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 בס"ד

 187/004/מתאריך  17פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 

נוכחים : יהודה פוזנר, יצחק ס. הכהן, ירון חי, עדי קרני, זלמן שוסטר, חיים ששון, מאיר זייפלד, 

 , שוש.דני שדה ניצן קריסטל,, טלי שקד, דניאל ראש, חיים ויין, יורם ערד

 

שלום לכולם ברצוני לעדכן היתה פגישת עבודה ופגישת הכרות עם המפע"ר, בפגישה : פוזנריהודה 

 נכחו: יצחק ס. הכהן, ירון חי, זלמן שוסטר, חיים ווין ואנוכי. 

 מבקש לבדוק האם יצא סיכום פגישה.

 נשמח אם המפע"ר יגיע. ,לאסיפה הכלליתבפגישה הוצג האירגון כגוף היציג שמייצג את הממונים. 

 תוכנית שנתית תעודכן בהתאם לשינויים. ותאושר במייל חוזר תוך שבוע ותועלה לאתר.

 תייחס לתוכן הדברים, נאמר ונכתב שלא ייצאו נתונים א, אני לא המכתב שקרני הפיץ לחברי הארגון

 ללא אישור.

 בהתאם. בקשתי מוועדת הביקורת לבדוק נושא זה, ואני אפעל

 עדי משמיץ את ההנהלה.

קליטת המזכירה הנוספת, היא לא קבלה את שכרה, למרות שיצאה הנחיה של היועצת המשפטית 

 וחברי הביקורת לשלם, המזכיר והגזבר מסרבים לשלם.

 החברים עובדים בניגוד להחלטה ונגד החוק.

 להנהלה.בעקבות המכתב של עדי, חברים הצטרפו וגם חברי הנהלה ביקשו להצטרף 

בית הדין והיועצת המשפטית,  ,ניצן קריסטל ביקש ושלח מייל לכל חברי ההנהלה וועדת ביקורת

 להכנס כחבר הנהלה תשיעי.

 יעקב הכהן ביקש להצטרף.

 אם הוא לא פה ולא כתב על נכונותו להצטרף, מבחינתי הוא לא יכול להכנס. עדי קרני:

 קרני לא יהיה גזבר גם הוא מוכן לחזור. דוד פייג הצהיר כי במידה ועדי יהודה פוזנר:

, עקב קרבה משפחתית בין יו"ר הארגון שחר הכהן 2015נושא ניהול תקין חסר דו"ח מילולי לשנת 

 ויו"ר וועדת הביקורת יצחק הכהן.

 צריך להכין דו"ח כזה בעזרתה של היועצת המשפטית. ירון חי:

 ויתנו תשובות. ותצריך שיבואו לפה חברי ההנהלה הקודמ מאיר זייפלד:

 ראובן בן שמעון העביר תלונה לרשם העמותות על ניהול לא תקין וביקש לפתוח בחקירה בנושא.
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 מחברי הארגון. 10%הם אוספים חתימות על מנת לבצע אסיפה כללית שלא מין המיניין של 

 מכלל הממונים בארגון. 25%חייבת להיות נוכחות של 

דוחות פנימיים, ישבנו אני ויורם ערד והכנו דו"ח סיכום  2י, פרסמנו אנו גוף אובייקטיב חיים וויין:

 ביניים.

נעשה שום דבר, מצב שנוצר בארגון לא טוב. אין פעילות, לא מבצעים ימי כשירות. מאז הדוחות לא 

 חוץ מתוכנית שנתית שעדין לא נמצאת פה על השולחן.

 עקרי הדברים בדו"ח:

 ממונים.לא הושלמו  –מוסדות הארגון  .1

אין אישור מנהל תקין.  2016בהנהלה יש חילוקי דעות, לא מטפלים בדברים ישנים, משנת   .2

 לא מטפלים בנושא איגוד מיקצועי. יש לטפל במיידי לשלם חובות לספקים ולאסוף חובות.

בים, לא משלמים חובות, ייש אי סדר אחד גדול בנושא הכספי, לא גובים מחי –נושא הכספי  .3

 בצורה יסודית.יש לטפל 

באסיפה הכללית נדרש לתת הסברים, על מה משלמים החברים דמי חברות ולאן יוצאים  .4

 הכספים שלהם..

