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מאשר קבלת מכתבך ב דון ,המצ"ב.
תגובתי למכתבך  -אין לי כל כוו ה לש ות את התוכן באתר האי טר ט "אגודת
אשכול" מהסיבה הפשוטה כי אמת דיברתי !
לידיעתך  -אתר "אגודת אשכול" הי ו בבעלותי האישית ,אין לאף אדם או גורם אחר
אפשרות לערוך אותו .וא י לוקח על עצמי אחריות אישית מלאה לכל האמור בו.
א י משמש כיו"ר אגודת אשכול מיום הקמתה בש ת  ,2009מ הל  45משרדי הסעות,
וא י צרכן כבד של שירותים ממשרד התחבורה .וא י כל יום עד לכשלים של משרד
התחבורה במתן השירות לציבור וא י עושה ככל יכולתי כדי לשפר את השירות .עד כה
אלצתי לעתור עשרות פעמים גד משרד התחבורה שבהם הצלחתי לתקן חלק
מהכשלים ולחשוף את ההת הלות הקלוקלת של המ הלים הבכירים ביותר.
החל מ 2007 -עת ביקשתי רישיון יבוא לרכב ביבוא אישי לצורך עיסוקי כמורה דרך,
התגלה בפ יי מר אב ר פלור ,אז מ הל אגף הרכב ,היום סמ כ"ל ת ועה ,פועל ב יגוד
לאי טרס הציבורי ,לטובת אי טרסים המשרתים רק את יבוא י הרכב המסחריים,
פוגעים בתחרות בע ף הרכב ,ובצרכן ב יגוד לסעיף  1בחוק רישוי שירותים ומקצועות
בע ף הרכב .לצערי וכדי להגן על הציבור מפ י מר אב ר פלור ופקידים בכירים אחרים
במשרד התחבורה א י אלץ להשתמש בשפה בוטה כדי ל סות לה יאם מדרכיהם
ה לוזות באמצעות הפרסום באתר.
השיח הציבורי בישראל אכן ירד לרמה בזויה ,וזאת בהשפעת חברי הכ סת ה כבדים,
ולכן כבר בראשית דבריי א י טוען כי תוכן אתר האי טר ט שלי ,בהשוואה לשיח
בכ סת ייחשב כ ופת צופים .א י ממש מצטער ובוש שא י אלץ להשתמש בביטויים
של שפת רחוב מכפישים ,זו לא דרכי ,אבל ברומא צריך להת הג כרומאי.
האשם העיקרי ברמת השיח בישראל ופל בעיקר על מערכת אכיפת החוק ובעיקר
הפרקליטות שלא עושה דבר כדי למ וע את השפה הבזויה שמשתמשים בכ סת .ולכן
בהתייחס לשיח הציבורי א י אטען כי ה דון הי ו מבחי ת אכיפה ברר ית.
אדו י א י אשמח להוכיח לך בפרוטרוט מדוע א י דובר אמת ,אם תאפשר לי .מצ"ב
מכתבו של מ כ"ל משרד התחבורה בעבר מר עופר מלכה והתשובה שמסרתי בידיו.
ע יין שלדעתי ולכאורה ,משמש רקע לפ ייתך .רקע שאדו י ,באופן ,לא הגון ,וב יגוד
לאתיקה המקצועית המחייבת ,לא טרח לציין.
ב וסף א י טוען גד אדו י שאי ו פועל ע"פ חוק פ ייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר
דיגיטליים ,תשע"ח , 2018-אדו י לא פ ה אליי בדוא"ל ,אלא "דאג" לטרטר אותי
באמצעות מכתב רשום ,כמו גם אדו י לא פרסם את אמצעי הקשר האלקטרו יים
שאיתם יתן להתקשר לאדו י .אבל ....
א י אשמח אם אדו י ירשה לי להוסיף מדוע אמת דיברתי ,אבל א י גם מוכן ללכת בכל
דרך אחרת שאדו י יבחר.
בכבוד רב
מוטי בר -ס
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