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 1 פרוטוקול

 2 

 3 דיון בבקשה לצו מניעה זמני

 4 

 5 עזרא הדר לאחר שהוזהרה כחוק רחל

 6 3-1משיבה בחקירה נגדית לב"כ המשיבים 

 7 אני משמיע לך הקלטת שיחה. מי מדבר בהקלטה הזו. את מזהה את הקול שלך?ש. 

 8 

 9 ב"כ המבקשים:

 10אני מתנגד. בדרך כלל לא מגישים כך ראיה ואני גם לא יודעת מה זו ההקלטה הזו, זה משהוא שבא 

 11 בהפתעה עתה וגם לא הוזכר בכתבי התשובה מטעם המשיבים.

 12 

 13 :3-1ב"כ המשיבים 

 14לעמת עד עם כל ראיה ואין צורך להגיש אותה מראש. העדה הצהירה  בחקירה נגדית אני יכול

 15לטה. במסגרת התצהיר התומך בבקשה דברים מרחיקי לכת כאשר שומעים את דבריה באותה הק

 16 בהתאם לדין אני רשאי להשמיע ולעמת אותה עם כל ראיה.

 17 
<#2#> 18 

 19 החלטה

 20 

 21 אני מתירה את השאלה.
<#3#> 22 

 23 
 24 במעמד הנוכחים. 18/12/2019, כ' כסלו תש"פניתנה והודעה היום 

 25 

 
 

 שופטת, נחליאלי חיאט אסתר

 26 
 27 

 28 

 29 
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 1 העדה ממשיכה בח.נ.

 2 ש. בהקלטה הזו שומעים אותך. את מזהה את קולך?

 3 ת. אני מזהה את קולי וזה היה לפני הרבה שנים. חבל שלא הקלטתי מה הם אמרו לי.

 4 דבוש....ש. בהקלטה הזו שומעים אותך אומרת שאבינועם 

 5 ת. אתה לא משמיע לי מה שהם אמרו לי.

 6חודשים שלך עם קלימו, יו"ר הארגון, שאת מפחדת  5ש. שומעים אותך אומרת בשיחה מלפני 

 7שמשפחת דבוש ואבינועם ספציפי ישתלטו על הארגון. האם נכון לומר שעד שחברתם כקואליציה 

 8 את ויתר המבקשים, היה לך חשש שהם "ישדדו" את הארגון?

 9 

 10 ב"כ המבקשים:

 11כ המשיבים מכניס מילים בפי העדה שלא נשמעו בהקלטה. כמו כן יתכן שההקלטה הזו ערוכה, "ב

 12 היא לא אותנטית ולא אושרה ויש להגישה בצורה מסוימת.

 13 
<#4#> 14 

 15 החלטה

 16 

 17 העדה תשיב לשאלה.
<#5#> 18 

 19 
 20 במעמד הנוכחים. 18/12/2019, כסלו תש"פ כ'ניתנה והודעה היום 

 21 

 
 

 שופטת, נחליאלי חיאט אסתר

 22 
 23 

 24 העדה ממשיכה בח.נ.

 25חודשים. תמיד יש חילוקי דעות. אני לא אמרתי שהם רוצים לשדוד.  5ת. אני לא זוכרת כי עברו 

 26 300בסך הכל הארגון פעל יפה והיה שיתוף פעולה עד שהיה מחטף של בחור בשם יוסף זרוק שפקד 

 27אני לא זוכרת שאמרתי שאני פוחדת מדבוש, מעולם לא פחדתי מאיש. תמיד עזרנו   איש וזה מחטף.

 28 והיינו בשיתוף פעולה איתו.

 29 ש.ת. אני מכירה את תקנון האגודה.
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 1 ש. כמה חברי הנהלה יש?

 2 .15ת. 

