

תוך מתן דגש על הנושאים שעל סדר היום בתחומי זכויות  ! לפעול לרווחת החברים

   .הגמלאים והביטוח הרפואי והסיעודי

  ,בברכה

ברוך ר"ד                                                                            

"ר     "יו                                                                             

להגיש מסקנותיו בקרוב גם גוף זה צפוי

  .אתכם

חשוב לציין כי תוך כדי העיסוק בחקירות ובבדיקות השונות שאנו עורכים

לפעול לרווחת החברים

הגמלאים והביטוח הרפואי והסיעודי

  

בברכה                  

                                           

                                             


