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בתי משפט לעניינים לתקנות  (א)14תקננה את עיקרי טיעוניו כמצוות , העותר מתכבד להגיש לבית המשפט הנכבד
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 פתח דבר .1

 

וכן בהליכי הביניים בתיק  אין בכוונת העותר לשוב על כל הפירוט העובדתי והטיעונים שהועלו בכתב עתירה .א

כאמור , לה של העותר על דרך ההפניהמהווים חלק בלתי נפרד מעיקרי טיעוניו א ,על נספחיהם, ואלה, זה

 .לתקנות( ב)14בתקנה 

כי אין , למען הסר ספק יובהר  .תבוא להלן התייחסות רק לאמור בכתבי התשובה של המשיבים, אשר על כן .ב

 .בכל האמור בעיקרי טיעון אלה לגרוע מהאמור בכתב העתירה אלא רק להוסיף עליו

יקראו להלן לשם  5-7המשיבים ו, המועצה המקומיתמקובץ יקראו להלן לשם הנוחות ב 9-ו 1-4המשיבים  .ג

 .המדינההנוחות במקובץ 

וכן הודעתו בעניין הסרת  8לגרוע מבקשתו בעניין ייצוג המשיב  8אין בהתייחסות העותר לתשובת המשיב  .ד

 .תחתיו 8ר המשיב "כמשיב וצירוף יו 8המשיב 

 

 לתגובה המקדמית לעתירה בתשובת המדינה .2

כפי שיפורט , לא על הסף ולא בסופו של תהליך, אין כל עילה למחיקת העתירה כנגד המדינההעותר יטען כי  .א

 .להלן

לא בעניין ליקויי הבטיחות ולא בעניין , העותר יטען כי המדינה לא הפעילה את סמכות הפיקוח שלה כנדרש .ב

אף , ל בתוקף"נככספי ההורים וכי גם בתשובתה לעתירה ממשיכה המדינה לטעון להיותו של סעיף בחוזר מ

 .שסעיף זה תוקן בחוסר סמכות מלכתחילה ואף שהוא עומד בניגוד להוראות החוק והתקנות

הנה כבר מטעם זה המדינה היא בעל דין נדרש בעתירה ואין כל מקום להיעתר לבקשת המדינה למחיקה על  .ג

 .הסף
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 8בתשובת המשיב  4וסעיף  להקדמה הקצרה בתשובת המועצה המקומית .3

מעיד כאלף עדים על חוסר הבנה בסיסי ועמוק מצד המועצה , לתשובת המועצה המקומית 2סעיף האמור ב .א

 .על חוסר תום לב והיתממות מבישה מצידהחילופין או ל, המקומית של נושא תשלומי הורים

ותשלום עבור רפואת שיניים כאשר שירות  למעט תשלום ביטוח תאונות אישיות, כידוע לכל תשלומי ההורים .ב

 . !! כולם או מקצתם, אין כל חובה לשלמם !!שלומי רשות כולם תהם , יתןזה נ

רק כאשר הדבר נוח לה ומשרת את  יא עושהאך זאת ה, 5ל המשיב "בחוזרי מנכ ועצה המקומית נתליתהמ .ג

על , גם התעלמות זו מעידה לדאבון הלב. תוך התעלמות בוטה מאותם סעיפים שאינם נוחים לה, מטרותיה

העתירה והמשך  את שילהגאת העותר החל בהתנהלותה שהביאה , של המועצה המקומית חוסר תום הלב

 . בתגובותיה ובהתנהלותה בעתירה זו

, 8ואשר המועצה המקומית כמו גם המשיב , לכתב העתירה' אשר צורף כנספח כו, א(/3)ג"ל תשס"בחוזר מנכ .ד

כי , שלו 4.1בסעיף , אופן הברור ביותרנכתב ב, שלו לעניין אי השבת יתרת כספי הורים 12.8נתלים בסעיף 

כי אין לחייב הורה לשלם אם אינו מעוניין בשירות וכי יש לשתף את , תשלומי הרשות הם בגדר רשות בלבד

כל התלמידים בפעילות או לחילופין על בית הספר לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד שאינו משתתף 

  .בשירות

שהרי , ריד אם העותר בחר לשלם עבור סעיף זה או אחר או בחר לא לשלםאין זה מעלה או מו, משכך הדבר .ה

 .זו זכותו המלאה לא לשלם עבור שירות כלשהו ואי תשלום כאמור אינו יוצר חוב כלשהו

, לתשובת המועצה המקומית' מנספח אכפי שאפשר לראות , למעלה מהנדרש ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל .ו

כאשר ביקש העותר לקבל . כפי בחירתו, ובוצעאלה ועוד בטרם  וקיבל וידשילהעותר שילם עבור שירותים 

לקבלת הסברים ועל כן הוא לא  8לגזבר המשיב  7הפנתה אותו המשיבה , עיף סביבות למידהלמשל פירוט לס

 .שילם עבור סעיף זה

שמקורה המשיבים לא צרפו אסמכתא או ראיה כלשהי לטענתם שמדובר ביתרת כספי הורים , לא זו אף זו .ז

הם לא צרפו שום אסמכתא שמראה מהו מקור היתרה ובאילו , ךע בלבד וגם אם כ"בתשלומים לשנת תש

 .סעיפים נותרה יתרה

וכאמור לא כך , או בעל משקל כלשהו/אך גם לו כל שטענה המועצה המקומית בהקדמה לתשובתה היה נכון ו .ח

רים זכאי ורשאי לדרוש שיקויימו הוראות הרי שהעותר כהורה בבית ספר וכחבר ועד ההו, הם פני הדברים

 .ע"החוק ויקויימו הוראות התקנות והכספים יושבו להורים או יקוזזו מתשלומי תשס

  .8בתשובת המשיב , על סעיפיו הקטנים 4כל האמור לעיל יפה גם לאמור בסעיף  .ט

היא , 8במשיב  בדבר חובת תשלום תשלומי הרשות כתנאי לחברות, 8לתשובת המשיב  2.6.2האמור בסעיף  .י

 .5ל המשיב "עוד דוגמא לחוסר הבנה משולב בפעולה בחוסר סמכות בניגוד לחוזר מנכ

שכן , לתשובת המועצה המקומית מעיד על חוסר הבנה בסיסי או חוסר תום לב משווע 3גם האמור בסעיף  .יא

, מיותפ צו המועצות המקו"העותר ביקש לעיין במסמכי המועצה המקומית מכוח הזכות הנתונה לו ע

 . ואין זה מעלה או מוריד אם ילדו לומד בבית ספר מיתרים אם לאו, כמפורט בכתב העתירה

 

 8בתשובת המשיב " פתח דבר"ל .4

השמצות , הוא גיבוב של אמירות בעלמא 8לתשובת המשיב  1.10עד  1.1העותר יטען כי כל האמור בסעיפים  .א

 . והטחת האשמות חסרות בסיס בעותר

אותו אדם אשר חתום על מכתב , וכל זאת באמצעות יושב הראש שלו, שלא לצורך הכביר מילים 8המשיב  .ב

 ".ועד הורים"ח מיתרת כספי הורים לסעיף "ש 5,000להעביר  7המורה למשיבה 
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 8לתשובת המשיב  5-ו 3, 2לטענות בסעיפים  .5

הן , ון בעתירהבדבר חוסר סמכות עניינית של בית משפט נכבד זה לד 8העותר יטען כי כל טענות המשיב  .א

טענות חסרות כל בסיס משפטי וכי לבית המשפט מוקנית הסמכות העניינית מכוח חוק בתי משפט לעניינים 

 .והדין החל בעניין 200-א"תשס, (סדרי דין)תקנות בתי משפט לעניינים מנהליים , 2000-ס"תש, מנהליים

אך מובן הוא שזו גם טענתו של  –ספים לתשובתו כי אין לו כל סמכות בענייני כ 2.5טוען בסעיף  8המשיב  .ב

מה לעשות  7סמכות להורות למשיבה  8ר המשיב "מניין שאב יו, 8אך לא בא הסבר בתשובת המשיב , העותר

 (.לכתב העתירה' נספח כב, מכתבו ומכתב הגזבר)ס פסגות "ביתרת כספי הורים בבי

 8אם כן מה מצא המשיב  –לדיון משפטי  כי אינו בעל אישיות משפטית ואינו יכול להוות צד 8טוען המשיב  .ג

 ?כצד לעתירה 8לענות באריכות כה רבה לעתירה ומדוע לא הוגשה בקשה למחוק את המשיב 

לא היה כותב את המכתב נספח  8ר המשיב "יובעתירה זו אם  8העותר יטען כי ניתן היה לוותר על המשיב  .ד

 8ר המשיב "ולצרף את יו 8דות למחוק את המשיב ש כי אין לו התנג"לעתירה וכי הוא כבר הודיע לביהמ' כב

 .באופן אישי כמשיב תחתיו

 

 של המשרד להגנת הסביבה הסמכהכספי ה .6

במספר לשאלה מה נעשה בכספי ההסמכה  גרסה שלישיתהמועצה המקומית מסרה , בתשובתה לעתירה זו .א

עברו לבית הספר לאחר תשובתה באמצעות מבקר המועצה כי הכספים לא יו, של המשרד להגנת הסביבה

למשרד להגנת הסביבה ולפיו נרכשו בכספים מחשבים  3ולאחר מכתב המשיב ( לכתב העתירה' נספח ה)

 (.לכתב העתירה' נספח ג)

המשרד לאיכות הסביבה נוכח העובדה ש, הדברים תמוהים ביותרזו מעלה שאלות קשות שכן שלישית גרסה  .ב

שעל פיו  (לתשובת המועצה המקומית' נספח ג)מית מכתב הדרישה של המועצה המקוכלל לא היה מודע ל

ואף דרש מהמועצה לא ידע להשיב מה נעשה בכספים , לכאורה הוא ביצע את העברת הכספים בפועל

 (.לכתב העתירה' נספח ז)ו לאחר פניית העותר אלי ה בכספיםלהסביר מה נעש 2המקומית ומהמשיב 

לא מופיעה , ה לראשונה בכתב התשובה של המועצהשהועלת, תמוהה לא פחות העובדה שגרסה שלישית זו .ג

, לא זו אף זו .ל"שבאה בעקבות הבירור הנ, (לכתב העתירה' נספח ג)למשרד להגנת הסביבה  3בדיווח המשיב 

כי בכספי ההסמכה נרכשו המחשבים  ,3בשולי מכתבו של המשיב לכאורה מנהלת בית הספר דאז אישרה 

הם תוספת כטענת המועצה המקומית וכי הכספים יועדו לאותן  כי המחשבים, ולא ציינה אפילו ברמז