 3 כי אחת מהעמותות לא הביאה אישור ניהול תקין? 14ש. נכון שלעת הזו יש 

 4 חברי הנהלה. 15ניהול לתקין ולכן יש  ת. יש לי בטלפון שכן יש להם אישור

 5 ש. מי שמזמן את ישיבות ההנהלה זה יו"ר ההנהלה, בהתאם לתקנון

 6לה יכולים לזמן ישיבה עם הלוגו של הארגון. הת. לא רק יו"ר ההנהלה יכול, כי שליש מחברי ההנ

 7 .םאני יו"ר ועדת אירועים וכל הזמן זימנתי ישיבות עם הלוגו של הארגון והזמנתי אנשי

 8נקבע שמי שרשאי לזמן את הישיבות הוא היו"ר ולפי   -ב לתקנון )מצטט(  16ש. מפנה אותך לסעיף 

 9דרישתם של לא פחות משליש חברי ההנהלה ויושב בראשה. נכון שמעולם לא פניתם ליו"ר ההנהלה 

 10 ..כדי לזמן ישיבה? אנחנו היינו בדיון קודם כאן, למחרת היו בחירות ואתם עשיתם ישיבת בזק..

 11 

 12 ב"כ המבקשים:

 13 אני מתנגד. זו לא שאלה.

 14 

 15 העד ממשיכה

 16פעם, ויש לי את זה בהודעות בטלפון שלי, כתבתי למר קלימו שדה שהוא יו"ר ההנהלה  11ת. 

 17. יתרה מזאת, לדון בהם ואמרתי לו שהוא לא מזמן את ישיבות ההנהלה וכי יש דברים בהולים

 18 ישיבות הנהלה. . ביקשנו לנהלקבענו פגישה אצל עורך דין מססה

 19 

 20 בית משפט

 21אני מבקשת להתייחס למועד של ישיבת ההנהלה שלגביה המשיבים רוצים להראות שהיא לא 

 22 תקניה, ולכן אני מבקשת שתתייחסי רק למועד זה.

 23 

 24 העדה ממשיכה

 25ת. פנינו לכולם ומי שזימן את הישיבה זה יואב דבוש. אני זימנתי חצי מהחברים ויואב הזמין חצי 

 26 שיותר מחמישים אחוז הגיעו. והראיה היא

 27היו הבחירות ובמהלך הבחירות את מכנסת ישיבת  23-לאוקטובר, ב 22-ש. הגענו לביתה משפט ב

 28 הנהלה. אמת?

 29 ת. אמת ויציב.

 30 ש. יוסף זרוק חבר הנהלה?

 31 ת. לא. אמא שלו חברת הנהלה ואמא שלו התמודדה. יוסף הוא במקום אמא שלו, הוא לא בירושה.

 32 חבר הנהלה?ש. מיכאל גורן 

 33 ת. כן. הוא נכנס בנעליו של מאיר כחלון.

 34 ש. ליליאנה סרור חברת הנהלה?
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 1 ת. כן.

 2 ש. דבש ג'לסינה גם חברת הנהלה?

 3 

 4 כ המבקשים:ב"

 5 חברי קובע עובדות. הגב' ליליאנה מנועה מלהיות חברת הנהלה.

 6 
<#6#> 7 

 8 החלטה

 9 

 10 המשך חקירה.
<#7#> 11 

 12 
 13 במעמד הנוכחים. 18/12/2019, כ' כסלו תש"פניתנה והודעה היום 

 14 

 
 

 שופטת, נחליאלי חיאט אסתר

 15 
 16 

 17 

 18 העדה ממשיכה

 19 ש. שדה קלמנט קלימו גם חבר הנהלה וגם יו"ר ההנהלה?

 20 ת. כן. ליליאנה סרור וקלימו הם בני זוג לכל דבר.

 21 ש. משה זגדון חבר הנהלה?

 22 ת. כן.

 23 ש. ניסים מימון חבר הנהלה?

 24 יו"ר ועדת ביקורת.ת. הוא לא חבר. הוא 

 25 ש. רפאל חיון חבר הנהלה?

 26 ת. כן. הוא היה בישיבה וחתם.

