
                                                          

 

 

 

 1.1923. מיום :הנהלה  ישיבת 25מספר וקול פרוט

 

 

 : משרדי הארגון ברחובותמיקום 

 17:00: שעה 

 :    משתתפים 

 יו"ר הארגון –יצחק הכהן    חברי הנהלה :

 מזכיר הארגון –ירון חי            

 גזבר הארגון -   קרני עדי           

 חבר הנהלה –זלמן שוסטר            

                           חבר הנהלה  -  חיים ששון           

  חבר הנהלה –זלמן שוסטר              

 חבר הנהלה –דני ראש                       

 

 :  יו"ר חיים ויין חברי ועדת ביקורת

   יורם ארד – חבר ועדה                            

 

                   חבר ארגון  - :      עדי פיצוקאורחים 

  ארגון לשעבריו"ר  –יהודה פוזנר                   

 חבר ארגון –אפרים קידר         

 חבר ארגון –מאיר כהן                    

 חבר ארגון –יעקב ברנשטיין         

 מנכ"ל חברת מהנדסים / מנהל מכללת אתגר –ניסים שריקי          

 עו"ד אייל פלטק          יועמ"ש :

 

 

 

 

 



                                                          

 

 

 :  דברי הנוכחים
 

 יו"ר יצחק הכהן : 

 

פתח בדברי ברכה ותודה לכל החברים אשר הגיעו לישיבה זו וביקש כי יכבדו אחד את רעהו בישיבה.        

יצחק דיבר על כך שלמרות שהתקבלה בעבר החלטה להקפיא את הסמינר השנתי באילת מסיבות 

         מורכבות, הוחלט להוציא סמינר זה לפועל. 

ושן, נקבע כי נתמודד משפטית עם הנושאים.                                בעניין התביעה ש לשירלי מימון ואולמי א

 2019סקירה על הסמינר המתוכנן לחודש פברואר ניתנה 

 

 

 מזכיר ירון חי :

 

 :  2019לגבי הסמינר המתוכנן לחודש פברואר  עדכן .1

 רסום / ההתקשרות מול הבית מלון.פ

 סוף החודש יישלח סדר יום לסמינרכרגע מחכים לאישור סופי של סדר היום בתקווה שעד 

 כוכבים, חצי פנסיון + מופע 5למלון ₪  1990נר : יעלות הסמ

 כרגע יש כוונה לחפש ספונסרים ונותני חסויות

 לא ייתנו חדרי מלון חינם לאף חבר הנהלה,  כל חבר הנהלה ישלם כמו כל חבר ארגון

 שושי תקבל חדר במסגרת עבודתה למען הסמינר המזכירה

 במידה ונעמוד בהתחייבויות מול המלון חדר חינם נוסף יוגרל בין החברים

אני בדעה זהה לדעה של היועמ"ש כי יש לצאת לבחירות אבל, ממתין לאישור התקנון החדש על ידי 

 "רשם העמותות" על מנת לצאת לבחירות בהם יוכלו להשתתף כלל הממונים.

 

 חברים 805היו בארגון :  1.1.18ביום  .2
 חברים 748כיום יש בארגון : 

 

 אף חבר הנהלה לא התייחס לבקשה לעזור בארגון ימי עיון .3
 אשר לא יצאה לפועל 2018זלמן שוסטר בנה ושלח תוכנית עבודה לשנת  .4

 

 



                                                          

 

 

 :אייל פלטק  עו"ד  –יועמ"ש 

 

 יותר לעגלה שנמצאת הנוכחית, דומה לא לעגלה מקרטעת, כי אם הארגון הזה במתכונתו   חברי ההנהלה : 

 סחרור קבוע. במסלול התהפכות ו

כולנו נירשם בדפי ההיסטוריה כאנשים שבתקופתם ניסגר לא נתעשת כאן ועכשיו, כולנו אם אנחנו 

  הארגון בעל הפוטנציאל האדיר שהתפספס.   

 חמורות.                   ברמות  יהחשף להתנהלות לא מקצועית ולא ראון, אני נלא יכול להיות שבחודש האחרו

לאתיקה  מחויבלחוק,   מחויבכל עוד אני יועץ משפטי, אני  תם בחרתם בי כיועץ משפטי לטוב ולרע,א

הלת הארגון אבל להנ במחוילחברי הארגון,  מחויבמתקיים הליך של ניהול תקין,  יב לוודא כימקצועית, מחו

 לעצמי, ליושרה המקצועית שלי ולערכים אותם אני מייצג.  מחויבאולי ובעיקר 

 וד אני כאן, אני לא יעצום עיניים.ולכן כל ע

הארגון חייבים לדעת,  ילא יהיה כאן מידור של חברי הארגון,  לא יהיה מיסוך וערפל ממידע שחבר

הכל  הכל חשוף,  הכל ידוע,  הכל גלוי,   ת הארגון,חברי הארגון לא יחיו באי וודאות לגבי התנהלו

יך לחברי הארגון הארגון שי  הארגון הוא לא ארגון מודיעין סודי וממודר,  כל, פתוח לטוב ולרע ולעיני 

 ואנו רק הנציגים. 

