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  כתב עתירה
  

בית המשפט הנכבד מתבקש בזה לבטל את ההחלטה לבניית חניו� בכיכר רבי�  .א
ובר המד. שניתנה לאור המלצות החוקר אדריכל ד� רז ")ההחלטה:"להל�(

במסגרת תפקידו כחוקר לשמיעת התנגדויות בקשר  3י משיב "בהמלצות שניתנו ע
א וזאת לאור הפג� המהותי והיסודי בדר- "לבניית חניו� מתחת לכיכר רבי� בת

בי� , מינויו של החוקר המצוי בניגוד ענייני�  הפוסל  אותו מלשמש בתפקיד זה
כמחלי. של מהנדס , א"ית תי עירי"כפי שיפורט בהמש- ע, לאחר שהועסק, היתר

הינו , מתוק. תפקידו, בשעה שקייזר עצמו, העירייה דני קייזר מידי פע� בפע�
 .מקד� התכנית לבניית החניו�

  
  ).'מסומ� אב "מצ 2006מיולי העתק המלצות החוקר (
  

את  3 � ו 1יודגש ויובהר כי קוד� לעתירה זו נעשה ניסיו� לקבל מאת משיבי� 
זאת על מנת שנית� יהיה לבדוק , ע� אדריכל ד� רז 1שיבה הסכ� ההעסקה שיש למ

אשר (אול� כל הניסיונות , לעומקה את הטענה שהועלתה בעניי� ניגוד הענייני�
לא , או לפחות לקבל נתוני� לגבי מועדי תחולתו/לקבל הסכ� זה ו) יפורטו בהמש-

  .�נשאו פרי ולפיכ- מוגשת העתירה מבלי שיהיה בידי העותרת העתק מההסכ
  

א הייתה התנגדות רחבה "יודגש ויובהר כי לנושא הקמת החניו� ביוזמת עיריית ת .ב
אשר על כ� אימו0 . וגורפת  בקרב הציבור הרחב ולאו דווקא בקרב תושבי האזור

א ולפיכ- מצוי בניגוד ענייני� "י עיריית ת"אשר הועסק בשכר ע, המלצות החוקר
בניית החניו� ועקב כ- תיהרס הכיכר עלול להכשיר באופ� סופי את תוכנית , כאמור

 .הלאומית המשמעותית כל כ- בציבוריות ובתרבות הישראלית
  
  
  
  
  
 

  :ואלה נימוקי העתירה
  :הצדדי�
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ומשפטי  אזרחי� למע� מינהל תקי� וצדק חברתי �" אומ0"העותרת עמותת  .1
הנה עמותה ציבורית העוסקת במאבק למע� מנהל  ")העותרת"או /ו" אומ	:"להל�(

וטוהר מידות ומתמקדת בטיפול במעשי� חריגי� ובעבירות על החוק במישור  תקי�
 .המוניציפאלי

  

כ העותרת תושבי� המתנגדי� לבניית החניו� ועתירה זו "יודגש כי בתחילה ייצגו ב .2
התושבי� יצרו קשר ע� העותרת בהיותה   . הייתה אמורה להיות מוגשת על יד�
העותרת . תקי� וביקשו כי היא תשמש כעותרתעמותה ציבורית העוסקת בענייני מינהל 

אשר , לאחר שבחנה את נסיבות המקרה  הגיעה למסקנה שהינו בעל חשיבות ציבורית
  .מצדיק את התערבותה ומצרי- פניה לבית המשפט בעתירה כפי שנעשה בעתירה זו

  

א ומשמש במסגרת תפקידו בי� היתר "הנו ראש עיריית ת מר רו� חולדאי 1' משיב מס .3
 .א יפו"ר הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה ת"כיו

  

