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 24.3.2020מיום   החלטה

 

 ביחס לפסילת מועמדותו לוועד המנהל של העמותה.   דוד כהןבפנינו ערעור שהגיש 

 

להגיש מועמדות משום שלא היה חבר במועדים שניתן היה בהם להגיש    כהןועדה הבחירות לא אפשרה ל

 מועמדות. 

 

 לא הסכים לשלם דמי חבר מלאים והציע לשלם את החלק היחסי של דמי החברות.   כהן

 

לתקדימים בהם חברים שילמו דמי חבר שנתיים בתשלומים חודשיים והשתתפו   כהןבערעור טוען 

 דמי חבר. בהצבעות במהלך התקופה בה לא שילמו

 

 דין הערעור דחייה. 

לתקנון קובע כי רק חבר עמותה יכול להציע מועמדות לתפקידים השונים )ובכלל זה גם לוועד    119סעיף  

 .ומועמדותו נפסלה בצדק גמור  אין הוא יכול להציע מועמדותעמותה אינו חבר  כהן אחר והמנהל( ומ

 

להציג מועמדות ובלבד   כהןהבחירות מוכנה לאפשר ל, הייתה ועדת ולפנים משורת הדין חרף האמור

 שיהפוך לחבר עמותה קודם להצגת המועמדות.  

לא הסכים לשלם דמי חברות מלאה אלא רק דמי חבר יחסיים וזאת ללא כל בסיס בתקנון   כהן אלא ש

 ו/או בהוראת חוק אחרת.

 

דמי מנוי יחסיים ואישור  עם כל הצער שבדבר לא מצאנו כל הוראה בתקנון המאפשרת לחבר לשלם 

 היה מהווה תקדים אסור ומתוקן שאין לו כל בסיס חוקי.   כהןחריג ל

 

טען כי בעבר היו מקרים בהם השתתפו חברים בהצבעה ללא תשלום דמי חבר. לא מצאנו עיגון   כהן

 ובסיס לטענה שהועלתה ללא כל אסמכתא )ואפילו ללא תצהיר(. 

 

תו לא ברור כיצד זה מסייע לאדם שאינו חבר עמותה ומבקש להוכיח את גרס כהןגם אם היה מצליח 

 להציג מועמדות לחברות בוועד המנהל ולא מסכים לשלם את מלוא דמי החבר. 

 

 הוחלט לדחות את הערעור.   –סיכומו של דבר  
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תסכים הועדה לקבל את   26.3.2020לפנים משורת הדין וככל שישולמו מלוא דמי החבר עד ליום 

ובתנאי כי במהלך הצגת המועמד לא תוסתר מהבחורים העובדה כי כהן לא היה חבר    כהן מועמדותו של  

 והפך לחבר רק לצורך הצגת מועמדות. 

 

 

 16:00שעה  26.3.2020זכות ערעור לוועדת ביקורת עד ליום 

 

 _________________   _________________   ________________

 תומר פרסלר, עו"ד       עופר שימר,  

 יו"ר ועדת בחירות      ועדת בחירות חבר  

 


