
 1

    8-005230-57  בישראלאשכול   אגודה שיתופית לבעלי רכב   אגודת אשכול
   1500908  בית זית     171ת.ד         k9@013.netדוא"ל        אגודת אשכול  אתר 
     5423554-03  פקס       9009700-050  נס יו"ר -מוטי בר יידנ          32-2000-1800  טל' 

  2021  יולי 08
  א "תשפ תמוז  ח"כ

     21-154    סימוכין
  לכבוד 

  ן מחלקת נזיקי   מנהל  –עו"ד מני פילזר  
             באמצעות דוא"ל                                      אזרחי    -   פרקליטות ירושלים 

  
  

    שלום רב  
  

  13/0001359/21מספרכם . התראה בטרם נקיטה בהליך משפטיהנדון: 
   

 .  , המצ"במאשר קבלת מכתבך בנדון .1
למכתבך   .2 לשנות        -  תגובתי  כוונה  כל  לי  האינטראין  באתר  התוכן  "אגודת  ט  נאת 

    !   דיברתי אמת     כי הפשוטה  אשכול" מהסיבה

אחר  או גורם  אין לאף אדם  הינו בבעלותי האישית,  אתר "אגודת אשכול"     -לידיעתך   .3
 ואני לוקח על עצמי אחריות אישית מלאה לכל האמור בו.  .   לערוך אותו אפשרות 

משרדי הסעות,    45מנהל  ,  2009אגודת אשכול מיום הקמתה בשנת    אני משמש כיו"ר .4
ממשרד התחבורה שירותים  של  כבד  צרכן  משרד    . ואני  של  לכשלים  עד  יום  כל  ואני 

עושה ככל יכולתי כדי לשפר את השירות. עד כה  במתן השירות לציבור ואני  התחבורה  
לעתור   פעמים  נאלצתי  הצלח עשרות  שבהם  התחבורה  משרד  לנגד  חלק  תי  תקן 

 ולחשוף את ההתנהלות הקלוקלת של המנהלים הבכירים ביותר. ים ל שמהכ
   , לרכב ביבוא אישי לצורך עיסוקי כמורה דרך   ון יבואיש ביקשתי ריעת    2007  -החל מ  .5

בניגוד    פועל     נועה,  ת , היום סמנכ"ל  , אז מנהל אגף הרכב אבנר פלורמר  התגלה בפניי  
הציבורי המסחריים את  רק  המשרתים  אינטרסים  לטובת  ,  לאינטרס  הרכב  ,  יבואני 

חוק רישוי שירותים ומקצועות  ב   1סעיף  בניגוד ל  בתחרות בענף הרכב, ובצרכן  פוגעים
אחרים  ופקידים  בכירים  אבנר פלור מר מפני כדי להגן על הציבור  לצערי ו  . בענף הרכב

התחבורה   להניאאני  במשרד  לנסות  כדי  בוטה  בשפה  להשתמש    הם מדרכי  םנאלץ 
 .  באתרהפרסום באמצעות   הנלוזות

,  בהשפעת חברי הכנסת הנכבדים , וזאת  בזויהירד לרמה  אכן  הציבורי בישראל  השיח   .6
כי  ולכן   טוען  אני  דבריי  בראשית  האי כבר  אתר  שליתוכן  לשיח    ,נטרנט  בהשוואה 

צופיםי בכנסת   כנופת  מצטער  .  יחשב  נאלץ להשתמש  שובוש  אני ממש  בביטויים  אני 
 כרומאי. צריך להתנהג ברומא  אבל  זו לא דרכי,  , מכפישים של שפת רחוב 

נופל   .7 בישראל  השיח  ברמת  העיקרי  מערכת  בעיקר  האשם  ובעיקר אכיפעל  החוק    ת 
 ולכן .  כנסתהפרקליטות שלא עושה דבר כדי למנוע את השפה הבזויה שמשתמשים ב

   . בררנית אכיפההינו מבחינת הנדון  כי אני אטען בהתייחס לשיח הציבורי 
דובר אמתהוכיח  אדוני אני אשמח ל .8 מדוע אני  לילך בפרוטרוט    מצ"ב .  , אם תאפשר 

בידיו  שמסרתי  והתשובה  מלכה  עופר  מר  בעבר  התחבורה  משרד  מנכ"ל  של  .  מכתבו 
לפנייתך.משמש  ,  ולכאורהעניין שלדעתי   ובניגוד  פן, לא הגון,  באו  ,רקע שאדוני  רקע 

 לא טרח לציין.   ,יבתלאתיקה המקצועית המחי
לגופים ציבוריים באמצעי קשר    אני טוען נגד אדוני שאינו פועל ע"פ חוק פנייה  ףבנוס .9

תשע"חדי לא    2018- גיטליים,  אדוני  אליי  ,  אותי  פנה  לטרטר  "דאג"  אלא  בדוא"ל, 
גם   כמו  רשום,  מכתב  לא  באמצעות  האלקטרוניים  אדוני  הקשר  אמצעי  את  פרסם 

 ....  שאיתם ניתן להתקשר לאדוני. אבל 
אני אשמח אם אדוני ירשה לי להוסיף מדוע אמת דיברתי, אבל אני גם מוכן ללכת בכל   .10

 שאדוני יבחר. אחרת דרך 
  בוד רב  בכ
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