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 נספח 1: מייל תודה לשותפים לדרך

From: Inbar Hurvitz inbar@tccf.org.il 

Sent : Tuesday, October 04, 2011 3:18 PM 

Cc : ' Yoki Gill' 

Subject: ההדיון בבג"צ אנו רוצים לומר תוד לקראת  

 שלום לכולם, 

יתקיים בבג"צ הדיון השני והאחרון בעתירת הקרן  0000בשעה  5/10כפי שאתם יודעים מחר, יום רביעי  

אנו חייבים להודות  הקהילתית נגד משרד הפנים בנושא המיזם הסולארי כעסק חברתי בטירת כרמל.

קה כי עתידו של המיזם יתבהר במהלך הדיון ובפסי שמפלס המתח וההתרגשות עולים, לאור העובדה

לאופטימיות שליוותה אותנו לאורך כל השנתיים האחרונות בעבודה על  שלאחריו. אנחנו נשארים נאמנים

  מה תהיה התוצאה של הדיון מחר.  המיזם. אך יחד עם זאת יודעים כי אין לדעת

  

ההחלטה לעתור לבית המשפט העליון נגד משרד הפנים לא הייתה החלטה קלה. ניסינו את כל הערוצים 

במשרד הפנים כי המודל החדשני שבנינו הינו לגיטימי  להסביר ולשכנע, רים הקיימים על מנת לנסותהאח

  ונכון לטירת כרמל ולקהילות נוספות בפריפריה. החלטנו לעתור כאשר כל הערוצים האחרים נחסמו.

 

ך בנו מכם הצטרף בשלב אחר, תמ . מאז כל אחד2011לבג"צ בחודש ינואר  התחלנו את מסלול העתירה

 וסייע בדרכו שלו. אבל כולכם בהתנדבות ומתוך רוחב לב ואמונה בחדשנות ובעשייה חברתית מקומית. 

 תודה.  רגע לפני חשבנו לעצור ולומר

בראש ובראשונה ברצוננו להודות לראש עיריית טירת כרמל מר אריה טל ולצוותו )מהנדס העיר, גזבר, 

הדרך ועדיין מאמינים בצדקת המודל ובהצלחתו. אריה טל  מזכיר, יועץ משפטי( אשר האמינו לאורך כל

יכול היה לסגת ולבחור להוציא מכרז ליזם פרטי כפי שעשו ראשי ערים אחרים. אריה בחר לדבוק בניסיון 

 שלנו למקסם את משאבי הקהילה לטובת הקהילה תוך כדי יצירת מודל פורץ דרך.

  

כיועצים  אשר ליוו את המיזם הסולארי ועו"ד יהונתן גינת, תודה והערכה רבה אנו שולחים לעו"ד ניב גלנטי

נגד משרד הפנים. ניב ויהונתן ולצידם גם  משפטיים מתחילת הדרך ומייצגים את הקרן הקהילתית בעתירה

ליאור דץ ועו"ד רותם לבנון עבדו ימים כלילות על מנת לבדוק את הסוגיות המשפטיות השונות ומובילים 

   אין קץ את הליך העתירה.במקצועיות ובמסירות 

  

פוקס התגייסו לייעץ לנו בשלבים המכריעים בהם התלבטנו האם -מסר וד"ר אמיר פז-עו"ד דידי לחמן

לגשת ולעתור לבג"ץ. דרך שיחות וועידה בשעות ערב מאוחרות, קריאה של מסמכים, שיחות טלפון רבות 

דת מבט נוספת ורחבה על האתגר המשפטי. כמו כן, ומיילים אין ספור הם תמכו, ייעצו וסייעו, ונתנו לנו נקו
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בקריה האקדמית אונו, בחרו להצטרף כעותרים לצידה  לצדק חברתי כנציג הקליניקה פוקס-ד"ר אמיר פז

 של הקרן הקהילתית. 

  

הארגונים הסביבתיים0 אדם טבע ודין, מרכז השל וארגון הגג חיים וסביבה התגייסו לתמיכה ומתן רוח 

באמצעות ניסוח בקשה להצטרפות כידיד בית משפט. עו"ד דנה טבצ'ניק מהמחלקה גבית לעתירה 

מלא השראה הדורש פתיחות מן המדינה לעקרונות חשובים  המשפטית של אדם טבע ודין כתבה מסמך

קהילתי. מרכז השל וארגון חיים וסביבה הצטרפו כחתומים. -מודל העסקים החברתיים ופיתוח כלכלי של

 אורלי רונן וד"ר ליה אטינגר ממרכז השל על הנעת כל התהליך. "ר ד תודה מיוחדת ל

  

סייע לנו בעזרה אל מול התקשורת, בניסיונות  צוות שת"יל )יקיר שחף, גילי ברוך, שירה איתן ואבי דבוש(

  חשובות. בעתירה, ובשיחות עידוד חברתיים וסביבתיים לתמיכה אל מול הכנסת, בגיוס ארגונים

  

סייעו כספית  המסע של המיזם הסולארי מלווה את הקרן הקהילתית מיום הקמתה, ולאורך 2000ציונות 

תודה לשרי נוריאל המנכ"לית ודנה ראובנס מנהלת תחום עיר בשינוי וחברת וועד מנהל של  ומוראלית.