 יש להכין ספר תוכנית עבודה שיהיה במשרד הארגון. –תוכנית עבודה  .5

תתבצע יש להביא גורם לא עד מחצית חודש אוגוסט אם  –שיטת עבודה בניהול כספים  .6

 חיצוני לטפל בנושא.

 לא מקובל. –בעיה קשה לקיים ימי עיון ולהרויח כסף. כחצי שנה לא בוצעו ימי עיון  –י עיון ימ .7

 אין וועדת פירסום. .8

 צריך לגייס חברים לארגון. –גיוס חברים  .9

 צריך לקבל את כל החומר., לא בוצעה  - חפיפה בין ההנהלות .10

 ונו.מבקש להעביר לידי מי קבל חדר חינם והאם זוכה חשב  –סמינר באילת  .11

נפגעתי מפעולת היו"ר שהסיר אותי ואת יורם ערד מקבוצת הוואצפ,  –יו"ר הארגון תפקוד  .12

דבר זה לא מקובל, לא אתי ולא מיקצועי. הוואצפ הינו ערוץ תקשורת למידע והתכתבויות 

ועידכונים. יש להחזיר במיידי. דבר זה נעשה לאחר כתיבת מסמך הביקורת שהוצאנו.                     

מתי שמתאים לך משהו אתה פועל איתנו יחד ומתי שלא מתאים לך אתה פועל  ,לא מקובל

נגד, שהיית באופוזיציה ידעת להתייעץ איתנו. אנחנו מייצגים את כלל הממנים בארגון.            

 בתור יו"ר פעלת בניגוד עיניינים וניסית להכניס עובד שלך לוועדת הביקורת.

חברי ההנהלה חלוקים, יהודה הביא אותה , לא מצליחים להגיע  בנושא זה –מזכירה חדשה  .13

 להבנה בנושא, אנו נגד הלנת שכר. 

 מול מי היא חתמה בחוזה? ניצן קריסטל:

 מולי. יהודה פוזנר:

 מתי חתמה איתו? אפשר לראות את החוזה? ניצן קריסטל:

  פוזנר מתי מסרת את החוזה? עדי קרני:

תהליך קבלת עובדים צריך המלצות , חוות דעת. אנו מאוד מאוכזבים ממה שקורה בארגון  חיים וויין:

 ולא נפנה לא התקדמנו צעד אחד קדימה, מקווים שיהיה פתרון עד אמצע אוגוסט

 כינוס אסיפה שלא מין המיניין.

מאיפה ? איתהאם חתמת מולה אתה מחויב לשלם לה. היתה לך את הזכות לחתום  ניצן קריסטל:

 נובעת לך הזכות? 

 מעצם זה שאני יו"ר הארגון. יהודה פוזנר:
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 כל מה שאתה רוצה להחליט אתה חותם? ניצן קריסטל:

 אני חותם. יהודה פוזנר:

אם אתה חותם יש פה בעיה חמורה. טלי אני פונה אליך, זה לא הגיוני שבמדינה  ניצן קריסטל:

 דמוקרטית יש ראש שב"כ שעושה מה שרוצה.

 זה ההנהלה קובעת. יהודה פוזנר:

 באותו תהליך. את המזכירה הקודמת קבלנו

 לא מדויק שושי:

ראיון עם דרך לשכת התעסוקה, עברתי  יתהליך קליטתי בארגון בוצע בהליך תקין. ראשית הופנית

צביקה יו"ר הארגון  אישור העסקה הועבר ע"י לימור חושן, דוד פייג גזבר ,לימור מזכירת הארגון, 

אני מבקש ממך יהודה תצהיר וגם המזכירה החדשה, היא מזכירה חופשית, באה מתי  ורם ארד:י

 טוענת שהיא לא מזכירה, היא לא עונה טלפונים.שרוצה,  היא 

אני באתי לכאן לשמוע מה קורה? אני בוש ונכלם, המכתבים בחוץ הם כלום לעומת מה  ניצן קריסטל:

ואני ואני, יושבת פה עו"ד )טלי( ולא בולמת אותך, אתה פה שנעשה פה. אם אתה אומר )פוזנר( אני 

 תבדקו את עצמכם.לא הגיוני מה שקורה פה כמו ממלכה, 

אנחנו מבקשים ממך שתענה לנו בכתב, במידה ואין לך מה  ,אדוני היו"ר, יש לך אחריות יורם ארד:

 לענות התגובה תבחן מול נתונים, עובדות. אני מקבל ממך את התשובות.

