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כתב תביעה בדיון מהיר
מהות התביעה :עניין אזרחי – דיני עמותות.
הסעדים המבוקשים :צו הצהרתי ,צו עשה ,צו מניעה .וכן ,תשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
שווי התובענה :אין שווי כספי.
אגרה ₪ 1153 :לפי תקנה  )1(3לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס״ז 2007-ופרט  10לתוספת לתקנות.
האם קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין ,בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או
היה צד לו? לא.
הזמנה לדין :הואיל והתובעים הנ"ל הגישו כתב תביעה זה נגדך בדיון מהיר ,אתה מוזמן להגיש כתב הגנה
בתוך  45ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו .לתשומת ליבך ,אם לא תגיש כתב הגנה אזי לפי תקנה 130
לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט ,2018-תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.
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חלק שני – תמצית הטענות
 .1תביעה זו מוגשת בהליך דיון מהיר ,בהתאם לתקנה (78א) לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט.2018-
 .2לתביעה זו מצורפים תצהירו של התובע ,בהתאם לתקנה (79א)( )1לתקנות; רשימת מסמכים רלוונטיים,
בהתאם לתקנה (79א)( )2לתקנות.

◼ תצהירו של התובע לתמיכה בכתב תביעה זה ,מצורף ומסומן נספח 1
◼ רשימת המסמכים הרלוונטיים לכתב תביעה זה היא תוכן העניינים של נספחי התביעה .כמו כן
מצויים בידי התובע צילומי מסך רבים נוספים להוכחת טענותיו וכן מסמכים מתיק העמותה
ברשם העמותות.
.3

התובע יהיה מיוצג בתביעה זו על-ידי באי-כוחו ,שכתובתם לצורך המצאת כתבי בית-דין הינה
כמפורט בכותרת.

.4

כל הטענות בכתב התביעה שלהלן נטענות לחלופין ו/או במצטבר ו/או בהשלמה ,הכול לפי הדבק
הדברים והק שרם .טענות עובדתיות חלופיות נטענות אך ורק אם העובדות כהווייתן טרם לובנו דיין
ואינן ידועות לתובע במועד הגשת התביעה.

.5

אין בטענות כתב תביעה זה כדי להעביר את נטל ההוכחה לתובע ,במקום שבו אלמלא נטענה בו
הטענה ,היה מוטל נטל זה על הנתבעת.

בעלי הדין
 .6התובע הוא אזרח ותושב ישראל ,בן העיר באר שבע ,מסעדן וקולינר הנחשב לאחד המסעדנים הבולטים
הן בהיבט המקצועי והן בהיבט של קהילת המסעדנים .התובע הוא דמות מרכזית בקרב מסעדנים
ברחבי הארץ ,והוא מהווה כתובת בלתי פורמלית לפניות ,בקשות עזרה ,התייעצות וכיו"ב מצד רבים
מבין חברי הנתבעת .התובע מקדיש זמן רב ומאמצים רבים על מנת לסייע למסעדנים ,פותר בעיות,
מסייע לגיוס כספים והסרת חסמים ,פונה לרשויות שונות בשמם על מנת להשיג הלוואות וקבלת כספי
מדינה ומקיים עמם קשר רציף.
 .7הנתבעת היא עמותה ,שנתאגדה לפני כשלוש שנים ,ביום  ,30.8.2018ושמטרתה העיקרית היא "קידום
ענייני ענף המסעדנות ,הברים ובתי הקפה .פעילות למען אינטרסים משותפים בכל דרך חוקית תוך
התנהלות אל מול גופים ממשלתיים והרשויות השונות" .מדובר בעמותה המאגדת ,לפי מיטב ידיעת
התובע ,כ 800-מסעדנים מרחבי הארץ (נכון לתקופה שלפני פרוץ משבר הקורונה) ועוד כ 3,000-איש ,על
פי הערכה ,ה"מקורבים למעגלי" הנתבעת אף שאינם חברים משלמים.

הסעד המבוקש בתמצית
 .8בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעת ליתן את הצווים הבאים:
(א) צו עשה המורה לנתבעת לפעול לקיום אסיפה כללית שבה ייערכו בחירות לוועד העמותה ולוועדת
הביקורת ,תוך ביצוע כלל הצעדים הנדרשים לשם קיום בחירות הוגנות ושוויוניות.
(ב) צו הצהרתי הקובע כי התובע הוא חבר בנתבעת ,ורשום כחבר בפנקס חברי העמותה המתנהל אצל
הנתבעת.
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(ג) צו מניעה האוסר על הנתבעת להפסיק את חברותו של התובע בנתבעת ,בלא לקיים הליך תקין לשם
הפסקת חברותו ,המבוסס על שיקולים ענייניים כדין ובהתאם להוראות החוק ותקנון הנתבעת.
(ד) צו עשה המורה לנתבעת לשוב ולצרף את התובע לכל קבוצות הווטסאפ ו/או הטלגרם ו/או דף
הפייסבוק ו/או אמצעי ההתקשרות החברתיים האלקטרוניים ו/או האחרים שהנתבעת הפעילה
ו/או מפעילה ,ולהסיר כל חסימה של ה"פוסטים" שהוא מפרסם.
(ה) צו עשה המורה לנתבעת למסור לתובע את כלל המידע המבוקש על-ידו ולאפשר לו לממש את זכותו
לעיין במסמכי הנתבעת ,הכול בהתאם לזכותו של התובע על-פי דין.
(ו) כן מתבקש בית המשפט לפסוק לטובת התובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

תמצית העובדות הנחוצות לביסוס עילת התביעה
.9

ענייננו ,בפשטות ,בעמותה המתנהלת שלא כדין הן במובן עמידתה בהוראות הדין ,הן במובן של הקרב
שהיא מנהלת נגד התובע ,מסעדן בולט ובעל פופולריות רבה ,מחשש שמא המשך חברותו בנתבעת
וקיום הליך בחירות יביא לבחירתו למוסדות המנהלים את הנתבעת .קנאה וצרות עין ,בתוספת
תחושתם של ראשי הנתבעת כי הם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם ,לית דין ולית דיין.

 .10היות התובע חבר בנתבעת :עם ייסודה של הנתבעת והתאגדותה כעמותה ,הצטרף התובע והפך לחבר
בה – ולמותר לציין ,אחד החברים הבולטים .התובע הקפיד לשלם את דמי החבר בנתבעת החל מחודש
מאי  ,2020וזאת עד אשר הנתבעת החלה לדחות את התשלום שהעביר ולמנוע ממנו את ביצוע
התשלום הלכה למעשה ,בחודשים האחרונים.
 .11חוק העמותות ותקנון הנתבעת מאפשרים הוצאתו של חבר העמותה משורותיה ,אך זאת רק בהתאם
להוראות ולהליך הקבועים בתקנון .נגד התובע מעולם לא נטען כי קיימת עילה כלשהי המצדיקה או
מחייבת את הוצאתו מהעמותה .וממילא – מעולם לא בוצע ההליך המחייב את הנתבעת על-פי תקנונה
שלה ,להוצאתו משורות העמותה .המסקנה המתחייבת מכך היא שללא קשר לשאלת הכללתו בפועל
של התובע בפנקס החברים של הנתבעת ,או לעצם קיומו של פנקס חברים כאמור ,הרי שהתובע הוא
חבר בעמותה הנתבעת לכל דבר ועניין.
 .12זכות התובע להשתתפות בכל קבוצות הווטסאפ והטלגרם :כידוע ,חברותו של התובע בנתבעת מקימה
לו את הזכויות המנויות בתקנון הנתבעת .השירות המרכזי והעיקרי שנותנת הנתבעת לחבריה ,הוא
בהפעלת קבוצות ווטסאפ וטלגרם ייעודיות ,לצורך פעילות משותפת ,ויוזמות של מסעדנים לשיפור
מצבם.
 .13התובע היה אחד הגורמים הפעילים והתורמים ביותר במסגרת פעילות קבוצות הווטסאפ של
העמותה .בעקבות פעילותו וחתירתו לדמוקרטיזציה בניהול הנתבעת ,סולק התובע מקבוצות
הווטסאפ והטלגרם שבהן נטל חלק .בכך נשללה מהתובע האפשרות ליהנות מהשירות המרכזי
והעיקרי ,ואולי היחיד ,שמספקת הנתבעת לחבריה .הוצאתו של התובע מקבוצות הווטסאפ האמורות
היא פעולה שאינה כדין ,מאחר שהיא שוללת את זכאותו ליהנות משירותי הנתבעת.
 .14קיום בחירות בנתבעת :הנתבעת התאגדה כעמותה ונרשמה אצל רשם העמותות לפני קרוב לשלוש
שנים .דא עקא ,עד למועד הגשת התביעה דנן לבית המשפט ,לא התקיימו בחירות למוסדותיה
הסטטוטוריים של הנתבעת – ועד העמותה ו-ועדת הביקורת ,ולו פעם אחת .זאת ,בניגוד לחובתה של
הנתבעת בהתאם לחוק העמותות ולתקנונה שלה .יוער כי הנתבעת הודיעה לאורך שנות קיומה לפחות
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 4-5פעמים על כוונתה לקיים הליך של בחירת כמתחייב ,ואולם בכל פעם הצליחה הנתבעת "לחמוק"
מהנושא ולהורידו מסדר היום בתואנות שונות.
 .15מלבד אי התקינות שבעצם קיומו של מצב כזה ,של היעדר הליך בחירות במשך תקופה כה ארוכה,
מעורר המצב הנוכחי חשש למהלכים לא תקינים נוספים המתרחשים בעמותה ,שהיעדר שקיפות
והיעדר אחריותיות מאפשרים להם להתקיים .הנתבעת ממשיכה להתנהל כמעין ממלכה פרטית בידי
חברי הוועד ,המנכ"ל ועורכי הדין המקורבים לנתבעת ,תוך השתקת כל דבר ביקורת והימנעות מביצוע
מהלכים שיש בהם כדי לממש את העקרונות שעל פיהם אמורה להתנהל עמותה כדין – שקיפות
ודמוקרטיות.
 .16זכות התובע לעיין במסמכי הנתבעת :חוק העמותות קובע את זכותו של כל חבר עמותה לעיין
במסמכי העמותה שבה הוא חבר ,לרבות פנקס החברים ,פנקס חברי הוועד וכן בפרוטוקולים של כלל
האסיפות הכלליות שנתקיימו מאז ייסוד העמותה .התובע פנה לנתבעת ,מספר פעמים ,וביקש
שיתואם מולו מועד ביקורו במשרדי הנתבעת (או משרד עוה"ד המסייע לניהולה) או שהעיון יתבצע
בדרך של העברת המסמכים האמורים לעיוננו באופן אלקטרוני ,והכול תוך פרק זמן סביר .ואולם
משהחל התובע לדרוש קיומן של בחירות בנתבעת – הנתבעת נמנעה אפילו מלהשיב לפנייה ,וממילא
לא איפשרה את מימוש זכות העיון האמורה.
 .17משכך ,מתבקש בית המשפט ליתן צו עשה ,שיורה לנתבעת להעמיד לעיון התובע את כלל המסמכים
שהוא זכאי לעיין בהם בהתאם לסעיף (39א) האמור לחוק העמותות.

סמכות עניינית ומקומית
 .18לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתביעה זו עקב מהותה של הנתבעת .הסמכות לדון
בענייני עמותות נתונה לבית המשפט המחוזי מכוח סמכותו השיורית .סעיף (51א) חוק בתי המשפט [
נוסח משולב] ,תשמ"ד 1984-גודר את סמכות בית משפט השלום לדון בתביעות כספיות ששוויין עד
 2.5מיליון  ₪וכן תביעות מסוימות במקרקעין שעניינן בעיקר חזקה ושימוש .סעיף  40לחוק בתי
המשפט מקנה סמכות שיורית לבית המשפט המחוזי .הפועל היוצא הוא כי סכסוך בין חברי עמותה
וקביעת זהות חברי עמותה הינם עניינים החורגים מתחום סמכותו של בית משפט השלום ומסורים
לבית המשפט המחוזי מכוח סמכותו השיורית (ראו :תא (ת"א)  49658-09-14פלד נ' פריינוביץ ,פסקה
.))4.8.2017( 20
 .19כמו כן ,לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית לדון בתביעה זו נוכח מקום מושבה הרשום של
הנתבעת.