 27 ש. מי כתב את נספח א לבקשה?

 28ת. יו"ר ההנהלה מר יואב דבוש. הוא חתם וגם חיון חתם. סליחה, טיעיתי, יואב הוא לא יו"ר הנהלה 

 29 אלא חבר הנהלה.
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 1לכם ובו הם מצהירים שהם לא ש. כל חברי ההנהלה שמניתי עכשיו הגישו תצהיר לתיק שהומצא 

 2ידעו על קיום הישיבה וגם לא התקיימה ישיבת הנהלה, לא השתתפו ולא זומנו ולפני רגע אמרת 

 3 שזימנת מחצית. את מי זימנת?

 4ת. לישיבה הז זימנתי את בנימין דורון, עדנה שטרן, ג'יאן משה, אבינועם דבוש, חסון רחמים, עליזה 

 5י זה היה הכל לחוץ. אחרי הישיבה הזו היתה עוד ישיבה. אני הזמנתי כהנא ואני . אני זימנתי אותם כ

 6י כיו"ר ועדת אירועים וכחברת הנהלה והתגובה שלהם היתה גיחוך, הם צחקו שאני אותם בזמ

 7 חברת הנהלה המשתמשת בלוגו של הארגון.

 8 ש. ברנס אינו חבר הנהלה ובאותו מכתב, נספח א, הוא חתום עליו.

 9 וחבר מועצה לכל דבר. 95ברנס אלא הוא הצטרף לג'אן משה כי משה בן  ת. לא אני זימנתי את

 10 ש. יש הקלטה של ג'אן שאומר שהוא לא היה בישיבה הזו והוא לא יודע במה מדובר.

 11 ת. זה לא נכון. הוא היה בישיבה ואני עזרתי לו אפילו להגיע לישיבה.

 12 ש. ברנס אינו חבר הנהלה וגם לא ג'אן....

 13 .95נהלה.  אני העליתי אותו במדרגות, הוא בן ת. ג'אן משה חבר ה

 14 ש. מדרגות לאן? אין מדרגות בארגון?

 15 כנס כשהוא ירד מהאוטו.ית. עזרתי לו לה

 16התקיימו בחירות וידעתם שמתקיימים בחירות. ביקשנו מכם  23-לאוקטובר וב 22-ש. יצאנו מכאן ב

 17ך הבחירות מישהו החליט להביא משקיפים נוספים ולא הבאתם ונתתם לבחירות להתרחש. במהל

 18לכנס מעין ישיבת הנהלה שלא כדין, בניגוד לתקנון, תוך הבאת אנשים שאין בינים לבין חברי 

 19לאוקטובר עד  22ההנהלה שום דבר, הם לא חלק מההנהלה ואז רושמים את נספח א. מאותו יום 

 20 לאוקטובר, למי שהתקשרת מחברי ההנהלה, את מי זימנת? 23

 21חברים  7זימנתי בין המועד שיצאנו מבית המשפט לבין הישיבה התקשרתי ות. אני כבר אמרתי. 

 22 ומניתי אותם.

 23 ש. נכון שליו"ר ההנהלה לא פנית כדי לזמן ישיבה.

 24 ת. אני לא פניתי. יואב הזמין את כולם בהודעת ווטסאפ והם גיחכו.

 25 ש. אבינועם דבוש היה בישיבה?

 26 ת. אני לא זוכרת אם הוא היה בישיבה.

 27 מר לך שהוא לא היה וכתוב בנספח א כאילו הוא נכח?ש. אני או

 28 ת. אבינועם נתן ייפוי כוח ליואב דבוש, אח שלו, כדי שהוא יהיה בישיבה.

 29 

 30 לשאלת בית משפט

 31 כתוב שהוא נכח וגם מופיעה חתימה שלואיך את מסבירה ש שאבינועם דבוש נכח.כתוב בנספח א 

 32 .כשהוא לא היה
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 1שהוא מסכים לכל מה שחברי ההנהלה מסכימים כי זה יותר  ת. אבינועם נתן ייפוי כוח לאחיו

 2אני לא יודעת לענות כיצד יש חתימה ליד השם אבינועם דבוש. אני זוכרת שהוא  מחמישים אחוז.