 ברצוני לחדד את העובדות לגבי המזכירה. ן חי:ירו

 אתה ועוד חבר הנהלה התנגדתם למזכירה. חיים ששון:

לקלוט מזכירה נוספת )משמעות וסוכם  14התקיימה ישיבת הנהלה מספר  2.4.18בתאריך  ירון חי:

 בפועל נעשה ,היו"ר והמזכירע"י  החלטה לגייסהתקבלה לקבל כחלק מהארגון(,  –המילה לקלוט 

 . אח"כ מגייסים ז"א מצרפים לארגון . ורקבלבד ע"י היו"ר

ללא תהליך קליטה תקין לא הועברו בין פוזנר לבין המזכירה החדשה, נחתם חוזה  1.5.18בתאריך 

קורות חיים של מספר מועמדים/ות לא בוצעו ראיונות ) גם לא למזכירה החדשה על ידי מזכיר 

 סוכם שעות עבודה, לא סוכם שכר.הארגון(, לא סוכם הגדרת תפקיד, לא 

 .לא עודכנו בתהליך חברי ההנהלה

מה היא  הוחלט על ידי פוזר על קבלת המזכירה החדשה וכן היקף המשרה  ושכר שעות עבודה.

 מוגדרת כיועצת ארגונית ולא מזכירה.  –?תפקידהמה הגדרת  ?עושה

 החלטת הנהלה.התקבלה לא והיקף המשרה לגבי נושא השכר 

  לא היתה החלטה לגבי שכר.  2.5.18הבאה התקימה  בהישיבה 

 בוואצפ וזה אושר. 11.6.18היתה החלטה לגבי השכר  יהודה פוזנר:

 לא יכול להיות להחליט לאחר חודש וחצי. מה נסגר לגביה? יורם ארד:

 אני מתנגד לחתום לה. אני לא חותמת גומי. עדי קרני:

 היא תעבוד אני חותם.
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 מזכירה יש הליך.אם רוצים להכניס 

 אתה צריך כגזבר לבצע. יהודה פוזנר:

 האם ההסכם הוצג בפני כל חברי ההנהלה? טלי שקד:

 לא! אני לא הייתי שותף בהחלטה של פוזנר, לא הסגן ולא הגזבר. ירון חי:

עדת הביקורת נטרלים, ואני יועצת משפטית של הארגון ולא של אף חבר הנהלה. אני וו טלי שקד:

 נגד הארגון ולא נגד היו"ר.תביעה  אובייקטיבים. היא תגיש 

 אני נותנת יעוץ משפטי לארגון ברגע שיש חשש שתהיה תביעה, בית דין , בית משפט, אני מזהירה.

בעיניין המזכירה יש לטפל ולשלם מה שמגיע. הגב' שירלי אני לא מכירה אותה. אני יודעת שיש כאן 

דעות, חוץ מהישיבה שהייתי בישיבה אחריה לא היתה החלטה. אם זה נעשה בצורה תקינה חילוקי 

או לא תקינה, זה משהו אחר, היתה החלטה. הגב' התקבלה ע"פ החלטה. בית דין לעבודה  הויכוחים 

 הארגון יחטוף תביעה ובגדול. לא מעניינים אותו. תשלמו לה מה שמגיע לה.

 ת עכשיו להצבעה, תפטרו את המזכירה.מה הבעיה להעלו ניצן קריסטל:

קודם תשלמו לגב', אין לי ענין אישי, לא ראיתי אותה בחיים. אני לא בעיניין. אם מגיע לה  טלי שקד:

 כסף, תשלמו את החודשיים האלה, ועכשיו תעלו להצבעה ממשיכה או לא ממשיכה.

 תעלו להצבעה אם ממשיכים את עבודה או לא.