חלק שלישי – פירוט הטענות
רקע
 .20כאמור ,התובע הוא מסעדן בולט ומוכר ,והוא מסייע רבות לציבור המסעדנים אף ללא "הגב" של
הנתבעת .התובע עשה בעצמו פעולות רבות אל מול נבחרי ציבור ומקבלי החלטות .כך למשל ,ביום
 17.5.2020הצליח התובע להשיג צ'קים כתרומה ממר אביגדור ליברמן ,כיום שר האוצר ,וממר רוביק
דנילוביץ ,ראש עיריית באר-שבע ,ואת התרומות העביר אל הנתבעת ואל איגוד המסעדות והברים.
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◼ צילום הצ'קים שקיבל התובע ממר אביגדור ליברמן ביום  14.5.2020מצורף ומסומן נספח 2
◼ צילום הצ'קים שקיבל התובע ממר רוביק דנילוביץ ביום  17.5.2020מצורף ומסומן נספח 3
 .21דוגמה לפועלו של התובע למען ציבור המסעדנים ניתן לראות בכתבה הבאה ששודרה ב"חברת
http://www.mako.co.il/news-money/2020_q2/Articleבכתובת
(נמצאת
החדשות"
.)f3006332c012271027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1082126421
 .22במקרה אחר ,אישה שנקלעה לחובות ושפנתה למר אביר קארה (כיום סגן שר במשרד ראש הממשלה),
והוא הפנה אותה אל התובע – מתוך ידיעה כי התובע יסייע לה בכל דרך ,התובע נחלץ לעזרתה וסייע
לה לצאת מהחובות שבהם הייתה שקועה .את דבריה ניתן לראות בקישור הבא -
.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223897720849808&id=1199882523
 .23מקרה נוסף שבו נחלץ התובע לסיועה של מסעדנית ,היה המקרה של הגב' אלבינה באזוב ,בעליה
של מסעדת "בוקצ'ו" בתל אביב ,ששקעה בחובות בתקופת משבר הקורונה .הגב' באזוב הופנתה
אל התובע ע"י יו"רית הנתבעת אורנה רסקין ,לאחר שהגב' באזוב פנתה לנתבעת אך לא קיבלה כל
סיוע מצד הנתבעת עצמה .התובע נחלץ לסייע לה וגייס תרומות על מנת שתוכל לשלם את
חובותיה .את הדברים ניתן לראות בקישור הבא – https://www.mako.co.il/tv-morning-
 .news/articles/Article-795f5cfabdc2371027.htmזמן קצר אחרי פרסום הדברים ,יד נעלמה
(המנכ"ל ,מר תומר מור) הוציאה גם את הגב' באזוב מקבוצות הווטסאפ של הנתבעת .יוער כי היא
עדיין חברה בנתבעת ומשלמת את דמי החבר.

◼ צילום מסך מתוך התכתבות של הגב' אלבינה באזוב עם התובע מצורף ומסומן נספח 4
 .24מקרה נוסף הוא המקרה של הגב' לריסה בוגקוב ,בעלת הגלידריה "קפה קרים" בבאר שבע ,שהייתה
שקועה בחובות כה גדולים ,עד שבמאי  2021היא שקלה לשים קץ לחייה .התובע כדרכו נחלץ מיד
לעזרתה ,גייס תרומות ומשאבים ,סייע לה לפתור את בעיית ההקלה בארנונה וקבלת המענקים
לתקופת משבר הקורונה ,סייע בהשגת ייעוץ כלכלי מתאים וגייס למעלה מ ₪ 56,000-תרומות
ממסעדנים מכל רחבי הארץ.
 .25כמו כן ,בקבוצות הווטסאפ של הנתבעת כתבו המשתתפים פעמים רבות ,רבות מאוד ,דברי שבח
ותודה לפועלו של התובע שסייע להם באופן אקטיבי כאשר אחרים לא באו לסיועם.

◼ צילומי מסך קבוצות ווטסאפ של הנתבעת ודברי תודה לתובע מצורף ומסומן נספח 5
 .26ואלה אך דוגמאות מעטות מני רבות.
 .27התובע החל לשלם דמי חבר חודשים אחדים לאחר שהנתבעת החלה בפעולתה .עם קבלת ההודעה,
העביר התובע את פרטי האשראי שלו למר תומר מור ,המשמש כמנכ"ל הנתבעת ,והתשלומים החלו
להיגבות באופן סדיר .יוער כי למיטב ידיעתו של התובע ,גביית דמי החבר בנתבעת אינה נעשית באופן
מלא מכלל החברים – חלק משלמים את דמי החבר ,חלק לא ,ובכל אופן הם נחזים להיות חברים מן
המניין בנתבעת.
 .28יו"ר העמותה דאז ,הגב' אורנה רסקין ,עבדה עם התובע בצמוד ונעזרה בו רבות ,מתוך הכרתה את
יעילותו ותרומתו הרבה לציבור המסעדנים .אורנה הייתה גם זו שהכניסה את התובע לכל קבוצות
הווטסאפ של הנתבעת.
 .29בשלב מסוים החלה אורנה לפעול על-מנת שהתובע יתפוס את מקומה בתפקיד יו"ר הנתבעת .ואולם
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המנכ"ל מור ,יחד עם גורמים נוספים המקבלים את ההחלטות בנתבעת ,חסמו את דרכו של התובע
ודחו את בקשתו לקיים הליך של בחירות בנתבעת .בשלב זה קיבל התובע את הרושם כי ההחלטות
המהותיות בנתבעת מתקבלות ע"י משרד עורכי הדין שמספק כביכול שירותי ייעוץ משפטי לנתבעת.
 .30התירוצים שבעטיים סירבה הנתבעת לקיים הליך בחירות השתנו כל העת; בשלב מסוים החלה
הנתבעת לטעון כי היא נמצאת במהלך למיזוגה עם גוף אחר של מסעדנים ,ובשל כך "אין טעם" לקיים
כעת הליך בחירות.
 .31התובע החל להעלות בקבוצות הווטסאפ של הנתבעת – המהוות אמצעי התקשורת המרכזי של
המסעדנים אלה עם אלה – את סוגיית הצורך בקיום הליך בחירות .אנשי הנהלת הנתבעת טענו באותן
קבוצות כי כלל אין צורך בקיום בחירות .זה היה הרקע להחלטתו החד-צדדית של מר עידן ויצמן,
ששימש באותה עת כיו"ר הנתבעת ,להוציא את התובע מכלל הקבוצות .לאחר שאורנה נעמדה לצידו
של התובע ואף החזירה אותו פעמים אחדות לקבוצות – היא איבדה את יכולת הניהול והשליטה על
הקבוצות ,ובהמשך אף התרחקה והורחקה מתפקידה כיו"ר-משותפת של הנתבעת.
 .32סיבה נוספת שגרמה ככל הנראה למי מבין אנשי הנתבעת לפעול להוצאתו של התובע מקבוצות
הווטסאפ ,הייתה פעילותו בתחום הווטרינריה ושיחת זום שקיים עם מנכ"ל איגוד המסעדות והברים
הנוגעת לביקורת וטרינרית ובשר במסעדות .באחד הדיונים אליהם הוזמן התובע בכנסת ,ולאחר
שהעלה בדיון בכנסת את נושא הווטרינריה – כתב מנכ"ל הנתבעת ,מר תומר מור ,בקבוצות הווטסאפ
כי התובע "מחזיק בשר של חתולים במקרר" .התובע נאלץ להגיב לדברי הבלע הללו ,המצוצים
מהאצבע והמהווים לשון הרע חמורה – וסמוך לאחר מכן הוצא התובע מקבוצות הווטסאפ .יוער כי
המתקפות על התובע נראו כהתקפות מתואמות מצד המנכ"ל ,היו"ר מר ויצמן וחבריהם ,על מנת
להקטין במכוון את הישגיו של התובע.

אסיפות כלליות ושינויים בהרכב הוועד שלא באמצעות בחירות
 .33כאמור לעיל ,מיום ייסודה של הנתבעת לא התקיים בה ולו הליך בחירות אחד למוסדותיה
הסטטוטוריים .עם זאת ,אסיפות כלליות – או מפגשים שהתיימרו להיות אסיפות כלליות –
התקיימו; ושינויים בהרכב הוועד נעשו ,שלא בדרך של בחירות (ולכן השינויים שנעשו הם מפוקפקים
וספק חוקיים).
 .34ביום  3.11.2019התקיימה ,כמסתבר" ,אסיפה כללית" של העמותה ,שבה השתתפו "כל חברי הוועדה"
[כך במקור; לא ברור לאיזו "ועדה" הכוונה] .באסיפה זו הוחלט על שינוי מטרות העמותה כך שיהיו –
"לקדם את תרבות האוכל בישראל ,ענייני המסעדות ,בתי הקפה ,הפאבים ,הברים והמזנונים בישראל
אל מול רשויות שלטוניות ,משרדי ממשלה וגופים ציבוריים" .שינוי מטרות זה אושר ע"י רשם
העמותות ביום .8.1.2020

◼ פרוטוקול אסיפה כללית של הנתבעת מיום  3.11.2019מצורף ומסומן נספח 6
 .35במועד שאינו ידוע לתובע ,שיגרה הנתבעת הודעת דוא"ל לחבריה או למי מביניהם ,ובהם הודיעה על
כוונתה לקדם בחירות למוסדות הנתבעת .היא אף הצהירה על לו"ז הבחירות ,כאשר יום הבחירות
עצמו יועד להיות יום .18.6.2020

◼ הודעת הנתבעת בדבר קיום בחירות ביום  18.6.2020מצורפת ומסומנת נספח 7
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 .36ביום  16.6.2020שיגרה הנתבעת הודעה תמוהה ,שכותרתה "דחיית בחירות לוועד המנהל למועד
חדש" ,ובה צוין כי "לפי דרישת רשם העמותות קיימת חובה לקיום בחירות לעמותה רק עם תקנון
שאושר ע"י רשם העמותות" .יצוין כי מדובר בדברים חסרי שחר ,שכן החובה לקיים בחירות אינה
נוגעת להחלטות הרשם לדחות את בקשות הנתבעת לתקן את תקנונה .על הודעה זו חתומים שלושה
מחברי הנתבעת שהוגדרו כ"ועדת בחירות" ,וכן המנכ"ל מר תומר מור ורו"ח יאיר בקשי שהוגדר
כ"מבקר הליך הבחירות".

◼ הודעה מטעם הנתבעת מיום  16.6.2020מצורפת ומסומנת נספח 8
 .37בימים  8.7.2020ו 27.7.2020-הגישה הנתבעת לרשם העמותות בקשה לשינוי התקנון .ביום 14.7.2020
הודיע רשם העמותות לב"כ הנתבעת כי הבקשה לשינוי התקנון נדחתה ,מאשר שככל הנראה הבקשה
לשינוי לא אושרה באסיפה כללית של הנתבעת .הרשם ציין כי לא נתקבל אצלו כל פרוטוקול אסיפה
כללית החתום על ידי שני חברי ועד ,והמשקף אישור של האסיפה הכללית לשינוי התקנות.

◼ מכתב רשם העמותות לב"כ הנתבעת מיום  14.7.2020מצורף ומסומן נספח 9
 .38ביום  12.8.2020הודיע הרשם לנתבעת על דחיית הבקשה ,בשל מגוון סיבות ,ובהן :שינוי מטרות שלא
בהליך המתאים לכך; הכרזה על העמותה כ"ארגון מייצג של מעסיקים ומוסמך לעסוק בכל נושא
הקשור ו/או נוגע ליחסי עובד ומעסיק של חברי העמותה ,לנהל משא ומתן לכריתת הסכמים
קיבוציים עם ההסתדרות" בלא אסמכתאות מתאימות; יצירת סטטוסים מעורפלים כמו "פעילים"
ו"חבר כבוד" בעמותה; שינוי בפרוצדורה להוצאת חבר מן העמותה; מנגנונים מופרכים כגון הסמכת
הוועד לפזר את עצמו; הגבלת זכות חבר בעמותה להשתתף בבחירות לוועד; הענקת הסמכות לבחור
את ועדת הביקורת לחברי הוועד המייסדים בלבד; ועוד.

◼ מכתב רשם העמותות לנתבעת מיום  12.8.2020מצורף ומסומן נספח 10
 .39עוד התברר כי ה"אסיפה הכללית" שכינסה כביכול הנתבעת ביום  1.6.2020ושבה התקבלה כביכול
ההחלטה על שינוי נרחב של התקנון ,הייתה אסיפה בלתי חוקית .כעולה מהודעת רשם העמותות
לנתבעת מיום  ,20.8.2020באסיפה זו נכחו  4חברי העמותה ,מבין  895חברים רשומים בעמותה באותה
עת .זאת ,בעוד שתקנון העמותה קובע כי אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכח לפחות רבע ממספר
חברי העמותה .ה"אסיפה הכללית" מיום  1.6.2020התקיימה אפוא בלא לעמוד בדרישת הקוורום
הנדרש בהתאם לתקנונה של הנתבעת עצמה.

