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 :כדלקמן בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת

 4בסעיף , בטענתה חסרת השחר כלפי העותר המפרט ותומך, מטעמהתצהיר של מי להגיש , 1משיבה ללהורות  .1

ש בניסיון לגרום 'לביהמאין זו הפעם הראשונה שהוא פונה "ולפיה , בקשת העותר להקדמת דיוןל התלתגוב

 ".במיתרש לסייע לו בניהול בתי הספר 'לביהמ

בהוצאות לדוגמא על הכפשת העותר  אותהולחייב  1 מתגובת המשיבה 4סעיף להורות על מחיקת , לחילופין .2

 .של בית המשפטהטעיה אי אמירת אמת ותוך , וניסיונה הנואל להשחיר את פניו בפני בית המשפט

 :ואלה נימוקי הבקשה
 
 .בבקשתוהעותר ביקש להקדים את הדיון בעתירה מהטעמים שפורטו  .1

אלא חשפה , הקדמת הדיוןלאי לכאורה היא לא הסתפקה בטיעונים עניינים , לבקשה 1בתגובתה של המשיבה  .2

טובות שכן ככל הנראה תשובות , לא דיון לגופו של עניין אלא לגופו של העותר  -טפח מקו התגובה הצפוי שלה 

 . 1אין בידיה של המשיבה  לגופו של עניין

ש בניסיון 'אין זו הפעם הראשונה שהוא פונה  לביהמ"כי  1נקבע מפי המשיבה  ,ותרבהתייחס לע, לתגובה 4בסעיף  .3

 .1מטעם המשיבה ( לגנאי)וכן הוענקו לעותר שלל תארים " ש לסייע לו בניהול בתי הספר במיתר'לגרום לביהמ

וניסיון נואל להטות את דעתו של בית המשפט  הטעייה חמורה של בית המשפט, אי אמירת אמתטענה זו היא  .4

 .תוך השחרת פניו של העותר, ולהטות את הדיון לפסים אישייםכלפי העותר 

כעולה בבירור  –בית ספר כלשהו במיתר " ניהול"הנוגע ל  אין דבר וחצי דברבעתירה זו , 1כידוע היטב למשיבה  .5

ולמשרד החינוך למלא חובתם בענייני בטיחות  1מדובר בסעדים שנועדו להורות למשיבה , מכתב העתירה

. 1ן בחשבונות ומסמכים של המשיבה לעייובזכות העותר  כספי הורים תלהורות כיצד יש לנהוג ביתר, תלמידים

 .הפתרונים 1למשיבה  ??ת ספרמה לכל  אלה ולניהול בי
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ולשיטתה כנראה מדובר בחטא ) אכן היה העותר צד לפניה בעבר לבית המשפט הנכבד, 1כידוע היטב למשיבה  .6

או בכל  בית ספר כלשהו במיתר" ניהול"הנוגע ל לא היה דבר וחצי דברברם גם בעתירות אלה , (שאין לו מחילה

לא ,  לא השיבו, 1לרבות המשיבה , באו לאחר שכלו כל הקיצין והמשיבים, עתירה זו גם כמו , וגם הן מקום אחר

 :יתנו בחוסר סמכותיהם שננו לשנות את החלטותאאו מילפניות הרבות אליהם לא התייחסו , ענו

י "אשר יוצגו ע ,חברי ועד ההורים המוסדי עותרים 14-אחד מהיה העותר  081234/א "בש, 08283/מ "בעת .א

 ,מנהלת בית ספר מיתריםאז  של מי שהייתה צדדיתביטול החלטה חד  –מ וקיבלו את הסעד המבוקש "הח

זאת ותו . ולקבוע בחירות חדשות לועד ההורים לפזר את ועד ההורים, 5בהנחיית מנהלת המחוז של המשיב 

 :השופט ברוך אזולאי, סגן הנשיא' של כבפסק דינו כאמור ב, לא

( חטיבת ביניים)אני מורה על ביטול הבחירות לועד ההורים המוסדי של בית ספר , לאור האמור"

ם עליהן הכריזה מנהלת בית הספר במכתב מיו, 80.90.92שנקבעו ליום , מיתרים במיתר

א "בש, 283/08מ "עת" )80.90.92על פי הנחיית מנהלת המחוז כאמור במכתבה מיום , 89.90.92

פורסם באתר , 29/04/08מיום , משרד חינוך' ס מיתרים נ"ועד ההורים המוסדי בי, 1234/08

 (.4' שם בעמ, נבו

 ב"מצ) עותרים 24מלא פחות מאשר אחד  ,יני רביםאחד מיה העותר הש זה "של בימ 08329/ מ"בעתגם  .ב