אני מתנצל, אני חולק עליך , אנחנו הסברנו לפוזנר שאני כגזבר, לא אחתום בשום פנים  עדי קרני:

 ואופן עקב זה שהיא נכנסה לעבוד שלא כדין בקליטה תקינה. עוד לפני שהתחיה לעבוד.

 אם נתבע כארגון, אני אשליך את זה כתביעה לפוזנר. אתה הבאת אותה אתה תשלם לה.

 הארגון ישלם. יהודה פוזנר:

אני הבהרתי לך שאני לא חותמת גומי, אני רוצה דף חדש לארגון ולא רוצה להיות שותף  די קרני:ע

 להליך לא תקין.

 ממונים. 1000באתי בידיים נקיות , לא רוצה לרמות 

 אני מעדיף לא לחתום.

 מה אתה צריך כדי לשלם לשירלי? מה חסר לך? טלי שקד:

 הניסיון שהיה פה בהנהלה הוא מר, הכניסו אנשים לא בדרכים כשרות. עדי קרני:

 מה חסר לך עכשיו? יהודה פוזנר:

 איך שהדברים מתנהלים, המריבות עכשיו מבצעים הצבעה , משלמים לה הכל. ניצן קריסטל:

 יש צורך במזכירה נוספת. מאיר זייפלד:

 או לא. מה הבעיה להעלות עכשיו להצבעה, תפטרו את המזכירה ניצן קריסטל:

 אני מקבל את ההצעה של ניצן. יהודה פוזנר:

 אני רוצה שתעלו להצבעה אם אתם מקבלים אותי להיות חבר הנהלה. ניצן קריסטל:

 אתה לא קובע. אני היו"ר ואני אחליט. יהודה פוזנר:
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 עדת איתור, לשכת עבודה.ול קורא, וואם רוצים מזכירה יעשו את זה במכרז, ק עדי קרני:

 אני מוכן לשלם ראטרואקטיבית ע"פ החלטת הנהלה.

קודם תשלמו לגב', אין לי ענין אישי, לא ראיתי אותה בחיים. אני לא בעיניין. אם מגיע לה  טלי שקד:

 ממשיכה או לא ממשיכה.עלו להצבעה כסף, תשלמו את החודשיים האלה, ועכשיו ת

 זה משחקי אגו על חשבון עובדת. העובדת לא אשמה, שלמו לה את מה שמגיע לה.

 היא לא נקלטה כדין. עדי קרני:

 נמצא פה ניצן קריסטל שהביע את רצונו להיות חבר הנהלה, בואו נאשר אותו כחבר הנהלה. ירון חי:

 להצבעה לפזר את ההנהלה ולצאת לבחירות,צה להעלות נגמרה החגיגה  אם הוא לא מאושר, אני רו

 לפי התקנון. 9צריך  8אנחנו 

 מה שנעשה שלושה חודשים, אי אפשר להמשיך. זלמן שוסטר:

מבקש להביא להצבעה הנהלה זמנית ויציאה לבחירות ולהדיח את היו"ר על חוסר אמון בחברי 

 ההנהלה.

 לא יכול להדיח. אתה מוזמן לעזוב.אתה  יהודה פוזנר:

 מה שנעשה פה זה בושה. שוסטר: זלמן

 חודשיים מתעסקים רק במזכירה, לצאת לבחירות מה שיותר מהר.

 על מה אנחנו רבים על מזכירה. צריך לחשוב על כל הסיפור הזה . יצחק ס. הכהן:

ם בעניין המזכירה צריך לצאת ימה שנעשה פה בושה, אנחנו מתעסקים חודשי זלמן שוסטר:

 לבחירות כמה שיותר מהר.

לבצע הצבעה, הדחת היו"ר, פיזור ההנהלה, הכנסת לשלם למזכירה ולפטר אותה.  זלמן שוסטר:

 ניצן.

 איך ממנים יו"ר חדש? טלי שקד:

 שוסטר זה בסדר אתה יכול להעלות להצבעה ואם יהיה רוב אני אגיד תודה רבה. יהודה פוזנר:

 ני שוקל להתפטר.אני מגיע מצפון הרחוק, הצטרפתי לפני חודש וחצי, א דניאל ראש:

 חשבתי שהשיח לקדם את נושא הבטיחות בארץ.

