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   עתירה למת
 צו על תנאי
   

מוגשת בזאת עתירה למת� צו על תנאי נגד המשיבי� שבמסגרתו יתבקשו    
  : המשיבי� לבוא ולית� טע� מדוע לא יינת� נגד צו על תנאי בשני נושאי� אלה

   

 ;השרו
 מתפקידו כראש עיריית רמת 1' ע לא יתפטר משיב מסומד .1

 

 לאחר( מתפקיד ראש העירייה 1את משיב  2' מדוע לא תעביר משיבה מס .2
  ).שהתכנסה כדי
 לישיבה מיוחדת

  
ש זה לעשות את "היה ותשובות המשיבי� לא יניחו את הדעת יתבקש בימ    

  . הצווי� על תנאי לצווי� מוחלטי�
  

  . ת המשיבי� בהוצאות עתירה זאתאש זה לחייב "יתבקש בימ, כמו כ�
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  :להל
 נימוקי העתירה

  

כדי ,  עלי� אזרחי� רבי�הינה עמותה ציבורית שבמסגרתה פו 1עותרת  .1
נהל הציבורי ולש� קידו� נושאי� של צדק חברתי ילתרו� לשיפור המ

 . ומשפטי

 

, השרו� וה�  עתידי�� ה� אזרחי� המתגוררי� ברמת �3ו 2עותרי�  .2
 . להתמודד בבחירות המוניציפאליות הקרובות, כנראה

 

וזב של רישו� כרבות אישו� המייחס לו  עבירות � הוגש כתב 1נגד משיב  .3
 ).'נספח א �ראה (מרמה והפרת אמוני� בתאגיד , במסמכי תאגיד

  

ר "ל וכיו"כמנככיה� בעת שהמשיב  2003�2007העבירות בוצעו בשני�  .4
קר� זאת ; קר
 השתלמות לעובדי הרשויות המקומיותדירקטוריו� של 

אל, עובדי הרשויות המקומיות  �90מנהלת את השקעותיה� של כ
 . בישראל

  

 . לות הסתדרות הפקידי� ומרכז השלטו� המקומיהקר� היא בבע .5
  

  כראש עיריית רמתר הקר� "ל ויו"להיותו מנכ במקבילשימש  1משיב  .6

 . השרו

  

 �האישו� שהוגש נגדו �מפורטי� היטב בכתב 1מעלליו הרבי� של משיב  .7
 . וה� חמורי� במיוחד נוכח כל הנסיבות המפורטות בו

  

מרמה , הרבה מאוד מעשי הונאהטבולי� ב 1שמעלליו של משיב , אי� ספק .8
 .תו. קבלת כספי� שלא כדי�, וזיו,

  

  ):'נספח ב �ראה (והודיעו לו שניי� אלה  1העותרי� פנו אל משיב  .9
  
  ;את מעמדו של ראש רשות מקומיתהולמת  אינהשהתנהגותו   ) א(
  
  על מנת שזו תשקול ) 2משיבה : קרי(את מליאת המועצה שעליו לכנס   )   ב(
  את האפשרות להעביר אותו מתפקידו כראש  חדתבישיבה מיו   

 . העירייה            
  

הלוא היא משיבה , עד לעצ� הגשת עתירה זאת לא כונסה מליאת המועצה .10
; 1האישו� נגד משיב �למרות פרק הזמ� הרב שחל, מאז שהוגש כתב, 2

  .לא נענו �פניות של העותרי�  
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 . פגיעה בשלטו� החוקיש בהתנהגות� של המשיבי� משו� ש, אי� ספק .11
  

, )בחירת ראש העיר וסגניו וכהונת�(לחוק הרשויות המקומיות  22סעי,  .12
 .הוא ברור וחד משמעי, �1975 ה"תשל

  

 5141/111/ "זו שהוצגה במסגרת בג ,א, עמדת היוע/ המשפטי לממשלה .13
אינה מותירה כל ספק בדבר הדר. שבה על המשיבי� ) בעניינו של צבי בר(

 . 1האישו� שהוגש נגד משיב � ללכת בעקבות כתב
  

מ� , לכאורה, היה צרי. לעשות זה מכבר את שעולה 1משיב , למעשה .14
ולא להמתי� עד , )לעיל �ראה ( י ברבצהצווי� על תנאי שהוצאו בעניינו של 

את עמדתו של בית , על פניה�, צווי� אלה משקפי�; שתוגש עתירה זאת
  .משפט זה באשר לדר. שבה על רשות מקומית ללכת בנסיבות דומות

  

