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 ' בחשון תשע"טדתאריך: י
 2019נובמבר  12                          

 180/19סימוכין: כללי/

                                                                      
 הארגון הארצי של גמלאי התעשייה האווירית. חברות וחברי אל:

 
 

      ,גמלאים יקרים
 

 מר יהודה מור.הנדון: 
 

 בהמשך למכתבי הקודמים להלן המסמך המלא והמדויק.

הננו מוצאים לנכון לשתף אתכם, בנדון, לאור בקשות לפרטים שקבלנו מחברים בנושא ש

בהחלטה יוצאת דופן שקבלה מועצת הארגון, לגבי אחד  ,ציבור גמלאיות וגמלאי הארגון

 מחבריה.

חבר הארגון, יהודה מור, הוצא משורות הארגון, בהצבעה שנערכה בישיבת המועצה 

 נגד. 11בעד ומול  31, ברוב קולות של 22.9.2019מיום 

מועמד עצמאי, , פעל י. מור שנבחר כ2015, סוף דצמבר תמאז תחילת הקדנציה הנוכחי

 בארגון.הפרטי לדבריו, ובתוקף זאת, לממש את חזונו 

אלא, שבמקום לנסות ולקדם את פועלו ורעיונותיו עפ"י ובהתאם לכללי ההתנהגות 

הראויה שמאוגדת בנהלי הארגון, בחר י. מור לנקוט ביוזמות אישיות, ובניגוד לדעת 

א עלו בקנה אחד עם החלטות והנחיות מנהליו וממוניו, וזאת בכל פעם שרעיונותיו ל

 הנהלת הארגון, הוועד ואף לא מול החלטות הוועדות בהן כיהן כחבר.

י. מור העתיק פעילויותיו ממשרדי הוועדות והארגון, לביתו הפרטי ופעל לקידום 

רעיונותיו בפורומים חיצוניים, כגון פרלמנטים ומקומות כינוס של חברי הארגון ושאינם 

הנגועים בניגודי  גורמים חיצוניים,רגון. כל זאת תוך שהוא משתף מוגדרים כמועדוני הא

 עניינים, וכאלו שלא אושרו ע"י הארגון.

וכל הפעילות הזאת בהמשכיות וברציפות במשך כל שנות הקדנציה. זאת בנושאים 

לשתי הוועדות אליהן נבחר, וגם בוועדות אחרות שאינו חבר בהן והשתרבב  המשויכים

היה חשיפה אל מול קהל רב מקרב הציבור שלהן יועץ. המכנה המשותף אליהן איכשהו, כ

לצרכיו בהם עשה י. מור שימוש  .שלנו ושפרטיו האישיים נמצאים במאגרי וועדות אלו

 במחשבו הפרטי בביתו.

י. מור נקרא פעמים רבות לסדר, הן ע"י הוועדות בהן כיהן, הן ע"י הוועד, כולל שימוע 

 הלת הארגון.שנערך מולו, והן ע"י הנ
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גם וועדת הביקורת נדרשה לנושא, הן כביקורות יזומות שנערכו מטעמה והן גם עפ"י 

תלונות שנתקבלו מחברים בארגון. בכל אחת ואחת מהביקורות שנערכו ובדו"חות 

 .שהוצאו בעקבותיהם, מופיעים בממצאים ובהמלצות הוועדה, לקרוא למר מור לסדר

מהוועדה/ות, ולאחרונה, גם משורות  תועול להדחובאם המקרים חוזרים על עצמם, לפ

 הארגון.

תוך וכשלא מומשו ההמלצות לטיפול בנושא דנן, וזאת תוך ניסיונות, במהלך השנים, 

אימוץ גישה סלחנית ביותר )שבדיעבד לא הצדיקה את עצמה(, ניגש הארגון לפעול 

 להוצאתו מהארגון.

עי מניעה משפטית לקיומה של רק כשהובן למר מור על מגמה זאת, נקט הוא באמצ

 ישיבת מועצת הארגון, או לחילופין, למנוע את הדיון בעניינו בישיבה זאת.

 ליתן צו מניעה כנגד קיום ישיבת המועצה. י. מור פנה לבית המשפט המחוזי בלוד וביקש

עלולה היות ומדובר על ערב בחירות בארגון, אפשרות הוצאתו מהארגון, כי נימוקיו היו 

ע ממנו להיבחר שוב וגם לא לבחור. וכל היוזמה לכך מונעת, לטיעוניו, בשל שיקולים ומנל

 זרים )שיקולי בחירות(.