  .פעיליות שפרטה המועצה המקומית בכתב תשובתה

יש לשים לב שבמכתב  (.לכתב העתירה' נספח ח)המשרד להגנת הסביבה התשובה לעותר של כך גם במכתב  .ד

אילן היא גם ' גב. וםרכזת החינוך במשרד להגנת הסביבה במחוז דר, רננה אילן' זה מכותבת להעתק הגב

 .ואידך זיל גמור(. ל לתשובת המועצה המקומית"הנ' נספח ג)מכתב הדרישה של המועצה הנמענת של 

הנה  –" ועד הורים –ס מיתרים "בי"אפשר גם לראות שהקבלה עבור הפעילות במרכז המדעים רשומה עבור  .ה

לא ברור גם מה הקשר בין המחשבים  .ל ממונה כטיול או סיור מתשלומי הורים"לא מן הנמנע שהפעילות הנ

התקציב כבר נוצל במלואו ומעבר לו , פ האמור בתשובת המועצה המקומית"שכן ע, שנרכשו לכספי ההסמכה

אז מה ראתה המועצה . עוד טרם התקבלו הכספים, 2007למימון פעילויות שנערכו לכאורה בחודש מרץ 

 ?כבר לא קייםכספים מתקציב ש 2009המקומית להמשיך ולהוציא בשנת 
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, כגון מבקר המדינה, אך כל אלה הן שאלות שבוודאי ישאלו ויחקרו הגורמים המוסמכים בעניינים כגון דא .ו

העתירה בעניין זה נסובה על זכותו של העותר לעיין . משטרת ישראל והגורם המתאים במשרד הפנים

 .מכוח האמור בצו המועצות המקומיות, במסמכים

י היה על המועצה לאפשר לו לעיין ולהעתיק את כל המסמכים שצורפו לתשובת יטען העותר כבעניין זה  .ז

 .פ צו המועצות המקומית"מכוח זכות העיון הנתונה לו ע, המועצה המקומית בעניין זה

נמנעה למצרף לתשובתה שכן היא , לא יצאה ידי חובתה בצירופםהמועצה המקומית העותר יוסיף ויטען כי  .ח

מסמך זה הוא התכנית . הסמכהכספי הנועדו מלכתחילה וך אור ולגלות לשם שיש בו לשפ, מסמך מהותי

אישור המשרד להגנת הסביבה לקבלת ללכאורה שהיה עליה לצרף לבקשת התמיכה ואשר היא אשר זכתה 

 .(לכתב העתירה' נספח ד -הנספח המקצועי לבקשת התמיכה ) תמיכה הכספית לשם מימושהה

למועצה המקומית להמציא יורה בית המשפט עתיק מסמך זה וכי מן הדין כי העותר יטען כי זכותו לעיין ולה .ט

 עותראו לאפשר ל/ו, ל"נהמסמך הלרבות , הבקשה שהוגשה למשרד להגנת הסביבה במלואהאת לידי העותר 

 .םמסמך זה ולהעתיקבבקשה ובלעיין ב

. ור העיון והעתק המסמכיםהעותר פנה למבקר המועצה בהודעת אי מייל בה הוא הודיע על נכונותו לשלם עב .י

בפניה זו גם מצויינת מערבותו האישית של העותר בהכנת התכנית לשם הסמכת בית ספר מיתרים ועל כן 

פניית העותר למבקר  ב"מצ. העותר יטען כי כל טענות המועצה המקומית בעניין זה אין להן כל בסיס

 .'נספח אמסומן , המועצה המקומית

-ח"חוק חופש המידע התשנ .לתשובתה בטעות יסודה 13העותר יטען כי טענת המועצה המקומית בסעיף  .יא

ככל שזה מסדיר גילוי או מסירה של  הקייםי הוא אינו בא לגרוע מהדין כ 20בסעיף קובע במפורש , 1998

  (:לחוק 2פ סעיף "רשות מקומית היא רשות ציבורית ע)מידע שבידי רשות ציבורית 

האוסר או המסדיר , המתיר, הוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של חיקוק המחייבן באי

 .רשות ציבורית יבאופן אחר גילוי או מסירה של מידע שביד

 6219/03מ "י לעניין זה האמור לדוגמא בעע/ראה. סעיף שמירת הדינים מיושם הלכה למעשה בפסיקה .יב

 (:רסם באתר נבופו, 16/06/04ניתן ביום ) משרד הבריאות' פלונית נ

 1991-א"תשנ, חוק טיפול בחולי נפש: ואלה הם השלושה, שלושה חוקים הם לענייננו

חוק זכויות ) 1991-ו"תשנ, ויות החולהחוק זכ; (חוק הטיפול או חוק טיפול בחולי נפש)

שני החוקים הראשונים (. חוק חופש המידע) 1991-ח"תשנ, חוק חופש המידעו; (החולה

כן נזכר חוק -ועל, מכילים הוראות מפורשות באשר למסירת מידע לחולה ולמטופל

בהניחנו כי הסוגיה , אף אנו לא נעמוד על חוק חופש המידע. אך בשולייםחופש המידע 

, בשני החוקים האחרים -ואכן מוצאת היא את פיתרונה  -שלפנינו תמצא את פיתרונה 

לחוק  02-ו( 11()א)11סעיפים : השוו עוד. בין בהיותם חוקים ספציפיים בין אחרת

  .חופש המידע

ניתן ביום ) הוועדה למינוי שופטים' י נ"פורום משפטי למען א 2283/07צ "העותר גם יפנה לאמור בבג .יג

 (:פורסם באתר נבו, 05/05/08

בית משפט זה עמד בפסיקתו לא אחת על חשיבותה של הזכות לקבלת מידע בדבר  

פעילותן של רשויות ציבוריות בהיותה זכות המשקפת ערכי יסוד שאימצה החברה 

ט הדגיש בהקשר זה כי הזכות לקבלת מידע בית המשפ. הישראלית כחברה דמוקרטית

מזינה את חופש הביטוי וניזונה ממנו ואף משמשת בבואה לזכותו של הציבור לפקח על 

שורשיה של הזכות לקבלת מידע נטועים בתפיסה , אכן. תקינות פעולותיהן של הרשויות

 המאפיינת כל חברה חופשית ולפיה מחזיקה הרשות במידע מטעם הציבור ובנאמנות

http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/163_002.doc
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/133_001.doc
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/144M1_001.doc
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יש לכל אחד מן הפרטים בציבור , על כן. עבורו ואין הוא מוחזק על ידה כקניינה שלה

זכות לקבל מידי הרשות מידע גם אם אין לו אינטרס אישי וישיר בו והרשות תוכל למנוע 

הזכות לקבלת . ממנו את קבלת המידע רק אם קיימים טעמים טובים המצדיקים זאת

 .זה משכבר הימיםמידע הוכרה בפסיקתו של בית משפט 

מ מקבלים משנה תוקף נוכח שלל הגרסאות של המועצה המקומית בשאלה מה נעשה בכספי "הדברים הר .יד

 .ההסמכה

נוכח העובדה שכל המסמכים היו בידיה והמועצה המקומית יכולה הייתה לאפשר לעותר לקיים את זכות  .טו

ה המקומית נמנעה מלצרף את הבקשה ונוכח העובדה שהמועצ, פ צו המועצות המקומיות"העיון הנתונה לו ע

 .לחייב את המועצה המקומית בהוצאות לדוגמא בעניין זהגם מן הדין יטען גם העותר כי , והנספח המקצועי

של תשובת המועצה  2אחד הפרוייקטים המוזכרים בנספח ג, כי את מיזם הזית, במאמר אגב יצויין .טז

לרבות הקשר עם בית הבד ברהט , יה מאחוריויזם לא אחר מאשר העותר והוא היה הרוח הח, המקומית

 .(לתשובת המועצה המקומית 1נספח יגהאמור בי /ראה) שהפיק את השמן מהזיתים שמסקו הילדים

 

 מזגנים ודלתות .7

תגובת המועצה המקומית בתשובתה בעניין זה אינה אלא עוד היתממות והתעלמות מכך שהעותר פנה אליה  .א

 .מציין כי מדובר בפניה שלישית( 'יבנספח )מכתב הפניה שצורף לעתירה . 2010 עוד בחודש מרץ , פעמים רבות

שכן מדובר בטענה , מהווה הטעיה של בית המשפט, לכתב תשובתה 21תגובתה של המועצה במקומית בסעיף  .ב

להצדיק ככל בניסיון נואל טענה זו באה . כידוע היטב למועצה המקומית ולבעלי התפקידים בה, שיקרית

אולם היא אינה אלא חרב , דליה של המועצה המקומית בטיפול בתחום שמצוי באחריותההנראה את מח

 .פיפיות

שדלת כיתה נטרקה על ידו וגרמה לו נזק קשה , מכתבם של הורי התלמיד בבית ספר עמית במיתר ב"מצ .ג

תמונות של אצבעות ידיו שנפגעו  ב"מצ כמו כן. 1נספח אמסומן , 2010בחודש יוני , ובלתי הפיך לאצבעות ידו

 .'בנספח מסומנות , ושל הדלת שנטרקה על אצבעותיו עם הגלגלת שלא הואילה כלל

, חתך באחת מאצבעותיו"שלא מדובר ב, גם אין לו מומחיות רפואית, ל רואה"כל המביט בתמונות הקשות הנ .ד

ניתן גם לראות את התנהלות , יתירה מכך (.המועצה המקומית לתשובת 21כנטען בסעיף " )הוא ותו לא

לא נעשה דבר מצידה לסייע , עם ההורים 2כאשר מעבר לשיחה אחת של המשיב , המועצה המקומית בעניין

כל שעושה המועצה המקומית וכל שעושים . לשאול לשלומם או לברר כיצד ניתן לעזור להם, לילד ולהורים

 .הוא לעסוק בניסיונות לגמד את העניין, ה גם מתשובתה של המועצה המקומיתכעול, בעלי התפקידים בה

להשלים את התקנת כל ההתקנים על הדלתות המועצה המקומית ל היה על "נוכח המקרה הנהעותר יטען כי  .ה

 .5כפי הוראת הממונה הארצי על הבטיחות במשיב , עוד בחופשת הקיץ

ינה עומד בניגוד למצב לאשורו כפי שהיה לאחר מועד הבדיקה לתשובת המד' יטען כי האמור בנספח אהעותר  .ו

שכן לא דרושה מומחיות כזו , כל זאת בלא שהעותר מתיימר להיות מומחה לבטיחות. ח"שצויין באותו דו

 .כלל ועיקר ודי בזוג עיניים ובבחינת המצב בשטח

מר מיכאל , ס עמית"ים של ביר ועד ההור"עותק מכתבו בדואר אלקטרוני של מי שכיהן כיו ב"רצלעניין זה  .ז