 מאוד מדאיג מה שקורה פה, צריך כבוד לזולת לא מתקדמים לשום דבר.

 השתתפתי אתמול בכנס בוני ישראל, למה לא ללמוד מהם, לא רואה שינוי בשום ישיבה.

 לא ניתן לקדם דבר. -בהיבט הארגוני

 אני כואב את המילים אני חושב שבתפיסה צריך לשלם ולפטר אותה. -נושא המזכירה 

 יש לדאוג לנוהל קבלת עובדים.

 אני לא פוחד מביקורת. -נושא כספים 

 צריך לשלם לספקים מיד.
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 .תאם יש בעיה של התנהלות גוף חיצוני צריך לבדוק את זה, לא רוצה להיות שוטף בגוף עם בעיו

 היום. לסדר אני דואג, איך עוברים

 לא רוצה להיות שותף 

 אני לא פוחד אני דואג.לא רואים התקדמות או שינוי

 נושא וועדת הביקורת חייבת להיות שוטפה בכל הנושאים, זה כלב השמירה לנתק זה חמור מאוד.

 ההנהלה כזו צריכה להתפטר.

 באתי מרשות מקומית נקי כפיים, באתי לתרום באהבה גדולה.

 יהיה שינוי אני הודיע על התפטרותי.מבחינתי האישית אם לא 

 על מה אנחנו רבים על מזכירה. צריך לחשוב על כל הסיפור הזה . יצחק ס. הכהן:

 העסק לא עובד בואו נחליף אותו. זלמן שוסטר:

 אתם רוצים להצביע או לא? ניצן קריסטל:

 צריך לבצע ע"פ הבא בתור ברשימה. טלי שקד:

 חברי הנהלה לא מרוצים מתיפקודו של היו"ר. זלמן שוסטר:

 רוצים להצביע על פיטורי המזכירה. נוציא מכתב לכלל הממונים. נכניס את ניצן.

 בואו נפזר את ההנהלה , מי שיקח את המושכות מי שישאר. יהודה פוזנר:

 יש צורך לשלם חובות לספקים. עדי קרני:

 י הצבעות.דקות לפנ 5מבקש לבצע הפסקה של  יהודה פוזנר:

 למרות שיש רוב שאני אשאר אני מוכן להצבעה.

 הדחת יו"ר בתקנון. בתקנון אין סעיף טלי שקד:

 להדיח חבר הנהלה בהצבעה.בהצבעה אין אפשרות  יהודה פוזנר:

 שעות. 48אבל בשביל לקדם את הארגון אני מודיע על התפטרותי שתכנס עוד 

 הארגון יוצא לבחירות.

 אתה יכול להשאר חבר הנהלה. טלי שקד:

 אני לא רוצה. יהודה פוזנר:

 יציאה לבחירות צריכה להיות שלושה חודשים מרגע החלטה. טלי שקד:

 יש למנות יו"ר זמני עד לבחירות, אני ממליץ על יצחק ס. הכהן. יהודה פוזנר:

 יצחק ס. הכהן נבחר פה אחד. החלטה:

 אני העביר ליצחק את כל החומר הנדרש. יהודה פוזנר:

 חברי ההנהלה הודו ליהודה פוזנר על תרומתו לארגון.

 .אני רוצה להודות ליהודה באופן אישי יצחק ס.הכהן:

 והמון משימות. אתגריםלהנהלה יש הרבה  יהודה פוזנר:
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 אני חושב שזהו צעד נכון.   יצחק ס. הכהן:

 ולשלם לה את מה מגיע לה ולפטר אותה.אני רוצה לסיים את נושא המזכירה 

 בואו נשמש כהנהלת מעבר.

 הכנסת ניצן קריסטל לחבר הנהלה.רוצה להעלות להצבעה 

 .אושר פה אחד

 זלמן סגן יו"ר הארגון.

 .אושר פה אחד

 

 

 במשרד הארגון. 1.8.2018 ביעי הישיבה הבאה תתקיים ביום ר

 

  כתב: ירון חי מזכיר הארגון


