תאריך08.02.2021 :

לכבוד:
מר צבי גוב-ארי,
ראש עיריית יבנה

 בהול - -מבלי לפגוע בזכויות -

שלום וברכה,

הנדון :התראה חמורה ואחרונה לפני נקיטת הליכים בשל פעולה בחוסר סמכות ופגיעה
חמורה בחופש העיסוק ובכבוד האדם
סימוכין :מכתב  4289/21ומכתב  2491/21מיום 08.02.2021
בשם מספר רב של עובדי מערך החינוך בעירך הננו מתכבדים לפנות אליך בדברים כדלהלן:
.1

האם הגוף שלי ברשותי?

.2

זוהי פניה בהולה שמטרתה מניעת קריסת מעמדן של זכויות חוקתיות בישראל ,העומדות ביסודן של
החברה הישראלית.

.3

כבר כאן יודגש כי מכתבייך שבסימוכין ניתנו ללא סמכות משפטית ,וכבר כעת חלק מהמנהלים פועלים
לפיו ללא כל סמכות ודורסים ברגל גסה את זכויותיהם של עשרות עובדי מערכת החינוך בעירך!

.4

ישנה טעות בסיסית במכתבייך שבסימוכין וזאת מהטעמים הבאים:
 .4.1המורות והמורים הינם עובדי משרד החינוך ולפיכך אינך יכול לאסור כניסה של עובד/ת למקום
עבודתם! יוער כי ,גם בעובדי העירייה אינך מוסמך לעשות זאת לפי הדין הקיים מאחר ואינך
המעסיק שלהם ופעולה מסוג זה אינה בסמכותך.
 .4.2בדיקת קורונה -אין כל מקור נורמטיבי חוץ מהודעת ה"שריף" לחייב עובד/ת להביא אישור
לבדיקה בכל  24שעות ואין כל יכולת להמציא סמכות יש מאין לפלישה כה אגרסיבית לגופו של
אדם.
 .4.3לעניין הטענה במכתבך כי "החיסון מהווה ערובה למניעת הדבקות ולהדבקה של אחרים" – לא
ידוע מהיכן הבאת את מקור הנתונים הללו אך גם לפי נתוני משרד הבריאות והנחיות החיסון
אינו מונע הדבקה או הידבקות ולפיכך אין כל הוכחה או קביעה חד משמעית כי אדם שקיבל את
זריקות של חברת פייזר אינו מדביק!

.5

ביומיים האחרונים פנו לעזרתינו אנשי חינוך בעירך כשהם מבועתים וזאת נוכח מסע הפחדות מצד
מנהלי בתי ספר בעירך אשר הודיעו להם בחוסר סמכות כי לא יוכלו לחזור למקום עבודתם .הודעות
שכאלה הינן בניגוד לדין ועומדת לאנשי החינוך עילת תביעה בשל פעולות אסורות אלה.
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.6

בטרם נפנה לבית הדין לעבודה בתביעה כנגדך נבהיר כי ההוראות שהומצאו לציבור -הומצאו על סמך
דעתך בלבד והינך נדרש לאלתר להורות למנהלים ולמנהלות לחזור בהם מהנחיות שלהם ולהודיע
למורים ולמורות כי אין כל מניעה לכך שיחזרו לעבודתם ללא אפליה לרבות על אפליה על רקע בחירות
רפואיות או מגבלות רפואיות או הליך כלשהו שלא נעשה על פי בחירתם החופשית.

.7

יודגש כי אין בפנייה זו משום הבעת כל עמדה ביחס לאיכות החיסונים הקיימים; ביחס לכדאיות
בהתחסנות; ביחס לשאלה אם עסקינן בניסוי בבני אדם; ביחס לתיאוריות שונות לעניין החיסונים
ובכלל .כל עניינה של פנייה זו בשמירה על זכויות יסוד המוקנות לכל אדם מכוח חוקי היסוד :כבוד
האדם וחירותו וחופש העיסוק וכן דינים נוספים רלוונטים .הא ותו לא.

.8

שולחיי שומרים על זכותם להוסיף ולהעלות טענות שלא מצאו ביטוי במכתבי זה והם חופשיים לעשות
כן ככל שידרשו לכך.
בכבוד רב ובב"ח,

גלעד יצחק בר-טל ,עו"ד

רעות לורנץ ,עו"ד

חן טלמור ,עו"ד

רותם בראון ,עו"ד

העתקים:
א .משרד הפנים – השר אריה דרעי
ב .שר החינוך ,השר יואב גלנט
ג .מנהלי בתי הספר ביבנה
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