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)המשך מעם!ד ( 15
דורשים קביעות .לכן מקיימת האגודה
קורסים שונים ,בנוסף לשיעורים ביה
דות ,מבלי שהבנות תרגשנה בלחץ
ובהתחייבות".
>; ; 13
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• יש לכם נכסים?

פרומן נבהל .מושך בכתפיו ,מנענע
בראשו לשלילה .״לא .שום־דבר ,אין
לנו נכסים בכלל ,שום דבר.״

אז מהד
רומן ,כמו שאר חברי־ההנהלה,
מקפיד לשמור על שתיקה כמעט
מוחלטת .בדרך־כלל הוא מסרב להיע
נות לבקשות של ראיונות עיתונאיים.
לא־אחת קרה שטרק שפופרת־טלפון או
סילק ממישרדו עיתונאים .הפעם הס
כים להתראיין ,כשהוא נחוש בדעתו
לספר לעם־ישראל כמה יעילה האגודה
ואיר מתעללים בה מישרדי־הממשלה.
רב פרומן ,כבד־גוף ,נהנתן .במיק־
צועו הוא עורך־דין .מזה שנים אחדות
אין הוא עוסק במיקצוע .במישרדו ,ה
נמצא בתור מישרדי־האגודה ,עובד עו-
רך־דין שכיר.
המישרד מרווח ,ויש בו בר־משקאות
גדוש .אומרים על פחמן שהוא אוהב
את החיים הטובים .מיסעדות ,בתי־
מלון ,מוניות — אלה הם חייו של רב
פרומן.
הראיון קצר .פרומן מסרב לענות על
רוב השאלות .על חלקן הוא עונה במ־
שיכת־כתפיים או בפרצוף מיתמם.

• כמה אתה מרוויח לחודש?

.לעמותה .לעצמה .זהו .היא שייכת
לעצמה .כל אחד מנסה לשים עלינו
תוויות ,אבל אנחנו לא שייכים לאף
אחד .רק לעצמנו .המפד״ל רוצה את
האגודה לעצמה ,הליכוד רוצה אותה,
נו ,אז מהי״

• בעצם אתם פועלים כסוכ
נות פרטית לשרותי כוח-אדם.

• יש לאפשר מקומות־מגורים נאו
תים יותר ,ותחזוקה יעילה יותר.
• לאגודה יהיו שלוש מיסגרות־
ניהול — מועצה בת  30חברים ,שחל
קם נציגי־הציבור; הנהלה בת  10חב
רים ,שלושה מהם נציגי־הציבור; ומז
כירות בת שישה חברים — מנהל,
אחראי על החינוך ,אחראי על בריאות
ורווחה ,גיזבר ,רב ופסיכולוגית.

ף* קי ץ  1987פנו הרבנים הראשיים
לרב יצחק לוי ,מזכ״ל המפד״ל,
וביקשו ממנו כי יקים ועדה לבדיקת
השרות הלאומי .הרב לוי מינה שיבעה
אנשי״מפד״ל ,שבדקו את השרות .אחרי
ארבעה חודשים הגישה הוועדה דין־
וחשבון מפורט ,התובע לשנות כליל

הסעיף האחרון בדוח קבע כי
צריך לסלק את ההנהלה
הנוכחית .פרומן הפעיל לחץ
אדיר על חברי־הוועדה .כסופו
של דכר בוטל הסעיף הזה.

^ לסלק את
״ ההגהלה

• דירות?

״אולי איזה דירה קטנה באיזה עיי-
רת־פיתוח .שום דבר".

• למי שייכת העמותה?
י׳

״לא .יש לנו אידיאולוגיה שצריך
לעזור למדינה .יש לנו רעיון.״

שיעזרו להם במערכת־הבחירות.״
במפד״ל מכחישים מכל וכל את
הסיפור הזה .אולם מודים כי בדבר אחד
הצדק עם פרומן :הם אכן אינם אוהבים
אותו.

״לא מוכן לגלות .זה לא מכובד
לכתוב בעיתון כמה אדם מרוויח.״

• אפשר לראות את המאזן
שלכם?
״יש החלטת־הנהלה שהמאזן לא י ד

פרומן. :הדוח שלהם לא מעניין
אותי .הם לא שייכים אלי ולא קשורים

הסעיף האחרון בדוח קובע נ■ צויו דסלק את ההנהלה
הנובחית .וב ברומן הבעיל לחץ אדיו והסעיף בוטל
צא .אנחנו בקושי קיימים .משתדלים
לדחות תשלומים ,לקחת הלוואות.״
פרומן נחשב כ״איש של בורג״ .במ
שך רוב שנותיו של יוסף בורג בכנסת
ובממשלה היה פרומן מתומכיו הנלה
בים .לפתע ,בעת השיחה ,מתקשר בורג
עם פרומן .מהשיחה בין השניים אפשר
להבין כי בורג מבקש שפרומן יעסיק
מישהו ממכריו .פרומן מביט באנשי
העולם הזה בצדקנות רבה ואומר אל
תוך האפרכסת :״אי־אפשר ,אנחנו
מצמצמים .אתקשר אליר אחר־כר.״
.בגלל זה שונאים אותי במפד״ל",
הוא אומר. .והם שם ,במפד״ל ,נגדנו,
גם בגלל שסירבתי לתת להם בנות

את צורתו של השרות הלאומי.

הקביעות החשובות של הוו
עדה:
• אין הכנה מספקת לקראת הש
רות .יש לערוך קורסים וימי־עיון גם
בתוך תקופת־השרות ,ולא להסתפק
במה שנעשה לפני תחילת השרות.
• המיון למיקצועות ולמקומות־
שרות ,כפי שהוא נעשה היום ,יוצר
אווירה של חוסר־אמינות.
• ממליצים להפסיק את השרות
במנךז־ויד־אדום ,בבתי־הסוהר ,בבתי־
המישפט ובמישטרה.
• ראוי להציב לפני הבנות אתגר
לשרת שנה שניה.

אלי ואין להם שום זכות לכתוב עלי
דוחות .המועצה שלנו החליטה לא לק
בל את הדוח ,ואני באמת לא קיבלתי
אותו .הם עשו דוח .נו ,אז מה?"
• הרב יצחק לוי :״ככה הוא
אמר? שהרוח לא מעניין אותו? אנחנו
נביא אותו לידי-כך שזה כן יעניין,
אותו!״
גם רשם־העמותות לא מעניין את
רב פרומן.

כסוף ספטמבר  1988פנה
רשם־העמותות אל ״האגודה
להתנדבות בעם״ וביקש דוחות
כספיים וכן הודעה חתומה על־
ידי שניים מחברי הוועד בי

הדוח הובא לפני האסיפה הכ
ללית ,החל משנת  1983ואילך.
״השר השחור הזה ממישרד־הפנים
שונא אותנו ,מפני שהוא מתנגד באופן
עקרוני לשרות כלשהו של בנות .ומה
פתאום רוחות כספיים? על־פי חזק הע־
מזתות ,עמותה לא חייבת להגיש דוח
כספי לרשם!״ אומר בכעס רב עורך־
הדין רב פרומן.
תהליך הקמתה של עמותה פשוט.
סעיפים  1ו־ 2לחזק העמותות אומרים
כי ״שני בני־אדם או יותר ,החפצים
להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה
מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו,
רשאים לייסד עמותה .העמותה תיכון
עם רישומה בפינקם־העמותות.
״בקשה לרישום עמותה תוגש בידי
המייסדים לרשם־העמותות ויצויינו בה
שם העמותה ,מטרותיה ,מענה ושמות
המייסדים ,מעניהם ומיספרי זהותם.״
אגרת״הרישום המעודכנת 14 :שק
לים.
הרשם ,שכישוריו זהים לאלה של
שופט בית־מישפט שלום ,הוא המפקח
על העמותה .בתוקף סמכותו ,כפי
שמציין סעיף  38לחוק העמותות .הוא
רשאי לבקש העתק מהדוח הכספי ,תוך
שבועיים אחרי האסיפה הכללית שה
דוח הובא לפניה.
רשם העמותות ,גוף מסורבל ואיטי,
אינו מתייחם ,כנראה ,לתפקידיו בר
צינות.

מזה שש שנים עוברת הע
מותה על החוק ואינה מגישה
דוחות כספיים ,ובסל זאת הר
שם אינו נוקט בצעד המתבקש:
מינוי חוקר שיחקור את עיסקי
העמותה ומצבה וימסור לו דין-
וחשבון עליהם ,כפי שמורה
סעיף  40לחוק.
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בודקי ם מ שווים  ,חו שבים

המסקנה אחת  -ע.נ.ת!
★ ריבית  -הנמוכה ביותר בשוק

★ פרעון מוקדם  -ללא קנסות
★ בלעדיות  -עד  36תשלומים לא צמודים
★ קלות ־ אפשרות קבלת הלוואה בשיחת
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