 3 נתן ייפוי כוח.

 4 

 5 העדה ממשיכה בח.נ.

 6 ש. עדנה שטרן לא היתה נוכחת בישיבה. נכון?

 7 ...היתה נוכחת והיא חתמה. היא ת. ממה שאני זוכרת היא היתה בארגון כל היום והיא

 8 

 9 הערת בית המשפט

 10הדיון קשה מאוד לניהול מאחר ובכל שאלה יש הערות רקע, הן מהקהל והן מבאי כוח הצדדים 

 11 וקשה לעקוב באופן רציף אחרי הסוגיה הממוקדת מאוד העומדת לפני.

 12 

 13 העדה ממשיכה

 14 ת. עד כמה שזוכר לי, עדנה היתה בישיבה והיא חתמה.

 15 יתה הישיבה?ש. איפה ה

 16כנס, אי אפשר היה לזוז שם, המנכ"לית חילקה פתקים ית. הישיבה היתה  בבית קפה. לא נתנו לנו לה

 17 ולא נתנו לנו להכנס ולכן הישיבה היתה בבית קפה ליד הארגון.

 18 ש. זימון בכתב לא יצא לישיבה, נכון?

 19שזו בדיחה שאני מזמינה.  ת. נכון. עשינו זימון בטלפון. כשעשינו זימון בכתב התגובה שלהם אמרו

 20 הם מזלזלים.

 21 הישיבה היתה בקפה ג'ו באור יהודה?ש. 

 22 ת. כנראה שכן, אני לא זוכרת איך קוראים לקפה.

 23 ש. עדנה שטן ורחמים חסון מעולם לא היו אתכם בקפה באור יהודה. נכון?

 24הם ידעו על ת. אני לא החתמתי את האנשים. עד כמה שזכור לי, עדנה היתה. חסון אני לא זוכרת. 

 25 מה הם חותמים.

 26ש. רפאל חיון קיבל את נספח א, בהתאם לתצהירו ואני מראה לך את תצהירו, והוא אומר לגבי 

 27וכל יתר הסעיפים הוספו לאחר מכן. נאמר לו שעל מה שהוא  1נספח א שכל מה שהיה זה רק סעיף 

 28חר ועל זה הוא חתם צריך לחתום הוא, שהחברים שאינם חברים בארגון לא יוכלו לבחור או להיב

 29ולא על שום דבר אחר. זה מה שנאמר לו. בנוסף הוא אומר, שמי שהיה נוכח אלו הם רק את, יואב 

 30דבוש, זרקינה שאין לו אישור והוא לא חלק מההנהלה, בנימין דורון, יעקב ברנס שהוא בכלל לא 

 31תום על אותו סעיף חלק מההנהלה ועליזה גניש. אלה מי שהיו. ומה שנאמר להם זה שהם צריכים לח

1. 32 

 33 ת. לא היה ולא נברא.

 34 
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 1 בית משפט

 2אני מבקשת לראות את המקור של נספח א כי הטענה שהעלה עכשיו עו"ד מססה לא עולה מהמסמך 

 3 שצורף.

 4 

 5 ב"כ המבקשים:

 6 המקור אצלי. זה בבית ולא הבאתי אותו.

 7 אני אישרתי שזה מתאים למקור.

