
 

 
 

 

 בס"ד

   8/4/2018שהתקיימה בתאריך   14 פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'

 

 דורון, קרני עדי, ארד יורם, ווין חיים,  שקד טלי, ששון חיים, חי ירון, הכהן. ס יצחק, שוסטר זלמן, פוזנר יהודה: נוכחים

 .המשרד אדמינית שושי, סבח

 

 להלן הסיכום

בו נמצא הארגון  למצב ועד מהבחירות האירועים יו"ר ועדת הביקורת פתח את הישיבה ותאר את השתלשלות  :יןוו חיים

 .כיום לאחר עזיבת היו"ר, הסגן , המזכיר והגזבר

 בשל אי שיתוף פעולה של העוזבים. במשרד ביקורת לעשות הצליחה לא הביקורת וועדת

 .משולבים בכוחות זאת לעשות וצריך לתקן מה הרבה יש

 .שלו בתפקיד יעסוקמחברי ההנהלה  אחד כלממליץ ש

 ?בקופה יש כסף כמה ידוע לא

 :ממליצה הביקורת וועדת

 .הכללית האסיפה את לדחות •

 .בית בדק לבצע •

 .םמולפרסלאתר את הפרוטוקולים של הישיבות האחרונות  •

 .העיון ימי את לתעד •

 .מחיר הצעות לתעד •

 (.תקין ניהול ביצוע) התקנון פ"ע התנהלות לבדוק •

 .בברכה יתקבל ולסייע לעזור שיכול אחד כל

 .לכישורים בהתאם התפקידים והתאמת ההנהלה חברי של פעולה שיתוף לנכון רואה הביקורת וועדת

 

 .לארגון עצוב יום זהו. הבכירה ההנהלה חברי של מההתפטרות הופתעתי אני גם :פוזנר יהודה

 נענה לאתגר העצום בכדי למנוע את פרוק העמותה. ואני הארגוןהנהגת  את עצמי על שאקחמספר רב של חברים  אלי פנו

 :אפשרויות מספר בפנינו עומדות

 וכך גם העמותה וזה סופו של ארגון הממונים כפי שהתקיים עד היום. מתפרקת ההנהלה. 1

 שלשם כך  לתקנון בהתאם, הכללית האסיפה ע"י כינוס לבחירות הארגון הוצאתו הנהלה הקמת. 2

 וכ"א שיארגן את כל המנהלות הכרוכות בביצוע בחירות. חודשים 3נדרשים לפחות     

  שבוחרים הארגון מחברי אספה כללית שמקיימים החברים ללא ההנהלה שבה משתתפים שני שליש. 3

 .בחירותלבצע      

 6.2.2 בהתאם לסעיף חדש ר"יו למנות,  לתקנון בהתאם ולפעול ( חברים 5) שנשארו בתפקידם  ההנהלה חברי את לקחת. 4

 .תרהי את ולהשלים 6.3.1בהתאם לסעיף   בבחירות מועמדים שהיו הנהלה חברי בתקנון העמותה לצרף

 :ושעדיין לא נכנסו הם הנהלה כחברי מנותתלה שיכולים המועמדים רשימת

 .להיכנס סירב - הכהן יעקב. 1

 .להצטרף הסכמתו הביע – קרני עדי. 2

 .להיכנס סירב -יעקובי דן. 3

 .להיכנס סירב – קריסטל ניצן. 4



 

 
 

 

אלה הצטרף טלפונית  ישיבהנכח ב לא מאוד קצרה התראה עקב)  להצטרף הסכמתו הביע – ראש דניאל. 5

 (. על רמקול פתוח –

פרוטוקול העמותה  –יעו את רצונם לשוב ולכהן כחברי הנהלה לאחר שפרשו במהלך הקדנציה הבאים הב החברי ההנהל

 שותק בנושא ולכן עפ"י דברי היועמשי"ת קיימת אפשרות לחזרתם בהחלטת הנהלה.