 .למכתב זה 5-ו 2העותר יפנה במיוחד לאמור בסעיפים . 'נספח גמסומן , 30/08/10שנשלח ביום , ביתן

לנספחים שצורפו לתשובת המועצה המקומית , ('נספח יא)העותר יפנה לתמונות שצורפו לכתב העתירה  .ח

ולכל המפורט בתשובת המדינה (  'עד ז' נספחים ג)ורפו לתשובת המדינה לנספחים שצ, ('עד ח' נספחים ו)

הם לא היו במצב שעונה על דרישות , כי גם אם הדברים מטופלים לכאורה, מכל אלה עולה. 15עד  6בסעיפים 

 .לתשובת המדינה' ת בנספח א"הדוחובעת שנערך לכאורה מבדק שעל בסיסו הונפקו  5המשיב 
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לתשובת המועצה ' לתשובת המדינה ומצורף לנספח ח' נספח ו)יועץ הבטיחות  ח"העותר יטען כי בדו .ט

סתירה זו לא . ח לבצע סקר בטיחות גורף בכל המוסדות"לאור המלצתו בדו, יש סתירה פנימית, (המקומית

 .הוסברה בתשובות המשיבים

כמפורט )הדלתות העותר יטען עוד נוכח הסעדים שבית משפט נכבד זה התבקש ליתן בעניינים המזגנים ו .י

שכן מתשובת המדינה , הרי שהעתירה היתה מוצדקת ובמקומה, (לפתיח של כתב העתירה' ג-ו' בסעיפים ב

ומתשובת המועצה המקומית עולה בבירור כי במועד הגשת העתירה לא הושלמו כל הפעולות הנדרשות לשם 

 .יקויים הדורשים תיקוןחות שהוגשו יש לא מעט ל"וגם בדו 5מידה בהנחיות הבטיחות של המשיב ע

לא יכול היה , 6נוכח התעלמות המועצה המקומית מיתר מפניות העותר ונוכח תשובת המשיב , לא זו אף זו .יא

 .צביע במשך חודשים מטופלות לכאורההעותר לדעת כי בעיות הבטיחות עליהן הוא ה

המזגנים אינם , הלמרות כל האמור בתשובות המשיבים לעתיר, העותר יטען כי גם היום, יתירה מכך .יב

. וכי לא הותקנו כלובים המונעים גישה לגז המזגנים, 5ממוגנים בהתאם להנחיות הבטיחות של המשיב 

שכן אין כל בעיה , רק מחמירה את המצב, ס פסגות"בבי העובדה שהמזגנים הועברו בחלקם לגגות המבנה

תמונות המזגנים בבתי ספר  ב"מצ .לטפס לגגות המבנים בבתי הספר בלא כל צורך להיכנס לתוך המבנה

המועצה המקומית קבעה שלטים על מנם א . 1נספח גמסומנות , פסגות לאחר שהועלו לגג אך לא מוגנו כראוי

בין באמצעות שימוש בסולמות או , אך אין שום מכשלה לעשות כן, ל טיפוס על הגגקירות המבנה האוסרים ע

 .כמודגם בתמונות, על סורגים בטיפוס

במיתר המזגנים עדיין מונחים בחלקם על הקרקע ואף אחד מהם בבית ספר חמדת  כי גם כיוםהעותר יטען  .יג

בעניין זה יפנה  .'נספח דמסומנות , ב"המצכעולה מהתמונות , אינו ממוגן באופן שמונע גישה לגז המזגנים

ס חמדת ונראה שאין כל התייחסות "ח יועץ הבטיחות אינו כולל את בי"העותר את תשומת הלב לכך שדו

 .לבית ספר מצד מי מהמשיבים

לתשובת  17-ו 16והטענות שהועלו בסעיפים , לעניין חלוקת האחריות בין המועצה המקומית לבין המדינה .יד

יחד . האחריות הראשונית היא של המועצה המקומית, כפי המפורט בעתירתו, העותר כי אכןיטען , המדינה

לפעול , כגון במקרה דנן, באותם מקומות בהן באה התראה ספציפית, העותר יטען כי על המדינה, עם זאת

 . למול הרשות המקומית ולוודא את תיקון הליקויים עד תום

מתוך פסק הדין , לתשובת המדינה 17פסקה שצוטטה בסעיף מוד לפסקה הבאה בצבעניין זה יפנה העותר ל .טו

 :בתשובת המדינה הואשר לא הובא, 10980/04צ "בג

בהודעות מאוחרות שהגיש העותר הועלו גם טענות שעניינן חלוקת האחריות בין הרשות , מכל מקום

בעתירה זו מדובר בנושא חשוב ורגיש אולם הוא לא הועמד לבחינתנו . המקומית ומשרד החינוך

ראוי עם . והעותר אף לא ביקש לצרף את משרד הפנים ואת מרכז השלטון המקומי כמשיבים לעתירה

 .זאת שתינתן לסוגיה הזו הדעת על ידי הגורמים המוסמכים

 כספי הורים .8

ס "העותר יטען כי לתשובות המשיבים לא צורפו כל אסמכתאות המעידות על מקור היתרה בכספי הורים בבי .א

או על /י המועצה המקומית בתשובתה ו"או על גובה הסכום שיש להשיב לכל הורה כנטען ע/ו פסגות

 .הסעיפים מהם נובעת אותה יתרה

לתשובת המדינה בטעות יסודו והוא בבחינת פרשנות שאינה  21העותר יטען כי האמור בריישא של סעיף  .ב

 .לחוק( א)א6ובעיקר בסעיף  עולה בקנה אחד עם האמור בחוק ובתקנות

למשיבה להעביר כספים מסעיף לסעיף אינה עולה בקנה  8ר המשיב "בכל מקרה העותר יטען כי הוראת יו .ג

לפעול בהתאם  8היה להתערב כך או כך ולהורות למשיבה  5אחד עם הפרשנות של המדינה וכי על המשיב 

 .לחוק ולתקנות
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הרי שטענת המדינה , יםהעותר יטען כי הגם שמשמח לראות שנתקבלה החלטה להשיב את הכספים להור .ד

הן במישור , לאו טענה היא, לכתב תשובתה כי כך נעשה בשל העובדה שהחלה שנת הלימודים 21בסעיף 

הרי שעל אחת כמה וכמה נדרשת הכרעה בשאלת , העובדתי והן במישור המשפטי וכי אם כך הם פני הדברים

כי בשנה הבאה לא ינקטו המשיבים מי לי יתקע , שאחרת .ל ותוקפו"תחולתו של אותו סעיף בחוזר מנכ

 .באותם צעדים שהם נקטו בהם השנה טרם הגשת העתירה

עוד יטען העותר כי הטענה שהכספים יושבו להורים לא גובתה באסמכתא כלשהי שניתנה הוראה כזו  .ה

העותר יטען כי , בכל הכבוד הראוי. וכי לא הובהר כיצד יעשה הדבר ומהו לוח הזמנים לביצועו 7למשיבה 

אמירה בעלמא לא סגי וכי על המדינה היה להציג אסמכתא כאמור ואת תכנית הפעולה להשבת הכספים ב

 .להורים

אינו אלא טעות וחוסר הבנה בסיסי של הדין החל על  8לתשובת המשיב  9העותר יטען כי כל האמור בסעיף  .ו

אמור להבין  8ב עד כמה אין המשי 8לתשובת המשיב  8לאחר הרצאה מייגעת בסעיף . תשלומי הורים

 .מגיע ניתוח משפטי ארוך ושגוי, בהיררכיות של דברי חקיקה וכיוצא בכך

 .רק מחזקת את האמור לעיל 8לתגובת המשיב  9.10העותר יטען כי האמור בסעיף  .ז

 

 להתנהלות העותר וניקיון כפיו .9

  .67עד  48המועצה המקומית הכבירה מילים בעניין זה בתשובתה בסעיפים  .א

הצגה מעוותת , חצאי אמיתות ושקרים, י כל האמור בסעיפים אלה אינו אלא גיבוב של הכפשותהעותר יטען כ .ב

כפי שעוד יובהר ויודגם להלן בשלל הנספחים המצורפים לעיקרי טיעון , של פעילותו המבורכת של העותר

 .אלה

עם , שלהכך נוהגת המועצה המקומית אך ורק בשל העובדה שהעותר אינו מוכן להשלים עם חוסר המעש  .ג

כך , כך לגבי התנהלות המועצה המקומית. עם פעולותיה בחוסר סמכות ועם התנהלותה הקלוקלת, מחדליה

כמו שעוד יובהר גם בהתייחס לנספח , בעלי תפקידים בה ועושי דברו של ראש המועצה, לגבי העומד בראשה

 .לתשובת המועצה' כו

אלא שכל . לתשובתה לעותר' ת העתירה נספח טלתשובתה א 51עד  48המועצה המקומית מייחסת בסעיפים  .ד

י לא "כי מדובר בעתירה שהוגשה ע, גם בלא להיות משפטן מדופלם, ל יכול להבחין"הנ' המביט בנספח ט

המועצה המקומית אינה נותנת לעובדות , אך כהרגלה. העותר היה רק אחד מיני רבים!!. עותרים  42-פחות מ

 .רי השחר כלפי העותרלבלבל אותה או להפריע לטיעוניה חס

בעניין תגובת המועצה  13/12/10לעניין זה יפנה העותר גם לבקשה שהוגשה מטעמו במסגרת עתירה זו ביום  .ה

וכן  בה התייחסות לטענות המועצה המקומית בדבר עתירות קודמות של העותר, המקומית לצו הביניים

 .מר אבנר בן גרא, ראש המועצה המקומית, 2התייחסות להתנהלותו האישית של המשיב 

על מצב האלימות ששרר בבית ספר  09/03/2008ר נועם מושקין מיום "עוד יפנה העותר למכתבו של ד .ו

 .1נספח דמסומן  ב"מצשעותק ממנו , מיתרים

ב יטען העותר כי מדובר בהתנכלות אישית של המשי, לתשובת המועצה המקומית 53עד  52לאמור בסעיפים  .ז

אך בשל העובדה שהעותר שב והתריע על מחדליו ומחדלי המועצה ובשל העובדה , ראש המועצה המקומית, 2

 .עניין הנדון בעתירה זו, שהעותר עמד על קבלת פרטים בקשר לכספי ההסמכה

לצורך קידום סדר היום הפרטי , עשה שימוש  לרעה במשאבי המועצה המקומית, 2המשיב , ראש המועצה .ח

את היועץ המשפטי של המועצה ואף הגדיל לעשות והגיש תלונת שווא כנגד העותר למשטרת  הפעיל, שלו