הארגון, עפ"י דרישת בית המשפט, הגיש את המענה לטיעונים ובדיון שהתנהל, למחרת 

הגשת המענה, בפני כבוד השופט, סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בלוד, הובררו, מעל 

 -עובדות הבאות:לכל ספק, ה

י. מור העלים והסתיר מבית המשפט, בעתירתו, את כל מעלליו ופעילויותיו, החל  -

 ועד לאחרונה, ושפורטו קודם לכן על ידינו. 2016משנת 

סעיפי תקנון הארגון לנהלי הארגון, ובהתאם לעפ"י  ,הארגון פעל כיאות וכנדרש -

 סעיפי חוק העמותות.לו

לערוך שימוע נוסף לדיון המשפטי הקרובה  תכוון, בישיבת המועצההארגון ה -

ולאפשר למר מור להשמיע, פעם נוספת, טיעוניו בפני הנוכחים. ובנוסף ולפנים 

משורת הדין, לאפשר לבא כוחו, העו"ד, להופיע גם כן ולהשמיע דבריו בפני 

 הפורום )למרות שאין חובה לכך(.

התנהל באופן תקין אי לכך, השופט לא מצא, כל סיבה ליתן צו מניעה להליך ש -

 לגמרי ושעדיין לא מוצה עד תומו. השופט התיר לארגון להמשיך בסדר יומו.

 בעקבות דברי השופט, מר מור ובא כוחו העו"ד, העדיפו, למשוך העתירה חזרה אליהם.

, התכנסה מועצת הארגון. בישיבתה זאת 22.9.2019קודם לכן, בתאריך  צויןוכפי שכבר 

 נוסף שנערך לו.השימוע המיע טיעוניו במסגרת למר מור להש שוב ניתן

אלא שמר מור, העדיף מסיבותיו הוא, שלא להתייצב ישירות מול הנוכחים, ושלח את בא 

להזכירכם, הופעתו של בא כוחו, העו"ד, התאפשרה כמחווה  לטעון במקומו. ,כוחו העו"ד

 שפט.מיוחדת של הנהלת הארגון, ושקבלה את ברכת הדרך וההערכה של בית המ

 רק לקראת סוף הישיבה, הרהיב עוז מר מור, ניגש לבמה ואמר מילות סיכום משלו. 

חברינו הגמלאים, הנושא וההחלטה שנתקבלה אינם נושאים רגילים ואינם פשוטים כלל 

 וכלל.
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לא כל יום מוציאים חבר משורות הארגון, גם לא זכורות לנו דוגמאות דומות מהעבר 

 הקרוב.

 קוימובדרכים שונות, בעיקר סלחניות, לאפשר המשך הפעילות.  אלא שהארגון ניסה,

לשם כך מפגשים רבים לגשר על הפערים. כל הניסיונות לא צלחו ותמיד חזר מר מור 

 לסורו.

גם בבית המשפט הצהרנו, וגם בהזדמנות זאת, אנו, חברי הנהלת הארגון, חוזרים על 

נות פעילות בקדנציה הנוכחית, לא ש 3-בפניכם חברים, כי לאחר יותר מ ,זאת תנוהצהר

יתכן שפעילות קלוקלת ואנטי ארגונית, של אחד מחבריה, ובמיוחד מאחד מנבחריה, 

 תסתיים בקול תרועה רמה ובפשרה.

רה, ובצער רב בידי הארגון כל ברי ההיו לכך הזדמנויות אין ספור. ומשלא צלחו, לא נותר

 ננקט ההליך החמור מכולם.

נאמר לשופט, תחנך ותוביל לאנרכיה, הן בהתנהגויות והן כך זה, כל דרך אחרת, בשלב ה

ל יסולח, תינתן חנינה, ואפשר להמשיך בדרך ודומות, ובסופן, הכ בהתהללויות

 הקלוקלת.

 אין זאת דרך הארגון, לטובתכם חברות וחברים.

מכיוון שמאז קבלת ההחלטה כדין במועצת הארגון, הארגון חווה מתקפות של טרוניות, 

נות, אי שביעות רצון ובעיקר, מידע כוזב המועבר בקרב הציבור שלנו, מצאנו צורך תלו

לשטוח בפניכם, בפירוט רב, ושלא כמקובל במקרים אחרים, את רצף האירועים שקדמו 

 להחלטה והסיבות שהובילו למהלך ולהחלטה שנתקבלה.

ון, מצטערים מאד על כך שהודעתנו זאת יוצאת אליכם במאוחר. לא אנו, הנהלת הארג

היינו מספיק רגישים לרגשות הציבור )מפאת עיסוקים אחרים דחופים מחויבי 

המציאות(, לגבי הגלים שהתעוררו בציבור כתוצאה מההחלטה. הנהלת הארגון תקוה 

 דק למידע.שההסברים המפורטים שלהלן, יתנו מענה מלא לשאלותיכן ורצונכם הצו

ל בר דעת, , ולו הקטנים ביותר מצד הארגון, הרי ברור לכהמשג ואתה טעות יאם הי

מתיר את המשך המהלך והיה מונע את קיום ישיבת המועצה. ודי  השבית המשפט לא הי

     לחכימא ברמיזא.

 שלכם, הנהלת הארגון,
 
 

 שפי  עקב י
 הארגון יו"ר 

 
 חברי מועצת הארגון

 חברי וועדת הביקורת