◼ מכתב רשם העמותות לנתבעת מיום  20.8.2020מצורף ומסומן נספח 11
 .40ביום  18.11.2020פנו ב"כ הנתבעת לרשם העמותות ,כדי לדווח על שינוי בהרכב ועד הנתבעת – כך
שכהונתה של אורנה רסקין הסתיימה ,ובמקומה החל בכהונתו בוועד מר יהונתן בורוביץ ,וזאת החל
מיום  .10.11.2020בטופס שנשלח לרשם העמותות צוין במפורש כי מדובר ב"הודעת גוף אחר ,שאיננו
האסיפה הכללית ,על מינוי חבר ועד לפי תקנות העמותה (פרט את הגוף ואת מועד קבלת ההחלטה)".
ואולם בהודעה זו אין כל פירוט של הגוף שהחליט למנות את מר בורוביץ לתפקיד חבר ועד הנתבעת.
יוער כי קיימת אפשרות ,למיטב ידיעת התובע ,שבשל כך סירב רשם העמותות לרשום את חילופי
האישים בתפקיד חברי ועד העמותה ,ובמועד הגשת התביעה עדיין מצוין באתר "גיידסטאר" כי חברי
הוועד בעמותה הם הגב' רסקין ומר ויצמן .שמו של מר בורוביץ מצוין כחבר ועדת הביקורת.

◼ הודעת ב"כ הנתבעת לרשם העמותות מיום  18.11.2020מצורפת ומסומנת נספח 12
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הסרת התובע מקבוצות הווטסאפ והטלגרם של הנתבעת
 .41כאמור ,קבוצות הווטסאפ והטלגרם של הנתבעת מהוות השירות המרכזי והעיקרי של הנתבעת
המסופק לחבריה .קבוצות אלה כוללות העברת מידע מהרשויות ,מהלכים לסיוע למסעדנים ,סיוע
הדדי ,טיפים ומקום לשאלות ותשובות בין חברי הנתבעת לבין עצמם .התובע היה חבר – בסמכות
וברשות – בכל הקבוצות שהפעילה הנתבעת.

◼ דוגמאות לפעילות הרגילה הנעשית בקבוצות הווטסאפ של הנתבעת מצורפות ומסומנות נספח 13
 .42מרגע שהתובע החל לבקר את הנהלת הנתבעת בקבוצות הווטסאפ ולדרוש קיומו של הליך בחירות,
הורחק התובע מיידית מקבוצות הווטסאפ.

◼ צילומי מסך של קבוצת ווטסאפ של הנתבעת מיום  7.12.2020מצורפים ומסומנים נספח 14
 .43ביום  7.12.2020הוציא יו"ר הנתבעת ,מר ויצמן ,את התובע מקבוצות הווטסאפ של הנתבעת –
"מסעדנים חזקים ביחד מרכז" ו"מרכז  "2שכל אחת מהן מונה כ 250-מסעדנים ,וכן מקבוצת
הטלגרם הארצית המונה מעל  1,000משתמשים ,וכן קבוצת "יד  "2בטלגרם .ביום  5.1.2021הוצא
התובע גם מקבוצת "ירושלים" ע"י מנכ"ל הנתבעת ,מר תומר מור .ביום  17.5.2021הוצא התובע אף
מקבוצת הווטסאפ "מסעדנים חזקים ביחד דרום".
 .44יוער כי נציגי הנתבעת השמיעו באוזני התובע את הטיעון כי קבוצות הווטסאפ והטלגרם של הנתבעת
מחולקות בחלוקה אזורית ,ולפיכך הוא זכאי כביכול להשתתף אך ורק בקבוצת "דרום" .טיעון זה
משולל יסוד :לתובע ידוע כי בקבוצות אזוריות כביכול כגון "מרכז" ו"דרום" משתתפים מסעדנים
מכל רחבי הארץ .הגדרתן של קבוצות מסוימות כאזוריות נעשית לצרכים טקטיים בלבד בניסיון
להיראות כאילו יש לה "אחיזה" נרחבת באזורים גיאוגרפיים שבהם היא איננה נהנית ממספר גדול
של חברים.
 .45הסרתו של התובע מקבוצות הווטסאפ והטלגרם של הנתבעת הוליד גל של מחאה בתוך הקבוצות
עצמן ,מצד מסעדנים שהתקוממו נגד חוסר הצעד והאקט הכוחני של ראשי הנתבעת .כך לדוגמה ,כתב
אחד החברים בקבוצות" :אילן הוא אדם שמהווה כוח של ארגון שלם!! ( )...הדבר האחרון שהייתי
מאמין שיקרה זה הסרת חבר עמותה שתורם את חייו למען המסעדנים!!! מח"ב לוקחים את זה
אישית? זה כבר לא מקצועי".

◼ צילום מסך מקבוצת ווטסאפ של הנתבעת מצורף ומסומן נספח 15
 .46ועוד יצוין כי חברי העמותה שהעבירו הודעות ועדכונים מטעמו של התובע לקבוצות הווטסאפ
והטלגרם של הנתבעת ,מצאו עצמם גם הם מהר מאוד "נזרקים" מהקבוצות שבניהול הנתבעת.
 .47גם ה"פוסטים" שביקש התובע להעלות בדף הפייסבוק של הנתבעת ,הפתוח באופן רגיל לעדכונים מצד
מסעדנים מכל רחבי הארץ בנושאים מקצועיים הקשורים לעולם המסעדנות ,נחסמו באופן שיטתי ע"י
הנתבעת וכך נמנע ממנו מלעדכן את ציבור המסעדנים בפעולותיו למענם ובמידע רלוונטי עבורם.

סירוב הנתבעת לקבל את תשלום דמי החבר של התובע
 .48כאמור לעיל ,מהרגע שהתובע נתבקש לשלם דמי חבר לנתבעת ,הוא עשה כן .רצ"ב לשם הדוגמה קבלה
ממאי .2020
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◼ קבלה בגין דמי חבר למסעדה שבבעלות התובע מיום  10.5.2020מצורפת ומסומנת נספח 16
 .49משלב מסוים ,כשהתובע ביקש להעביר את תשלום דמי החבר ,תשלומו נדחה .התובע ניסה להתקשר
לא פחות משבע פעמים (!) אל אנשי הנתבעת ולבצע את התשלום באופן טלפוני ,אך שיחותיו נותקו או
שלא חזרו להודעותיו.

◼ צילום קבלה על תשלום דמי חבר לנתבעת מיום  17.5.2021מצורף ומסומן נספח 17
 .50ביום  19.5.2021פנה התובע בדוא"ל לנתבעת ,והודיע כי ביום הקודם ,כשביקש לחדש את הוראת
הקבע שלו ולאחר שביצע את התשלום ואף נשלחה לו קבלה על שמו ,בוטל התשלום על ידי הנתבעת
ונשלחה אל התובע הודעת זיכוי .התובע ציין בהודעתו כי "ניסיון הדחתי מהיותי חבר בעמותה ,שלא
כדין ,הינה עבירה על כללי התקנון ,וכל ניסיונכם להראות כי איני משלם לעמותה או שאיני מעוניין
לשלם הינו תחבולה חסרת בסיס".

◼ הודעת התובע לנתבעת מיום  19.5.2021מצורפת ומסומנת נספח 18
 .51העברה בנקאית שביקש התובע לבצע מחשבונו לחשבון הנתבעת ביום  – 19.5.2021הוחזרה לחשבונו
שלו ביום  .24.5.2021גם צ'ק של התובע שהופקד לחשבון הנתבעת – הוחזר לו .בנוסף הודיע גורם
עלום לסניף הבנק שבו מתנהל חשבונו של התובע (!) שלא להעביר עוד תשלומים מהתובע לחשבונה של
הנתבעת.

פניות התובע לנתבעת
 .52התובע פנה אל הנתבעת פעמים רבות ,לרבות באמצעות הח"מ ,במכתבים חוזרים ונשנים ,על-מנת
להביא לתיקון העיוותים בהתנהלותם – הן אלה הנוגעים לאופן ניהול הנתבעת והצורך למלא אחר
הוראות הדין בנוגע לקיום בחירות ובנוגע לשקיפות ומתן זכות עיון במסמכי הנתבעת לחברי העמותה;
והן בנושאים הנוגעים ליחס כלפי התובע עצמו – הוצאתו מקבוצות הווטסאפ.

◼ מכתב התובע לנתבעת מיום  27.1.2021מצורף ומסומן נספח 19
◼ מכתב התובע לנתבעת מיום  7.3.2021מצורף ומסומן נספח 20
◼ מכתב התובע לנתבעת מיום  10.6.2021מצורף ומסומן נספח 21
 .53מנהגה של הנתבעת הוא לא להגיב לטענות המופנות כלפיה .כך למרבה הצער גם באשר לפניות
שהועברו באמצעות הח"מ והמופיעות לעיל .רק במקרה אחד טרחה הנתבעת ומסרה מעין מכתב
תגובה ,לקוני ונטול אמירה מהותית כלשהי ,לפניות אליה .כל שנאמר בו הוא כי הנתבעת "מכחישה"
את הטענות שבמכתב התובע מיום  ,7.3.2021ובאותה נשימה כי הטענות שבמכתב התובע "נמצאות
בבדיקה" שבסיומה "נשיבכם דבר" .למותר לציין כי תשובה מהותית כמובטח מעולם לא הגיעה.

◼ מכתב הנתבעת לתובע מיום  22.3.2021מצורף ומסומן נספח 22
 .54יצוין כי ברשות התובע אסמכתאות רבות מאוד נוספות ,אך הוא בוחר לצרף לתובענה זו רק באופן
מדגמי ,כדי שלא להכביד על בית המשפט הנכבד .במידת הצורך ,ניתן יהיה להגיש בהמשך
אסמכתאות נוספות באשר לכל ראשי התביעה דנן והסעדים המבוקשים.

9

הטיעון המשפטי
 .55להלן נפרט את התשתית המשפטית לטענות התובע.

קיום בחירות בעמותה
 .56חוק העמותות קובע את אופייה הדמוקרטי של עמותה ,המתבטא בחובתה לקיים בחירות למוסדותיה
העיקריים – ועד העמותה ו-ועדת הביקורת .סעיף (20א) לחוק העמותות קובע כי אסיפה כללית רגילה
של חברי העמותה תתקיים לכל הפחות אחת לשנה .סעיף (26א) לחוק מציין כי ועד העמותה ייבחר
באסיפה כללית רגילה ,זולת אם נקבעה לעניין זה הוראה אחרת בתקנון.
 .57עוד קובע סעיף (26א) לחוק ,כי עד לבחירת הוועד הראשון – דהיינו עד לקיומן של בחירות כדין
בעמותה ,במסגרת אסיפה כללית – ישמשו המייסדים כוועד העמותה .מאחר שמדובר בסטייה
מהעיקרון הדמוקרטי החולש על הגיונם של דיני העמותות בכללן ,הרי שהמסקנה המתחייבת היא
שתקופת הביניים הראשונה ,שבין ייסוד העמותה לבין קיום הבחירות הראשונות למוסדותיה
הסטטוטוריים – שהיא התקופה ה"לא דמוקרטית" בחיי העמותה ,תהיה קצרה ככל הניתן .ממילא,
תקופה זו אינה יכולה לעלות על שנה אחת ,נוכח הוראת סעיף (20א) בדבר מועד קיום אסיפה כללית.
 .58הנחיות רשם העמותות (מסמך הקרוי "הנחיות להתנהלות עמותות" והמופיע באתר רשות התאגידים,
זמין בכתובת  )https://www.gov.il/he/departments/policies/associations-guidelinesקובעות
בעמ'  16להנחיות ,כי "הנחיית הרשם הינה כי תקופת כהונת הוועד תוגבל לארבע שנים ( )...דהיינו ,יש
לערוך בחירות לוועד העמותה לפחות אחת לארבע שנים" .התובע יטען כי הנחיה זו אינה חלה ביחס
לתקופת כהונתו של הוועד המייסד ,שהחל בתפקידו עם התאגדותה של העמותה ,אלא אך ורק ביחס
לוועד שנבחר בבחירות לאחר כניסתה של העמותה ל"פאזה הדמוקרטית" של חייה.
 .59התובע יטען כי טענת הנתבעת ,כי את החובה לקיים בחירות ראשונות למוסדות העמותה ניתן למלא
עד מלאת ארבע שנים להתאגדות העמותה – היא חסרת שחר ומנוגדת לדין.