את העותר על מנת שיחדול מלהטריד את ראש המועצה בדרישותיו " לנטרל"הכל בניסיון  .ישראל
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לא תנקוט במעשים בחוסר סמכות ותפעל במהירות לתיקון ליקויי , שהמועצה תפעל לפי החוק" טורדניות"ה

 . ת בבתי הספרבטיחו

אך מובן  .'נספח המסומן , המדבר בעד עצמו, כ  העותר לראש המועצה"עותק מכתבו של ב ב"מצבעניין זה  .ט

וכי האיסור לכאורה על העותר , אינו אלא גחמה מהרהורי ליבו של ראש המועצה 53הוא שהאמור בסעיף 

הוא כלל לא יושם ולו היה מיושם , כות והוא בטל מלכתחילהלא רק הוטל בחוסר סמ, להיכנס לבתי הספר

 .בוודאי היה מבוטל ומוכרז כחסר כל תוקף משפטי

על סגירת התיק שנפתח עקב תלונת השווא של ראש המועצה מר אבנר בן , אישור משטרת ישראלגם  ב"מצ .י

המועצה המקומית נמנעת להזכיר את עניין הגשת  (.'נספח ומסומן !! )וזאת מחוסר אשמה , גרא כנגד העותר

שכן הדבר אינו משרת את מטרתה להשחיר את , תלונת הסרק במשטרת ישראל ואת סגירתה מחוסר אשמה

ויש בה לחשוף את התנהלות המועצה המקומית ואת התנהלותו של , בלא בסיס ובלא עילה, פניו של העותר

 .העומד בראשה

מי שמחפש תחת כל עץ רענן עילה לתקוף  –המועצה הינו בפשטות שקר וכזב  לתשובת 54האמור בסעיף  .יא

תוכנית המסיבה הייתה . בטעמות מהגורן ומהיקב, ולהשמיץ הם המועצה המקומית והעומד בראשה

ראש המועצה , מנהלת בית הספרלאחר . מתואמת עם הצוות החינוכי במלואה ונעשתה בשיתוף פעולה מלא

שהיו כבר , םמהילדיוהוא ביקש הוזמן גם העותר לשאת ברכה , הר חברון בירכו המועצה האזוריתונציג 

 . לעלות לבמה כדי לשמוע את הברכה, מאחורי הקלעים

מוקנית לו הזכות להביע דעתו , כמדינת ישראל יהודית ודמוקרטיתכי במדינה , 55העותר יטען  נוכח סעיף  .יב

כי טענות המועצה המקומית בסעיף , עוד יטען העותר. יןוכי למועצה המקומית אין כל סמכות בעני בכל נושא

דרך של סתימת פיות לכל מי שמעביר ביקורת על פעולותיה , הקלוקלת מדגימות את דרך התנהלותה, זה

 .ומחדליה שלה ושל העומד בראשה

פועל ואקלים של ועד ההורים והוא יוזם ו, בטיחות , העותר הינו חבר פעיל בועדות טיולים, לא זו אף זו .יג

דעותיו נשמעות באופן ענייני ולעיתים או לרוב  –בהתנדבות בבית הספר לבקשת הצוות החינוכי והמנהלת 

 .כפי שיודגם בנספחים המצורפים למסמך זה, מתקבלות עם ניסיון ונכונות לתרום

אך הדבר נעשה יחד עם הורים , לכתב התשובה של המועצה המקומית 57העותר מודה באמור בסעיף  .יד

נוכח העובדה שהמועצה המקומית לא השיבה לפניותיו בעניין ונוכח העובדה שהמועצה המקומית , םנוספי

כי במדינה יהודית ודמוקרטית , עוד יטען המשיב בעניין זה. 5לא התקינה את כל שנדרש לפי הוראות המשיב 

 .כל סמכות בעניין וכי למועצה המקומית אין, זכותו של אזרח לחלק פליירים ולהתריע על מחדליה של רשות

הינו עוד הדגמה לכך שאין גבול לציניות של , לכתב התשובה של המועצה המקומית 60-ו 58האמור בסעיפים  .טו

לכתב התשובה של המועצה  2ונספח יג 1העותר יטען עוד כי נספח י. המועצה המקומית  ושל העומד בראשה

נות העותר לתרום מזמנו ומיכולותיו למען בית וכי הוא מעיד על נכו, מדגים את ההפך הגמור מהנטען על ידה

בניגוד לתמונה , כי הדבר נעשה בתיאום מלא עם צוות בית הספר וכי הדבר נעשה בדרך ארץ ובנימוס, הספר

 .השקרית שמנסה המועצה המקומית לצייר

. רבים ס פסגות קיימים ליקויים"מודה המועצה לכאורה כי בבי, לתשובת המועצה 59-ו 56פים בנטען  בסעי .טז

 .כפי טענתה שלה, בעניין זה העותר יטען כי על המועצה להראות גם אם תיקנה את אותם ליקויים רבים

ליקויים שהוא נתקל בהם ומחדלים של המועצה , העותר מודה כי הוא רושם במחברתו פרטים שונים

אזרח לאחוז במחברת העותר יטען כי במדינה יהודית ודמוקרטית זכותו של . וכן רישומים כרצונו המקומית

 .וכי למועצה המקומית אין כל סמכות בעניין, ולרשום בה רשימות כרצונו

עותק מכתבו של  ב"רצ, שרה סלומון למנהלת בית ספר פסגות' פנייתה של הגב, 8עד יג 6יגלעניין נספחים  .יז

בעמודו השני של המכתב בהתייחסו  י האמור/ראה) 'נספח זמסומן , המדבר בעד עצמו, 8ר המשיב "יו

  (.לעותר



-  9  - 

שלח את המכתב  8ר המשיב "כעולה ממנה יו. 'נספח חמסומנת , תכתובת אי מייל בעניין ב"רצ, לא זו אף זו .יח

, דינה טל' הגב, ר ועדת החינוך של המועצה"גם יו. אך לא זכה לכל מענה, 4ולמשיבה  2לעיל למשיב ' נספח ז

ואף את משרד החינוך מאשים , 7המשיבה , לא סייעו בעניין מתן גיבוי למנהלת בית הספר, סגנה מר גיא רוטו

. הנה יכול כל אחד להבין מי לא מגבה את הצוות החינוכי במיתר וידו של מי במעל. בעניין זה 8ר המשיב "יו

 .אך כל זאת כאין וכאפס לעומת מה שעוד יפורט בהמשך

לכתב התשובה של המועצה אינו אלא הצגה מעוותת של מה שאירע וכי מי  61מור בסעיף העותר יטען כי הא .יט

הודעת דואר אלקטרוני של  ב"מצ. 8ר המשיב "שהילך אימים בנושא ביטול הטיולים היה לא אחר מאשר יו

 .1נספח חמסומנת , בעניין זה 8ר המשיב "היו

ן חסרות בסיס ומהוות השמצות שכל מטרתן כלפיו בכתב תשובתו ה 8העותר יטען כי כל טענות המשיב  .כ

 . להשחיר את פני העותר בפני בית המשפט

בכתבי  8המשיב י "י המועצה המקומית וע"כי פירוט התשלומים ששילם או לא שילם ע, העותר גם יטען .כא

ל בעניין "הפרה בוטה של הוראות חוזר מנכ, הוא הפרה בוטה של צנעת  הפרט של העותר, התשובה שלהם

ושל המועצה  8ר המשיב "ומהווה דוגמא לדרך ההתנהלות של יו, ת לשמור על צנעת הפרט בעניין זההמורו

 .המקומית

אם כי אפשר לנחש ניחוש מושכל )צירף מסמכים לתשובתו שלא ברור לכאורה מניין הגיעו לידיו  8המשיב  .כב

והכל , עומד מאחוריהםשאין לו כל ידיעה אישית באילו נסיבות נכתבו ומה , (שמקורם במועצה המקומית

להכפיש את שמו ולהציג אותו באור שלילי בפני , במערכה מתוזמנת יחד עם המועצה המקומית לפגוע בעותר

 .בית המשפט הנכבד

 

 4לתצהירה של המשיבה  .10

אך כפי שיובהר להלן , לתשובת המועצה המקומית' ידכנספח צורף , נעמה הניג' הגב, 4תצהירה של המשיבה  .א

 .לל לא היה בא לעולם ומוטב היה לו לא היה מוגש לבית משפט נכבד זהמוטב היה לו כ

כלשהו שיתמוך ספציפי חסר הדגמה של מקרה , חסר פירוט כלשהו, תצהיר זה הוא גיבוב של אמירות כלליות .ב

או פוגע /שהעותר כביכול מהלך אימים על הצוותים החינוכיים במיתר ו ,הניג לכך' בטענות השווא של הגב

 .חינוך במיתרבמערכת ה

אלא לצרף לא נותרה בידו ברירה , גם אם אין הנחתום אמור להעיד על עיסתו וגם אם אין זו דרכו של העותר .ג

על מגוון רחב של , מהתודות להן הוא זכה מצוותין חינוכיים בבתי ספר שונים, מעט משבחים להם הוא זכה

בהכרת המגזר , ח סורוקה"בתי הספר בביפעיליות בהן לקחו חלק ילדי , פעילויות למען ילדי בתי הספר

ואת התנהלותו של העותר מול  קצרה היריעה מלתאר את פועלו החיובי של העותר. ועוד ועוד, הבדואי בנגב

 .'נספח טמסומנים במקובץ , מדגם חלקי של מסמכים בעניין ב"רצאך , ס"צוות ביה

בבית פעילות בית ספרית התברר לעותר כי לא תוכננה לאחר ש ,21/01/11ביום שישי האחרון , יתירה מכך .ד

יזם העותר והוביל קיום פעילויות חינוכיות וערכיות בבית הספר בתיאום עם , ו בשבט"ספר פסגות לט

העותר יזם פעילות חקלאית בחצר בית הספר במהלכה . יחד עם הורים נוספים ,המחנכות ומנהלת בית הספר

ים עבדו התלמידים בחצר בית הספר עדרו וסידרו ערוגות לעצים רקים שנשתלו בשנה יחד עם הורים נוספ

שהביעה , ו בשבט מרגש בו לקחה חלק גם מנהלת בית הספר"סדר טל התקיים "הנתום הפעילות ב. שעברה

 למותר. בחה את העשייה בפני הורים רביםיאת הערכתה הרבה על היוזמה על הפעילות המיוחדת ואף ש

הורים הודו לעותר על היוזמה והילדים כמובן נהנו מאוד ויצאו עם סל של האנשי צוות ו ,מורותלציין שה

 .'נספח יל מסומנות "תמונות מהאירוע הנ ב"מצ .ערכים וחוויות

מיום  ועצה המקומיתפרוטוקול ישיבת ועדת חינוך של המ ב"מצ, לגבי הטענה על זיוף ושכתוב פרוטוקולים .ה

