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לכבוד :וועדת הביקורת של אומ"ץ
לידיעת :יו"ר העמותה ,חברי הנהלת העמותה ,מנכ"ל

הנדון :חשד לניהול לא תקין בעמותת אומ"ץ
חברים יקרים ,שלום.
א .הצגת הבעיה
אבקשכם לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתייחס להפעלת אתר האינטרנט של
העמותה )להלן :האתר( ובעניין ההתייחסות לחבר עמותה ,שמונה ע"י ההנהלה כאחראי על האתר.
מדובר בשרשרת של אירועים ,שיש בהם כדי להשליך על תדמית העמותה בטווח הרחוק.
אבקש מוועדת הביקורת לבחון את התנהלות העניינים ולהגיש את מסקנותיה בהקדם האפשרי.
אין כוונת פנייה זו כדי לנגח ,חלילה ,את הממונים בעמותה ,אלא בעיקר כדי לבחון את תהליכי קבלת
ההחלטות ומימושן ,אי-עמידה בהוראות נוהל פנימי ומחייב ואי-מילוי הסכם כתוב.
התנהלות מוסדות העמותה ,במקרה המתואר להלן ,מלמדת כי אין באומ"ץ דפוסי עבודה מו ְבנים ומו ָבנים
לכל .הממונים בעמותה התעלמו מקיומו של נוהל מחייב ולא קיימו הסכם כתוב .הודחתי מתפקידי כפי
שיוסבר בהמשך ואני רואה בכך עדות לניהול בלתי תקין ,שלא לדבר על חוסר אתיקה.
ב .פירוט העובדות
 .1להווי ידוע לכם כי תכננתי ,פיתחתי ,והפעלתי בהתנדבות את האתר במשך תקופה ארוכה ,באופן
חלקי החל מאוגוסט  2004ובאופן מלא ובלעדי ,מחודש נובמבר .2006
 .2בתאריך  27/2/07מוניתי ע"י הנהלת אומ"ץ ,בין היתר ,כאחראי על האתר.
ריכזתי טפלתי ותיעדתי תוך הקפדה יתרה ,את כל המידע הקשור בניהול האתר.
קבלתי כרטיס ביקור של אומ"ץ עליו צוין "אחראי פרויקטים הגנת הסביבה ,אינטרנט".
 .3על פי נוהל מחייב שאושר ע"י הנהלת העמותה בתאריך  ,9/1/07מזכירות העמותה רשאית להשעות
לאלתר אחראי על פרויקט על פי שיקול דעתה ,ותביא את נושא לדיון בהנהלת העמותה ללא דיחוי,
בו הצדדים יוכלו להעלות את טענותיהם .במקרה זה הדבר לא נעשה .לכן הופתעתי לקבל את
מכתבו של פליצ'ה )ר' נספח א'( שחרף הרעפת המחמאות ,משתמעת ממנו הדחה לשמה .להלן,
תיאור השתלשלות העניינים שהובילה להדחה כאמור לעיל.
 .4בתאריך  3בנובמבר  2007קרס מחשבי הפרטי ולא ניתן היה לתקנו .לכן השאילה לי אומ"ץ מחשב
נייד .על מחשב זה הותקנה בידיעת העמותה חבילת תוכנת אופיס מקורית ללא מספר קוד חוקי.
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בהעדר הקוד לא עלה בידי להמשיך את עדכון של האתר ,שלא לדבר על המשך פיתוחו.
 .5חזרתי והתרעתי בפני הגורמים הנוגעים בדבר באומ"ץ כי לצורך תפעול האתר נדרשה חבילת
 ,MS Officeכמתחייב מההסכם שהוחתמתי עליו בתאריך  .27/12/07אולם ,במקום לספק קוד
הפעלה ,כמבוקש וכמובטח ,הורתה לי העמותה להחזיר את המחשב שהושאל לידי.
לכן בוטל הסכם השאלה למחשב שהיה בחזקת "אבן שאין לה הופכין" .ללא התקנת חבילת אופיס
עם קוד חוקי ,לא היה מנוס מביטול כתב ההתחייבות להפעלת האתר.
משמעות הדבר ,הושעיתי מתפקידי כשהפכתי להיות בעל כורחי "כנר בלי כינור".
 .6מעולם לא הודעתי לעמותה על ביטול המינוי )ר' ס"ק .(2
 .7בפגישתי עם פליצ'ה ,בתאריך  ,28/1/08שנערכה בקפה מוצרט ,שבתי וביקשתי ממנו לקדם רכישת
תוכנת אופיס מקורית וחוקית של מיקרוסופט לצורך ניהול האתר .עוד הבהרתי לפליצ'ה כי -
)א( חברי מערכת האתר נמנעו מלהגיב להצעתי הכתובה לנוהל ,שהיה בו כדי
להסדיר את עדכון האתר והמשך פיתוחו.