 8 

 9 יואב דבוש:

 10 יורד לרכב לחפש אותו.אני חושב שהמקור אצלי. אני 

 11 

 12 העדה ממשיכה

 13ת. אף אחד לא היה שיכור כשהחתמנו אותו. כולם ראו את הכל וחתמו לאחר מכן. רפאל חיון הוא 

 14חבר הנהלה ובתור חבר הנהלה אסור לו להופיע באירועים ולהרוויח כסף. הוא הפייטן היחיד 

 15ו כסף, הוא יגיש שהוא לא חתם. תמורת כסף ובוודאי שאם נותנים ל שמופיע בכל אירוע של הארגון

 16הוא חתם לידי ואני ראיתי וכל הסעיפים האלה היו. הוא ידע על מה הוא חותם. הוא אמר "אני 

 17 אתכם ואני חותם לכם על הכל", כך הוא אמר והוא חתם על הכל.

 18 

 19 בית משפט

 20 נספח א נכתב כולו ביחד או בהמשכים.

 21הוא  1בטח שביחד. אם הוא רצה לחתום על סעיף  ת. לפי דעתי ביחד עם כל הסעיפים וכולנו חתמנו.

 22 ". 1היה יכול לכתוב ליד החתימה שלו "אני חותם רק על סעיף 

 23 

 24 העדה ממשיכה

 25לאוקטובר שהיינו בבית  22ש. אתם מיוצגים לפחות מספטמבר בעניין שבפניניו. מספטמבר עד 

 26ן שלפיו ניתן לזמן משפט לא שלחתם שום בקשה פורמאלית או אחרת על קיום הנהלה לפי התקנו

 27 רק על ידי יו"ר הארגון.

 28ת. אני אחזור על זה עשרים פעם. אנחנו לא רוצים להגיע לבית משפט כי אנחנו מתנדבים. שלחנו 

 29 פעמים לקלימו וביקשתי שיכנס ישיבה והוא לא כינס.  11זימון בווטסאפ, כמו שאמרתי כבר 

 30 ש. את ביקשת לכנס ישיבת אירועים ולא ישיבת הנהלה?

 31 . לא.ת

 32דין שמייצג אותך לא שלח מכתב לארגון  וגם לא העורך שש. אין מחלוקת שמספטמבר ועד היום 

 33 . האם את יודעת על זה? האם יש מכתב כזה המבקש לזמן ישיבת הנהלה.למבקר

 34 
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 1 בית משפט

 2 תנסח את השאלה מחדש.

 3 

 4 בח.נ. העדה ממשיכה

 5אף  –או ועדת ביקורת או היועץ המשפטי ש. אני אומר לך שהארגון או נציגיו או מי מחברי ההנהלה 

 6אחד מהם לא קיבל מעולם כל בקשה לכינוס ישיבת הנהלה שלא מהמניין על ידי חברי שלישי מחברי 

 7 ההנהלה.

 8ת. אני יכולה להראות לך את ההודעות בווטסאפ שלי. ביקשנו ישיבה ואצלך היתה צריכה להתקיים 

 9חברים שהתלוננו שכבר נמאס להם והם עושים  10-לאחת כזו ויו"ר הארגון ביטל אותה. היו קרוב 

 10בארגון מה שהם רוצים. שוחחתי עם עו"ד מססה והוא שלח לי מכתב ובו הוא אמר שביקש 

 11ממזכירתו לקבוע פגישה. נקבעה פגישה, חיכינו לפגישה הזו שלושה שבועות. לקחנו חופש מהעבודה 

 12טל את הישיבה. חיכינו חודש לישיבה הזו שלנו ושעה וחצי לפני קיום הישיבה נאמר לנו שקלימו בי

 13ובסוף יו"ר הארגון ביטל אותה. אני ביקשתי כמה פעמים שתהיה ישיבת הנהלה והם לא זימנו. 

 14 אפילו התחננתי כשמים הגיעו עד נפש.

 15 ש. באו אלי בתלונות שאת לא מכנס ועדת אירועים ועד היום לא כינסת אפילו פעם אחת....