 .נספח יאמסומן , אותו שרשמה 4י המשיבה "כפי שנמסר לעותר ע, 08/11/10



-  10  - 

שעתירה זו הוגשה הגם אך יתירה מכך . באותו פרוטקול אין זכר לדיון שהובא בתמלול ההקלטה המצורף .ו

שהופץ לחברי  רוטוקולנרשם בפ, 08/11/10ישיבת ועדת החינוך מיום לאחר דהיינו , 10/11/10רק ביום 

ואלו ביקשו  העותר הגיש עתירה זועל כך שדינה טל עדכנה באותה ישיבה את חברי הוועדה ' כי הגב ,הוועדה

מ סיים לכתוב אותה רק בבוקר "זו טרם נולדה ואף שהחעתירה כל זאת למרות ש. לקבל עוד פרטיםלכאורה 

 ...דהיינו מספר ימים לאחר קיום הישיבה, הגשתה

בלא שמץ של , דיון בעתירה שטרם הוגשה דינה טל בהודעת אי מייל לבקש הסבר לעניין' עותר פנה לגבה, אכן .ז

פנה העותר לראש המועצה לבקש הסבר , ומשזו הודיעה לו כי היא אינה מעוניינת להתכתב באי מייל ,איום

מסומנות , עד עצמןהמדברות ב ,לרבות תשובתו של ראש המועצה, תכתובות האי מייל בעניין ב"מצ. לעניין

 .יצויין כי באותו מועד טרם נמסרה ההקלטה של הדיון לידי העותר. נספח יב

 .כי עד עצם היום הזה לא הודיע ראש המועצה האם חקר בעניין ומה המסקנהלמותר לציין  .ח

והעותר אכן שומר על , מדובר במעשה חמור ביותר של שכתוב פרוטוקול של ועדה של רשות מקומית, אכן .ט

  .זכותו המלאה לפנות בעניין לגורמים החוקיים שעניינם טיפול במקרים כגון אלה

הוביל מהלך , ס מיתרים"ר ועד ההורים בבי"יצויין כי העותר בתפקידו כיו, עוד בעניין ההכפשות כלפי העותר .י

של קיזוז מתשלומי השנה  בין בדרך של השבה בעין ובין בדרך, של השבת יתרת כספים להורים ששילמו

 .באופן תקדימי ולדאבון הלב חד פעמי בישוב מיתר, שלאחר מכן

עותק  ב"מצ-ו נספח יגמסומן , סיכום ישיבה שרשם העותר לאחר ישיבה במועצה המקומית בעניין ב"מצ .יא

 .נספח ידמסומן , ס מיתרים בו יש התייחסות לעניין הקיזוז"חוזר תשלומים של בי

 .בכתב תשובתו 8העותר יטען כי נספחים אלה גם נותנים מענה להכפשות כלפי העותר מצד המשיב   .יב

 

 סוף דבר .11

 .העותר יטען כי בדין הוגשה העתירה וכי לא הייתה בידו כל ברירה אלא להגישה בשל התנהלות המשיבים .א

כולם או חלקם או , עדים להם הוא עתר כמפורט בכתב העתירההעותר יטען כי מן הדין להעניק לו את הס .ב

 .בשינויים המחוייבים נוכח הצעדים בהם נקטו המשיבים לאחר הגשת העתירה

 

 

 

   

  
 ד"עו, אסף אבידן

 כ העותר"ב
 2011 ינוארב 27, א"תשע שבט' ל,  היום

 נספחים: יםלוט
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 פרץ. משפ: שולח

 פניה לקבלת מידע: נושא

 

 ,נדב

 .שבוע טוב וחג שמח

 .חתנו הטלפוניתמאחר ואני מאוד עסוק בימים אלה טרם הספקתי לנסח את הבקשה בהמשך לשי

בהמשך אעביר לך באופן מסודר את הבקשות שהעברתי . קצרה( בשלב זה אחת)על רקע הדחיפות אני מפנה אליך בקשה 

 .לראש המעוצה

בית הספר אכן הוסמך . במהלך שנת תשסט גיבשתי יחד עם צוות בית הספר מיתרים תוכנית להסמכה לבית ספר ירוק 

הכסף כך נודע לי הופקד לחשבון המועצה . ח"ש 10000ר זיכה את בית הספר בפרס של גורם אח/ והמשרד לאיכות הסביבה 

 .פרס דומה/ עוד התברר כי בתי ספר נוספים זכו במענק . אך מעולם לא הגיע לבית הספר

 ?איפה הכסף -שח הועברו לחשבון המועצה  10000מאחר וידוע כי לפחות  

 ?מדוע לא הועברו הכספים לבית הספר

 !!עם יעד / מובהק / ברור / מדובר בסכום כסף עגול  -? התקבלה תשובה מייד עם הפניה לראש המועצה מדוע לא

אני מבקש מראש לאשר תשלום  -למרות שלמיטב הבנתי לא מדובר במידע שנדרשת עבורו פניה במסגרת חוק חופש המידע  

ה עיכוב נוסף בקבלת המידע אותו אני מבקש ובלבד שלא יהי, של כל סכום שנקבע ברשות עבור קבלת מידע מלא ומפורט

 .כבר מעל חודש ימים

 .מעבר לפניה לקבלת המידע אני מצרף בקשה לבחינת התהליך ואופן ההתנהלות של הרשות 

 בברכה 

 תודה מראש 

 שמעון 

 'נספח א
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 '1נספח א
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 'בנספח 
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 Michael Bettan: שולח

 תרדיווח על סיור ועדת חינוך ומליאת המועצה בבתי הספר במי: נושא
 ,שלום לכולם

איתן וחיים )א "ביום רביעי שעבר הוזמנתי לסיור בבתי הספר במיתר להצגת שיפוצי הקיץ לפני תחילת שנת הלימודים תשע

ראש . הסיור התחיל בבית ספר מיתרים לאחר הקדמה של ראש המועצה.( ל ולכן הם לא יכלו להשתתף בסיור"היו בחו

 50K -שקלים בבית ספר פסגות ו 100K, שקלים במיתרים 350Kהושקעו  במסגרת שיפוצי הקיץ המועצה ציין שהשנה

  .במהלך הסיור הייתה למוזמנים הזדמנות להתרשם ממצב בתי הספר. שקלים בבית ספר חמדת

 :להלן התרשמותי

לא הושלמו ועל כל פגם שעליו  העבודות. ניתן היה לראות שמתבצעות עבודות שיפוץ בבית הספר מיתרים ופסגות .1

 .קיבלנו תשובה שהעבודה עדין לא הסתיימה נותרו עדין מספר ימים והוא יתוקן עד תחילת השנה, נוהצבע

ניתן היה לראות . בדקתי בבתי הספר מיתרים ופסגות את בטיחות הדלתות לאור האירוע שהתרחש בבית ספר עמית .2

ות היו קפיצים מחזירים בחלק מהדלת. שברוב הדלתות הותקנו אקורדיונים להגנת האצבעות באזור צירי הדלת

אם הייתה יד או . והצלחתי... ניסיתי לטרוק את הדלתות בחוזקה. הדראולים ובחלק גלגלת האטה בתחתית הדלת

 .אצבע בין הדלת למשקוף היא הייתה נקטעת

 .הוסבר לי שהוזמנו קפיצים מחזירים והם יותקנו לפני תחילת השנה

ו להתרשם ממצב השיפוצים מאחר שבית הספר היה נעול והסיור בבית ספר עמית לא יכולתי לבדוק את הנושא א .3

 .הסתיים בחצר בית הספר

 .לבית ספר חמדת לא הגענו מאחר שירדה החשכה ונאמר לנו שגם הוא נעול .4

לאורך כל הסיור נשמעו שוב ושוב קולות המציינים שמצב בית ספר פסגות הוא בכי רע ויש בו מפגעים רבים לעומת  .5

הגישה הזו לא מצאה חן בעיני וציינתי . במצב הרבה יותר טוב והוא ממש מושלם ביחס לפסגות זאת בית ספר עמית

 .זאת באזני הנוכחים

מדגישה את התרשמותי שמאחר שכולם סבורים שבית ספר עמית , הרווחת בין קברניטי הישוב, לצערי הדעה הזו .6

ד בית ספר עמית יראה כפי שבית ספר משמעות הדבר שמהר מאו. אזי אין צורך להשקיע בתחזוקה שלו, מושלם

 .פסגות נראה היום

יתכן שהסיבה לדעה הזו מקורה בכך שרוב ההערות על בית ספר פסגות התמקדו בבעיות בגינון , במחשבה לאחור .7

, הגינה במצב טוב מאוד( שם עמדנו)ומאחר שבבית ספר עמית יש בוסתן יפה ובאזור המנהלה . ובשטחי משחקים

 .א שבית הספר מושלם ואין צורך להשקיע בתחזוקתומסקנת המבקרים הי

פרט )מסתבר שאת כל שיפוצי הקיץ ביצע אב הבית . ל"סיירתי בבית הספר ביום שישי שבועיים לפני הסיור הנ .8

ועד כמה שיכולתי לראות הם הסתכמו בצביעת המשטחים האנכיים ( לדברי ראש המועצה, לבעיה נקודתית אחת

אב הבית ציין שהוא קיבל אקורדיונים נוספים והוא יתקין . ק מהדלתות ובצד אחד בלבדובהתקנת אקורדיונים על חל

אב הבית ציין שהוא עדין . אך הוא לא ידע על נוהל משרד החינוך המתייחס למיגון דלתות בבתי הספר. גם אותם

 (.מוטות ברזל שהשילוט נפל מהם)צריך לתקן את השילוט הפגום בגינת בית הספר 

 .תות אליהן נכנסתי נראה היה שהמזגנים פעלו באורח תקיןבמספר מהכי .9

כלומר רק לאחר סיור , לדעתי סיור כזה צריך להתקיים רק לאחר שכל השיפוצים הסתיימו ולא כאשר הם בעיצומם .10

 .כך שניתן יהיה להבחין בפגמים קטנים אחרונים ולבקש לתקנם. הקבלנים של מהנדסת המועצה

בצעו סיור בכיתה , אני מציע שכשאתם לוקחים את הילדים לבית הספר השקיעו זמן קצר .ודיםביום רביעי מתחילה שנת הלימ

את המסקנות ניתן להציג בפגישת הועד . ובסביבתה ורשמו את התרשמותכם מבחינת תקינות המתקנים והמצב הבטיחותי

פגרת סוכות יכולה )לאחר החגים  את הממצאים נוכל להציג בפני המועצה ולבקש לתקנם לפני החזרה לבית הספר. הראשונה

