אנו מבקשים לעדכן בעניין סיומה של התביעה הייצוגית שהוגשה ע"י אורי שלום נגד העיריה ,ביה"ס
והעמותה ,הנוגעת להתנהלות בביה"ס.
כזכור ,בשנת  2012פתח התובע ,אחד מהורי התלמידים בבית-הספר ,בבקשה לאישור תובענה
יצוגית נגד העמותה ,משרד החינוך ועיריית תל-אביב ,בטענה שדמי החבר שמשלמים חברי העמותה,
והמשמשים לפעילות הייחודית בבית-הספר ,נגבים באופן בלתי-חוקי .בהליך ביקש התובע להכיר בו
כתובע יצוגי ולקבוע ,כי בית-הספר והעמותה ישיבו להם סך של  ₪ 5,040,000אשר נגבו כדמי חבר
בעמותה.
קבוצת הורים אשר מתנגדת לתביעה הגישה בקשה להצטרף לתביעה כקבוצה המתנגדת
לתביעה וצורפה על ידי בית המשפט .בנוסף ,רוב גדול של הורים התנגד להליך ולכך שאותו הורה
יחשב כמי שמייצג את האינטרסים שלהם נאמנה ולכן הוגשה עצומה חתומה ע"י רוב גדול של הורי
בית הספר ברוח זאת לבית המשפט.
עירית ת"א והעמותה הגישו לבית המשפט הודעת חדילה לאור שינוי באופן הפעלת ביה"ס
ובתשלומים.
בדיון שנערך ביום  8.9.15התברר לבית המשפט ,כי התובע אינו מייצג את ההורים וכי ממילא העניין
הפך לתאורטי בשל הודעת החדילה .אי לכך ,בית המשפט הביע דעתו בדיון כי אין מקום להמשיך
בהליך בירור הבקשה לייצוגית .בעקבות זאת נותרה פתוחה בקשת התובע לקבלת גמול לתובע בסך
 ₪ 150,000ותשלום שכר טרחה לעורכי דינו בסך  ,₪ 650,000מכספי העמותה.
ביום  8.5.16ניתן פסק דין ע"י בית המשפט המחוזי בת"א ובו נקבע כי הודעת החדילה מתקבלת ,כי
התביעה האישית של התובע נדחית וכי הבקשה לאישור תביעתו כיצוגית נדחית .בית המשפט פסק
לתובע גמול בסך  ₪ 3000ושכר טרחה לבאי כוחו בסך  .₪ 15,000פה"ד מצורף ,למי שמעונין.
אנו מבקשים להודות ולתת תשואות לכל מי שהשתתף במלאכת ההגנה ארוכת השנים על עמדת
העמותה ,כי אין פגם בהתנהלות של ביה"ס ובשמירה על קיומה של המסגרת היחודית של ביה"ס,
והם רבים וטובים ,ולהזכיר בהערכה מקצועית ואישית גדולה (תוך הסתכנות בשכחה של טובים
ומסורים ובהתנצלות אם זה קרה) את דודי תדמור וצוות משרדו המאוד מקצועי והמסור ,דורון
קילשטיין ונופר לב שדה שיצגו את העמותה בהתנדבות ובאינטנסיביות ובאופן מקצועי מאלף; את
עמוס חכמון ואייל רוזן שיצגו את קבוצת ההורים שהתנגדה לתביעה במקוריות ובמסירות ,את חברי
הועד בשנים הקודמות שהיו יוזמים ושותפים בהבאת עמדת רוב ההורים לבית המשפט הן בקיום
עצומה והן בדיון ואת עירית ת"א שתמכה בביה"ס בנחישות.
בברכה,
ועדת עמותת מחר