 

 ר לי איך ארגון כזה יכול להתנהל : בחודש האחרון אני נחשף לדברים שלא ברו

 זימן אותם ? למה הם לא כאן ?  מישהו הרכזים,בקבוצה לזמן את  הבשושי אתמול כת .1

,  למה אנחנו 2/2018בישיבה הקודמת קיבלנו החלטה שכתובה בפרוטוקול לפעול על פי נוהל משפטי  .2

 לא פועלים על פיו ? 

שלושה שבועות אני חוזר ומבקש לספק לי מידע לגבי התביעה של שירלי מימון, למה רק ביומיים  .3

 וקיבלתי מידע חלקי ?את המידע האחרונים קיבלתי 

 שולמו חובות למרצים ? למה יותר מחצי שנה לא  .4
 למה אין לארגון הזה אישור ניהול תקין כבר שנתיים ?   .5

בישיבת ההנהלה האחרונה התקבלו החלטות, אתם קיבלתם את ההחלטות,  למה אף החלטה לא  .6

 בוצעה ?

 לא קרה –חיים ששון התחייב לפעול למען קבלת אישור תקין לעמותה שלא קיים כבר שנתיים  .7

די את כל הניירת בעניין דרישת אולמי "אושן" לתשלום ואני יוציא מכתביים סוכם שעדי יעביר לי .8

 לא קרה. –לשלושת   האנשים אשר פעלו ללא סמכות בהתקשרות עם אולמי אושן 

חודשים ובו בקשה לקבלת  4וכם שיצחק יבדוק מדוע מכתבו של רשם העמותות לארגון לפני ס .9

 .לא קרה –תשובות, לא זכה למענה ראוי 

החלטתם שלא  בכנס שנתי של הארגון החליטו החברים על שכירת חוקר פרטי,  למה זה לא קורה ?  .10

 , תעדכנו את חברי הארגון.  מצויןצריך חוקר,  
 שלושה חודשים לא מפורסמים לחברים,  למה ? של ישיבות הנהלה בפרוטוקולים  .11

 

 

 



                                                          

 

 

 

 

לא זה  – נדרש לבצע שימוע לשני חברי הנהלהובו נירשם כי  28.11.18אני קורה פרוטוקול מיום :  .12

מחר הפרוטוקול הזה יפורסם וחברי הארגון ישאלו שאלות,  מה נגיד להם ? מה אני  למה ?    קרה, 

 אגיד להם כיועמ"ש ?  

הפתרון שאני רואה לכל הדבר הזה, זה יציאה לבחירות,  אני לא מחליט, אני לא קובע, אני רק מייעץ,  .13

, כחבר בארגון וכאיש מקצוע שרואה את הספינה הזו שטה בים בלי מנועמייעץ י, מייעץ כיועץ משפט

  בהתאם לרוח וגלי הים עד שתתנפץ.   נעה 

 

 

 

 מר חיים ויין : –ו"ר וועדת ביקורת י

 

 בכנס השנתי הוחלט שיוצאים לדרך חדשה, כאשר כל משימה תנוהל על ידי חבר הנהלה. .1

 יום 14וביצעה ביקורת כאשר הדו"ח יפורסם תוך  2019חודש ינואר ועדת ביקורת התכנסה בתחילת  .2

 יש חובה להשיג "אישור ניהול תקין" של רשם העמותות ויש לפעול בנושא .3
 יש חובה להשיג "אישור אגף מקצועי" ושי לפעול בנושא .4

 ור את הנושא הזהתחייבים לפ –הארגון לא יכול להתנהל בצורה שיש עליו חובות נסחבים  .5
 ארגון ימנה אנשים לפעולות שיש לקחת עליהם אחריות לביצועיו"ר ה .6

 לאחר כל ישיבה יוצאים מהישיבה וכאילו לא היתה ישיבה ולא קורה כלום .7
רק מברברים , רבים , לא מקדמים דבר, אין כל  –ההנהלה לא מציג פעילות, יוזמה ועוד אף אחד מחברי  .8

 התקדמות,  יש רק סחבת

 טופלההבעיה של שירלי מימון לא  .9
 הבעיה של אולמי "אושן" לא טופלה .10

 בואו נכבד אחד את השני , נעבוד ביחד בדרך משותפת . .11
יום נוספים על מנת לבדוק ולקב להחלטה לעניין חוקר חיצוני כפי שהוסכם בכנס  60וועדת ביקורת לוקחת  .12