 (.לשמש לביצוע התיקונים שידרשו

  

 ,שנה טובה

 מיכאל

 'גנספח 



-  16  - 
  

 '1גנספח 
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 'דנספח 
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 '1דנספח 
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 'ה נספח
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 'ונספח 



 'זנספח  -  22  -
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 EWA Tech: שולח
 שרה סולומון' תשובה למכתבה של גב: RE: נושא

 ,דינה שלום רב

יש , יחד עם זאת. יודעיםכפי ששנייכם , אני מבקש אותה כבר חודשים, אין ספק שיש מקום לקיים פגישה
לא מתפקידי לעמוד בפרץ כאשר יש מי , דברים שלא סובלים דיחוי ולעיתים שיחת טלפון שווה יותר מכל דבר

כפי . זו בעיה ישובית, ס"במקרה זה זו אינה בעיה של ביה. ובכלל זאת משרד החינוך, שהורס את העבודה
לכתוב לי שוב . כאן זה נופל לפתחכם, פסגות אלא לישובפירסום מכתב כזה בתקשורת לא יגרום נזק ל, שציינתי

, ושוב שההנחה שהמועצה אינה יושבת מנגד זה טוב יפה אך אינני רואה כל פעולה שהמועצה נוקטת או נקטה
אני  .הם צריכים גם להראות, לא מספיק שדברים יעשו. מבחינתי לא נעשה דבר, ואם המועצה עשתה משהו

מצד שני אני שומע יותר ויותר דברים על  .ובבית הספר ולא רק לשמוע עליה מכם רוצה לראות תמיכה במנהלת
המועצה . שמאוד לא לטעמי, ועל לחצים המופעלים על המנהלת מצד שני, מצד אחד, אוזלת ידה של המועצה

ות ולעיתים אני מתרשם שבהבטחות כספי)הענין אינו רק כסף , את ההורים ואת ילדי הישוב, אמורה ליצג אותי
אם . ודאי לא בזמן, ובמקרה הזה היא לא עשתה זאת, ואלא תמיכה מוראלית( מנסים לפתור את כל הבעיות

 .אנא הראו לי היכן, ואם אני טועה, כנראה שאני צודק, הייתי צריך להעלות את הנושא על סדר היום

 ,בתודה ובברכה

 איתן

 

From: Dina Tal [mailto:dinatalanafi@gmail.com]  
Sent: Saturday, July 03, 2010 11:31 AM 

To: EWA Tech 

Cc: גיא רוט 
Subject: Re: שרה' תשובה למכתבה של גב  סולומון 

  

 שלום איתן

יהיה מקום . מסכימה שנכון יהיה לקיים פגישה, בהמשך לתשובתו של גיא. עונה באיחור מאחר והייתי בחופשה
 בת מנגד כשמתרחשים ארועים בתחום החינוךלשוחח בפגישה כזו גם על ההנחה שלך שהמועצה יוש

 דינה, שבוע טוב

 :<Guy Roth <roth@bgu.ac.ilמאת , 20:42 2010ביולי  1בתאריך 

 ,איתן

 . ול להגיד בפרוש שזה לא נכוןאני יודע בדיוק כיצד הגיבה המועצה ולכן אני יכ

 .אפנה לנעמה בעניין. אני חושב שכדאי שניפגש כולנו עם נעמה על מנת לעדכן ולהבהיר כמה דברים

 .גיא

 --------------------------
Guy Roth, Ph.D . 

Department of Education 
Ben-Gurion University of the Negev, 

P.O.Box 653 ,Beer-Sheva, Israel ,84105. 
mail-E :roth@bgu.ac.il. 

Phone: 972-8-6461884; Fax :972-77-3353030  

----- Original Message -----  

 'חנספח 

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=roth@bgu.ac.il
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=roth@bgu.ac.il
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From: EWA Tech  

To: 'Dina Tal'  ;Guy Roth  

Sent: Thursday, July 01, 2010 6:59 PM 

Subject: FW :שרה סולומון' תשובה למכתבה של גב 

  

 ,לדינה וגיא שלום רב

כתבה הטיפשי של שרה סולומון בו בחרה לפגוע מדובר במ. אני פונה אליכם הפעם בבקשה שתעשו מעשה
אישית אני לא מתרגש ממכתבים מסוג זה ועניתי . ס ובישוב"ס ודרך המנהלת פגעה בביה"אישית במנהלת ביה

תחשתה של עירית שהמועצה עומדת מנגד ולא מגבה . ס"אך לא מדובר בי אלא במנהלת ובביה, (ב"מצ)כדרכי 
ואני מסופק אם עשו , ולא ראש המועצה התקשרו אליה לגבות אותה הבנתי שלא ראש מנהל חינוך. אותה

 .משהו בקשר לכך עם מנהלת המחוז והמפקחת המכותבים למכתב הטיפשי והארסי של שרה

מדובר , אין המדובר בענין פנימי של ועד ההורים או בית הספר, אני מבקש מכם לדחוק באבנר ונעמה לפעול
 .ב מהישוב וחובתכם להלחם בהםבמסרים אשר מרחיקים כח הוראה טו

אני לא מכיר אותה , ולא משנה אם אתם מעריכים אותה אישית או לא)אני סבור ששרה סלומון היא מקרה אבוד 
יש לפנות לעירית ולתמוך מה ולא פחות . ולכן אין זה נכון לפנות אליה( ואחרי מה שכתבה גם לא רוצה להכיר

להם שלא רק שהמועצה אינה מסכימה עם הדברים היא אף  חשוב לפנות לאנשי משרד החינוך ולהבהיר
שמחר ורק חסר לנו , הגישות המובאות במכתב פוגעות בי כתושב מיתר, כפי שכתבתי במכתבי. מוקיעה אותם

 (תחשבו על זה) יופיע ציטוט מדבריה בעיתונות באר שבע

 ,תודה

 איתן

 

From: EWA Tech [mailto:ewatech@bezeqint.net]  
Sent: Thursday, July 01, 2010 8:07 AM 

To: 'Avner Ben Gera'; 'naama@metar.muni.il' 
Cc: 'עירית כהן' 

Subject: שרה סולומון 'גב תשובה למכתבה של 

  

 ,לאבנר ונעמה שלום רב

המכתב המצורף ישלח בדואר לכל . סולומון' ר ועד הורי פסגות למכתבה של גב"ב התייחסותי כיו"אנא ראו מצ
 .המכותבים

 ,בתודה ובברכה

 איתן

 

  

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=ewatech@bezeqint.net
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=dinatalanafi@gmail.com
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=roth@bgu.ac.il
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=ewatech@bezeqint.net
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=naama@metar.muni.il
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 :<EWA Tech <ewatech@bezeqint.netמאת , 5219: 2010בדצמבר  11בתאריך 

 !שלום לכולכם

 (:מספר משלמים ומספר תלמידים בכיתה)  י כיתות"להלן מצב הגביה נכון להיום עפ

 22 - 7שמש  1ג

 22 -12גן קשת 

 27  - 7 1א

 28 -  8 2א

 27 - 3 3א

 26 - 7 1ב

 30 - 14  2ב

 28 - 10 1ג

 30 - 8 2ג

 36 - 11 1ד

 33 - 8 2ד

 28 - 10 1ה

 28 - 9 2ה

 25 - 4 3ה

 30 - 7 1ו

  30 - 8 2ו

  

, לגבי הגנים האמורים לצאת ביום שלישי. אם לא תקחו אחריות בכיתותיכם הטיולים ופעילויות התרבות לא יצאו
ניתן עוד שבוע כאשר נשקול להוציא אוטובוס אחד , 12-האמורה לצאת ב' לגבי שכבה ב. נראה יתבטלהטיול כ

לכולם צריך להיות (. ישלמו 1ועד כמה שהדבר תלוי בי רוב מוחלט של הורי ב)של אלו שישלמו ( חצי שכבה)
לבין יציאה של אלו ( או פעילות סל תרבות)ברור שמי שלא ישלם לא יצא והברירה תהיה בין ביטול הטיול 

מבחינתי יש לי אחריות כלפי כספי ההורים ולא , אין לי כל כוונה להיות נחמד או פופולרי בענין. ששילמו בלבד
ידוע (. בין אם הודחו לכך ובין אם לוא)אקח התחייבות כספית עבור הורים שבחרו לעשות דין לעצמם ולא לשלם 

אנחנו , גם בענין זה(. רק למה שבא להם)לשלם חלקית לי שיש חברי ועד שעושים נפשות לא לשלם או 
מעמידים בסכנה את פעילות מעבדת המתמטיקה ומעבדת האנגלית וכן את שבוע השפה שמתוכנן להתקיים 

 .בתוך כשבוע

אך מחובתי לעדכנכם שלא ירחק הרגע בו נדרוש מהמועצה לפעול כנגד ' אנחנו נדון בכל אלו בישיבה ביום ב
כולם קיבלו את , לדומא. וזאת מאחר שהם נהנים מכספים שהורים אחרים שילמו, ונייםסרבני תשלום עקר

 '1חנספח 
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כולם מתכוונים להשתתף בפעילויות וההפעלות . לוחות השנה אך יש מי שהחליט שאין זה יאה לו לשלם עבורם
 .ישלמו" פריירים"אך יש מי שחושב שזה מגיע לו ושההורים ה

 .לשלם אנא הראו מנהיגות ודרבנו את ההורים

 .20:00נתראה ביום שני בשעה וכמובן , תודה ושבוע מושלם לכולם

 איתן
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 עירית כהן: שולח
 תודה והערכה לגב עירית כהן: Re: נושא

 
 !תודה רבה

 ושבת שלום עירית

 :<shimonper@walla.com>מאת שמעון פרץ , 08:58 2010ביולי  1בתאריך 

 

 

 ,בוקר טוב לכולם

 !!!החופש הגדול -זהו החלה חופשת הקיץ  

הרגשתי צורך להודות לעירית ( 'אני הורה לתלמיד בכיתה ו)בוגרי בית הספר  -' כמי שהיה שותף לאירועי הסיום של שכבה ו 

 .כן כי כך יאה -י ובתפוצה רחבה מנהלת בית הספר באופן רשמ

מבחינתי ולאורך השנים מדובר במי שהובילה סייעה ותרמה רבות לקיום ערב מוצלח ושילוב של מספר אירועים במתכנות  

 .עירית עשתה זאת גם ולמרות לחצים שהופעלו מצידם של גורמים שונים כולל מחאת התלמידים. שונה ממה שבוצע עד כה

 .ד עצמן והתגובות של ההורים והתלמידים בהתאםהתוצאות מדברות בע 

הילדים נפרדים מבית  -אני תקווה שבית הספר ישכיל להמשיך ולהוביל את אירועי הסיום והפרידה במתכונת דומה גם בעתיד  

