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עד לפני מספר שני� לא . וה לנגד עינינוהולכת ומתהו, כמותה לא ידענו בעבר, מציאות קשה"

תו' שה� עושי� זאת , כמעט בסגפנות, רב הורגלנו במנהיגי� אשר נהגו בחייה� בצניעות

בבחינת עמוד האש ההול' לפני , עקב השקפת עולמ� או מתו' רצו� להיות דוגמה לרבי�

.  א� בכלל,ולבית� מיעטו לעשות, את כל עתותיה� ה� הקדישו לטובת הע� והאר�. המחנה

בשני� האחרונות נחשפו מקרי� רבי� בה� ניצלו אנשי ציבור את מעמד� ואת כוח , מנגד

ולא במעט מקרי� אגב עשיקתה , השררה שבמשרת� כדי להטיב ע� עצמ� וע� מקורביה�

כתוצאה מכ' הולכת ומתארכת רשימת אנשי הציבור שסרחו ואשר . של הקופה הציבורית

  )5699/07צ "בג(..." עמדו או עומדי� לדי�
  

  



וכאותו שליח ציבור האומר להיות פה לקהל ומציג עצמו , נבחר הציבור הינו שליח הציבור"

משלו אי� לו ולא כלו� וכל אשר ברשותו : כ� הוא נבחר הציבור, נרעש ונפחד, כעני ממעש

יושר לבב וטוהר המידות הינ� סימני היכר , הגינות.  משל הקהל והקהילה הוא#ובהחזקתו 

ותכונות נפש אלו ה� עמוד האש ועמוד הענ� , בהקי� שנית� בנבחר ציבור ראוי לשמומו

ורק , רק כ' יוכל פרנס לנהג כראוי קהילה שבחרה בו לנהגה. שיוליכו את נבחר הציבור הדר'

ייפרע , וכולנו ידענו כי באי� אמו� של הקהילה במנהיגיה. כ' יזכה נבחר הציבור באמו� הקהל

וככל שנעלה במעלה המנהיגות כ� נתבע ממנהיגי הקהילה ביתר כי יקרנו . ע� ותאבד ממלכה

  )103/96& "בג(." יושר ואמת

  

  

  

מתח
 הבורסה ברמת ג�  לקרוא את 24.11.11בהחלטת המשיבה מיו
 עניינה של עתירה זו הוא 

הפרת אמוני
 , זאת בשעה שהוא חשוד בעבירות חמורות של שוחד, 1על שמו של המשיב 

  . בסכומי עתקוהלבנת הו�

  

  הצדדי� לעתירה

  

עמותה רשומה העוסקת בי� היתר בטוהר המידות , &" היא תנועת אומהעותרת .1

החברתי והמוסרי של מדינה ,  כי חוסנה הכלכליהתנועה מאמינה. במגזר הציבורי

, לאכו- חוק וסדר, על פי יכולתה לקיי
 מערכות ממשל תקינות, בי� היתר, נמדד

ציבורית ולפעול לרווחת
 ולקידומ
 של כל תושביה לשפר את איכות החיי
 ה

  .ואזרחיה

ערכי �חברי התנועה מאמיני
 ביכולת
 לתרו
 ולפעול לחיזוק� ולחוסנ� המוסרי

לשמירה , לשוויו� ער. האד
 בפני החוק, של מערכות השלטו� והחברה בישראל


  .מוחלטת על זכויות האד
 ולחרות הפרט בכל תחומי החיי

פי
 לראות את מוסדותיה של מדינת ישראל מושתתי
 על חברי התנועה שוא

הגינות ומנהל תקי� וכ� מחוייבי
 לאכיפת , יושר, עקרונות של צדק ועליונות החוק

 .ללא מורא וללא משוא פני
, חוקי המדינה

 

 .ועדת השמותעיריית רמת ג� וראש ראש הוא  1' המשיב מס .2

 

 .עיריית רמת ג�היא  2 ההמשיב .3

  

  הרקע העובדתי

 

 .1989 הינו ראש עיריית רמת ג� החל משנת ,צבי בר, 1המשיב  .4



בתו
 חקירה ממושכת הודיעה פרקליטות המדינה כי בכפו- , 2011בחודש אפריל  .5

 כתב אישו
 בעבירות חמורות ובה� הלבנת 1בכוונתה להגיש נגד המשיב , לשימוע

 שיבוש ,קבלת שוחד במיליוני שקלי
 בעטיי� של ארבע פרשיות שוחד שונות, הו�

� 2003ועבירות מס הכנסה בי� השני
 , זיו-, הפרת אמוני
, מרמה, משפטהליכי 

2008. 