 דבר וחצי דברגם עתירה זו לא היה לה . ('נספח אמסומן , עמודה הראשון של העתירה עם רשימת העותרים

 דיווח, כספי הוריםב לא תקין  לשימוש ו אף הםגעעתירה לסעדים שנאלא , כלשהו ת ספריב" ניהול"הנוגע ל

 . שהאלימות בו גאתה, מיתרים ס"בבי למניעת אלימותוכן בקשה לאכוף תכנית כספים אלה ב השימוש על

מ "לח ל"הודעת דוא, 1משיבה סגן ראש האז בהיותו , דהיום 1ראש המשיבה , 2כתב המשיב  2007עוד בשנת 

יעתו ומעידים על יד םעצמעד ב יםהמדבר, 'בנספח  ניםמסומ ,ב"מצ והמכתב שצורף אליה שעותק ממנה

 . וכי לא מדובר במזימה שטנית של העותר לבדו ,מיתרב ס"יבאלימות בל גענוכל הב 2של המשיב ומעורבותו 

 ,נוהג בדיוק באותה דרך שנהג כלפיו ראש המועצה דאז 2שהמשיב מאוד חבל כי , יאמרמוסגר במאמר 

הלל ששנינו מפיו של למה גמור בניגוד , ומגדיל לעשות ה עליועולהוא ואף  ,'נספח בל "ת הדואכטענתו בהודע

אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה  ..." :שאת השנוא עליך לא תעשה לחברך, הזקן

 .(א"ע, דף לא, מסכת שבת, תלמוד בבלי) "כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור

היא  1טענת המשיבה . לא ניהול בתי ספר ולא קצה קצהו של ניהול בתי ספר, לא מיני ולא מקצתי, הנה כי כן .7

 4את העותר בסעיף  1וכך גם יתר התארים שכינתה המשיבה  אי אמירת אמת בוטה ומכוונת, עורבא פרח

  .בפני בית המשפט של העותר לגיטימיזציה-הדניסיון לאלא  םאינש, לתגובתה

בית המשפט ו ,נוהגת כפי שהיא נוהגת, תושבי מיתרציבור רשות ציבורית האמורה לייצג את , 1מצער שהמשיבה  .8

להסיט  במטרה , ון נואל להשחיר את פניו של העותראי אמירת אמת וניסי, הנכבד מתבקש לא לתת ידו להטעיה

   .את הדיון מהסוגיות נשוא העתירה

הללו  יר של מי מטעמה או שהאמירותאמירותיה ותגבה אותן בתצה מאחורי תעמוד 1הראוי שהמשיבה ן מ .9

שכן ברי , תחסוך זמן יקר בהמשך ההליך נחרצת של בית המשפט על כך כבר בשלב זה מידהע .כלא היו תימחקנה

מתבקש להגן על שמו הטוב של גם המשפט ית ב .ולא בעתירה לעסוק בעותר , בצר לה ,1שכוונתה של המשיבה 

 .פיו ללא הצדקה בכתבי טענות המוגשים לבית המשפטלכ פוגעניים המוטחיםהעותר מפני ביטויים 

 .מן הדין והצדק להיעתר לבקשה  - אשר על כן מבוקש כאמור בפתיח .10

   

  
 ד"עו, אסף אבידן

 (העותר)כ המבקש "ב

 2010 דצמברב 13 ,א"תשע טבת 'ו, היום
 יםנספח+ תצהיר  :לוטים
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 תצהיר

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ואת האמת , מיתר, 23צין ' מרח, 022353627. ז.ת, שמעון פרץ, מ"אני הח

 :מצהיר בזה לאמור,  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, כולה

 
לבקשתי  בתגובתה 4תצהיר או למחיקת סעיף  להגיש 1משיבה להורות לבבקשה  אני עושה תצהיר זה לתמיכה .1

 .להקדמת הדיון בעתירה

 .מצוי בידיעתי האישית, שהלבק (א)6 האמור בבקשה בסעיף .2

פ "ע מצוי בחלקו בידיעתי האישית ובחלקו נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי, לבקשה( ב)6בסעיף האמור בבקשה  .3

 .מה שמסר לי בא כוחי

 .וכי תוכן תצהירי זה אמת, החתימה למטה היא חתימתי, עיל הוא שמיאני מצהיר כי השם דל .4

 

 
          

 שמעון פרץ
 
 
 

 אישור
 

שזהיתיו , המוכר לי אישית, שמעון פרץ הופיע בפני מר 13/12/2010מאשר בזה כי ביום  , עורך דין, אני החתום מטה

וכי יהיה צפוי , האמת כולה ואת האמת בלבדולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את , 022353627 ' מס.ז.תלפי 

