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  הודעה לעיתונות

  
 

  

הוציא הבוקר צו מניעה נגד , שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין, ר ועדת הבחירות המרכזית"יו

, ברחבי העיר, יש  להסיר את שמו של ראש העיר מכל השלטים, על פי הצו, צור ראש עיריית ראשון לציון דב

 .שעליהם הוא חתום ואשר עוסקים בפרסום פרויקטים עירוניים

 

ד "באמצעות עו -ליאל אבן זוהר  -יחד עם חברת מועצת העיר , ץ אשר הגישה את העתירה"תנועת אומ

, במשאבים עירוניים על מנת לפרסם את שמו ברביםטענה כי ראש העירייה עושה שימוש , אבינועם מגן

  .שלטי ענק אשר הוצבו על מבנה בית הכנסת הגדול בעיר, העותרים הציגו כדוגמא. בניגוד לחוק

 

עולה על כל , מספר השלטים המוצב ברחבי העיר", ץ כפי שהובאה בפני השופט רובינשטיין"לטענת אומ

נדמה כי מדובר בשיא . עושה ראש העיר בשילוט לקידומו האישימסתבר כי אין ערוך לשימוש הנרחב ש. דמיון

עד כי כמעט כל מעשה של העירייה , של ניצול משאבי הרשות המקומית לפולחן אישיות של העומד בראשה

במהלך , כפי הנראה, בגנים ציבוריים אשר שופצו, אפילו על גבי שלטי עץ, כך למשל. מלווה בשלט מתאים

כאשר אין ,  נחרט שמו של ראש העיריה, ואשר העבודה בהם כבר הסתיימה, היכהונתו של ראש העירי

בנוסף . מו של ראש העיר לעדאלא בשלט קבוע המנציח את ש, מדובר בשלט זמני המתאר עבודה מסוימת

על חשבון , המוצבים בחזיתותיהם של אין ספור בתים משותפים העוברים שיפוץ, אפילו על גבי שלטים

  .יה נתלו שלטים הנושאים את שמו של ראש העיריתוך סיוע כספי של העיר, הדיירים

 

  . ב תמונות של שלטים לדוגמא"רצ

 

צ להסיר את שמו של ראש העיר מהשלטים "ועיריית ראשלהסכימו ראש העיר , רק לאחר הגשת העתירה

העותרים דורשים כי . אולם העותרים עמדו על כך שיוצא צו מניעה שיעגן זאת, העוסקים בפרויקטים עירוניים

אולם , דרישה זו טרם הוכרעה. יה יוסר אף משלטים בגנים ציבוריים ששופצו בעברישמו של ראש העיר

יה על גבי ימתקשה להלום את פרסום שמו של ראש העיר: "ע עדיין בדבר הואהשופט ציין כי מבלי להכרי

  ".שילוט מטעמה גם אם מדובר בשילוט בעל אופי אינפורמטיבי

 

הודיע כי התנועה מתכוונת לעמוד על המשמר כדי להגן על הקופה הציבורית , אריה אבנרי, ץ"ר תנועת אומ"יו

לדבריו מדובר בלא פחות . את הקופה לצרכיהם הפרטייםמפני ההשתוללות של ראשי הרשויות החומסים 

  .י בחירות לרשויות המקומיותנהחוזרת על עצמה לפ, ממכת מדינה

 

  .יה להסיר את השלטיםייודגש כי עד להגשת העתירה סרב ראש העיר