 .א יפו"ר הוועדה המחוזית לתכנו� ובנייה ת"הינה יו גילה אורו�' גב 2' משיבה מס .4
  

הינו אדריכל במקצועו ושימש כחוקר מטע� הוועדה המחוזית  מר ד� רז 3' משיב מס .5
י "תשלו� עיצוי� כי מר ד� רז הועסק  ב"). החוקר"או /ו "3משיב :"להל�(א "במחוז ת
א כמחלי. של מהנדס העיר מר דני קייזר וזאת בסמו- למינויו לתפקיד "עיריית ת

 . חוקר כאמור
  

 :עיקרי העובדות
  

מינתה את אדריכל ד� רז לחוקר על פי , א"הוועדה המחוזית לתכנו� ובנייה במחוז ת .6
ח זאת על מנת שיסייע לה בכל הקשור "לחוק התכנו� והבנייה תשכ) א(107' סע

חניו�  � 2971לחוק לתוכנית תא ) א( 106יעת התנגדויות שהוגשו בהתא� לסעי. לשמ
 .כיכר רבי�

 
וא.  11/05החוקר עבר על ההתנגדויות במהל- חודש , כפי שנלמד מדוח החוקר .7

בעלי , ארגוני� סביבתיי�: ישיבות לשמיעת התנגדויות של סקטורי� שוני� 3נתקיימו 
 .נכסי� גובלי�  ותושבי�

  

כי יוק� חניו� מתחת , פורסמו המלצות החוקר אשר בתמצית הנ� 2006לי במהל- יו .8
 .מקומות שתוכננו בתחילה 2000מקומות חניה במקו�  1000אשר יכלול , לכיכר רבי�

  

ההמלצות לבניית החניו� , יודגש כי לטענת אדריכל ומהנדס העיר לשעבר מר גודובי0 .9
, )דונ� 40 –כ (גודל של כיכר רבי�  ניתנו חר. העובדה המוכחת שבנייתו של חניו� בסדר

תחייב על פי חוק התכנו� והבנייה לבנות יציאות חירו� על פני הקרקע במרווחי� 
כדוגמת ארובה הנבנית בימי� אלה מעל (הקבועי� בחוק וכ� ארובות אוורור לחניו� 

כל אלה יהפכו את הרחבה הפתוחה של כיכר רבי� מאזור , )חניו� בית ספר תל נורדאו
פשר פעילות והתכנסות המונית לאזור מחולק ומפורט אשר ימנע התכנסות המא

הוא כי כיכר " מ� המפורסמות"יודגש ויצוי� כי . ציבורית והכיכר תאבד את אופייה
רבי� הנה זה מכבר כיכר לאומית המשמשת להתכנסויות של כלל הציבור בישראל 

 .הרואה בה סמל
  

הועסק , כי החוקר אדריכל ד� רז, ותרתנתברר לע, רק לאחר פרסו� המלצות החוקר .10
א ושימש בהזדמנויות שונות כמחליפו של מהנדס העיר מר דני "י עיריית ת"בתשלו� ע

 .אשר פועל נמרצות להקמת החניו� בככר רבי�, קייזר
  
 
  

אשר מחייב , בתפקיד מעי� שיפוטיכי החוקר מתוק. תפקידו שימש , יודגש ויצוי� .11
לאור זאת על הועדה המחוזית . לאה וללא כל משוא פני�אותו לנהוג באובייקטיביות מ
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והיה עליו לפרס� , לתפקיד זה 3או משרד הפני� היה להימנע ממינויו של משיב /ו
אשר פועלי� כאמור נמרצות , ברבי� לפני מינויו על קשריו ע� העירייה וראשיה

 .להוצאתה לפועל של תוכנית הקמת החניו�
  

כללי� בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד (� ג� תקנות המהנדסי� והאדריכלי .12
 .אוסרות על אדריכל להיות במצב של ניגוד ענייני� 1994ה "התשנ) המקצוע

  
למשל קובעת כי אדריכל יימנע מלתת שרות מקצועי א� קיי� חשש לניגוד ' א 10תקנה 

ל מחייבת אותו להודיע בכתב ללקוחו ע' ב 10כאשר תקנה , ענייני� בשל עניי� כלשהו
 .כל עניי� שיש לו נגיעה לשירותיו המקצועיי�

  

יחד , 3כדי להטיל ספק בכישוריו המקצועיי� של משיב , חלילה, אי� בכל האמור לעיל .13
אשר אי� לו כל , ניטראלי לחלוטי�,  ע� זאת על הועדה המחוזית היה לבחור אד� אחר

 .א"קשר ע� עיריית ת
  

ה של ניגוד הענייני� הוצנע תשומת הלב של בית המשפט מופנית לכ- שנושא ז .14
כ- למשל בפרוטוקול הישיבה שהתקיימה ביו� . י החוקר"בהמלצות שפורסמו ע

או /י החוקר ו"ואליה הוזמנו תושבי� מתנגדי� לתוכנית לא הוזכר נושא זה ע 20.12.05
 .מי מטעמו

  

 :ציטוט  �צוינה באופ� לקוני כדלקמ�, 14' בעמ, ח"רק בנספחי� לדו .15
  

  :32' התנגדות מס
  
  "אביב והדבר מהווה ניגוד ענייני��י הועדה המקומית תל"החוקר דני רז מועסק ע" 
  

  ) שהיא כאמור אשר העסיקה את החוקר( על כ* השיבה הועדה המקומית
  
הועדה המחוזית מינתה את מר דני רז לחוקר . לטענה בדבר ניגוד ענייני� של החוקר"

  "וחזקה עליה כי היא בדקה את הנושא
  

והיכ� ההחלטה ? אי- נבדק הנושא? מי בדק הנושא ? מתי נבדק הנושא  לא הובהר
  ?בנושא ומה� נימוקיה 

  
  המלצת החוקר

  
עמדת החוקר היא שלא קיי� ניגוד ענייני� בי� , לטענה בעניי� ניגוד ענייני� של החוקר"

 :י העירייה וזאת מהסיבות המפורטות "העסקתו של החוקר בעבר ע
  

ר* פיקוח במניעת ניגוד ענייני� של מהנדס העיר העסקת החוקר נדרשה לצו .א
 .דני קייזר' אביב אדר�תל

  

ע� כניסת , מ של משרד הפני�"ד שרית דנה היוע"י עו"הדרישה נקבעה ע .ב
 .מהנדס העיר לתפקיד

  

 .השכר שנתקבל היה למעשה כיסוי הוצאות עבור שעות עבודה .ג
  

 ."העבודה הסתיימה בטר� הוחל בעבודה בנושא כיכר רבי�  .ד
  

 
  

 .ע� כל הכבוד אי� בתשובתה של הועדה המקומית ובהמלצתו של החוקר כל ממש .16
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ההתנגדות אמורה הייתה להיות מופנית להתייחסות לועדה המחוזית ולא , מלכתחילה .17
שעבד  3שהרי ברור כי הועדה המקומית תעדי. כי משיב , א"לועדה המקומית בת

 .ויות כי הוא זה שידו� בהתנגד, עבורה במקו� מהנדס העיר
  

מלשמש בתפקיד לאור ניגוד הענייני�  מיוזמתוהיה להימנע , על החוקר, יתירה מכ- .18
בעיקר מאחר שידע כי מדובר בתוכנית של הקמת , והיה עליו להימנע מלדו� בנושא זה

  .חניו� שראש העירייה ומהנדס העירייה מעונייני� להוציאה לפועל
   

הנו , וי הוצאות עבור שעות עבודהכי השכר שנתקבל היה כיס, הנימוק של החוקר  .19
כי לא נית� , מכל מקו� ברור. שהרי שכר תמיד משול� עבור שעות עבודה, מגוח-

כי הוא , לצפות כי החוקר אשר בכובעו האחר משמש כעובד עבור הועדה המקומית
 .זהו דבר שאינו מתקבל על הדעת. יפעל כנגד מי שמשל� לו עבור שעות עבודתו

  