 .אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני, לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 
 
 
 

             
 עורך דין                                 חותמת  
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----- Original Message -----  
From: Avner Ben-Gera  
To: aa@aa-law.co.il  
Cc: Ronen Lapidot ; Avner Ben-Gera ; Alon Tzur  
Sent: Sunday, December 02, 2007 7:17 AM 
Subject: (ex) 

 

 אסף בוקר טוב

עם בקשה לישיבה שלא  11.11.11ב מסמך שנשלח לשעייה ב"רצ.י מירי לפידות"נושא האלימות בבתי ספר הועבר לי ע
כמו כן מסרב ראש המועצה לבקשות חוזרות .החוקתיתמהמניין בנושא אך ראש המועצה מסרב לקיים הישיבה למרות זכותנו 

י "אציין שביוזמתי לפני כשנה כאשר עלה נושא סחיטת ילדים כספית ע.ונשנות של מירי לפידות ושלי לכנס את וועדת החינוך
 ".נמרחה" ילדים אחרים התקיימה ישיבה שלא מהמניין אך

הבעתי את מחאתי שישיבה בנושא חינוך לא מתקיימת אך ישיבת  האחרון' ביום ד בישיבת מועצה שלא מהמניין להטלת ארנונה
 .ארנונה אם כי היא נדרשת לפי חוק מזדרזים לקיימה כמובן ראש המועצה התעלם

אנו מצטרפים אליכם אך צריכים שיקול דעתכם לפעולה שלנו .בכל מקרה לשיקולכם אם נדרשת התערבות שלנו נא ידע אותי
 .עצה עשוי לא לאהוב זאת בלשון המעטה ולהסיט המאבק למקומות אחריםמאחר והניסיון מלמד שראש המו

 .לשיקולכם אנו איתכם ובשבילכם

 בברכה

 אבנר בן גרא

 93:;2:0-842-פל

  

 'בנספח 

mailto:avner_b@rotem-group.com
mailto:aa@aa-law.co.il
mailto:ronenl@Metal-Tech.co.il
mailto:avner_b@rotem-group.com
mailto:alon_t2@rotem-group.com
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11.11.17 

 
 מזכיר מועצת מיתר-שעייה קרפ:לכבוד
 ר מועצה"ס-בן גרא אבנר:מאת

 
 נושאים שונים:הנדון

 נ.א
 :להלן מספר נושאים הדורשים טיפול או נתונים

מירי לפידות בנושא עדיין ולמרות הבטחות ראש המועצה ' למרות פניות חוזרות ונשנות של דר-כינוס ועדת חינוך.1
חר ונושא החינוך הוא בראש מעיננו ובעקבות תלונות הורים על אלימות בחטיבת הביניים מא. הוועדה לא התכנסה

כמו כן בהתאם לחוק אבקשך לתאם ישיבה שלא מהמניין בנושא טיפול באלימות .מבקש שהוועדה תכונס מיידית
 .בבתי הספר

 :בתוקף תפקידי וזכאותי לקבלת מידע אבקש לקבל את המידע הבא.2
שנים  6דרך חברה כלכלית במהלך  ובכללםם שהעסיקה המועצה בפרויקטים רשימת הקבלני 2.1

 .סכום סופי,סכום במכרז,תיאור עבודה,אחרונות לפי שם קבלן
 .ל שהועסקו לפי הצעות מחיר והסכום המצטבר בהעסקתם לרבות יעוץ"רשימת קבלנים כנ 2.2
נים שביקשתי לגבי כספי מועצה דתית אני ממתין למרות תזכורות חוזרות ונשנות לקבל את הנתו 2.3

אי לכך מבקש לקבל מה היו תקציבי .ואשר באופן תמוה למעט תשובות מתחמקות לא הועברו לי
וכן לציין האים  2111המועצה ואיזה חלק הועבר למועצה דתית או לגוף שפעל במקומה החל משנת 

 .י מי אושרו"בשווה כסף וע שירותיםניתנו 
חובות המועצה מול גופים שונים אני תקווה " לשמיטת"על מגעים לכאורה בעניין זה יש שמועות 

שמדובר רק בשמועות אך בכל אופן מאחר והמועצה הדתית אינה גוף סקטוריאלי כפי שלצערי מוצג 
 .בימים אלו סיעתי רואה חובה לעצמה לבדוק את הדברים

 
 בזמן סביר בלואני מציין שנית את זכותי החוקתית לקבלת המידע ומקווה שהפעם אק

 
 

 אבנר בן גרא–בברכה        
 .ממונה על המחוז–מר דודו כהן : העתק 

 .ראש מועצה-מר סולומון כהן 
 .חברי מועצה 

 

   

 

 

 