השרו� מכל סיבה �של מועצת העיר רמת מיוחדתכינוסה של ישיבה �אי  .15
 . וקריאת תיגר עליו �כמוה כזלזול בעצ� שלטו� החוק , שיהא

  

מופיע בנספח בנוסח ה ,השרו�� תפניות נעשו ג� אל חברי מועצת העיר רמ .16
הוא זה שגר�   1יש להניח שמוראו של משיב ; אול� אלה לא נענו', ג

  .לחברי המועצה להימנע מלפעול עד כה כפי שהחוק מחייב�
  

א, עמדתו של היוע/ המשפטי לממשלה אינה מותירה כל ספק , כאמור .17
 ).'נספח ד � ראה (באשר לדר. שבה על המשיבי� ללכת 

  

אזרחי� למע
 מנהל תקי
 וטוהר , אמיתימ בש� "ביל החבזמנו הו .18
השר רפאל �את המאבק בעניינו של סג�, 1קודמתה של עותרת , המידות

וש� נאמרו בידי חמשת השופטי� דברי� , )4267/93בג/  �ראה (י ספנח
  השלטו� נחרצי� ביותר בדבר הצור. בביצורו של אמו� הציבור ברשויות

  

 הציב במערכות השלטו� הוא שיקול שיש ל השיקול בדבר אמו� הציבור .19
במרכזו של כל דיו� ציבורי או משפטי בעת שנשקל המש. כהונתו של איש 

 � אישו� חמור במיוחד�שהוגש נגדו כתב לאחרמרכזי במערכות השלטו� 
 . ועוד בטר� הורשע בדי�

  

לאחר שקויימו הליכי , כתב האישו� שהוגש בידי היוע/ המשפטי לממשלה .20
 . 1משקל שהתנהגותו של משיב � ביע על פגמי� מוסריי� כבדימצ, שימוע

  

  זכות זאת אינה יכולה להילקח בחשבו� בשעה שאיש , חזקת החפות  ) א( .21
  ;השלטו� עומד לדי�� מרכזי במערכת   
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  אול� אי� , בטר� ייגזר דינו, עומדת לנאש� העומד לדי�, זכות זאת  ) ב(
  הפסקת כהונתו של מי היא יכולה לעמוד למכשול בפני הדרישה ל   
 . שמשמש נדב. מרכזי במערכת שלטונית   
  

  :נאמר כ.) לעיל � ראה (השר רפאל כנתי �בפרשת סג� .22
  
  המש' כהונתו של נושא משרה אשר מיוחסי� לו מעשי� חמורי� של "...   
  ביחס  יפגעה  של רישו� כוזב ושל ניסיו
 לקבל דבר במירמ, הצהרה כוזבת   
  , ש�( ..."ו
 ובאמו
 של הציבור ברשויות השלטו
הכבוד של האזרח לשלט   
  ).ד"של פסה 32בפסקה    
  

לדרישות שהופנו  א. אלה לא נעתרו, ל המשיבי�אנעשו פניות , כאמור .23
כל כוונה לעשות לש�  1או למשיב , 2למשיבה , כנראה, א, אי�; אליה�

  . קיומו של הדי�

 

 . לעתירה זאת מצור, תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה .24

 

) לעיל � ראה (דעתו �וכבר נאמר בידי היוע/ המשפטי לממשלה בחוות .25
תו. ציטוט דברי� , בחירתו לאחרחסי� מדי� המשפט  אינושנבחר ציבור 

  ):לעיל �ראה (שנאמרו בפרשת סג� השר רפאל פנחסי 

  
   ..."
  דווקא עובדת היותו של אד� נבחר ציבור מחייבת אותו ברמת התנהגות , אכ
  ידי הע� צרי'  מי שנבחר על". רגיל"מעובד ציבור , אתית יותר, תרקפדנית יו   
  כאשר נתונה , על כ
. נאמ
 לע� וראוי לאמו
 שהע� נת
 בו, לשמש מופת לע�   
  עליה לעשות בה שימוש כאשר בעל , לרשות שלטונית סמכות הפסקת כהונה   
   
  כגו
 חבר (ר בי
 א� בעל הכהונה הוא נבח, הכהונה פוגע באמו
 הציבור בשלטו
  כגו
 עובד מדינה ששר מוסמ' (ובי
 א� הוא עובד ציבור ) כנסת המכה
 כסג
 שר   
 ..").לפטרו   

 

 . א� המשיבי� יידרשו כאמור בראש עתירה זאת, איפוא, די� ייעשה .26
  
  
  

  
  

                             ___________________  
  ד"עו, ר חיי� משגב"ד                           
    עותרי�הכ "ב                                                    
  
  
  
  
  
  
  

  אומ�


