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 ניצחון משפטי למועצת פרדס חנה כרכור
חברת בית ספר תיכוני חקלאי פרדס חנה  תה של תביע השבוע נדחתה

בגין התעשרות כביכול של  המופעלת על ידי התאחדות האיכרים
 המועצה בתקופה בה הם ניהלו את התיכון החקלאי בישוב

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, רון סוקול דחה השבוע את תביעתה של חברת בית ספר תיכוני חקלאי 
ת התיכון נסובה סביב הטענה של התובעת כי הפעל התביעה המשפטית פרדס חנה כנגד המועצה המקומית.

למועצה את הצורך לממן בית ספר ציבורי וכי חיסכון זה הביא כביכול  על ידי החברה חסכההחקלאי 
וטענה כי  ₪מיליון  31-של למעלה מ  סכום בגין טענה זו להתעשרות המועצה. החברה תבעה מהמועצה

 מצבה הכלכלי הורע בשל אי קבלת כספים מהמועצה

בית המשפט דחה את טענת חברת ביה"ס החקלאי בדבר זכותה לקבל כספים מהמועצה, את טענתה כי 
 פעילותה היתה הפסדית וגם את טענתה כי המועצה חייבת להשתתף בכיסוי גרעונות פעילות ביה"ס.

 מועצת פרדס חנה כרכור יוצגה על ידי היועץ המשפטי עו"ד ג'ובראן ג'ובראן, חברת בית ספר תיכוני
את שופט בית המשפט המחוזי רון סוקול דחה כאמור חקלאי פרדס חנה יוצגה על ידי עו"ד נעם יהל. 

של בית ת התביעה וכי המועצה אינה מתעשרת שלא כדין מקיומו טענות התביעה וקבע כי לא הוכחו עילו
בית  למועצה התחייבות חוזית לשאת בהוצאותלא היתה כמו כן קבע השופט כי  ספר פרטי בתחומה.

הספר לאחר פירוק איגוד הערים שומרון לחינוך בו היו שותפות פרדס חנה כרכור והישובים השכנים 
 )בנימינה גבעת עדה, זכרון יעקב ומועצה אזורית אלונה(.

ונשאה באחריותה לתלמידיה לאורך כל המועצה המקומית שילמה באופן סדיר את תשלומיה לאיגוד 
והחברה המנהלת נקלע למצוקה כלכלית  בשנים אלו  ספרי החברה.  בית השנים בהם נוהל בית הספר על יד

המצב הכספי ההולך והמדרדר הביא להעברת הבעלות על  .ניסתה לגבות כספים מהאיגוד וממשרד החינוך
 . 0232התיכון לניהול המועצה וחברת ברנקו וויס באוגוסט 

המקומית לכאורה בשל הפסדים  עם העברת הבעלות למועצה החלה החברה לתבוע כספים מהמועצה
 כבמחציתכספיים שנגרמו לה בשנים בהם ניהלה את בית הספר. ואף דרשה מהמועצה לשאת 

למרות התשלומים הסדירים של המועצה לאיגוד זאת מהוצאותיהם על ניהול בית הספר לאורך השנים 
על  כל  תלמידיה  וכי  כי שילמה לאורך השניםמנגד המועצה המקומית הדגישה עמדתה   .במסגרת ההסכם

 בוודאי שאין פה התעשרות )כדין ובוודאי לא שלא כדין(.

עקרונות חשובים ביחס לסוגיה של בפסיקתו השופט בחן לעומק את סוגיית ההתעשרות שלא כדין ומציג 
: "התובעת הקימה והפעילה בית ספר  בתי ספר פרטיים בשטח רשות מקומית. כך לדברי השופט סוקול

פרטי משיקוליה שלה, ולשם קידום אינטרסים עצמיים שלה. בניהול והקמת בית ספר פרטי יכול הבעלים 
ניהול בית ספר פרטי נועד  לפעול למען עשיית רווח, למען קידום עקרונות או מטרות מיוחדות וכדומה.

ב לו רווחים ובין אם נכשל בניהול, אין הוא זכאי להשבה הבעלים, בין אם הניהול הנימטרותיו של קידום ל
ממי שנהנה מעובדת הקמת בית הספר הפרטי." ממשיך השופט סוקול : " לא יעלה על הדעת כי לבעליהם 

ולא במשפט מהרשויות  של בתי ספר פרטיים בכל הארץ תעמוד עילת השבה מכוח דיני השבת עושר
 רטיים צמצם את הוצאותיהן לחינוך.שניהול המוסדות הפהמקומיות או ממשרד החינוך, רק משום 

המועצה ", ציין כי הוא מכבד את החלטת בית המשפט. ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
בין השאר באמצעות תשלומיה לאיגוד כאשר המקומית נשאה בהוצאות עבור תלמידיה לאורך השנים 

בית בנוגע לבתי ספר פרטיים של  לקביעות העקרוניותהאיגוד השתתף במימון הוצאות בית הספר . מעבר 
על הפסד העקרונית את טענות התביעה, בית המשפט אף דחה את הטענה  למעשה המשפט אשר דוחות

מטעם ההתאחדות הופרכה  רו"ח פישרלאחר שחוות דעת , וזאתהחברה בשל ניהול בית הספרלכאורה של 
 ".  בא כוח המועצה  על ידינגדית תה הלאחר חקיר

התיכון החקלאי לידי  ניהולו של אנו מברכים על מעברמעבר לסוגיה המשפטית, : "בהמשך לכך, געש
משאבים רבים בכדי לקדם ולפתח  להשקיע מעבר התיכון לידי המועצה אפשר לנוהמועצה וברנקו וייס, 
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ישנה מגמת שיפור מרשימה הן בהישגים  0232 שנת מאזאכן, . בשנים האחרונות את התיכון החקלאי

נתוני הפדגוגיים והן במספרם של תלמידי המושבה אשר מביעים אמון ובוחרים ללמוד בתיכון המקומי. 
פחות  0232 -מתלמידי המושבה בחרו ללמוד בתיכון המקומי וזאת לאחר שב 02%-תשע"ה חושפים כי כ

אנו רואים באחריות לתלמידינו אחריות עליונה, וד בו. ממחצית מהתלמידים המתגוררים בישוב בחרו ללמ
צמיחתו של התיכון החקלאי מצויה עוד בצעדיה הראשונים ואנו מאמינים  וכך ראינו ופעלנו לאורך השנים.

 ."והאיכותיים כי זוהי מגמה שתתרחב ותתפתח, וכי עוד נהנה מפירותיה הרבים

 

 



 