אור- הדר- המשיבי� לא שיתפו פעולה בהמצאת מידע ומסמכי� יש לציי� כי לכל  .20
כי , כפי שיפורט בהמש-, רק לאחר שנתברר. י החוקר "הקשורי� בהמלצות שנתנו ע

לא נית� יהיה לקבל מסמכי� מהותיי� שיוכלו לשפו- אור על מערכת היחסי� בי� 
 .הוגשה זו ללא מסמכי� אלה, עובר להגשת העתירה  1לבי� משיב  3משיב 

  

כ- למשל פניה בכתב אל הועדה המחוזית והועדה המקומית לתכנו� ובנייה מיו�  .21
 .בבקשה לקבל העתק מכתב המינוי של המשיב לא נענתה  22.8.06

  
 ).'מסומ� בב "העתק הפניה מצ(

  

. ניסיונות לקבל העתק מהסכ� ההעסקה שיש לאדריכל ד� רז ע� העירייה נכשלו כול� .22
מחברי מועצת העירייה בבקשה שאלה יפעלו  3פנה אל  ד איל� דפדי"עוכ העותרת "ב

 .אול� ללא הצלחה, במסגרת סמכות� לקבלת העתק מההסכ�
  

ד "עו �שהופנה אל היוע0 המשפטי של העירייה   8.10.06כ העותרת מיו� "במכתב של ב .23
נתבקש היוע0 המשפטי להמציא את הסכ� ההעסקה או לפחות לגלות , אחז ב� ארי

 .ג� מכתב זה לא נענה. וכנופרטי� מסוימי� מת
  

 ) 'ב מסומ� ג"מצהעתק הפנייה (
  

בבקשה לקבל ממנו את   3כ העותרת במכתב אל מר ד� רז משיב "פנה ב  31.10.06ביו�  .24
 .ההסכ� 

  
 ).'מסומ� דב "העתק המכתב מצ(

 
טלפונית וביקש  3א. שוחח ע� משיב  ד משה זינגל"עוכ העותרת "ב 1.11.06ביו�  .25

 .מהסכ� העסקה שיש לו ע� העירייה וכ� מכתב מינויו כחוקרממנו לקבל העתק 
  

כי מאחר והנו אד� פרטי אי� הוא חייב להעביר כל מסמ- , השיב לו טלפונית 3משיב 
מחויבות לתת עותק , לטענתו, וכי יש לפנות אל העירייה והועדה המחוזית אשר

  .ממסמכי� אלה
  
  
  
 

סמכי� המבוקשי� טר� הגשת משנתברר לעותרת כי לא נית� יהיה לבחו� את המ .26
העתירה וכדי להימנע מעיכוב נוס. בהגשת העתירה הוגשה זו ללא המסמכי� 

 .ובית המשפט הנכבד מתבקש להורות בי� היתר על חשיפת�, המבוקשי�
 

מעוררת חשש כבד כי המשיבי� מנסי�  להסתיר את המידע , ההתנהגות שתוארה לעיל .27
זאת כנראה מאחר ויש בתוכנו של .  1שיבה י מ"הקשור בהעסקתו של אדריכל ד� רז ע
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אשר יש בו כדי לפסול את המלצותיו , הסכ� ההעסקה להצביע על ניגוד ענייני� אפשרי
 .של החוקר

 
 .עתירה זו נתמכת בעובדותיה בתצהיר נציג העותרת .28
  

כי מינויו  של החוקר נגוע בפגמי� מהותיי� , לאור כל האמור לעיל ולאור החשש הכבד .29
 .יש לבטל את המלצותיו, נייני�של ניגוד ע

  
 

  .בהוצאות העתירה �2ו 1כ� מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבי� 
  
  
  
  
  

_______________             ________________  _______________  
  ד"עו, ד                 איל� דפדי"עו, ד                     אילנה זינגל"עו, משה זינגל 

    
  

 כ המבקשי�"ב                 
  עתירה כיכר רבי� אומ0


