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בפנינו תביעה של ארגון המורים כנגד הנתבע ,ולפיו נטען בין היתר כי
הנתבע "שלח מכתב בתפוצה רחבה ביותר לכל מורי בית ספרו  ,תוך
פגיעה חמורה ביותר בשמו של ארגון המורים ,על מוסדותיו" תוך שימוש
"בשפה גסה ,מזלזלת ופוגענית כלפי ארגון המורים"...
לכתב התביעה צורף נספח דהיינו מכתבו של הנתבע שכולל לכאורה
ביטויים קשים כלפי ארגון המורים וכן נספח שכולל את רשימת התפוצה
של המכתב.
הנתבע היה אמור להגיש כתב הגנה בתיק ע"פ החלטת ביה"ד ,ובמקום
לעשות כן הוא שלח הודעה לביה"ד ביום  21.3.14בו הוא מודיע בקשר
לדיון שנקבע כי "לא אגיע ,סגרנו את הענין במכתב התנצלות".
הנתבע התבקש ע"י ביה"ד להבהיר את ענין ההתנצלות ,ואכן הגיעה
הודעה של הנתבע לביה"ד מיום  24.3.14שכוללת את מכתב ההתנצלות
שכתב הנתבע.
ביה"ד ביקש את תגובת ארגון המורים לענין זה של ההתנצלות וזו אכן
הגיעה לביה"ד בתגובה מיום .28.4.14

 .6ביום  30.4.14ניתנה החלטה ע"י ביה"ד ולפיה התבקש הנתבע בין היתר
לדאוג כי מכתב ההתנצלות שלו יופץ לכל מורי ביה"ס כפי שהופץ מכתבו
הראשון ,כאשר נקבע בהחלטה בין היתר כי ענין זה הוא באחריות
מזכירת הסניף.
 .7על אף האמור ,ענין זה התמהמהה ולא נתקבלה כל תגובה בקשר לאמור
מהנתבע עצמו ו/או ממזכירת הסניף.
 .8ביום  10.12.14התקיים דיון בביה"ד בתיק זה בו נכחו בין היתר ,יו"ר
המח' למינהל – מר אבי פסקל מטעם ארגון המורים וכן מזכירת הסניף,
ובהעדרו של הנתבע.
 .9בעת הדיון ,מזכירת הסניף עשתה עבודתה נאמנה כאשר היא סינגרה ככל
יכולתה על התנהגותו ו/או התנהלותו של הנתבע בקשר לכל האירועים
נשוא תיק זה.
.10מזכירת הסניף טענה בין היתר כי כל ענין הוצאת המכתב הראשון ע"י
הנתבע נבע "מתוך חוסר הבנה בסיסי בקשר להפרדת הרשויות בארגון,"...
כאשר לטענתה המכתב נשלח ע"י הנתבע בעידנא דריתחא .
.11עוד טענה מזכירת הסניף בפנינו כי מכתב ההתנצלות של הנתבע נשלח
באותה תפוצה ,דהיינו לכל מורי ביה"ס ,וכי בשל טעות טכנית לא נשלחה
על כך הודעה לביה"ד.
.12מזכירת הסניף ביקשה מביה"ד כי יחוס ויקל על הנתבע.
.13יאמר כבר כאן כי טרם עדותה של מזכירת הסניף בפנינו היתה נטיה
לביה"ד להחמיר בעניינו של הנתבע ,לאור העובדה כי בהתנהלותו מול
ביה"ד יש משום בזיון ביה"ד ,שכולל בין היתר אי התייחסות ראויה
להחלטות ביה"ד וכן העובדה כי הנתבע לא התייצב לדיון שנקבע.
.14לאור דבריה של מזכירת הסניף בפנינו בעת הדיון ,התרצה גם יו"ר מח'
המינהל מר אבי פסקל ,ובהגינותו אף הוא ביקש מביה"ד שלא להחמיר
עם הנתבע.
.15לאחרונה הגיע מכתבו של הנתבע לביה"ד מיום  ,30.12.14בו הוא מפרט
בין היתר כי הוא שלח "מייל התנצלות לכל המורים ,בתפוצה של הקבוצה
"מורי ביה"ס" עם העתק למזכירת הסניף"...

.16הנתבע אף צירף להודעתו זו תצהיר של יו"ר ועד המורים בביה"ס שכולל
הודעה שהנתבע אכן שלח מכתב התנצלות באותה תפוצה לכלל מורי
ביה"ס.
.17בנוסף לאמור ,ביקש הנתבע בפנייתו לביה"ד הנ"ל כי הוא מקווה שבכך
יסתיים ענין זה "ללא הרחקתי מארגון המורים".
.18לאור כל המפורט ,ולאחר שביה"ד התלבט כיצד לנהוג עם הנתבע ,מחליט
ביה"ד להקל עם הנתבע ,זאת במיוחד לאור בקשת מזכירת הסניף
ועמדתו של יו"ר מח' המינהל מטעם ארגון המורים ,וכן לאור ביצוע
הוראות ביה"ד בסופו של דבר ע"י הנתבע.
.19סיומו של דבר ,מחליט ביה"ד ליתן נזיפה לנתבע ,כאשר ביה"ד מורה כי
נזיפה זו תירשם בתיקו האישי של הנתבע בארגון המורים.
.20יוער למען הבהר ספק כי ללא ההקלה שהחליט ביה"ד לנהוג כלפי הנתבע,
היה מורחק הנתבע משורות ארגון המורים לתקופה ארוכה.
.21לאור העובדה כי מדובר בפסק דין בעל חשיבות ,מורה ביה"ד כי פסה"ד
יפורסם בשלמותו באתר האינטרנט של הארגון ובעלון "קשר עין" הקרוב,
וזאת בעילום שם הנתבע וכל פרט מזהה אחר של הנתבע.
.22בנוסף מורה ביה"ד למזכירת הסניף לפרסם ולחלק את פסק הדין
בשלמותו ,כולל שמו של הנתבע בקרב מורי ביה"ס בו הוא מלמד.
.23פס"ד זה יישלח לתובע דהיינו ,ארגון המורים באמצעות יו"ר מח' המינהל
– מר אבי פסקל  ,ליו"ר הנהלת ארגון המורים  -מר רן ארז ,למזכירת
הסניף ,ליו"ר וועד המורים בביה"ס וכן לנתבע.
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