רכים הע -אין שום סיבה להפסיק ללמוד כבר עם סיום חג הפסח ובעיקר , ראותנות וביזבוז כספי הורים אינם מוצדקים, הספר

 .הרבים שגלומים במתכונת זו עושים את שלהם

כמבון שלהצלחת הערב והסיום שותפים רבים וראוי לציין ולהדגיש את הרתמות הצוות החינוכי המחנכות הורים וגם את  

 .עזרת המועצה

 ,הרבה הערכה -יישר כוח  

 .חופשה נעימה 

 שמעון 

 

 'טנספח 
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 עירית כהן: שולח
 י בית החולים"סדר היום כפי שהועבר ע -ר מימון "דובים לד -וקה ביקור ילדי פסגות בסור: Re: נושא

 
 ,שמעון שלום

 .בהחלט מכובד
 .לאחר הפסקת האוכל 10:20כעת אני מבינה שניתן לצאת בשעה , ז הקודם הבנתי שיוצאים מוקדם"י הלו"עפ. 1
אני אמורה להיות שם , רושליםיש לי כנס בי , זה מאוחר מידי בעבורי. לא אוכל לקחת חלק בפעילות זו, לצערי . 2

 .12:30בשעה 
 .לגבי המכתבים הילדים כתבו אך נבדוק שוב שהם אכן ראויים ומכובדים. 3

 יום טוב עירית
 

 :<shimonper@walla.com>מאת שמעון פרץ , 23:21 2010בינואר  31בתאריך 

 

 !לילה טוב, מנהלת בית הספר, עירית כהן' הגב

  

 :זוהי התוכנית  -( נראה רציני ותכליתי)מצורף סדר היום הסופי כפי שנשלח אלי היום מבית החולים 

  

 !מודגשת בצהוב

יוריד את הילדים , ס לחניית חדר המיוןהנהג יכנס עם האוטובו -טיפלתי והעברתי לבית החולים  -בנושא פרטי נהג האוטובוס 

 .1215ויחזור לאסוף בשעה 

 .שווה לעשות בדיקה ולראות שאכן יש מכתבים מכובדים -מכתבי החלמה מהירה  -הדגשתי את נושא המכתבים 

 !בכל מקרה רכשנו גם סוכריות על מקל שהילדים יוכלו לחלק לילדים במחלקה

  

  

  00:11הקרוב שעה ' ז ליום ג"ב הלו"רצ

מודה לילדים ומסבירה למה , ר מימון מקבלת את הדובים"ד –חטיבת הילדים  –התכנסות באולם הקולנוע  – 11:00
 ומצטלמת עם הילדים והדובים  -צריך דובים 

 על קצה המזלג  –דניאלה ליצנית רפואית עושה הצגת תכלית ומספרת על נושא הליצנות הרפואית  – 11:10

 סרט או מצגת קצרה –ל בית ספר לילדים מאושפזים ניקול מסבירה ע – 11:30

 –קבוצה שלישית עירית , ר מימון"קבוצה שנייה ד, קבוצה אחת טלי –קבוצות  3 -סיור בחטיבת הילדים ב – 11:45
 כיתת לימוד  + כל קבוצה מבקרת במחלקה  – הילדים מחלקים פתקי החלמה מהירה לכל הילדים המאושפזים

 התפזרות  – 12:15

 לצורך אישור כניסה לחניית מיון ילדים  –העבירו אלי את שם האוטובוס שיביא את הילדים ומספרו  אנא
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 עירית כהן: שולח
 לא תשתתף- 2'עופרי קופרמן מכיתה ו-'מסיבת סיום כיתות ו: Re: Fw: Fw: Re: נושא

 
 ,שמעון שלום

 .קיבלתי את המייל
 .ס"ך שעה שלמה דנו בנושא מדוע אנו חוגגים את מסיבת הסיום בביהאני חייבת לציין שהתלמידים פנו אליי ובמש

בשיתוף פעולה בין שני בתי , כמובן שציינתי שזה בהחלטה משותפת יחד עם וועד ההורים הכיתתי ובתמיכתו וכן
  .הספר

 ?ואם זה לא העברת מסר אז מה
 
  

 ....ילדים הולכים הבייתה ומספרים... אבל
  

 .בעתיד זו ההחלטה וכך יהיה גם
 !שבוע טוב

 עירית
  
  
 
  

 :<shimonper@walla.com>מאת שמעון פרץ , 00:45 2010ביוני  13בתאריך 

 

 ,שבוע טוב, עירית

 .אם לא אז הוא מצורף ומשורשרת אליו תגובתי. פריאני מקווה שקיבלת את המייל של שלי אמא של עו

למה עושים   -הבעיה המרכזית היא העובדה שבית הספר לא מצליח להעביר לתלמידים את המסר שכולנו כבר הסכמנו עליו

לא בגלל שועד ההורים כפה את ההחלטה על בית הספר והמחנכות והמנהלת עומדות חסרות ? מסיבה בבית ספר ולא בבריכה

 ...ם מול קבוצה של הורי כפייהאוני

גם לכם צריכים  -לא כי ההורים כפו על המורים אלא מסיבות מהותיות ערכיות ונכונות ? למה טכס מכובד ולא הפקת ענק

 ...להיות הכלים להסביר זאת ולהרגיע את הילדים

 תודה

 שמעון

 

 

 

 פרץ. משפ: שולח
 לא תשתתף- 2'יתה ועופרי קופרמן מכ-'מסיבת סיום כיתות ו: Fw: Re: נושא

 

 פרץ. משפ: שולח
 לא תשתתף- 2'עופרי קופרמן מכיתה ו-'מסיבת סיום כיתות ו: Re: נושא

 

 ,שלי שלום

  

ההחלטה שהתקבלה הייתה דווקא בהובלה של הצוותים  -לא כופים את דעתם על המערכת ( בטח אלה)ראשית ההורים 

מאוד רחב שכלל את כל המחנכות וכלל קבלת אישור מהמנהלות  התוכנית סוכמה בפורום -החינוכיים ומנהלות בתי הספר 

 !והורים שהקדישו מזמנם הלא פנוי לעשות הכל בשביל ולמען הילדים של כולנו
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היו לא מעט הורים ששוחחו איתי קיבלו בברכה את  -אשמח לשוחח איתך עם עופרי או עם כל אחד מההורים שדעתם כדעתך  

 .רתם בכל מה שיידרשההחלטות שהתקבלו והציעו את עז

 .לא יהיה ניתן לעולם לרצות את כולם -בטח גם את יודעת , ולצערי כמו תמיד 

מאתגר , הוא יהיה מהנה -כמי שמכיר אתכם ואת עופרי יהיה חבל שהיא לא תיקח חלק בפרק זה של סיום השנה  -והצעה  

 .חוויתי וכייף ושווה לנסות לשנכע אותה כן לקחת בו חלק

 שמעון 

 שלי קופרמן: שולח
 לא תשתתף- 2'עופרי קופרמן מכיתה ו-'מסיבת סיום כיתות ו: נושא

 ,מורים ומנהלות נכבדות, הורים

 ,לידיעתכם

 השנה ' ביתי עופרי החליטה לא לקחת חלק במסיבת סיום כיתות ו

 :  ונפגעה מאוד מהאטימות כלפי רגשותיה וצרכיהמאחר 

 (כמו המסורת שהייתה במשך שנים רבות )תתקיים השנה בבריכת מיתר מרגע שוועד ההורים הודיע לנו שהמסיבה לא 

כך החליט וועד ההורים של שני בתי :"לנו הוריה לא היו תשובות פרט להסבר ש,עופרי התנגדה וניסתה להבין מה הסיבה 

 ," הספר

 ני המחנכת או המנהלת לא הסבירו לה את פשר ההחלטה למרות שהיא הציגה את עמדתה באוז אף אחד מההמורים

 .וגם אנו ההורים כתבנו מכתב למחנכת בנושא

 ל והורים נוספים ששיגרו מכתבים למחנכת אך בראש מעייני עומדת ביתי"ידוע לי על תלמידים נוספים שמתנגדים להחלטה הנ

שנות  שעומדת לסיים את שש( ס פסגות וחגגו בבריכה את מסיבת הסיום "בנות שסיימו לימודיהן בבי 4האחרונה מתוך )

 לימודיה

 . "ס שלנו אין אף טיפת כבוד סבלנות וסובלנות לתלמידים"בבי: "ס פסגות עם טעם רע ומר בפה כפי שאמרה "בבי

 .'ס פסגות הולכת איתה הבייתה עם סיום כיתה ו"זו השורה התחתונה שבוגרת בי

 ? כמורה במערכת החינוך שעושה הכל למען התלמידים אני שואלת את כולכם 

 ?עד איזה גבול ההורים יכפו את דעותיהם על המערכת ? לא שואלים את התלמידים איך ברצונם לסיים את השנה  למה אתם

 מאוכזבים מאוד מאופן חוסר ההקשבה לתלמידים

 .שלי וערן קופרמן
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 פרץ. משפ: שולח

 פסגות בגאווה והתרגשות והתייחסות לעתירה: נושא

 

 ,ידידי המכובדים, חברי ועדת חינוך

  

אין ספק שמדובר  -כפי שתראו בקבצים המצורפים , בית הספר פסגות' לפני כשבועיים ארגנתי ביקור מרשים ברהט לשכבה ד

כמובן שכנושאי דגל החינוך תראו שבית הספר פסגות זוכה . בהצלחה מסחררת ובעיקר בגאווה התרגשות ותחושת שליחות

 ...בקיצור מה אני מלאה אותכם בפרטים תתרשמו ותהנו -לבמה משמעותית וקרנו ריחו ושמו עולים למרחוק 

  

 .גם סוג של התרגשות וגאווה והרבה תקווה -מצורף כמובן גם קישור לעתירה 

  

 שמעון, שבת שלום
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 שכנות טובה

 
26.10.2010 

 
 

 , לכבוד
  מר פואד אזבארגה

 ,.נ.א
 

 תודה והערכה: הנדון 
 
 

. שברהט" בבית הבד הירוק"מאלף בזכינו לביקור  22.10.10, ביום שישי האחרון
למדנו על זני הזיתים ועל הדמיון בן בני . הובלת אותנו לסיור מעניין ומלמד בבית הבד

 .האדם השונים לסוגי הזית השונים
 

 .במהלך הסיור התרשמנו מפעילות בית הבד ואף טעמנו שמן זית משובח
 

ל מקום יש אנשים משמח לדעת שבכ. הביקור והסיור היו מוצלחים מאוד ומרגשים
 .כמוך שמוכנים להשקיע ולו מעט מזמנם לחלוק עם אחרים את מה שהם עצמם