   הקרן הקהילתית.

  

החדשני של הקרן הקהילתית. כמומחה ידע ועצות מקצועיות מתוך רצון לתמוך במודל  חלק ד"ר ניסן לימור

סמך מלא בחזון ובקריאה כתמיכה לעתירה. המ לסוגיות המגזר השלישי, ד"ר לימור כתב חוות דעת

  לשינוי. 

 

, עו"ד ירון קידר, פרופ' בני IVNהפורום לעסקים חברתיים ובעיקר החברים בו0 דפנה מורביץ מנכ"לית 

לקראת הדיון מחר,  בנקודות שונות לאורך הדרך. סייעו פיטגידרון, עו"ד רחל בנזימן, ועו"ד גליה 

תומך בעתירה באמצעות מסמך המדגיש את הפוטנציאל וההזדמנויות הטמונות במודל העסקים  הפורום

-כלכלית-החברתיים. המסמך מחזק את המיזם הסולארי כדוגמא חיה לחדשנות ולעשייה חברתית

  סביבתית.

  

 2000בקיץ  המקצוע אשר הרכיבו את המטה המקצועי עוד בתחילת הדרך אנחנו רוצים להודות לכל אנשי

משרד מהנדסי חשמל ר. כהן, משרד אדריכלים דוקוב, רו"ח של הקרן הקהילתית דני ניסן, וחברת ארן  -

אשר תבצע את הקמת הפאנלים הסולאריים על גגות מבני הציבור של טירת כרמל. כולם נתנו את  גרינטק

ים וממתינים יחד איתנו להזדמנות להוציא את המיזם לפועל. לכולם היה האומץ לקבל השירותים המקצועי

 החלטות עסקיות תוך זהות אינטרסים בין עשייה עסקית ואחריות חברתית. 

  

לאילן פרץ ודרור הורן מבנק הפועלים שהאמינו בפרויקט, תמכו בו ולא נתנו לעסקת המימון ליפול בשעה 

   שבו אחרת.שהדרגים הבכירים בבנק ח

  

והמנכ"לית דליה כהן שהפגינו גמישות וסובלנות אין סופית מול הדרישות  חברת שורש להנהלת

. לשרי לביא, עוזרתו של יוקי, על התגייסות המלאה התובעניות של מימוש המיזם ותהליך העתירה מיוקי

   .לטובת המיזם והעבודה המקצועית לאורך הדרך
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שנרתמו לעשייה הסיזיפית שמעבר למשימות  ראובני וצביה כהן-ית, ענת ביליההקרן הקהילת וכמובן לצוות

היומיומיות שלהם. לאמיר גינוסר, מנהל חממה קהילתית שהצטרף אלינו בחודשים האחרונים. לחברי 

סביב המיזם ונדרשו  הוועד מנהל של הקרן הקהילתית ולחברי האסיפה אשר ליוו את העליות והמורדות

 ך התנהלות דינאמית ומורכבת. לקבל החלטות תו

  

ולסיום אנו רוצים להודות מכל הלב לשותפים שלנו ברמה המקומית0 מרכז צעירים, מחלקת נוער ומרכז 

הנוער, היחידה לעבודה קהילתית של המחלקה לשירותים חברתיים, מרכז הפעו"ט, מתנ"ס, "הורים 

הקהילתית( ותושבים פעילים, אשר ליוו לנוער בסיכון )חברת בת של הקרן  מעורים", מיזם "סומסום"

חיזקו ותמכו בצדקת הדרך. נציגים שלהם מילאו את ספסל הדיונים בדיון הראשון בבג"צ, וכך גם  אותנו,

בדיון השני מחר. הם סייעו ומסייעים לנו להדגיש את המסר שהמיזם הסולארי כעסק חברתי מבטא את 

 האינטרס הציבורי של קהילת טירת כרמל. 

  

הייתה מאתגרת ומפותלת. אנו בוחרים לומר תודה עכשיו, עוד לפני שיודעים את עתיד  ך עד כה,הדר

מלמדת, מלאת  -גם ובעיקר  הדרך הייתה המיזם, שכן בזכות השותפויות הרבות והרחבות שליוו אותה,

עכשיו ם. השראה, ומעודדת. אנו לוקחים איתנו הלאה הרבה מאוד תובנות, וחוויות, ועל כך אנו מודים לכ

 שיהיה לכולנו בהצלחה מחר בדיון.  הרעיונות ולהוציא את המיזם לפועל. רק נותר לקוות שנצליח ליישם את

  

  ושל אקטיביזם חברתי. שנה טובה, שנה של חדשנות מאחלים

 

 יוקי וענבר

 

  

 Yoki Gill, Director,  Source Inc.  

New Tel:    +972-4-8136400  Ext. 104 

www.sourceoutdoor.com 

  ר(קרן קהילתית טירת כרמל )ע"   

Tirat Carmel Community Foundation 

________________________________ 

  מנכ"לית הקרן הורביץ,ענבר 

Inbar Hurvitz, Executive Director 

 30200טירת כרמל  5502, ת"ד 14בן צבי  

  04-8581861| פקס   04-8581860| טל'  052-5402244נייד 

www.tccf.org.il 
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