 השנתי

 .כל אחד יגיד מה נעשה –כל חברי ההנהלה מתבקשים להגיע עם שיעור בית לישיבות  .13
 ועדת בחירות תמליץ ללכת לבחירות –אם העניינים יימשכו באותה צורה  .14

 

 יורם ארד :  -חבר ועדת ביקורת 

 
 יש אנשים שעובדים בלי סוף ויש אנשים שלא עובדים כלל

 אני לא אופטימי ולא רואה איך הדברים מתקדמים

 

 

 



                                                          

 

 

 

 

 עדי קרני :  -גזבר 

 
 הארגון בכוון של עלייה כאשר טוהר המידות הוא מעל הכל. .1

 נעשו דברים שלא נעשו מעולם 2018בשנת  .2

 כל החובות הם חובות של הקדנציה הקודמת .3

 ₪  380,000כרגע יש בקופת הארגון :  .4
 אני אפעל מול רואה חשבון לצורך דו"ח כספי  .5

 

 

 

 

 

 יעקב ברנשטיין :  –חבר ארגון 

 
 בהקדם אישור תקין שאחרת רשם העמותות יסגור את הארגוןיש חובה לספק  .1

 תחת פיקוח של היועמ"ש יעקב + עדי + אפרים יעבדו על אישור תקין .2
 להעסיק גוף פרטי שיעזור לבצע את האישור התקיןממליץ לשקול  .3

 

 

 ניסים שריקי : 

 
 עלינו לדבר חיובי כי רואים אותנו בחוץ

בעבר יוזמה לשיתוף פעולה עם הארגון,  לפתח קורסים שיכולים לסייע לכולנו בסניפים שבבעלותנו  היתה

 בכל הארץ.

 יש לנו הרבה אפשרויות לתרום לארגון

 הארגון הזה הוא הארגון הכי משפיע ואני דוחף את התלמידים שלי להיכנס לארגון

 ניתן לבנות קורסים לטובת הארגון

 

 

 

 

 ירון חי :

 
 לשתף עוד מכללות על אותו פורמט של מכללת אתגר חייבים

 

 חיים ששון 

 
 .בינתיים אין אף מכללה שתורמת ומצטרפת ליוזמה כזו

 על דעת עצמו וללא אישור ההנהלה וגורם נזק, ישלם מכיסו על הנזק. שפועל מציע שמי אני 



                                                          

 

 

 

 

 יצחק כהן :

 
 נעשה הפצה של הרעיון בין מספר מכללות

 

 

 

 דני ראש :

 
 המכללות חייבות להיות בפיקוח של היועמ"ש

 צריך לקבל החלטה מקצועית/רצינית ולא הזולה ביותר

 

חודשים ואנחנו  8אני מסכים שיש ניהול תקין,  לדעתי אנחנו ארגון שהוא כישלון טוטלי,  אני נמצא בהנהלה 

 .מעלים הרבה נושאים שלא קורה איתם שום דבר,   זה מצער מאד שהכל חוזר על עצמו

 

חברה חיצונית לבדיקה כפי שהוסכם יש להכניס   -חודשים אני שומע את אותם דברים ולא קורא דבר   8

 אני מאוכזב מאד.   -מיד, אין צורך להמתין עוד  

 
יתה החלטה מוצלחת ביותר, זו "רוח" חדשה מאד מעודדת. אבל אייל לא זוכה להכניס את אייל כיועמ"ש ה

 ג אותי מאד.לשום שיתוף פעולה וזה מדאי

כאן הוא רדוד מאד,  לא באתי לתקן עולם,  םהגעתי לכאן היום כדי להודיע על התפטרותי,  השיח בין החברי

 אבל באתי לעזור.

 אנחנו לא נותנים מספיק ושום דבר לא קורה,  זה כל כך מתסכל ומאכזב.

 ובהנהלהאני לוקח לעצמי עוד קצת זמן כדי להחליט האם להמשיך בארגון 

 

 

 

 

 

 זלמן שוסטר :

 
 שנה בארגון,  אף אחד לא שאל אותי מה תרמתי. 12אני 

 אני לא מרגיש כל שיתוף, אני מנותק לחלוטין וניזון רק מהמיילים.

 אני עובד בארגון כי אכפת לי,  אני מרגיש שעובדים עלי,  לא שותף ומרגיש מנוצל

 הארגוןלמרות שאני חולה,  פעלתי ופועל למען 

 וזה נקטל בגלל שהארגון לא מרוויח כסף סגרתי ימי כשירות בבאר שבע

 כל יוזמה שלי נקטעת

 

 

 



                                                          

 

 

 

 

 

 עדי קרני : -גזבר 

 
 לא כל דבר צריך לכמת בכסף

 

 

 

 ירון חי : -מזכיר 

 
 ניסינו לגבות מחירים נמוכים וזה לא הצליח

 

 

 אייל פלטק :  –יועמ"ש 

 
התפטר ואני מבקש לאור הניסיון והרצון שלו לתרום,  להצביע כדי להחזיר אותו ימים זלמן שוסטר  10לפני 

 להנהלה.

 

 להחזרת זלמן שוסטר להנהלה: גלויהנערכת הצבעה 

 
 בעד –דני 

 בעד –עדי 

 בעד –חיים 

 בעד –יצחק 

 בעד –ירון 

 

 .זלמן שוסטר חזר לכהן כחבר בהנהלת הארגון

 

 

    :עדי פיצוק 

 האינטרסים טובת ולא הארגון טובת רק הינה מבחינתי לפחות בישיבה להשתתף וסיבות המניעים בין

 !הפרסונליים

 להתייצב יבחר הצורך בשעת אם ספק,  קולו את להשמיע בארגון חבר לכל שנתנה שוויונית זכות קמה

 ?! הימים כל של לשפל הארגון את לדרדר שבוחר כזה המנהל ל ש לצידו

 להכשיר מכל כל דוחה גם כך בסתר לפעול ההנהלה חברי מצד ניסיון כל עם להשלים אני מוכן שלא כשם.

 . גלויה שלא כזאת במחשכים שותפות

 הנחרצת התנגדותי את ולהביע להתריע כדי כאן אני עיניים ולגלגל ידיים בשילוב לשבת במקום :לסיכום

 בסופו היא ארוך ווךתל ובהסתכלות המלאה בשקיפות שלא,  ודאות באי בסתר וצעדים פעולות של לדרך



                                                          

 

 תמיכת שבלי לזכור צריך. מהארגון הסלידה את גם בצדק וכנראה לעורר שתחל זאת הנראה ככל דבר של

 . להגיע עליו שאליהם ההשפעה בממדי לצמוח לארגון לאפשר להמליך ניתן לא הארגון חברי

 

 

 פרקטיקה עושי של םיונסני. "הקואליציה של אוטומטי ברוב מישהו להיבחר צפוי, הכללי הבחירות למועד עד

 הציבור אמון כרסום והמשך, לפעול שלו הלגיטימיות אבדן משמעו בארגון לשלוט ולהמשיך בחשאי לפעול

 .כלליות בחירות על להורות מיד נדרש לטענתי". במערכת

 

 הודה פוזנר : י

 

 לארגון לצאת לבחירות ולאפשר לשלם חובות.אני הייתי יו"ר הארגון והתפטרתי כדי לאפשר 

 העו"ד של הארגון שלח לי מכתב התראה לפני תביעה,  אין לי שום בעיה עם זה.

ט כמו שניצחתי אין לי שום בעיה.   אני אנצח במשפאני אשמח להיפגש עם הארגון בבית המשפט ו

 יבנה".-גן"במשפטים אחרים כמו לדוגמא במשפט 

 אני מזהיר את הארגון,  לא מציע לכם ללכת למאבק משפטי איתי,  אני לא מפחד ואתם תפסידו.   

                    .  כנראה שלארגון יש הרבה כסף

                      החלטתי שאני חוזר להנהלה ואני מודיע על חזרתי להנהלה.

 אני לא הבאתי את שירלי לארגון,  הארגון הביא אותה וועדת ביקורת אישרה אותה והיועמ"ש אישר אותה.

 אני מתכוון להגיע לכל ישיבת הנהלה שתתקיים.

 

 :יהודה פוזנר להנהלה להחזרת גלויה הצבעה נערכת

 נגד – דני

 נגד – עדי

 נמנע – חיים

 נגד – יצחק

 נגד – ירון

 

 .הארגון בהנהלת כחבר לכהןיהודה פוזנר לא אושר לחזור 

 

 לכל המרצים : מידילתשלום חובות  גלויה הצבעה נערכת

 כל חברי ההנהלה הנוכחים הצביעו בעד תשלום.  

 



                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר הצבעה זו, עזב מר יהודה פוזנר את הישיבה.

את השתתפותו של מר יהודה פוזנר בכל ישיבות ההנהלה עד לסיום ההליך כי הינו אוסר  עדכןהיועמ"ש, אייל פלטק, 

וזאת לאור המידע המשפטי אשר יעלה מעת לעת בישיבות  ארגון הממונים נגד יהודה פוזנרהמשפטי בעניין 

 זה.   ההנהלה בעניינו של מר יהודה פוזנר ואיסור חשיפתו למידע

 

 

 

 

 

 היועמ"ש, עו"ד אייל פלטק מסכם : 

 

 : ונפעל על פיו אמץ כולנו את המשפט אם נ

 

 "השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ היא"

 

 .מקצועיו הרי שהארגון כולו יגיע למקום טוב יותר, מוביל

 

 


