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תקציר מפרוטוקול מועצה ארצית מתאריך 1.3.19
השתתפו :

מצ"ב רשימה

הוזמנו :

עו"ד שלמה יוספסון ועו"ד דורון דינאי

ד"ר סגל :

זוהי ישיבת המשך מהישיבה שהתקיימה ב –  8.2.19ולכן אותה נשיאות תכהן
גם בישיבת המשך זו  :ד"ר אליעזר שולומון ,ד"ר ברנט רוטנברג ו -ד"ר אריאל
סלוצקי.

התקיימה הצבעה לגבי חברי נשיאות המועצה הארצית.
הוחלט :

פה אחד לאשר את חברי הנשיאות שצויינו לעיל.

ד"ר שולומון  :סדר היום נשאר סדר היום שהופץ לקראת הישיבה הקודמת  :בחירת יו"ר הר"ש
זמני בעקבות הודעתו של ד"ר חן על התפטרותו מתפקיד זה.
חמישה חברים הציעו מועמדותם לתפקיד זה :
ד"ר עקיבא אלעד
ד"ר דן חפץ
ד"ר ליאור קצפ
ד"ר חיים נוימן
ד"ר אבי אהרונוביץ – הודיע שמסיר מועמדותו.
כל חבר יקבל זכות דיבור ויציג את מועמדותו .כל אחד מהנוכחים יצטרך לבחור.
ההצבעה תהיה הצבעה גלויה .כל חבר מועצה יצביע פעם אחת עבור מועמד אחד.
ד"ר אלעד :

הציג לפני הצירים את תכניותיו לעתיד ובעיקר לגבי שינויים בתקנון הר"ש להפוך
אותו ליותר דמוקרטי.
הודה לד"ר חן על פעילותו במשך שנים רבות ואיחל לכולם הצלחה.

ד"ר דן חפץ ,בשעה  09:05נעדר.
ד"ר קצפ :

תודה שאתם פה והסכמתם להגיע לכאן שוב למען ההליך הדמוקרטי.
שמי ליאור קצפ .גדלתי בהר"ש ופעיל בה משנת  1996מאז שנבחרתי למזכיר
מחוז תל-אביב אני פועל למענכם בהתנדבות .אני רואה את החבר בארגון כחלק
החשוב ביותר בו .ההון האנושי שיש לנו בארגון הוא עצום .אנחנו משקיעים
המון ,יחד עם חברים נוספים ,למען החברים .יכול להיות שיש להשקיע יותר
בהעברת דיווח על הפעילות שלנו לחברים .נשקיע יותר בהסבר לחברים על כל
הנסיונות בפעילותנו ,גם אם לא צלחו.
נמשיך לעבוד למענכם ולמען ארגון טוב יותר.

ד"ר נוימן :
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כל הנמצאים באולם מכירים אותי ,שריד הדינוזאורים של הר"ש .אישית ,אני
תומך בד"ר קצפ .מועמדותי היא אלטרנטיבה לתת גם לדור הקודם ייצוג.
מבחינתי ,מכל הלב ,מציע לתמוך בד"ר קצפ.

ד"ר אהרונוביץ  :הודיע שמסיר את מועמדותו וגם איננו נוכח.

ד"ר שולומון  :מבקש לקיים הצבעה.
עו"ד יוספסון  :מחדד – כל מי שנמצא כאן הינו עם פתק הצבעה כחול והוא נציג המועצה
הארצית .כשייקרא שמו של המועמד  -יאספו הפתקים של מי שהצביע עבורו
ויוכנסו למעטפה אישית ואחר כך ייספרו.
ד"ר שולומון  :הצבעה אחת בלבד.
מי בעד ד"ר עקיבא אלעד ?
אף אחד לא הצביע.
מי בעד ד"ר קצפ ליו"ר זמני של הר"ש?
נאספו הפתקים.
מי בעד ד"ר נוימן ליו"ר הזמני של הר"ש ?
נאספו הפתקים.
מזכיר ד"ר חפץ אינו נמצא בין הנוכחים.
על פי המלצת עו"ד יוספסון מציע לקיים הצבעה עבור ד"ר דן חפץ למרות שאיננו
נוכח.
ד"ר חפץ לא הסיר את מועמדותו ולכן מבקש לקיים הצבעה.
אף אחד לא הצביע.
לאחר ספירה :
ד"ר עקיבא אלעד :

אין אף פתק.

ד"ר חיים נוימן :

 4פתקים

ד"ר ליאור קצפ :

 38פתקים

ד"ר דן חפץ :

אין אף פתק

הפתקים הוכנסו למעטפה נפרדת לכל מועמד ונרשם שמו עליה.
ד"ר שולומון  :אני מכריז על ד"ר ליאור קצפ כיו"ר זמני של הר"ש עד תום הקדנציה של היו"ר
הקודם.
ברכות לד"ר קצפ עם כניסתך לתפקיד החדש ויחד עם זאת אני רוצה להביע
תודה לד"ר חן שהנהיג אותנו במשך שלושה עשורים בנאמנות ובחכמה.