 16 

 17 פטבית מש

 18 אי אפשר לכתוב פרוטוקול משקף.צעקות באולם, 

 19 

 20 העדה משיבה בחקירה חוזרת לב"כ המבקשים

 21פרוטוקול  -ש. נשאלת לגבי ישיבות ההנהלה אם זימת או לא. אני מפנה אותך לנספח ה לבקשה 

 22בישיבה הזו החלטתם שוב את פסילת הבחירות )סעיף   - 2019 לאוקטובר  30ישיבת הנהלה מיום 

 23לאוקטובר ושם אושרה  30-לאוקטובר התקיימה ישיבה נוספת ב 23-(. לאחר הישיבה שהיתה ב1

 24 לאוקטובר לישיבה הנהלה?  27-האם זכור לך שזימנת ב פסילת הבחירות.

 25ת. הזימון בנספח ו הוא מטעמי וכל חברי ההנהלה ראו את זה. שלחתי את זה בווטסאפ וכולם ראו 

 26 את זה.

 27 חבר הנהלה. ש. בחקירתך על ידי חברי נאמר לך שיוסף זרוק הוא

 28ת. אמא שלו היא חברת הנהלה מטעם ארגון יוצאי לוב והיא התפטרה ויוסף נכנס במקומה אבל 

 29 הוא לא חבר הארגון כי זה לא עובר בירושה.

 30 י באיזו צורה נבחר יוסף זרוק  להיות גזבר?ש. תפרט

  31 
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<#8#> 1 

 2 החלטה

 3 

 4 איני מתירה את השאלה. לא מדובר בחקירה חוזרת.
<#9#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 18/12/2019, כ' כסלו תש"פניתנה והודעה היום 

 8 

 
 

 שופטת, נחליאלי חיאט אסתר

 9 
 10 

 11 ב"כ המבקשים:

 12  דקות להסביר, ואז התיק יהיה ברור לו. 5אני מבקש מבית משפט שיתן לי 

 13 

 14 העדה ממשיכה בח.ח.

 15שהוא לא חבר הנהלה ותפרטי איך ש.  חברי קבע שיוסף זרוק הוא חבר הנהלה. למה את חושבת 

 16 הוא נבחר כגזבר?

 17 ת. זרוק לא חבר הנהלה כי זה לא עובר בירושה.

 18 ש. איך מישהו שהוא לא חבר הנהלה יכול להיבחר כגזבר?

 19ת. באותה ישיבה המנכ"לית אומרת בזו הלשון "על גופתי המתה אבינועם דבוש יהיה חבר ועדה" 

 20 ואף הראתה באצבע האמצעית שלה.

 21. 16.4.19מציג לך פרוטוקול, נספח ב לבקשה לצו מניעה שהוא של האסיפה הכללית מיום  ש. אני

 22 כתוב "קיבלתי ייפי כוח מניסים...." זאת אומרת שהיה נהוג להצביע אצלכם באמצעות ייפוי כוח.

  23 
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 1 
<#10#> 2 

 3 החלטה

 4 אינני מתירה את השאלה. לא מדובר בחקירה חוזרת.
<#11#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 18/12/2019, כ' כסלו תש"פניתנה והודעה היום 

 
 

 שופטת, נחליאלי חיאט אסתר

 8 
 9 

 10 ב"כ המבקשים:

 11 ו בהרגשה נוראית....בדיון הקודם מרשיי יצא

  12 
<#12#> 13 

 14 החלטה

 15 

 16 אינני מאפשרת להמשיך דברים אלה.
<#13#> 17 

 18 
 19 במעמד הנוכחים. 18/12/2019, כ' כסלו תש"פניתנה והודעה היום 

 20 

 
 

 שופטת, נחליאלי חיאט אסתר

 21 
 22 

 23 ב"כ המבקשים:

 24בבקשה שהגשתי לבית משפט, את פתקי זאת למשיבים בדרישה להמציא לנו, ופרטתי  אנחנו פנינו

 25לפני שהוגשה ההצבעה ואת פרוטוקול ועדת הקלפי ופרוטוקול ועדת הבחירות. עד ליום הבקשה, 
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 1בבקשה לצו מניעה. לא ניתן לקבל כאן יומיים, לא קיבלתי אותם. הדבר הזה הוא מהותי לדיון 