◼ תדפיס הודעה מטעם הנתבעת באתר האינטרנט שלה מיום  25.11.2020מצורף ומסומן נספח 23
 .60בעת רישומה של הנתבעת אצל רשם העמותות בשנת  ,2018היא נרשמה תוך אימוץ התקנון המצוי
כתקנונה .בהמשך נעשו ניסיונות לתקן את התקנון ולערוך בו שינויים מפליגים ,אך אלה לא אושרו ע"י
רשם העמותות ,וככל הידוע לתובע התקנון שבתוקף כיום בנתבעת הוא עדיין התקנון המצוי ,תוך
שנעשו בו שינויים נקודתיים בלבד.
 .61סעיף  7לאותו תקנון מצוי קובע כי "אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולת הוועד ועל
פעולות ועדת הביקורת ,תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד ,תחליט על אישורם ,ותבחר
בוועד ובוועדת הביקורת" .מכאן כי אסיפה כללית הייתה אמורה להתקיים לכל המאוחר בתוך 12
חודשים ממועד התאגדותה של הנתבעת ,ובאסיפה כללית זו היו אמורות להיערך בחירות לוועד
ולוועדת הביקורת – דהיינו ,לכל המאוחר עד לסוף חודש אוגוסט .2019
 .62העובדה שעד למועד הגשת התביעה דנן לא התקיימו בעמותה בחירות ולו פעם אחת ,והוועד המייסד
עודנו משמש כוועד מנהל בעמותה ,מגלם מצב שאינו כדין ,הסותר הן את הוראות תקנון העמותה והן
את הוראות חוק העמותות .מלבד אי התקינות שבעצם קיומו של מצב כזה ,של היעדר הליך בחירות
במשך תקופה כה ארוכה ,מעורר המצב הנוכחי חשש למהלכים לא תקינים נוספים המתרחשים
בעמותה ,שהיעדר שקיפות והיעדר אחריותיות מאפשרים להם להתקיים.
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 .63ודוק ,בהתאם לדיווח שמסרה הנתבעת לרשם העמותות ,ביום  8.1.2019התקיימה אסיפה כללית של
העמותה .ואולם באותו מועד ,בהתאם לאותו דיווח ,היו רשומים בעמותה  2חברים בלבד – ואלה הם
המייסדים הרשומים ,ששימשו באותו מועד ועודם משמשים גם היום כחברי הוועד .זאת ועוד ,באותה
אסיפה כללית כלל לא התקיימו בחירות ,והסעיפים היחידים על סדר יומה של האסיפה הכללית היה
צירופם של חמישה חברים חדשים כחברים בנתבעת ,וכן בקשת שינוי בתקנון.

◼ פרוטוקול אסיפה כללית של הנתבעת מיום  8.1.2019מצורף ומסומן נספח 24
 .64גם באסיפה הכללית שהתקיימה ביום  3.11.2019לא התקיימו בחירות ,כמצוות החוק והתקנון.
 .65גם באסיפה הכללית שהתקיימה ביום  1.6.2020לא התקיימו בחירות ,כמצוות החוק והתקנון.
 .66הנתבעת ממשיכה להתנהל כמעין ממלכה פרטית בידי המנכ"ל ומקורביו ,תוך השתקת כל דבר
ביקורת והימנעות מביצוע מהלכים שיש בהם כדי לממש את העקרונות שעל פיהם אמורה להתנהל
עמותה כדין – שקיפות ודמוקרטיות.
 .67ביום  9.6.2020נשלחה הודעת דוא"ל ע"י הנתבעת ,ככל הנראה בתפוצה רחבה ,שבה נמסר בחגיגיות על
הליך הגשת מועמדות לבחירות לוועד המנהל ,שהיו אמורות להתקיים במועד סמוך לאחר מכן.
בהתאם לאותה הודעה ,הייתה הנהלת הנתבעת אמורה ליצור בתוך זמן קצר "ספר מועמדים" המורכב
מכרטיסי הביקור של חברי הנתבעת שיבחרו להתמודד בבחירות.
 .68בסמוך לאותו מועד ,הופנו להנהלת הנתבעת דרישות מצד חברים שונים לפרסם תקנון בחירות באופן
מיידי ,על מנת לצקת תוכן להליך הבחירות שהיה בכוונת הנתבעת לקיים .ואולם ככל הידוע לתובע,
תקנון בחירות כאמור מעולם לא גובש וממילא לא פורסם בקרב חברי הנתבעת.
 .69ביום  25.11.2020הופצה הודעה מטעם הנתבעת ,שלפיה נקבע מועד לקיום בחירות ,שיועדו להתקיים
ביום  .30.3.2021מאותה הודעה לא היה ברור מי הגוף שהחליט על מועד הבחירות ,האם הוקמה ועדת
בחירות ,האם גובש תקנון בחירות והאם ננקטו המהלכים שתכליתם להבטיח קיומן של בחירות
הוגנות ושקופות בקרב כלל חברי העמותה .למותר לציין כי בסופו של דבר לא התקיימו הבחירות
האמורות ,לא ביום  30.3.2021ולא בשום מועד אחר.
 .70בשל העובדה שהנתבעת ממשיכה להתנהל ,מיום ייסודה ,בלא למלא אחר החובה הבסיסית הקבועה
בחוק העמותות – לקיים בחירות למוסדות הסטטוטוריים של העמותה – יתבקש בית המשפט הנכבד
ליתן צו עשה ,המחייב את הנתבעת לקיים בהקדם האפשרי הליך בחירות ,תוך הבטחת תקינותן
והוגנותן של הבחירות כאמוא להלן.
 .71על מנת לקיים בחירות ,יש לנקוט צעדים אופרטיביים שיבטיחו הן את קיום הבחירות במועדן והן
שהבחירות יהיו תקינות ,דמוקרטיות ושוויוניות .לשם כך ,ומבלי למצות ,יש לפעול להקמתה של ועדת
בחירות שתהיה מאוזנת בהרכבה (ולא תיטה לטובת האינטרסים של הוועד המכהן ו/או מנכ"ל
הנתבעת) והן להקצות תקציב מתאים להליך קיום הבחירות .כן יש להבטיח קיומם של מנגנונים
שיבטיחו שקיפות ותקינות בעיבוד התוצאות ,פרסומן ויישומן (ראו לעניין זה :בג"ץ  858/89פנינה כהן
נ' שר הביטחון ,פ"ד מד( ,)1990( 802 )3בעמ'  810ליד האות ו').
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היות התובע חבר בעמותה
 .72סעיף  16לחוק העמותות קובע כי התנאים לחברות בעמותה ,פקיעת חברות ,קבלת חברים ,פרישתם
והוצאתם יהיו לפי הוראות התקנון .סעיף  )2(16קובע כי לא יוצא חבר [מן העמותה] אלא מן הטעמים
שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
 .73כאמור ,תקנונה של הנתבעת הוא התקנון המצוי ,שאומץ עם ייסודה של הנתבעת ,ותוך שעבר שינויים
מינוריים לאורך הזמן ,שאינם רלוונטיים לענייננו.

◼ תקנון הנתבעת כפי שאושר ע"י רשם העמותות מצורף ומסומן נספח 25
 .74סעיף  3לתקנון זה ,שעניינו פקיעת חברות של חבר בעמותה ,קובע כי חברות בעמותה פוקעת במות
החבר ,או אם מדובר בתאגיד – בגמר פירוקו; בפרישתו מהעמותה ,תוך מתן הודעה על הפרישה 30
יום מראש; או בהוצאתו מהעמותה .אשר להוצאתו קובע סעיף (3ב) כי החלטה על הוצאת חבר
מהעמותה תתקבל על ידי האסיפה הכללית ,לפי הצעת הוועד ,בשל אחד מהטעמים הבאים :החבר לא
שילם לעמותה את דמי החבר; החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
החבר פועל בניגוד למטרות העמותה; או שהחבר הורשע בעבירה "שמפאת מהותה ,חומרתה או
נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר בעמותה" .עוד קובע התקנון כי הוועד לא יעביר הצעה לאסיפה
הכללית להוצאת חבר כאמור ,אלא לאחר שנתן לו זכות טיעון ,ובכל הנוגע לעילת אי-תשלום – לאחר
שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 .75למותר לציין – כי מעולם לא נטען כלפי התובע כי קיימת עילה כלשהי המצדיקה או מחייבת את
הוצאתו מהעמותה .וממילא – מעולם לא בוצע ההליך המחייב את הנתבעת על-פי תקנונה שלה,
להוצאתו משורות העמותה.
 .76חברות בעמותה היא כידוע אחד ההיבטים לחופש ההתאגדות ,שהיא זכות יסוד .ב-ע"א 1282/93
רשמת העמותות נ' כהנא ,פ"ד מז( )1993( 106 ,100 )4קבע כב' הנשיא מ' שמגר כי "חופש ההתאגדות
הוא זכות היחיד והכלל ,והוא התנאי שאין בלעדיו לקיומה של הדמוקרטיה".
 .77ב-ע"א  9981/17צוויקלר נ' בן נון ( )8.9.2019ציין בית המשפט העליון מפי כב' השופטת ד' ברק-ארז:
"חברות בעמותה ופרישה מחברות כזו הן פעולות חשובות המביאות לידי ביטוי
חירות בסיסית זו ,שיש לה משמעות אקספרסיבית ומעשית כאחת .לצורך הדיון,
אין זה מעלה או מוריד שחברות בעמותה אינה מעניקה זכויות ממוניות (בשונה
מבעלות במניות של תאגיד מסוג אחר ,כדוגמת חברה או אגודה שיתופית) .כפועל
יוצא – אין מק ום להכיר בצירופו של אדם לעמותה מבלי שנתן את הסכמתו לכך,
ואין מקום להפסיק חברותו של אדם בעמותה מבלי שביקש זאת או מבלי
שנתקיימו העילות בתקנונה המאפשרות הוצאתו ללא הסכמה".
 .78עינינו הרואות – אין מקום להפסיק חברותו של אדם בעמותה מבלי שביקש זאת או מבלי שנתקיימה
עילה כלשהי מהעילות בתקנון העמותה המאפשרת הוצאתו משורות העמותה ללא הסכמתו.
 .79כאמור ,התובע הקפיד לשלם את דמי החבר בנתבעת מיום ייסודה ,וזאת עד אשר הנתבעת החלה
לדחות את התשלום שהעביר ולמנוע ממנו את ביצוע התשלום הלכה למעשה ,בחודשים האחרונים.
ואולם בכך שהנתבעת קיבלה את התשלום מהתובע בכל התקופה שקדמה לכך ,ואף כללה את התובע
בקבוצות הווטסאפ שהיא מפעילה – שהן ,כאמור ,השירות העיקרי אם לא היחיד שהנתבעת מספקת
לחבריה – הודתה הנתבעת בהתנהגותה כי בלא קשר למידע האצור או שאינו אצור בפנקס החברים
שלה ,בין שהוא מנוהל ובין שלא ,הרי שהתובע הוא חבר בעמותה הנתבעת.
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 .80המסקנה המתחייבת מכך היא שללא קשר לשאלת הכללתו בפועל של התובע בפנקס החברים של
הנתבעת ,או לעצם קיומו של פנקס חברים כאמור ,הרי שהתובע הוא חבר בעמותה הנתבעת לכל דבר
ועניין .ומטעם זה הוא זכאי לקבלת צו הצהרתי שיקבע כאמור.
 .81זאת ועוד :מאחר שקיים חשש כי לאחר מתן הצו ההצהרתי האמור ,תפעל הנתבעת לקיים "הליך"
להוצאתו של התובע משורות הנתבעת ,בהליך שאינו תקין ושיחייב הגשת תביעה נוספת – מתבקש,
לצד הצו ההצהרתי ,גם צו מניעה האוסר על הנתבעת לפעול להוצאתו של התובע מחברותו בנתבעת
בכל דרך ,זולת הדרכים הקבועות בתקנונה של הנתבעת.