-
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עו"ד יוספסון  :בהתאם לסעיף  15.3לתקנון הר"ש על הנבחר להתפטר מתפקידיו כיו"ר מחוז
מרכז של הר"ש ,כמזכיר הועד המרכזי וכיו"ר ועדת פרט.

ד"ר פורמן ביקש זכות דיבור.
הנשיאות מאפשרת לד"ר פורמן לדבר.
ד"ר פורמן :

מבקש שנילי חן תהיה באולם ,ובהתאם נכנסה.
מברך את כולם .אני ד"ר נתן פורמן ,יו"ר המכון ללימודי המשך בחיפה .מילאתי
תפקידים ציבוריים רבים כמו יועץ לשרים וכו'
קרה משהו שמבחינתי מאוד חמור כאשר כבן אדם נפגעתי .לי יש חסרון שאין לי
ברקסים והמוח לפעמים עושה דברים לא הגיוניים ולא מתיישבים עם ההתנהגות
שלי הרגילה .כל זה קורה בגלל "תפוח רקוב" שיש בצפון.
ראשית ,אני מתנצל בפני ד"ר חן ,שמעולם לא היה לי ספק ביושרו .תפקיד זה
כיו"ר הר"ש פגע בבריאותו ובפרנסתו .לא הייתי צריך להזכיר אותו כלל במדיה
הדיגיטלית .כמעט אף פעם לא סורבתי על ידו .במשברים ובמיוחד בצפון ,שהוא
מאוד בעייתי ,ולכן אני מבקש מאיציק ומנילי סליחה ובמקביל מליאור שהגזמתי
גם עימך .היית אציל נפש שלא הגבת.
יחד עם זאת ,אני לא יכול לספוג עלבון שידרכו עלי ,ירקו עלי.
שוב מתנצל לפני ליאור ורעייתו.
אני לא יכול לתקן והתנצלות לא תמחק אבל גם לי יש נשמה וגם אני נפגעתי ,אך
החיסרון שאינני יודע לעצור.
שוב מתנצל ומאחל בהצלחה.

ד"ר קצפ :

תודה רבה וכל הכבוד שהיה לך האומץ לעמוד ולדבר כך .אני שמח שלי היתה
סבלנות לנשום ולנשום ,כי בסופו של דבר כולנו באותם סירה וסיר שממנו
אוכלים.
מקווה שהמחר יהיה יותר טוב .בפוליטיקה צריך לקחת בחשבון שצריך מידי
פעם לחטוף מהלומה שממנה רק לומדים ומתחזקים.
תודה לעקיבא שכיבד אותנו בנוכחותו.
מודה לד"ר נוימן ,אשר מקדיש מזמנו  24/7לפעילות למען החברים והר"ש.
מודה לד"ר חן שפורום זה צר מלהכיל את כל עשייתו בעבר ,בהווה ומאמין שגם
בעתיד.
תודה לך ד"ר חן ,שלימדת אותי לעשות את הצעד הנכון דקה לפני ולא אחרי.
מודה לאשתי שסופגת עימי הכל .רעייתי ואריאל הם אלו אשר מאזנים אותי
בתגובותיי.
לד"ר חן יש את נילי וגם לה התודה.
מודה לכם שאתם נותנים בי אמון ואשתדל ככל שאוכל לעשות את הדבר הנכון
למען המקצוע.

עו"ד יוספסון  :מבקש להביע תודתי כי עברנו טלטלה גדולה מאוד וככזה שמלווה את ד"ר חן
משנת  ,97ישבנו שעות וימים מחוץ לשעות העבודה.
אנחנו שני יועצים משפטיים עושים כמיטב יכולתנו שהר"ש ומוסדותיה יפעלו על
פי תקנון הר"ש למען שקיפות ולעשות הכל על פי חוק ותקנון ומאחל שלד"ר קצפ
תהיה אותה פוריות כפי שהיתה לד"ר חן.
ד"ר שולומון  :מבקש להתייחס לנאומו של ד"ר פורמן .אני מגנה ומסתייג מחלק מדבריו ,לא
אלו שהתייחסו לד"ר חן ולד"ר קצפ ,אלא לחלק השני של הנאום ,שבו נאמרו
מילים חמורות ,בלי להיכנס לפרטים אומר שמי שיחליט לגבי מי הוא ה"תפוח
הרקוב" יהיה הציבור בצפון.
-
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על החתום :
ד"ר אליעזר שולומון..................................................
ד"ר ברנט רוטנברג....................................................
ד"ר אריאל סלוצקי...................................................

בתאריך  15.3.19התקיימה ישיבת הועדה המרכזי.
בעקבות התפטרותו של ד"ר חן מתפקיד יו"ר הר"ש ובחירתו של ד"ר קצפ ליו"ר הר"ש הזמני עד
לבחירות  – 2020הוחלט על מינויים של הרשומים מטה לתפקידים הבאים :
ד"ר אידה גרינברג לתפקיד חברה בועדה המרכזי
ד"ר חיים נוימן לתפקיד מזכיר הועד המרכזי
ד"ר אבי אהרונוביץ ליו"ר מחוז תל-אביב
ד"ר רן סיונוב לתפקיד מזכיר מחוז תל – אביב
כמו כן אושר מנויה של רו"ח אורלי אושר למבקרת פנים של הר"ש.