 .פלדזיי מאיר. 1

 .מנדלסון אילן. 2

 :הארגון מוסדות

 .ווין חיים ר"יו: ביקורת וועדת

 .ערד יורם

 .נוסף ממונה יצורף

 : דין בית

 .וולמרק ראובן. 1

 .לוי אלי. 2

 .נוסף ממונה יצורף

 .2020 יוני - במועדן הארגון לבחירות את להוציא הארגון ראשות את עצמי על לקחת מוכן אישי באופן אני

 

 .התפטרתי אישיות סיבות ועקב הנהלה חבר הייתי :מנדלסון אילן

 .שאצטרף וביקשו אישית אלי פנו

 .לבחירות לצאת לדעתי יש

 . תשובה ואתן שאבוא והודעתי פוזנר יהודה עם שוחחתי בבוקר היום

 :המשפטית ליועצת שאלה לי יש

 .כך כל המעיד מסמך שיהיה מעוניין? לחזור יכול שהתפטר הנהלה חבר

 

 .תשובה בליק ולא הזאת השאלה את העלה כבר יהודה :ששון חיים

 .כמובן הסדר פ"ע בהנהלה לכהן מעוניין מי המועמדים כל עם ולברר השורות את לאחד יש לדעתי

 .כסף – השקעה זה בחירות. השורות את שמאחדים להבין צריך אחד כל, משחקים פה אין

 .ר"יו לבחור כל קודם הסדר מבחינת

 

 בתקנון ישהתקנון אינו מתייחס למצב הו חבר הנהלה פורש ומה דינו והאם יכול לחזור להנהלה לאחר פרישתו.: שקד טלי

 חסר בעניין הזה. לעומת זאת בכל הנוגע לחבר אשר פורש מההנהלה מרצונו או מודח, קובע התקנון בסעיף: –לאקונה 

פרש חבר הנהלה מחברותו בהנהלה או הופסקה חברותו של חבר הנהלה עפ"י תקנון העמותה, יבוא במקומו העומד   6.3.1

בראש רשימת המועמדים שנבחרו להנהלה ע"י האסיפה הכללית. במידה ויהיה שוויון קולות, המועמד יבחר עפ"י שקול דעתה 

 של ההנהלה.

 ים הבאים ברשימה.למיטב הבנתי וכפי שנמסר לי נעשתה פניה לחבר

 (.להצטרף הסכמתם שהביעו 2 ועוד מכהנים 5) הנהלה חברי 7 ישנם הנתונים פ"ע כרגע

מתייחס לאפשרות של חזרתו של חבר פורש / מודח להנהלה ולכן זו שאלה של פרשנות ונדרשת החלטת  לא התקנוןכאמור 

 הנהלה בנושא.

 :משפטית לא – אישית תשובה

 מקבל שכר והכל נעשה בהתנדבות מלאה, כל הכבוד לכל אחד ואחד.מחברי ההנהלה לא  אחד אף



 

 
 

 

 האווירה שנוצרה בה יורדים לפסים אישיים איננה לעניין.

 חברי הארגון רוצים תמורה בעד כספם וחברותם בארגון, רוצים ארגון חזק שעובד יפה.

 

 :משפטית תשובה

 ולכן יש לקבל בנושא החלטת הנהלה. לחזורלא  או לחזור יכול לשאלה האם חבר הנהלה שפרש מתייחס לא בתקנון חסר יש

 האפשרות לצאת לבחירות נתונה בידי ההנהלה.

 

 ! הצבעה לבצע יש החלטה כל לגבי :ששון חיים

 

 .להנהלה כנסילה יכולתי לא אך, ונבחרתי בבחירות הייתי :קרני עדי

 .הקודמת בהנהלה הייתי שלא טוב, השם ברוך

 ?למה, לבוא רוצים לא שממונים כך כדי עד, שבתחתית לתחתית הגענו

 .סודי היה הכל, העבודה את לבצע לעצמה הפריעהברשות צביקה  הקודמת ההנהלה

 .המתמודדים של חברים הם שמחציתם, בארגון הממונים מכלל 17% בחרו האחרונות בבחירות

 .הקודמת במתכונת בחירות יהיו לאמבחינתי , והגון יקר הארגון

 .עצמנו את להרים יכולים אנו

 .הגיוני נשמע לא – לחזור יכול לא, זכותו על וויתר שנבחר מי, אנשים למחזר ניתן לאלדעתי 