זכאות התובע לשירותי העמותה – חברות בכל הקבוצות
 .82סעיף  9לחוק העמותות קובע כי דין תקנונה של עמותה הוא כדין חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם
לבין עצמם .חברותו של התובע בנתבעת מקימה לו איפוא את הזכויות המנויות בתקנון הנתבעת .סעיף
(2ב) לתקנון הנתבעת קובע כי "חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה".
 .83השירות המרכזי והעיקרי שנותנת הנתבעת לחבריה ,הוא בהפעלת קבוצות ווטסאפ ייעודיות ,לצורך
פעילות משותפת ,ויוזמות של מסעדנים לשיפור מצבם .הדברים קיבלו משנה-חשיבות ב 18-החודשים
האחרונים ,תקופת משבר הקורונה ,שפגע במישרין בענף האוכל בכלל ובמסעדנים בפרט .ניתן לקבוע
כי קבוצות הווטסאפ הייעודיות ,שאף ממותגות כקבוצות המצויות בבעלות העמותה ,הן נכס דיגיטלי
של העמותה ,והן משמשות כשירות העיקרי שמקבלים חברי העמותה.
 .84קבוצות ווטסאפ אלה מחולקות לפי אזורים גיאוגרפיים ,ובנוסף פועלת קבוצה כללית על פלטפורמת
"טלגרם" .בקבוצות האמורות מועבר מידע חשוב ,מתקיימים בהם דיונים משמעותיים בקשר לעולם
המסעדנות ,וכן נמסרים עדכונים על המתרחש .כאמור ,לכל אלה חשיבות קריטית דווקא בתקופה
הנוכחית.
 .85התובע היה אחד הגורמים הפעילים והתורמים ביותר במסגרת פעילות קבוצות הווטסאפ של
העמותה .בין היתר פעל התובע כדי לוודא כי הנתבעת תתנהל באופן תקין ובהתאם לכללים ,וכי
ייערכו – כמצוות החוק – בחירות למוסדותיה .ואולם נראה כי פעילותו של התובע בעניין זה הייתה
לצנינים בעיני גורמים עלומים בקרב הנתבעת ,שכן בעקבות זאת סולק התובע מקבוצות הווטסאפ
שבהן נטל חלק – משתי קבוצות תל אביב ,קבוצת ירושלים ,קבוצת הטלגרם הארצית ,וקבוצת "יד "2
של הנתבעת .בכך נשללה מהתובע האפשרות ליהנות מהשירות המרכזי והעיקרי ,ואולי היחיד,
שמספקת הנתבעת לחבריה .בנוסף נשללה מציבור המסעדנים חברי הנתבעת האפשרות להסתייע
ביכולותיו ובפעולותיו של התובע בעבורם.
 .86הוצאתו של התובע מקבוצות הווטסאפ האמורות היא פעולה שאינה כדין ,מאחר שהיא שוללת את
זכאותו ליהנות משירותי הנתבעת.
 .87משכך ,יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו עשה ,המופנה כלפי הנתבעת ,והמחייב אותה להחזיר
באופן מיידי את התובע לכלל קבוצות הווטסאפ ,הטלגרם וכל קבוצה נוספת ,ככל שקיימת והפועלת
למען חברי העמותה ובהשתתפותם.

זכות עיון במסמכי הנתבעת
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 .88סעיף (39א) לחוק העמותות ,תש"ם ,1980-קובע כלהלן:
" פנקס החברים ופנקס חברי הועד ,הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות
והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית ,יהיו פתוחים בכל עת סבירה
לעיון של כל חברי העמותה".
 .89בבג"ץ  858/89פנינה כהן נ' שר הביטחון ,פ"ד מד( )1990( 802 )3מציין השופט ת' אור בסעיף  6לפסק
הדין:
"על פי סעיף  39לחוק העמותות ,קיימת לכל אחד מחברי העמותה זכות עיון
בפנקס החברים של העמותה ,וממילא עומדת להם הזכות לעיין ולראות את
רשימת חברי העמותה ( )...נוכח זכותם של חברי עמותה לעיין בפנקס החברים
של העמותה ,ברי שיש לארגון ,אשר לידיו הגיע המידע הכולל את רשימת
האלמנות הסמכות – ולמעשה ,החובה – לאפשר את העיון כמבוקש על-ידי
האלמנות חברות העותרת".
 .90התובע ביקש לממש את זכותו לעיין בפנקס החברים ,פנקס חברי הוועד וכן בפרוטוקולים של כלל
האסיפות הכלליות שנתקיימו מאז ייסוד העמותה .לשם כך פנה התובע לנתבעת ,מספר פעמים ,וביקש
שיתואם מולו מועד ביקורו במשרדי הנתבעת (או משרד עוה"ד המסייע לניהולה) או שהעיון יתבצע
בדרך של העברת המסמכים האמורים לעיוננו באופן אלקטרוני ,והכול תוך פרק זמן סביר .ואולם
הנתבעת נמנעה אפילו מלהשיב לפנייה ,וממילא לא איפשרה את מימוש זכות העיון האמורה.
 .91משכך ,מתבקש בית המשפט ליתן צו עשה ,שיורה לנתבעת להעמיד לעיון התובע את כלל המסמכים
שהוא זכאי לעיין בהם בהתאם לסעיף (39א) האמור לחוק העמותות .כל זאת ,בתוך פרק זמן קצר
ביותר ,וזאת בהתחשב בפרק הזמן הארוך שבו מתקיים המחדל הבלתי חוקי שעניינו בהימנעות
הנתבעת מלמלא אחר חובתה החוקית לאפשר לתובע לעיין במסמכים האמורים.
 .92יצוין כי נוכח מחדלה זה של הנתבעת לאפשר לו לעיין במסמכים האמורים ,והעובדה שתובענה זו על
צרופותיה מוגשת בלא שניתנה לתובע זכותו האמורה ,הרי שהתובע שומר על זכותו לבקש מבית
המשפט הנכבד לצרף בהמשך בירור תובענה זו מסמכים שונים ,ככל שאלה יהיו בידיו בעקבות מימוש
זכות העיון במסמכי הנתבעת ,ולהוסיף על טענותיו העובדתיות והמשפטיות ככל שתידרש הוספתן
בעקבות העיון במסמכים.

סיכום
 .93על יסוד המקובץ לעיל ,יתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התביעה וליתן את הצווים המבוקשים
כלפי הנתבעת כאמור לעיל.
 .94כן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת בהוצאות התובע ובשכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.
 .95מן הדין ומן הצדק להיעתר לאמור בתביעה זו.

היום 19 ,ביולי 2021

דורון ברקת ,עו"ד

יובל יועז ,עו"ד
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לכבוד
מוטי פיליפ

כ"ב תמוז תש"פ
14/07/2020
מספר בקשה20820379 :
בכל פניה אלינו נא לציין
את מספר הבקשה

דוא"ל:
motip@dtkgg.com

הנדון :בקשה לשינוי בתקנון מסעדנים חזקים ביחד )ע"ר( 580668366 ,
סימוכין :פנייתכם מיום08/07/2020:
בהמשך לבקשתכם הריני לפנות אליכם כדלקמן:
 .1ליקויים טכניים:
 .1עמותה רשאית לשנות את תקנונה רק בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית בלבד ,כפי שמתחייב בסעיף 11
לחוק העמותות ,התש"ם .1980-לא נתקבל אצל הרשם פרוטוקול אסיפה כללית חתום על ידי שני חברי ועד.
לפיכך ,אבקשכם להמציא למשרדנו את פרוטוקול האסיפה הכללית בדבר החלטה לשינוי תקנון חתום
בחתימות של שניים מחברי הוועד .יש לציין בפרוטוקול מקום וזמן האסיפה ,מנין הנוכחים ,הנושאים
שעל סדר היום ,ההחלטות שהתקבלו ובאיזה רוב.
 .2טופס דיווח אסיפה כללית שהוגש )טופס  (2אינו סרוק כראוי ,נא להגיש טופס סרוק מחדש ,ברור וקריא.
לאחר קבלת תשובה נמשיך טיפול בבקשה שבנדון.
בכבוד רב,
מיכאל בנילוז
רשות התאגידים
רשם העמותות וההקדשות

רחוב ירמיהו  , 39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  , 9446722ת"ד  34071ירושלים  9134001טלפון *5601 :פקס02-6462548 :
 moked-amutot@justice.gov.ilשעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה'  ; 12:30-08:30יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות'

36

בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

נספח 10
מכתב רשם העמותות לנתבעת
מיום 12.8.2020
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moked hativa b
012 12-08-2020 18:44
motip@dtkgg.com

From:
Sent:
To:

מסעדנים חזקים ביחד )ע''ר(  580668366בקשה לשינוי תקנון

Subject:

סרוב לשינוי תקנון  -מכתב מפורט.pdf, -שינוי תקנון מסעדנים חזקים ביחד

Attachments:
580668366.pdf

שלום רב,
בהמשך לתשובה מן המערכת הממוחשבת מצורף מכתב מפורט נוסף במקביל.
בברכה,

מיכאל בנילוז
חטיבת חינוך ,בריאות וחברה
משרד המשפטים | רשות התאגידים – מלכ"רים

אין להשיב לדוא"ל זה ,תיבה זו אינה משמשת להתכתבות.
דרכי ההתקשרות הנם:
 Moked-amutot@justice.gov.ilאו באמצעות מענה טלפוני ארצי  *5601שלוחה 3
או באמצעות הדואר בכתובת  -רחוב ירמיהו  39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים 9446722
ת"ד  ,34071ירושלים .9134001

פניות למייל זה לא ייענו!
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

כ "ב אב תש "פ
12/08/2020
לכבוד
מסעדנים חזקים ביחד )ע "ר(
אצל מוטי פיליפ
רחוב סטימצקי אביגדור מספר בית 6
תל אביב

הנדון  :דחיית בקשה מספר  20820379בנושא  :שינוי בתקנון
מסעדנים חזקים ביחד )ע "ר( 580668366
הננו לאשר כי ביום  ,08/07/2020הוגשה לבדיקה במשרדנו בקשה בנושא שבנדון.
הבקשה לא אושרה עקב הסיבה /ות הבאה /ות :

 .1מפורט במכתב נלווה שנשלח לדוא ''ל.

בכבוד רב,
מיכאל בנילוז
רשות התאגידים
רשם העמותות

רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  ,9446722ת "ד  34071ירושלים  9134001טלפון 1-700-70-60-44 :
 moked-amutot@justice.gov.ilשעות קבלת קהל  :ימים א ' ,ב ' ,ד ' ,ה '  ; 12: 30-08: 30יום ג ' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(

כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות '
בכתובת  kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך !
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
תאריך :כ"ב אב תש"ף
 12אוגוסט 2020
מס' בקשה20820379 :
בכל פניה אלינו נא לציין
את מספר הבקשה

לכבוד
מוטי פיליפ
דוא''ל:
motip@dtkgg.com

הנדון :בקשה לשינוי תקנון מסעדנים חזקים ביחד(ע''ר)580668366 ,
סימוכין :פניותיכם מיום  08/07/2020ומיום 27/07/2020

שלום רב,
בקשתכם לשינוי תקנון מסורבת מהטעמים דלקמן:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

סעיף  3לתקנון  -הסעיף מערב בין מטרות לסמכויות ,נא להפריד בין מטרות לסמכויות.
בנוסף ,מעיון במטרות המאושרות של העמותה עולה כי המטרות שונו .אשר על כן יש לקבל החלטה
על שינוי מטרות באסיפה הכללית של העמותה ולפעול בהתאם לסעיף (11ב) לחוק העמותות.
סעיף  3.2לתקנון  -העמותה מבקשת לשמש כארגון מעסיקים .נא להציג אסמכתאות לכך
שהעמותה מהווה ארגון מעסיקים.
סעיף  4.2.6לתקנון  -מחליף בין לשון יחיד לרבים.
בנוסף נא להבהיר האם ל"חבר כבוד" ישנן זכויות וחובות כמו לחבר רגיל בעמותה .ככל שכן יש
להבהיר זאת בתקנון ,ככל שלא ,יש לשנות את המונח "חבר כבוד" למונח אחר כגון ידיד העמותה,
עמית וכיוצ''ב לעניין אנשים הקשורים לעמותה אך אינם חברים בה ,על כל הזכויות והחובות
המשתמעות מכך.
סעיף  4.4לתקנון  -הסמכות לבחירת נציג נתונה לתאגיד החבר בעמותה.
סעיף  4.7לתקנון  -הסיפא של הסעיף סותרת את הרישא שלו ומשכך לא ברור אם החלטת הוועד
ניתנת לערעור או לא .כמו כן המילה "או" לא מתקשרת לא לרישא ולא לסיפא.
סעיף  4.14.2לתקנון  -יש למחוק המילים "או החלטה של הוועד" ראה לעניין סעיף זה את האמור
בחוברת רישום עמותות שם ,מטרות ותקנון בעמוד  ,25לעניין הוצאת חבר מן העמותה (-ניתן
להורדה מאתר רשות התאגידים)
סעיף  4.14.5לתקנון  -חסרה המילה "אשר" לפני המילה אינם.
סעיף  4.15לתקנון  -נכתבה המילה יציע במקום המילה יוציא .כמו כן חסרה המילה חבר לפני
המילה מהטעמים .בנוסף ,במקום המילים סעיפי משנה או סעיפים קטנים ,נכתבו המילים תקנות
משנה שאין עניינם לכאן.
סעיף  5.5לתקנון  -יש למחוק המילה "פעילים" היות וההגדרה לא ברורה .בנוסף לכל חבר זכות
להשתתף באסיפה הכללית ללא הגבלה.
סעיף  - 5.8הסעיף לא ברור .נראה שהושמטה המילה "או" לפני המילים לא ימונה יו''ר .כמו כן
הסעיף משתמש במונחים מנכ''ל ויו''ר ולא ברור אם הכוונה לתפקיד אחד או שהם שני תפקידים

רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  ,9446722ת"ד  34071ירושלים 9134001
טלפוןmoked-amutot@justice.gov.il *5601 :
שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה'  ;12:30-08:30יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות'
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות

.11
.12

.13
.14
.15
.16
.17

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

.28
.29
.30
.31

שונים .בנוסף יש להבהיר אם המנכ''ל הוא חבר בעמותה ,ככל ואינו חבר בעמותה הוא לא יכול
להשתתף באסיפות הכלליות.
סעיף  5.11לתקנון  -יש למחוק את המילים "דרישה בכתב של הגוף המבקר לעמותה" – מסעיף
 6.13עולה כי לעמותה ועדת ביקורת ולא גוף מבקר.
סעיף  5.12לתקנון  -לא ברור לשון הסעיף .הסעיף סותר עצמו בענין בחירות .יתכן שהוחלפה
המילה עריכת הצבעה במילה עריכת בחירות .בנוסף ,ככל וההצבעה היא אלקטרונית מבלי
שהחברים רואים ושומעים זה את זה בו זמנית ,הרי שיש לציין שהסעיף כפוף להוראות סעיף (22ב)
לחוק העמותות .וכן לקבוע מנגנון אבטחה לעניין זהות המצביעים ולהבטחת הצבעה אישית.
סעיף  6.1לתקנון  -טעות סופר במילה מספר השניה .בנוסף לא ברור ממתי מתחיל מנין  7ימים.
סעיף  6.8לתקנון  -ההפניה לא נכונה.
סעיף  6.13לתקנון  -הסעיף נוקט לשון כללית .יש לפרט ולהפנות לסעיפים ספציפיים שכן לא כל
הסעיפים החלים על הוועד יכולים לחול על ועדת הביקורת.
סעיף  6.14לתקנון  -סעיף 31א לחוק העמותות קובע כי הסמכות למינוי רואה חשבון נתונה לאסיפה
הכללית.
סעיף  6.15לתקנון  -הוועד לא יכול להחליט על פיזור הוועד ,נא לתקן.
בנוסף ,האסיפה הכללית יכולה להחליט על העברת הוועד או חבר ועד מכהונתו ברוב רגיל של
החברים הנוכחים.
יש להוסיף את המילה "נוכחים" לאחר המילים "מבעלי זכויות ההצבעה"
יש לתקן את ההפניה לפרק  9שאינה מובנת.
סעיף  7.2לתקנון  -סעיף  6.1וסעיף  7.2סותרים זה את זה.
סעיף  7.3לתקנון  -יש לקבוע את השיריון בתקנון .הסעיף יבחן לאחר התיקון ויתכן כי ידרשו בו
תיקונים נוספים .כמו כן חסר רווח בין המילים ועד שלא.
סעיף  7.4לתקנון  -לא ניתן להגביל זכות של חבר לבחור לוועד ,יש לתקן.
סעיף  7.6לתקנון  -יש לציין מה הם תנאי המועמדות .לתשומת לב ,ככלל ,כל חבר רשאי להיבחר
לוועד העמותה.
סעיף  7.8לתקנון  -הסמכות למינוי ועדת הביקורת נתונה לאסיפה הכללית ,נא לתקן .כמו כן נא
לתקן ההפניה לפרק .9
סעיף  7.10לתקנון  -יש להוסיף "ובלבד שיקבע מנגנון אבטחה לעניין הצבעה אישית וזהות
המצביעים".
סעיף  7.13לתקנון  -המייסדים המכהנים כוועד מנהל אינם יכולים לבחור את ועדת הביקורת.
סעיף  7.16לתקנון  -יש לקבוע את המועד בתקנון .ככלל ,כל חבר רשאי לבחור לוועד ,אולם ניתן
לאשר מגבלה על זכותו של חבר חדש לבחור לוועד של עד  3חודשים( .ראה בחוברת רישום)
סעיף  7.17לתקנון  -נראה כי חסרה המילה "לוועד" לאחר המילה "ההצבעה".
סעיף  7.18לתקנון  -נראה כי המילה של לאחר המילה נוסף מיותרת.
בנוסף ,בשורה השלישית – במילים מבעלי זכויות ההצבעה בעמותה נראה כי הכוונה בוועד.
בנוסף "מחצית" אינה רוב אלא שוויון – נא לתקן בשני המקומות בסעיף.
כמו כן ,יש לציין מהן "החלטות מהותיות" .כמו כן ,בהתאם לסעיף  11לחוק העמותות ,שינוי
מטרות הינו בסמכות האסיפה הכללית ,ולא נדרש אישור של הוועד לשינוי.
ובנוסף ,יש להבהיר האם מחצית מכלל חברי העמותה או מהחברים הנוכחים.
סעיף  8.1לתקנון  -פיקוח על ניהול התקציב אינו מהסמכויות של ועדת הביקורת ולא ניתן להקנות
לוועדת הביקורת סמכות מעבר לסמכויות המוקנות לה בסעיף  30לחוק העמותות.
סעיף  8.2לתקנון  -טעות סופר ,כתובה המילה אינה במקום אינו.
סעיף  8.3לתקנון  -הסמכות לאישור התקציב נתונה לוועד.
סעיף  11.1לתקנון  -זימון לאסיפה הכללית חייב להיות באופן אישי לחבר ,ולכן הזמנה באתר
העמותה אינה תקינה .נא למחוק את הסעיף .הסעיף חוזר על סעיף  4.16במילים אחרות.

רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  ,9446722ת"ד  34071ירושלים 9134001
טלפוןmoked-amutot@justice.gov.il *5601 :
שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה'  ;12:30-08:30יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות'
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
 .32הערה כללית  :מאחר ומדובר באימוץ תקנון חדש יש להגיש תקנון "נקי" ללא סימון של מחיקות
והוספות.

בברכה,
מיכאל בנילוז
רשות התאגידים (מלכ"רים)

רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  ,9446722ת"ד  34071ירושלים 9134001
טלפוןmoked-amutot@justice.gov.il *5601 :
שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה'  ;12:30-08:30יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות'
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
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נספח 11
מכתב רשם העמותות לנתבעת
מיום 20.8.2020

43

>moked hativa b <mokedhativab@justice.gov.il
020 20-08-2020 11:28
''motip@dtkgg.com
Michael Beniluz

From:
Sent:
To:
Bcc:

מסעדנים חזקים ביחד )ע''ר(  580668366בקשה לשינוי תקנון מספר RE:

Subject:
20820379

שלום רב,
בהמשך להודעת הסירוב בעניין שינוי התקנון מיום  ,12.08.20וההבהרה שנשלחה אליכם ביום
 ,13.08.20הריני לפנות אליכם כדלקמן:
מעיון בטופס הדיווח על החלטות אסיפה כללית של עמותה מיום  ,08.07.20עולה כי באסיפה הכללית
מיום  01.06.20נכחו  4חברים מתוך  895חברים בעמותה.
תקנון העמותה קובע כי אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה.
מהאמור לעיל עולה לכאורה כי באסיפה הכללית מיום  01.06.20לא התקיים הקוורום הנדרש בתקנון
לקיום האסיפה ,וכי לא ניתן היה לקבל בה החלטה על שינוי התקנון.
לתשומת ליבכם ,לצורך קבלת החלטות באסיפה כללית ,לרבות החלטות על שינוי התקנון ,יש להקפיד כי
באסיפה הכללית יתקיים הקוורום הנדרש לפתיחת האסיפה ולקבלת ההחלטות.
בברכה,
נזי קצב ,עו"ד
חטיבה ב' -חינוך ,חברה ובריאות
רשות התאגידים
אין להשיב לדוא"ל זה ,תיבה זו אינה משמשת להתכתבות.
דרכי ההתקשרות הנם:
 Moked-amutot@justice.gov.ilאו באמצעות מענה טלפוני ארצי *5601
או באמצעות הדואר בכתובת -רחוב ירמיהו  39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  ,9446722ת"ד
 ,34071ירושלים . 9134001

פניות למייל זה לא ייענו.

From: moked hativa b
Sent: Thursday, August 13, 2020 11:40 AM
To: motip@dtkgg.com
בקשה לשינוי תקנון מסעדנים חזקים ביחד )ע''ר( Subject: FW: 580668366

שלום רב,
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בהמשך להודעת הסירוב שנשלחה אליכם אתמול בעניין הבקשה לשינוי תקנון שמספרה ,20820379
נבקש להבהיר כי לשם הגשת בקשה חדשה יש לכנס אספה כללית חדשה.
באספה יש לדון ולהחליט בעניין הבקשה לשינוי תקנון ובעניין שינוי המטרות.
יש להגיש טופס דווח על אסיפה כללית ,טופס דווח על שינוי תקנון וטופס דיווח על שינוי מטרות.
כמו כן יש להגיש פרוטוקול אסיפה כללית חתום כנדרש על ידי שני חברי ועד.
בברכה

מיכאל בנילוז
חטיבת חינוך ,בריאות וחברה
משרד המשפטים | רשות התאגידים – מלכ"רים

אין להשיב לדוא"ל זה ,תיבה זו אינה משמשת להתכתבות.
דרכי ההתקשרות הנם:
 Moked-amutot@justice.gov.ilאו באמצעות מענה טלפוני ארצי  *5601שלוחה 3
או באמצעות הדואר בכתובת  -רחוב ירמיהו  39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים 9446722
ת"ד  ,34071ירושלים .9134001

פניות למייל זה לא ייענו!
>From: moked hativa b <mokedhativab@justice.gov.il
Sent: Wednesday, August 12, 2020 6:45 PM
To: motip@dtkgg.com
בקשה לשינוי תקנון מסעדנים חזקים ביחד )ע''ר( Subject: 580668366

שלום רב,
בהמשך לתשובה מן המערכת הממוחשבת מצורף מכתב מפורט נוסף במקביל.
בברכה,

מיכאל בנילוז
חטיבת חינוך ,בריאות וחברה
משרד המשפטים | רשות התאגידים – מלכ"רים

אין להשיב לדוא"ל זה ,תיבה זו אינה משמשת להתכתבות.
דרכי ההתקשרות הנם:
 Moked-amutot@justice.gov.ilאו באמצעות מענה טלפוני ארצי  *5601שלוחה 3
או באמצעות הדואר בכתובת  -רחוב ירמיהו  39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים 9446722
ת"ד  ,34071ירושלים .9134001

2 of 3
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פניות למייל זה לא ייענו!
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נספח 12
הודעת ב"כ הנתבעת לרשם
העמותות מיום 18.11.2020
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נספח 13
דוגמאות לפעילות הרגילה
הנעשית בקבוצות הווטסאפ של
הנתבעת
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נספח 14
צילומי מסך של קבוצת ווטסאפ
של הנתבעת מיום 7.12.2020
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נספח 15
צילום מסך מקבוצת ווטסאפ של
הנתבעת
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נספח 16
קבלה בגין דמי חבר למסעדה
שבבעלות התובע מיום
10.5.2020
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מסעדנים חזקים ביחד
תל אביב
אביגדור סטימצקי 6
580668366

לכבוד :
סבא ג'בטו בע"מ
ח.פ514373539 .
jebeto3@gmail.com

תאריך 10/05/2020 :

מקור

קבלה מספר 86301
תאור

כמות

סה"כ

דמי חברות מסעדנים חזקים ביחד

1.00

₪1,045.00

סה"כ שקל ₪1,045.00
אופן התשלום:
כרטיס אשראי(NIS) 1,045.00₪ :
פירוט כרטיסי אשראי

תאריך  | 10/05/2020כרטיס  | 9007אופן חיוב תשלומים | תשלומים  , 12תשלום ראשון  , 88.00השאר  | 87.00סכום ₪ 1,045.00
)(NIS
* מסמך ממוחשב * תיכנון וישום :חברת קארדקום בע"מ
http://www.cardcom.co.il
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נספח 17
צילום קבלה על תשלום דמי
חבר לנתבעת מיום 17.5.2021

65

מסעדנים חזקים ביחד
תל אביב
אביגדור סטימצקי 6
580668366

לכבוד :
Ilan Zagdon
מיקוד/ת.ד
ת.ז029446218.
נייד0528880555:
jebeto3@gmail.com

תאריך 16:07 17/05/2021 :

