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  הודעה לעיתונות
  
  

. את שמו גם משלטים בגנים ציבוריים ברחבי העיר -על ראש עיריית ראשון לציון להסיר בתוך שבעה ימים 
סלים ג׳ובראן המכהן כיו״ר ועדת הבחירות  -ני שופט בית המשפט העליון כך נקבע  בדיון שהתקיים בפ

  . המרכזית
 

ליאל אבן זוהר בדרישה להסיר  -עתרו תנועת אומ״ץ וחברת מועצת עיריית ראשון לציון , לפני מספר חודשים
  . את שמו של ראש העיר משלטים ברחבי העיר

 
ראש העיר הצהיר אף כי כל . יר את כל השלטיםהוצא צו המחייב את ראש העיר להס, בעקבות העתירה
 . לא הוסרו -בפועל שלטים הנושאים את שמו בגנים הציבוריים  -אולם למרות הצו וההצהרה , השלטים הוסרו

בקשה בדבר  -יה יולאחר שפנייתם לא נענתה הם הגישו נגדו ונגד העיר, העותרים פנו לראש העיר שנית
  . ביזיון בית המשפט

 
העותרת , האחרון התקיים דיון בפני שופט בית המשפט העליון סלים ג׳ובראן ובנוכחות ראש העיר ביום רביעי

  . ץ"יה פרנקו גונן ועוה״ד אבינועם מגן המייצג את תנועת אומימנכ״ל העיר, ליאל אבן זוהר -
 

לדבריו שמו של . עו״ד מגן טען כי מדובר בהפרת צו שיפוטי  ובניסיון לנצל משאבים ציבוריים לצרכי תעמולה
  . על מנת להנציח את שמו לעד בניגוד לדין -ראש העיר נחרט על גבי שלטי עץ 

 
מתן הוראות  -ראש העיר טען מנגד כי החוק מחייב לציין את שמו על גבי השלטים שכל מטרתם היא 

ליאל אבן זוהר הבהירה כי טענה זו איננה מתיישבת עם העובדה ששמו מופיע רק על . נהגות בגן הציבוריהת
כאשר שמו  -אבן זוהר הציגה צילומים של שלטים רבים מרחבי העיר . הישלטים בגנים ששופצו על ידי העירי

  ). רצ״ב תמונות. (לצרכי תעמולה -של ראש העיר מוזכר רק בגנים ששופצו 
 

התחייבות זו נרשמה וקבלה תוקף . ם הדיון התחייב ראש העיר להסיר את השלטים בתוך שבעה ימיםבתו
ה והעומד יהעותרים אמרו השבוע כי בכוונתם לעמוד על המשמר ולוודא כי הפעם העירי. של צו מניעה

 . בראשה יכבדו את הצו
 