 .פה נמצא שלא, אחר משהו לראות רוצה הממונים ציבור

 .הזאת בדרך הנהלה חבר להיות מחפש לא אני

 .ההנהלה התערבות ללאלהיכנס  בתור הבא על מנחה התקנון, להתנגד או לאשר סמכות אין להנהלה

 

 .פה שנאמרו הדברים רוב עם מסכים אני :חי ירון

 הנהלה שחברי הזאת בצורה שמתנהלת הנהלה עוד תהיה או תהישהי חושב לא אני. מפרופורציות יוצאים מהדברים חלק

 .הדעת על מתקבל לא פשוט זה, ויוצאים נכנסים

 .האמון את מאבדים אנו מבחוץ

 מה כל את שומע שהוא וברגע ובעיה שאלה לכל מענה לו יתןיש חזק ארגון לו שיהיה ממונה כל של שהרצון חושב אני

 .האמון את מאבד הוא שקורה

 .לי חשוב מאוד הוא הארגון עם ליבי בארגון השליליות תנהלותהה כל עם לי קשה

 . הנהלה כחבר ועתה כרכז בארגון מתנדב שנים 7-כ אני

 .הארגון את ולהעצים לעזור מנת על ממני שנדרש דבר כל וביצעתי הקודמות בהנהלות התנדבתי

 לבחירות לצאת טוב שהכי חושב ואני  הטוב והרצון שבזה הצער כל עם,  להוביל יכולה הזו שההנהלה רואה לא אני

 .זמנית כהנהלה מורחבת במתכונת

 

 .הינימהא קופץ החובל שרב קורה איך ,ההתפטרות את גמורה בהפתעה קבלתי אני :הכהן. ס יצחק

 .לבחירות יציאה לפני, זמנית הנהלה מציע. אחת בחירות מערכת עברנו עצמי עם התלבטתי

 .הארגון את ונקיים תפקיד יקבל אחד כלש מקסימוםאת ה נעשה, השורות את נאחד בואו

 .לבחירות לצאת אפשר תמיד, יהיה מה ונראה מועדים נקבע

 .הארגון העיקר ביחד נתגייס בואו

 



 

 
 

 

 .לבחירות לצאת אפשרות להצבעה להעלות מבקש :חי ירון

 .שוסטרזלמן וחי  ירון  2: בעד

 .ששון חייםוס. הכהן  יצחק, פוזנריהודה  3:  נגד

 .לבחירות לצאת לא החלטה התקבלה

 

 .בתור הבא יהודה פרשו ולימור שצביקה מכיוון, ר"יו יהיה שנבחרו מהשלושה שאחד היה הבוחרים רצון :שקד טלי

 , זה היה במסגרת החלטת הנהלה.מתפקידופוזנר  יהודה את להזיז החליט לא הבוחרים ציבור

 

ליו"ר העמותה והאסיפה הכללית, ייבחר מי  6.2.2העמותה סעיף  תקנון פ"עבהתאם לדברי היועצת המשפטית ו :וזנרפ יהודה

שזכה במניין הקולות הגבוה ביותר מקרב נבחרי ההנהלה.  סרב הנבחר לקבל את התפקיד, ייבחר מי  שבא אחריו במניין 

                .הקולות וכן הלאה

 ר ומבקש את רשות החברים לפתוח את הישיבה מהמניין."היו אני

 .הארגון למוסדות חברים להשלים מבקשראשית אני 

 מבקש להשלים חברים למוסדות הארגון, נמצא כאן דורון סבח, מבקש לאשר אותו לוועדת ביקורת.

 אני מתנגד! ישנו ניגוד עינינים, דורון עובד בחברתו של פוזנר. ירון חי:

 יוכל לשמש כרכז ולעזור לארגון.