מקור

קבלה מספר 90782
תאור

כמות

סה"כ

מסעדה קטנה  5עד  19עובדים

1.00

₪1,140.00

סה"כ שקל ₪1,140.00
אופן התשלום:
כרטיס אשראי(NIS) 1,140.00₪ :
פירוט כרטיסי אשראי

תאריך  | 17/05/2021כרטיס  | 0754אופן חיוב תשלומים | תשלומים  , 12תשלום ראשון  , 95.00השאר  | 95.00סכום ₪ 1,140.00
)(NIS
* מסמך ממוחשב * תיכנון וישום :חברת קארדקום בע"מ
http://www.cardcom.co.il

66

נספח 18
הודעת התובע לנתבעת מיום
19.5.2021
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נספח 19
מכתב התובע לנתבעת מיום
27.1.2021
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 27בינואר 2021

לכבוד
מר תומר מור ,מנכ"ל
מר עידן ויצמן ,יו"ר
עמותת "מסעדנים חזקים ביחד" (ע"ר)
רח' אביגדור סטימצקי  ,6תל אביב

דחוף
מבלי לפגוע בזכויות
בדוא"ל ובדואר

מכובדינו,

הנדון :פגמים בהתנהלות עמותת "מסעדנים חזקים ביחד"

מרשנו ,מר אילן זגדון ,מילא ידינו לפנות אליך בעניין כמפורט להלן:
 .1ביום  30.8.2018נוסדה העמותה "מסעדנים חזקים ביחד" (ע"ר .)580668366
 .2אין חולק כי מרשנו הוא חבר מן המניין בעמותה .כחבר העמותה זכאי מרשנו לכל השירותים שהעמותה
מעניקה לחבריה .זאת ,בהתאם להוראות חוק העמותות ,תש"ם 1980-וכן להוראת סעיף  4.10לתקנון
העמותה.
 .3השירות המרכזי והעיקרי שנותנת העמותה לחבריה ,הוא בהפעלת קבוצות ווטסאפ ייעודיות ,לצורך
פעילות משותפת ,ויוזמות של מסעדנים לשיפור מצבם .הדברים מקבלים משנה-חשיבות בימים אלה,
של משבר הקורונה ,הפוגע במישרין בענף האוכל בכלל ובמסעדנים בפרט .למעשה ניתן לקבוע כי קבוצות
הווטסאפ הייעודיות ,שאף ממותגות כקבוצות המצויות בבעלות העמותה ,הן נכס דיגיטלי של העמותה,
והן משמשות כשירות העיקרי שמקבלים חברי העמותה.
 .4קבוצות ווטסאפ אלה מחולקות לפי אזורים גיאוגרפיים ,ובנוסף פועלת קבוצה כללית על פלטפורמת
"טלגראם" .בקבוצות האמורות מועבר מידע חשוב ,מתקיימים בהם דיונים משמעותיים בקשר לעולם
המסעדנות ,וכן נמסרים עדכונים על המתרחש .כאמור ,לכל אלה חשיבות קריטית דווקא בתקופה
הנוכחית.
 .5מרשנו ,פעיל חברתי ותיק בעל קבלות מוכחות ,היה אחד הגורמים הפעילים והתורמים ביותר במסגרת
פעילות קבוצות הווטסאפ של העמותה .בין היתר פעל מרשנו כדי לוודא כי העמותה תתנהל באופן תקין
ובהתאם לכללים ,וכי ייערכו – כמצוות החוק – בחירות למוסדות העמותה.
 .6דומה כי פעילותו של מרשנו בעניין זה הייתה לצנינים בעיני גורמים עלומים בהנהלת העמותה ,שכן
בעקבות זאת סולק מרשנו מקבוצות הווטסאפ שבהן נטל חלק – משתי קבוצות תל אביב ,קבוצת
ירושלים ,קבוצת הטלגראם הארצית ,שבה הוא מורשה כעת לצפות בלבד אך לא להשתתף ,וקבוצת "יד
 "2של העמותה .בכך נשללה ממרשנו האפשרות ליהנות מהשירות המרכזי והעיקרי שמספקת העמותה
לחבריה.
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 .7ככל שלטענתכם מרשנו זכאי להשתתף בקבוצת ווטסאפ אזורית אחת בלבד ,הרי שעמדה זו מוקשית
בעינינו .זאת מן הטעם שהדבר אינו מסביר הכיצד הורחק מרשנו מקבוצות בעלות אופי ארצי .בנוסף,
למרשנו ידוע על חברים נוספים בעמותה הנכללים ופועלים במסגרת קבוצות ווטסאפ אזוריות רבות,
וזאת כחלק רגיל ומקובל של פעילותם בעמותה.
 .8בד בבד ,ונוכח פעילותו של מרשנו להקפיד על שקיפות בהתנהלות העמותה ,פורסמו דברים בעניינו של
מרשנו הגובלים ,לשון המעטה ,בהוצאת לשון הרע ,ואף זאת תוך חסימת האפשרות של מרשנו להתבטא
ולהגיב.
 .9הוצאתו של מרשנו מקבוצות הווטסאפ האמורות היא פעולה שאינה כדין .לפיכך הנכם נדרשים להשיב
באופן מיידי את המצב לקדמותו ,ולפעול להחזרתו המיידית של מרשנו לקבוצות האמורות ,ולכל
המאוחר בתוך  3ימים ממועד קבלת מכתבנו זה.
 .10נודה על ביצוע האמור ,על מנת שלא ניאלץ להידרש לפעולות נוספות אל מול הגורמים המוסמכים
והערכאות הרלוונטיות.
 .11יובהר כי מרשנו שומר לעצמו כל זכות בהקשר זה – לרבות הזכות לפנות לערכאות המתאימות כדי
שית נו דעתן והנחיותיהן בעניינים אלו .נבקשכם לראות במכתבנו זה פנייה אחרונה בכל הנוגע למיצוי
הליכים טרם פנייה לערכאות כאמור .בנוסף – אין במכתבנו זה או במה שלא נאמר בו ,כדי לפגוע בזכות
כלשהי מהזכויות העומדות למרשנו.

בכבוד רב ובברכה,

דורון ברקת ,עו"ד

יובל יועז ,עו"ד
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נספח 20
מכתב התובע לנתבעת מיום
7.3.2021
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 7במרץ 2021

לכבוד
מר תומר מור ,מנכ"ל
מר יונתן בורוביץ' ,יו"ר
מר עידן ויצמן ,יו"ר
עמותת "מסעדנים חזקים ביחד" (ע"ר)
רח' אביגדור סטימצקי  ,6תל אביב

דחוף
מבלי לפגוע בזכויות
בדוא"ל ובדואר

מכובדינו,

הנדון :קיום הליך בחירות בעמותת "מסעדנים חזקים ביחד" (ע"ר )580668366

מרשנו ,מר אילן זגדון ,מילא ידינו לפנות אליך בעניין כמפורט להלן:
 .1מכתבנו זה נשלח אליכם בהמשך למכתב קודם מטעם מרשנו ,ששלחנו אליכם ביום  .27.1.2021למרבה
הצער לא מצאתם להשיב לטענות שעלו במכתב או להגיב לו בדרך כלשהי עד עתה.
 .2העמותה שבכותרת ,שמרשנו הוא חבר בה ,נרשמה ברשם העמותות ביום  .30.8.2018חברי הוועד של
העמותה הם הגב' אורנה שירה רסקין נשלסקי ומר עידן ויצמן.
 .3בשנתיים וחצי שבהן קיימת העמותה ,היא טרם מצאה לנכון לקיים הליך בחירות ,כמתחייב בדין.
אכן ,מייסדי העמותה נחשבים כוועד המייסד של העמותה ,ועד לבחירת הוועד הראשון ,בבחירות
כדין ,משמשים המייסדים כוועד (סעיף (26א)( )2לחוק העמותות ,תש"ם.)1980-
 .4ואולם ,הוועד הזמני המורכב ממייסדי העמותה אינו רשאי להמשיך בתפקידו מעבר לתקופה ראשונית
קצרה ,וחובתה של האסיפה הכללית של העמותה היא לקיים בחירות ולבחור ועד לעמותה.
 .5סעיף ( 20א) לחוק העמותות קובע כי אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתכנס במועדים
הקבועים בתקנונה ,ולא פחות מאחת לשנה.
 .6בעת רישומה של העמותה אצל רשם העמותות בשנת  ,2018היא נרשמה תוך אימוץ התקנון המצוי
כתקנונה .בהמשך נעשו ניסיונות לתקן את התקנון ולערוך בו שינויים מפליגים ,אך אלה לא אושרו ע"י
רשם העמותות ,וככל הידוע למרשנו התקנון שבתוקף כיום בעמותה הוא עדיין התקנון המצוי.
 .7סעיף  7לאותו תקנון מצוי קובע כי "אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולת הוועד ועל
פעולות ועדת הביקורת ,תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד ,תחליט על אישורם ,ותבחר
בוועד ובוועדת הביקורת".
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 .8מכאן כי אסיפה כללית הייתה אמורה להתקיים לכל המאוחר בתוך  12חודשים ממועד התאגדותה של
העמותה ,ובאסיפה כללית זו היו אמורות להיערך בחירות לוועד ולוועדת הביקורת – דהיינו ,לכל
המאוחר עד לסוף חודש אוגוסט .2019
 .9כפי שאתם בוודאי יודעים היטב ,עד לרגע זה לא התקיימו בעמותה בחירות ולו פעם אחת ,והוועד
המייסד עודנו משמש כוועד מנהל בעמותה .זהו מצב שאינו תקין ,הסותר הן את הוראות תקנון
הע מותה והן את הוראות חוק העמותות .מלבד אי התקינות שבעצם קיומו של מצב כזה ,של היעדר
הליך בחירות במשך תקופה כה ארוכה ,מעורר המצב הנוכחי חשש למהלכים לא תקינים נוספים
המתרחשים בעמותה ,שהיעדר שקיפות והיעדר אחריותיות מאפשרים להם להתקיים.
 .10אמנם ,בהתאם לדיווח שמסרתם לרשם העמותות ,ביום  8.1.2019התקיימה אסיפה כללית של
העמותה .ואולם באותו מועד ,בהתאם לאותו דיווח ,היו רשומים בעמותה  2חברים בלבד – ואלה הם
המייסדים הרשומים ,ששימשו באותו מועד ועודם משמשים גם היום כחברי הוועד .זאת ועוד ,באותה
אסיפה כללית כלל לא התקיימו בחירות ,והסעיפים היחידים על סדר יומה של האסיפה הכללית היה
צירופם של חמישה חברים חדשים כחברים בעמותה ,וכן בקשת שינוי בתקנון .במאמר מוסגר ,ייאמר
כי אין זה מובן מדוע האסיפה הכללית צריכה להידרש להליך אישור צירופם של חברים חדשים ,שהרי
אין כל הוראה בתקנון או בחוק המחייבת אישור האסיפה הכללית לאישור כאמור.
 .11גם באסיפה הכללית שהתקיימה ביום  3.11.2019לא התקיימו בחירות ,כמצוות החוק והתקנון.
 .12גם באסיפה הכללית שהתקיימה ביום  1.6.2020לא התקיימו בחירות ,כמצוות החוק והתקנון.
 .13המצב הנוכחי הוא מצב שהדעת אינה סובלת .העמותה מתנהלת כמעין ממלכה פרטית בידי חברי
הוועד והמנכ"ל ,תוך השתקת כל דבר ביקורת והימנעות מביצוע מהלכים שיש בהם כדי לממש את
העקרונות שעל פיהם אמורה להתנהל עמותה כדין – שקיפות ודמוקרטיות.
 .14יוער כי טענות שהושמעו מטעמכם בקבוצות הווטסאפ ,כאילו לא ניתן לקיים אסיפה כללית של
העמותה והליך בחירות בשל תקופת הקורונה – מקורן בבורות במקרה הטוב ,ובחבלה מכוונת
בתקינות ההליכים שהעמותה מחויבת בהם ,במקרה הפחות טוב .רשם העמותות מאפשר קיום
אסיפות כלליות בתקופה זו באמצעים מקוונים ,והדבר אינו מתיר הימנעות ממילוי חובות העמותה
בהתאם לחוק ולתקנון.
 .15ביום  9.6.2020נשלחה הודעת דוא"ל ממשרדכם ,ככל הנראה בתפוצה רחבה ,שבה נמסר על הליך
הגשת מועמדות לבחירות לוועד המנהל ,שהיו אמורות להתקיים במועד סמוך לאחר מכן .בהתאם
לאותה הודעה ,הייתה הנהלת העמותה ליצור בתוך זמן קצר "ספר מועמדים" המורכב מכרטיסי
הביקור של חברי העמותה שיבחרו להתמודד בבחירות.
 .16בסמוך לאותו מועד ,הופנו להנהלת העמותה דרישות מצד חברים שונים לפרסם תקנון בחירות באופן
מיידי ,על מנת לצקת תוכן להליך הבחירות שהיה בכוונתכם לקיים .ואולם ככל הידוע למרשנו ,תקנון
בחירות כאמור מעולם לא גובש וממילא לא פורסם בקרב חברי העמותה.
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 .17ביום  25.11.2020הופצה הודעה מטעמכם ,שלפיה נקבע מועד לקיום בחירות בעמותה ,המיועדות
להתקיים ביום  ,30.3.2021ואולם כלל לא ברור מי הגוף שהחליט על מועד הבחירות ,האם הוקמה
ועדת בחירות ,האם גובש תקנון בחירות והאם ננקטו המהלכים שתכליתם להבטיח קיומן של בחירות
הוגנות ושקופות בקרב כלל חברי העמותה.
 .18מרשנו ,מר זגדון ,הוא דמות מרכזית מאוד בקרב מסעדנים ברחבי הארץ ,והוא מהווה כתובת בלתי
פורמלית לפניות ,בקשות עזרה ,התייעצות וכיו"ב מצד רבים מבין חברי העמותה .מרשנו מקדיש זמן
רב ומאמצים רבים על מנת לסייע למסעדנים ,פותר בעיות ,מסייע לגיוס כספים והסרת חסמים ,פונה
לרשויות שונות בשמם על מנת להשיג הלוואות וקבלת כספי מדינה ומקיים עמם קשר רציף.
 .19הא ראיה – לא עשרות כי אם מאות הודעות תודה והערכה שמרשנו קיבל וממשיך לקבל כל העת מצד
מסעדנים רבים .במובנים רבים ,מרשנו ממלא בעצמו את החלל שהעמותה מותירה ,בחדלונה ובאי-
פעולתה בנושאים החשובים הללו ,המקבלים אף משנה חשיבות בימים טרופים אלה של הגבלות
קורונה.
 .20מאחר שמרשנו מתעתד להציג מועמדות בבחירות הקרובות לכהונה בוועד העמותה ,ונוכח כלל האמור
לעיל ,נבקשכם לפעול באופן מיידי כדלקמן:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)