 
 . היה לנו לעונג

 
 !תודה

 והערכה רבה
 

 'הורי ותלמידי שכבה ד

 
 "פסגות"בית הספר 
 

 מיתר
 

 ___________________________________________________ 
 

 :העתק 
 עיר רהטכבוד ראש ה –מר פאיז אבו צהיבאן 

 מנהלת בית הספר, עירית כהן' הגב
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 שכנות טובה
26.10.2010 

 
 , לכבוד

 מר עאדל אלזיאדנה
 ,.נ.א
 

 תודה והערכה: הנדון 
 
 

הביקור היה מקרי . ביקרנו בתחנת הקמח שבבעלותך 22.10.10, ביום שישי האחרון
 .ובהמשך לסיור שקיימנו בישוב רהט

 
ים שקיבלנו על התהליך וההדגמה ההסבר. הסיור בתחנת הקמח היה מדהים

 .המרשימה היו מלמדים ומעניינים מאוד
 

הסכמת לארח אותנו אומרת , העובדה שבלי הכנה מוקדמת ולא ממש עם הודעה מראש
 .הכול

 
ההתרגשות והמטען שהם ואנחנו ניקח עימנו לחיים ייזקפו , המבטים של הילדים

 .לזכותך
 

 .ינו וגם אנחנו נהנינו מאודילד –תודה גם על ההפתעות בסיום הסיור 
 
  

 !תודה

 והערכה רבה

 

 'הורי ותלמידי שכבה ד
 
 "פסגות"בית הספר 
 

 מיתר
 

 ___________________________________________________ 
 :העתק 

 
 כבוד ראש העיר רהט –מר פאיז אבו צהיבאן 

 מנהלת בית הספר, עירית כהן' הגב
 

  



-  37  - 

 שכנות טובה

 
26.10.2010 

 
 

 , בודלכ
  מר אברהים אל פיניש

 ,.נ.א
 

 תודה והערכה: הנדון 
 
 

ממך שמענו על . זכינו להתארח באוהל השלום שברהט 22.10.10, ביום שישי האחרון
 .התרבות הבדואית ואת סיפורו המופלא של אוהל השלום שהקמת במו ידיך

 
 .ננוזכינו לחוויה מדהימה ומרגשת ויצאנו עם תובנות והכרה טובה יותר עם שכ

 
מרשימה יש לומר של , לשמחתנו הצלחת להפתיע אותנו ובתום הביקור נהנינו מהופעה

 .וזמר נוסף" סמסמיה"נגן 
 

בשם ילדי והורי . במו ידיך הקמת אוהל שנראה כמו סוג של מפעל חיים, אברהים
 .אנחנו מודים לך על האירוח והכבוד שחלקת לנו, בית הספר פסגות', שכבה ד

 
 

 !תודה
 

 'ותלמידי שכבה ד הורי
 
 "פסגות"בית הספר 
 

 מיתר
 

 ___________________________________________________ 
 :העתק 

 
 כבוד ראש העיר רהט –מר פאיז אבו צהיבאן 

 מנהלת בית הספר, עירית כהן' הגב
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20.11.10 

 
 
 
 

 , לכבוד
 ,עירית כהן' הגב

 "פסגות"מנהלת בית הספר 
 ,.נ.ג
 
 
 

 ה והערכהתוד: הנדון 
 
 

 .צעדת בן גוריון –של בית הספר בצעדה המסורתית ' השתתפו חלק מתלמידי שכבה ד 20.11.10, יום שבת, היום
 

שהשתתפו בצעדה והיו לחלק בלתי נפרד , בשם הורי השכבה אנו מבקשים להודות מקרב הלב למחנכות אורלי וריטה
 .שהייתה רבה, מהצלחתה

 
לחיזוק וגיבוש התלמידים כשכבה ובעצם לקחו חלק , התלמידים להשתתף בצעדה שתיהן כמחנכות פעלו יחד לעידוד
 .בלתי נפרד במפעל ערכי חינוכי זה

 
 

 יישר כוח וההערכה רבה
 

 ,ועד הורי השכבה
 

 'שכבה ד
 

 מיתר –" פסגות"בית הספר 
 

 
 
 

 :העתק 
 

 1' מחנכת כיתה ד, ריטה אבני' הגב
 2' מחנכת כיתה ד, אורלי אשכנזי' הגב
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 'ינספח 
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: שולח Avner Ben Gera 

: נושא RE חשד לשכתוב בדיעבד של פרוטוקול ועדת חינוך:   

 שלום

פוגעות מכיוון שאם לנקוט בלשונך אני לא מגיב לאמירות (אני לא תמיד מגיע למיילים )כ לא עונה "אני בד
  ומעליבות

פנה חיצים לאנשים שעשייתם הברוכה שאינך בוחל לכאורה בשום אמצעי ומתחושה קשה הפעם מלווה אותי 
 .הייתה לצנינים בעינך יתכן בגלל אי יכולתך לכאורה להשתלב ביצירתם הברוכה

של  עשייתם הברוכהל שאם לא כן אנקוט בכל הצעדים להבטיח את "הנני תקווה שאתה צודק במכתבך הנ
מצא בנחישות ובמקצועיות והביאו את הישוב למקום בו הוא נ העושים מלאכתם נאמנהחברי ועדת החינוך 

 .ולשמור על שמם הטוב

 .פ ועוד מרעין בישין הם לא לנו אלא למקומות אחרים"ל,הטלת רפש,שכתוב פרוטוקולים 

  

 בברכה

  בן גרא אבנר

 המועצה המקומית ראש

 050-3906548 נייד

 

From: פרץ .משפ [mailto:peretz1001@walla.com]  
Sent: Sunday, December 26, 2010 10:23 PM 
To: Avner Ben Gera; naama henig 

Cc: dinatalanafi@gmail.com; oriaellg@bezeqint.net; advab83@zahav.net.il; dishorashim@012.net.il; 

ori120@bezeqint.net; shachar_59@walla.com; shimonmazuz@walla.com 
Subject: חינוך חשד לשכתוב בדיעבד של פרוטוקול ועדת 

  

  

 :לכבוד

 ראש המועצה המקומית מיתר, מר אבנר בן גרא

 מנהלת מחלקת החינוך, נעמה הניג' הגב

 ,.נ.ג.א

  .ר ועדת חינוך של המועצה"יו, דינה טל' הגב, התכתבותי עם חברת המועצה מטעם סיעת קהילה ב"מצ

 .אליכם, לשאול אותה אני נמנע בשלב זה מהתכתבות נוספת איתה ושולח את השאלות הבאות שהתכוונתי, לבקשתה

 :שני מסמכים צרפתי 

  08/11/10פרוטוקול ישיבת חינוך שהתקיימה ביום  .1

 'בינספח 
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  10/11/10ש ביום ”הגשת העתירה שלי בבית משפט לעניינים מינהליים בב –אישור על פתיחת תיק  .2

דינה טל דיווחה ’ נרשם כי גב, (כך כתוב בגוף הפרוטוקול)הנינג ’ י גב”שנרשם ע, בפרוטוקול ישיבת ועדת החינוך
 (.למטה לפרוטוקול 2’ ראו בעמ)לכאורה בישיבה לחברים על הגשת העתירה והם ביקשו עוד מידע 

  

 :השאלות 

 ?על הגשתה, העתירה  לפני הגשת שלושה ימים ,דינה טל' כיצד דיווחה הגב. 1

  ?הניג את הדברים מפי דינה טל’ כיצד רשמה גב. 2

 .שהפרוטוקול שוכתב בדיעבדתבקשת היא המסקנה המ, בכל הזהירות המתחייבת

 .אליכם מופנות   הסתייע הדבר ולכן השאלות תגובתה לא בעקבות דינה טל אך’ ביקשתי לברר זאת עם גב

ובודאי לא ראוי שמנהלת מחלקת החינוך , שכן אין מדובר במעשה חינוכי, אני תקווה שיש לכך הסבר הגיוני אחר
 .ר ועדת חינוך ינקטו בו”ויו

? האם זה הפרוטוקול היחידי ששוכתב? עובדות הידועות עשוי לשאול השואל האם זה הפרט היחידי ששוכתבמסך ה
 ?למה שקורה בפועל בישיבות( זה ואחרים)ומה בין הפרוטוקולים 

  

עלינו יחד למצוא כל דרך למנוע . אודה לכם אם תעשו לבירור העניין ותעדכנו אותי בדחיפות בתוצאות הבירור לפרטיו
 .נות מקרים דומים בעתיד ולנקוט בכל הצעדים הדרושיםהש

, פרוטוקול שיכיל את כלל הנושאים שנדונו .אני מבקש שתדאגו להעביר לידי עותק מפרוטוקול הישיבה -זאת ועוד 
 .'המסמכים שהוצגו הנתונים וכו

  

 ,בברכה

  

 שמעון פרץ

 050-6687671נייד 

  

 :העתק

 חברי המועצה המקומית מיתר

 יתרתושבי מ

 

________________________________________________________ 

 Dina Tal: שולח
 שאלה -ישיבת ועדת חינוך : Re: נושא

 שלום שמעון
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בנוסף לעבודה הרבה , אין בכוונתי. אם אתה מעונין אתה יכול להגיע. כידוע לך הישיבות פתוחות לקהל, עם כל הכבוד

 . אלות נוספות לגבי מה שהתרחש בועדהלענות על ש, שאני משקיעה במערכת
שבעיקרו משמש )מבחינתי המנהג , היינו שם בעבר. כמו שבודאי שמת לב אני נמנעת ככל האפשר מהתכתבויות במייל

לא מקדם את העבודה החשובה שאנחנו עושים בתחום ( השמצות ונטילת קרדיטים שלא בדין, במה להכפשות
 ..החינוך

 .יותר ולהמנע ככל הניתן מהתכתבויות אני אמשיך גם בעתיד לפעול

 דינה

 :<peretz1001@walla.com>פרץ . מאת משפ, 09:12 2010בדצמבר  23בתאריך 

  

 ,דינה שלום

  

 (.תודה) 08/11/10-וך של המועצה שהתקיימה בקיבלתי את פרוטוקול ישיבת ועדת החינ

 .’משרד החינוך וכו, פ הפרוטוקול את עדכנת באותה ישיבה את חברי הוועדה על כך שהגשתי עתירה כנגד המועצה”ע

האם מעבר לעדכון  -נרשם בפרוטוקול שבעקבות הדיווח שלך על הגשת העתירה החברים ביקשו מידע נוסף בנושא 
 ?ם דיון בעתירההזה התקיים בישיבה ג

 ,תודה

 שמעון

  

 

  

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=peretz1001@walla.com
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 'יגנספח 
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 'ידנספח   
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