 2 זה עולה עד כדי אבסורד.והחלטה בלי לקבל את פתקי ההצבעה ובלי קבלת פרוטוקול, 

 3נמסר לנו מטעם הארגון, מטעם "יד נעלמה", רשימה של חברי הארגון, רשימה שקיבלתי באופן 

 4מונית שביקש למסור לי את הרשימה הזו. יש רשימה של חברי הארגון אישי בשליחות, נהג 

 5 643רק  נמנו ,שהונפק לקראת הבחירות ,כאשר בספר הבוחרים םחברי 1,024 בה נמניםשהונפקה ו

 6לבין  2019חברים שרשומים נכון לפברואר  1,024בין  ,חברים. מתברר מבדיקה שעשיתי והצלבה

 7איש וצורפו  600-והתברר שנגרעו מספר הבוחרים למעלה מ ,לאוקטובר 7-ספר הבוחרים שהונפק ב

 8בכלל בספר הבוחרים. זהו לב ליבו של התיק וזו המרמה וזיוף הצבעות הופיעו אנשים נוספים שלא 

 9 כפי שהוכיח בהמשך.שאנו טוענים להם, הבוחרים 

 10 אני ביקשתי לצרף את רשם העמותות כמשיב.

 11 

 12 ב"כ רשם העמותות:

 13וך הזה אבל הצדדים יכולים להגיע למנגנון מוסכם, לקחת מפקחים ולקבוע אנו לא מתערבים בסכס

 14 מסגרת של זמן.

 15 

 16 :3-1ב"כ המבקשים וב"כ המשיבים 

 17לאור הנסיבות וכדי לקצר את ההליכים ולמען שלום בית  ,אנחנו מקבלים את המלצת בית המשפט

 18, 23.10.19לפיה, נפנה אל כב' השופט אבי זמיר  שישמש בודק של פנקס הבוחרים נכון ליום הבחירות 

 19 והכל בהתאם לתקנון העמותה.

 20 מכרעתקביעותיו של הבודק בקשר לזהות החברים בעמותה שזכותם לבחור ולהיבחר, תהא 

 21קביעותיו יקבע מועד לבחירות שיתקיימו לא יאוחר משלושה שבועות מעת  ועל בסיס, וקובעת

 22 החלטתו.

 23 ט ליתן להסכמות אלה תוקף של החלטה.אנו מבקשים מבית המשפ

 24 
<#14#> 25 

 26 החלטה

 27 

 28 אני נותנת תוקף של החלטה להסכמות הצדדים.

 29ששמעתי אני מודה לצדדים שקיבלו את המלצתי שניתנה על בסיס האמוציות הבלתי אפשריות 

 30בדיון הקודם ובדיון היום, ואני מקווה שבבדיקתו של כב' השופט בדימוס אבי זמיר תבוא המחלוקת 

 31 לסיומה התקין.

 32 

 33אני פונה במסגרת החלטה זו לכב' השופט בדימוס אבי זמיר שיראה להקדים ולדון בעניין שהובא 

 34 יין.לפניו מאחר שיש צו ארעי בתוקף שניתן על ידי כב' הנשיא איתן אורנשט
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 1 בשלב זה יישא הארגון בהוצאות הבודק.

 2 

 3 לתקסד"א. 153שלב זה אני מוחקת את ההליך כולו לפי תקנה ב

 4 

 5, תקף 15.11.19למען הזהירות, אני מבהירה כי צו המניעה שניתן על ידי כב' הנשיא אורנשטיין ביום 

 6 עד למתן החלטה אחרת.

 7 
<#15#> 8 

 9 
 10 במעמד הנוכחים. 18/12/2019, כ' כסלו תש"פניתנה והודעה היום 

 11 

 
 

 שופטת, נחליאלי חיאט אסתר

 12 
 13 

 14 

  15 

 16 

 17 אוחיון יעל ידי על הוקלד