לאפשר למרשנו באופן מיידי עיון בפנקס חברי העמותה ,בהתאם לסעיף (39א) לחוק העמותות;
לגבש תקנון בחירות ולפרסמו בתוך  7ימים ממועד מכתבנו זה;
למנות ועדת בחירות בתוך  7ימים ממועד מכתבנו זה;
להודיע על המועדים הרלוונטיים לשם הגשת מועמדות בבחירות;
לוודא קיומן של בחירות הוגנות ושקופות למוסדות העמותה.

 .21אין מנוס מהמסקנה המצערת כי החלטתם לתקוף את מרשנו ולהעלימו מזירת הפעילות של חברי
העמותה ,בשל הצלחותיו והפופולריות הרבה שלו בקרב המסעדנים .למרבה הצער שוררת בעמותה
תרשות של חוסר שקיפות ,השתקה ושלטון דיקטטורי ,לא רק כלפי מרשנו אלא כלפי כל מי שמעז
למתוח ביקורת על התנהלות המנכ"ל והנהלת העמותה .חברי עמותה ,המשלמים את דמי החבר
כסדרם ,מוצאים עצמם מחוץ לקבוצות הווטסאפ בלא התראה מוקדמת .כך גם כל מי שמעז להביע
תמיכה במרשנו.
 .22יוער למען הסדר הטוב כי כל הפעולות הנדרשות במכתבנו זה ,שמרשנו מצפה מכם לבצע ללא דיחוי,
אף שיש בהן כדי להפסיק את המצב הבלתי תקין השורר בעמותה מכאן והלאה ,אין בהן כדי לאיין את
הליקויים ,הפגמים והאי-תקינות השוררים בעמותה מיום הקמתה ועד עתה.
 .23בהמשך למכתבנו הקודם ,נבקשכם שוב לפעול להחזרתו המיידית של מרשנו לקבוצות הווטסאפ
המופעלות על ידי העמותה .כל יום החולף בלא שמרשנו הוחזר לקבוצות אלה גורם למרשנו לנזק
עצום ,ומהווה העמקה של הפרת חובותיכם כלפיו.
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 .24נוכח הפגמים החמורים בהתנהלות העמותה המתוארים במכתבנו דנן ,מופנה העתקו גם לרשם
העמותות ,על מנת שישקול נקיטת צעדים בעניין זה.
 .25בנסיבות העניין ,נודה לקבלת תשובה בתוך  7ימים ממועד קבלת מכתבנו .יובהר כי מרשנו שומר
לעצמו כל זכות בהקשר זה – לרבות הזכות לפנות לערכאות המתאימות כדי שיתנו דעתן והנחיותיהן
בעניינים אלו .נבקשכם לראות במכתבנו זה פנייה אחרונה בכל הנוגע למיצוי הליכים טרם פנייה
לערכאות כאמור .בנוסף – אין במכתבנו זה או במה שלא נאמר בו ,כדי לפגוע בזכות כלשהי מהזכויות
העומדות למרשנו.

בכבוד רב ובברכה,

דורון ברקת ,עו"ד

יובל יועז ,עו"ד

העתק:
רשם העמותות
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נספח 21
מכתב התובע לנתבעת מיום
10.6.2021
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 10ביוני 2021

לכבוד
מר תומר מור ,מנכ"ל
מר יונתן בורוביץ' ,יו"ר
מר עידן ויצמן ,יו"ר
עמותת "מסעדנים חזקים ביחד" (ע"ר)
רח' אביגדור סטימצקי  ,6תל אביב

דחוף
מבלי לפגוע בזכויות
בדוא"ל ובדואר

מכובדינו,

הנדון :בקשה לעיון בפנקס חברי עמותת "מסעדנים חזקים ביחד" (ע"ר )580668366

מרשנו ,מר אילן זגדון ,מילא ידינו לפנות אליך בעניין כמפורט להלן:
 .1מרשנו חבר בעמותתכם ,ומקפיד לשלם את דמי החבר.
 .2סעיף (39א) לחוק העמותות ,תש"ם ,1980-קובע כלהלן:
" פנקס החברים ופנקס חברי הועד ,הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות
והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית ,יהיו פתוחים בכל עת סבירה
לעיון של כל חברי העמותה".
 .3מרשנו מבקש לממש את זכותו האמורה לעיין בפנקס החברים ,פנקס חברי הוועד וכן בפרוטוקולים
של כלל האסיפות הכלליות שנתקיימו מאז ייסוד העמותה .העיון יכול שיתבצע בדרך של העברת
המסמכים האמורים לעיוננו באופן אלקטרוני ,או בדרך של ביקור פיזי במשרדי העמותה ,על מנת
לעיין במסמכים.
 .4ככל שהדרך המועדפת על-ידיכם היא בדרך של עיון פיזי של מרשנו במסמכים ,נודה לתיאום מולנו
בדבר מועד קרוב למימוש זכות העיון האמורה.
 .5ודוק :ככל שהמסמכים האמורים שוכנים במשרד עורכי דינה של עמותתכם ,הרי ש"עת סבירה"
פירושה כל עת שבה פועל משרד עורכי הדין בהתאם לשעות העבודה הרגילות .על אף האמור ,יאפשר
מרשנו פרק זמן של עד  7ימים ממועד משלוח מכתבנו זה ,על מנת לאפשר לכם לממש את זכות העיון
שלו .לאחר מועד זה לא תיחשב העמותה כמי שעמדה בהוראות סעיף (39א) האמור לחוק.
 .6נודה על עדכוננו בהקדם בעניין זה.
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בכבוד רב ובברכה,

דורון ברקת ,עו"ד

יובל יועז ,עו"ד

העתק:
משרד עורכי דין טיקוצקי קנטור ,נס ,עמית גרוס ושות'
לידי עוה"ד אייל גלובוס ,עמית גרוס ,ומוטי פיליפ
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נספח 22
מכתב הנתבעת לתובע מיום
22.3.2021
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22.3.2021
לכבוד,
דורון ברקת ,עו"ד
יובל יועז ,עו"ד
אבא הלל  ,12מגדלי חוגי רמת גן 5250606

הנדון :מכתבכם מיום 7.3.2021
א.ג.נ
הרינו לפנות אליך בדברים הבאים:
 .1תחילה ,נבהיר כי אנו מכחישים טענותיכם כפי שאלו מפורטות במכתבכם שבנדון.
 .2בנוסף ,נבקש להביא לידיעתכם כי מכתבכם שבנדון נמצא בבדיקה ומיד עם השלמתה ,נשיבכם דבר.
 .3אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או למצות מטענותינו ו/או להוות ויתור או הודאה כלשהם.

בברכה,
ע״ר מסעדנים חזקים ביחד
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נספח 23
תדפיס הודעה מטעם הנתבעת
באתר האינטרנט שלה מיום
25.11.2020
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אם אינך יכול לראות את העלון כראוי לחץ כאן
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להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
עלון זה נוצר והופץ באמצעות מערכת פלנדו
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נספח 24
פרוטוקול אסיפה כללית של
הנתבעת מיום 8.1.2019
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נספח 25
תקנון הנתבעת כפי שאושר ע"י
רשם העמותות
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שם העמותה :מסעדנים חזקים ביחד )ע"ר(
מספר העמותה580668366 :
תקנון מצוי של עמותה
סימן א' :חברות
קבלת חברים

זכויות וחובות של
חבר

פקיעת חברות

)א( מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
.1
)ב( אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני )שם ,מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה )שם העמותה(.
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב
לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
)ג( ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד;
סירב הועד לקבל את המבקש ,רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
)א( חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד
.2
בכל
הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
)ב( חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
)ג( הועד ,באישור האסיפה הכללית ,רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה
על החברים.
)ד( פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן
החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
)א( החברות בעמותה פוקעת –
.3
) (1במות החבר ,ובחבר שהוא תאגיד  -בגמר פירוקו;
) (2בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד
שלושים יום מראש;
) (3בהוצאתו מן העמותה.
)ב( האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת הועד ,להחליט על הוצאת חבר מן העמותה
מאחד הטעמים הבאים:
) (1החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
) (2החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של
האסיפה הכללית;
) (3החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
) (4החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או
נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.
)ג( לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו
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מתן הודעות לחבר

הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו ,ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה )ב(),(1
) (2או ) (3אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו
.4
ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה
העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
סימן ב' :האסיפה הכללית

זמן ומקום
הזמנה

תפקידים של
אסיפה כללית רגילה

מנין

יושב ראש ומזכיר
החלטות
פרוטוקול

יומה ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
.5
 .6אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין
יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
 .7אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת,
תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ,תחליט על אישורם ,ותבחר בועד ובועדת
הבקורת.
)א( אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה
.8
מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת
מספר הנוכחים.
)ב( לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,יראו את האסיפה
כנדחית ,ללא צורך בהזמנה נוספת ,בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום ,ובאסיפה נדחית
זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.
 .9אסיפה כללית תבחר ,מבין חברי העמותה ,יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
 .10החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון
זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים ,רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
 .11מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
סימן ג' :הועד

מספר החברים
תקופת הכהונה

השלמת הועד

ישיבות הועד
החלטות
פרוטוקול
זכות הייצוג

 .12מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.
) .13א( הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד
חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
)ב( חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר
הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
) .14א( נתפנה מקומו של חבר הועד ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של
העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או
הנותר להמשיך לפעול כועד.
)ב( חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר
העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
 .15הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה להן ,המנין הדרוש בהן ודרך
ניהולן.
 .16החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים ,לא נתקבלה
ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
 .17הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
 .18הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים
שיחייבו אותה ,ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
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סימן ד' :ועדת הבקורת
תחולת הוראות

.19

הקמת סניפים
וארגונם

 .20העמותה רשאית ,בהחלטת האסיפה הכללית ,להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת
סדרי ניהול עניניהם.

הוראות תקנות  12עד  17יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על ועדת הבקורת.
סימן ה' :סניפים

סימן ו' :נכסים לאחר פירוק
העברת נכסים
עודפים

 .21פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו נכסים אלה
לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו
בחוק החברות ,התשנ"ט 1999-בעלת מטרות דומות.
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