 התנגדות וגם היועצת המשפטית. הגם וועדת הביקורת הביע

 נדחה.  -החלטה 

 
 .הוד לוק שמו, הביקורת וועדתב את רצונו להיות חבר והביע ההנהלה לישיבת שבא חבר יש :שוסטר זלמן

 .לאשרו מנת על הבאה לישיבה יזומן החלטה

 .ראש ודניאל קרני עדיהם  לתקנון בהתאם שנוספו ההנהלה חברי

 .להצבעה ברמקול הועלה ראש דניאל

 .המהלך לכל מתנגד: קרני עדי

 

  בהצבעה. לאישור להעלות מבקש :פוזנר יהודה

 .6 בעד  -הכהן. ס יצחקמר  הסמכה וועדת ר"ויו ר"יו סגןלתפקיד 

 .6 בעד  -חי  ירוןמר  מזכירלתפקיד 

 .6 בעד - ברנשטיין יעקבמר  – זמני  מקום ממלא: גזברלתפקיד 

 .6 בעד  -,שוסטר זלמןמר  הדרכה וועדת ר"יולתפקיד 

 .6 בעד -פלדזיי מאירמר  חברים ועדת ר"יולתפקיד 

 .6 בעד, ששון חייםמר מקצועית וועדה ר"יולתפקיד 

 ויושבי ראש אזורים לא נבחרו. ציבור ויחסי פירסום שיווקועדת  ר"יו

 .הבאה בישיבה תפקיד לגבי תשובה יתנו קרני ועדי ראש דניאל

 .בבנק חתימות העברת לבצע יש הפרוטוקול אישור לאחר

 

 כולל הארגון של הכספיים הנתונים כל על וחשבון דין ולתת האחריות את לקחת חייבת  היוצאת ההנהלה :חי ירון

 .ומרצים גופים, מוסדות לגבי נתון כל להעבירו הקופה מצב על לדווח, עתידיות התחייבויות



 

 
 

 

 

 .חפיפה שתתבצע .בתקנון המופיע כפי ההנהלה של מסודרת העברה שתתבצע מבקש :ארד יורם

 .  הקודמים התפקידים לכל תיעוד אין, נכונה העברה מתבצעת לא כרגע

 .קודמת ביקורת וועדת של דוחות מוצאים לא

 

 .התפקידים בעלי לכל שגם ובוודאי ר"ליו גם תפקיד העברת להתבצע צריכה צודק יורם :פוזנר יהודה

 .בתקנון התפקיד מוגדר תפקיד בעל לכל

 

 לקלוט נדרש ,בעבר שנעשה כמו אחת מזכירה אצל הנתונים כל את לרכז לא מנת על, עזרה וצריך עומס הרבה יש במשרד

 .ירון של בעזרתו בנושא אטפל אני. משרה בחצי או מלאה במשרה נוספת מזכירה

 (.קרני ועדי חי ירון) נגד 2 בעד 4

 .נוספת מזכירה יש לקלוט החלטה

 

 .בארגון הקופה מצב דעשיו עד מיותרים כספים להוציא לא מבקש :חי ירון

 

 .הדרוש בכל ולעזור רכז להיות ומוכן הנהלה כחבר לחזור זכותו על מוותר :מנדלסון אילן

 

 .הכללית לאסיפה חדש תאריך לקבוע יש :ווין חיים

 .עבודה תוכנית הכיןל יש

 .שיידרש מה בכל החדשה להנהלה לעזור מוכן

 . בגזברות גם מסודרת עבודה תוכנית עם מאומצת עבודה לבצע החברים מכלל מבקשים הביקורת וועדת חברי

 .ושנתיים שנה מלפני ביקורות לאתר

 .שהתפטרו ההנהלה חברי עם קורה מה לבדוק

 .יסודיות בדיקות לבצע

 .הארגון במשרד מקיפה ביקורת תתבצע יולי של השניה מחצית

 .חיצונית וועדה י"ע שתעשה תשקל הגזברות של ביקורת

 

 .לבחירות יציאה להצבעה שוב לעלות מבקש :קרני עדי

 שוסטר(.זלמן , חי , ירוןקרני ) עדי 3בעד: 

 (ששון, חיים ס. הכהן פוזנר, יצחקיהודה )  3נגד: 

 כיוון שיש תיקו לפוזנר בתור יו"ר ישנה הצבעה כפולה.

 בעד. 3נגד  4

 החלטה לא יוצאים לבחירות.

 

 .הארגון במשרד 2.5.2018 רביעי ביום תתקיים הבאה הישיבה

 

 

 הארגון מזכיר חי ירון: כתב