)ב( פיתוח האתר ועדכונו היום-יומי אלו שני תחומים נפרדים ,הגם שבעבר הייתי
הגורם היחיד בעמותה ,שביצע את כל הפעילויות שנדרשו לניהולו ולתפעולו
התקין והשוטף של האתר.
)ג( לדאבוני התקיימה רק ישיבה אחת של "מערכת האתר" בתאריך 27/11/07
ומועד הישיבה הבא נדחה מסיבה שאינה ידועה לי.
 .8בעקבות קבלת המכתב )ר' נספח א'( התקשרתי לפליצ'ה טלפונית והבעתי את פליאתי על הדרך
המקורית בה נקט כדי להודיע לי כי סיימתי את תפקידי כמנהל האתר.
 .9בהמשך לשיחתי הטלפונית עם פליצ'ה ) (21/3שלחתי לו מכתב הבהרה )ר' נספח ב'(.
אולם לדאבוני טרם קבלתי תגובה למכתבי זה.
ג .טענותיי
 .1הואיל ולא קבלתי תגובה למכתבי )ר' נספח ב'( ,הגעתי למסקנה כי הממונים בעמותה
הדיחו אותי מתפקידי.
 .2לפי הוראת הנוהל המחייב ,שאושר ע"י הנהלת העמותה בתאריך  ,9/1/07היה עליהם
להציע לי לשאת את דברי ,ללא דיחוי ,בדיון בפני כל חברי ההנהלה.
 .3הממונים בעמותה ידעו את העובדות ,דלהלן:
)א( מעולם לא פרשתי מתפקידי כאחראי על האתר.
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)ב( נמנע ממני במפגיע להמשיך ולעדכן את האתר ,או לעשות בו פעולות אחרות כנדרש,
בשל העדר האמצעים הנדרשים.
)ג( לבקשתו של פליצ'ה נפגשתי לאלתר בתאריך  12/12/07עם נתנאל יקיר ,במטרה
לקדם את המשך פיתוחו של האתר ,כאשר הייתי אמור להוביל אותו.
)ד( לו החלטתי לפרוש מתפקידי כאחראי להמשך פיתוחו של האתר ,הייתי דואג לבצע
חפיפה ,ככל שיידרש ,עם מי שהממונים בעמותה יבחרו ,בדרך נאותה וכשרה.
)ה( המשכתי לבצע שדרוגים ועדכונים באתר העמותה עד לסוף חודש ינואר  2008וכל
זאת ,כאמור ,באמצעות המחשב של בני .לאחר מכן לא נותר בידי כל אמצעי לביצוע.
 .4חרף היותי הגורם האחראי על האתר האינטרנט ,ביצעה העמותה שינויים יסודיים באתר
)אלו דברי יו"ר העמותה בהודעת דוא"ל ששלח לחבר עמותה ,מיכאל פלג(.
 .5בתאריך  14/3/08התקשר אלי טלפונית ניצן ברזני ,בקריאה בהולה לסייע בעניין האתר.
לתדהמתי גיליתי כי חלקים חשובים מאד באתר העמותה נדרסו ו/או שונו בצורה בלתי
מקצועית .כל זה נעשה ללא כל תיאום עמי וללא הליך מסודר של העברת תפקיד.
ד .סיכום
 .1נסיבות המקרה יש בהן כדי להעיד על התנהלות לא תקינה ועל חוסר אתיקה מצד
הממונים בעמותה .בעשר אצבעותיי ,בהתנדבות מלאה וללא כל עזרה ,או תמיכה ,בניתי
את האתר .אולם ברגע שהעמותה נדרשה לספק משאבים הודחתי.
 .2העדר תגובה למכתבי )ר' נספח ב'( פירושו הודאה שאכן הודחתי מתפקידי ,חרף
המחמאות )ר' נספח א'( שיש בהן כדי להטעות.
 .3לאור האמור לעיל ,אבקש מוועדת הביקורת לבחון את התנהלות העמותה ולדווח בכתב
על ממצאיה לח"מ ולהגישם בבוא העת גם בפני האסיפה הכללית .כל זאת לפי הוראות
סעיף  30של חוק העמותות ,התש"מ ) ,1980 -תיקון מס'  ,10תשס"ז .(2007 -

בברכה,
דורון א .טל )טירקל(
לוט :נספחים א'-ב'
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נספח א'  -מכתבו של פליצ'ה פלד ,מתאריך  18מרץ 2008
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נספח ב' – תשובתו של דורון טל לפליצ'ה פלד ,שנותרה ללא מענה
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