 

6.  
צו זמני , כבוד השופט מודריק,  בתל אביב הוציא בית המשפט המחוזי22.5.11ביו

 5בהיק- מצטבר של ,  לחוק הלבנת הו�21בהתא
 לסעי- , 1ברכושו של המשיב 

תפיסה , עיקול, בבעלות המשיבמגורי
 ת שכלל רישו
 עיקול על דיר0 מיליו� 

עיקול פוליסת , שלובנק בחשבונות ע "ח וני"יתרות מט, והקפאה של פיקדונות

 . קופת גמל וקר� השתלמות, ביטוח

 

 ההחלטה . שימוע בנוגע לחשדות נגדו1נער. למשיב , 2011במהל. חודש אוגוסט  .7

מי
 אלו ממש מוגש אול
 בי, הסופית הא
 להגיש נגדו כתב אישו
 טר
 נתקבלה

כתב .  בסכומי עתק1כתב אישו
 נגד עמנואל ארביב המואש
 כי שיחד את המשיב 

 ובי� הנאש
 ועל ניסיונות 1האישו
 מלמד על שיתו- פעולה הדוק בי� המשיב 

 עובר 1יב שמו של המש. הסוואה מתוחכמי
 של העבירות בה� מואש
 ארביב

 .'ומסומ� אתב האישו
 מצור- העתק כ. כתב האישו
כחוט השני לארכו של  

 

' קביעת פסוק יטאי� צור. להכביר מילי
 על חומרתה של עבירת השוחד ודי ב .8

�י ַה��ַחד ְיַעֵ�ר ֵעיֵני ֲחָכִמי� ִויַסֵ� ִ�ְבֵרי ַצִ�יִק�: "בספר דברי
' בפרק טזִ." 

 

 777, 749) 2(ד מח"פ, היוע& המשפטי לממשלה'  סויסא נ7074/93& "בבג .9

 :נאמר)) 1994(

  

הפרת אמוני� ועבירות אחרות , נטילת שוחד, אכ�"

במוב� (אשר יסוד של שחיתות , הקבועות בדיני העונשי�

. מסוכנות ה� לחברה ולסדרי הממשל, טבוע בה�) הרחב

ה� מכרסמות בעבותות הקושרות אותנו כבני חברה 

ושל הפרט , ה� מפרות את האמו� של פרט בפרט. אחת

ות זלזול ברשויות הציבור ובעובדי ה� מעודד. בשלטו�

ה� מטפחות ציניות כלפי רשויות המינהל . הציבור

ה� פוגמות באמו� של . וכלפי הסדר החברתי הקיי�

ובכ' מערערות את היציבות , הפרט בתיפקודו של הכלל

 " החברתית



מדינת '   ברק כה� נ766/07ב עפ קבע השופט גרוניס , בהקשר זה של אמו� הציבור .10

 :יכ ישראל

תכלית זו של שמירת אמו� הציבור מציבה לנגד עיניה "

ערכי� החורגי� מ� הפגיעה הקונקרטית שמביאה בכנפיה 

שלא נית� , היא מגנה על הער' החברתי. עבירת השוחד

כי הציבור יידע ויאמי� שמערכות , להפריז בחשיבותו

פועלות בהגינות וחפות , אשר מופקדות על ענייניו, השלטו�

  ."ותמשחית

 

11.  
החליטה מועצת העיר רמת ג� , 1בעיצומ� של החקירות נגד המשיב , 24.11.11ביו

 ג� על ש
 �יהלומי
 ברמת לקרוא את מתח
 העסקי
 והבילוי של בורסת ה

ב העתק פרוטוקול " רצ". מרכז העסקי� הבינלאומי#קריית צבי בר : "1המשיב 

 .'מסומ� בישיבת המועצה 

 

בחפזו� ומבלי לית� לציבור שהות , . מזורזבהלי, ההחלטה התקבלה שלא כדי� .12

 .להשיג על ההחלטה והכל כפי שיפורט להל�

 

  טענות העותרת

 

 .מגזר הציבוריבעבירת השוחד הינה אחת העבירות החמורות , כפי שהוצג לעיל .13

 

לא נית� להתעל
 מהעובדה כי בית המשפט ,  עומדת חזקת החפות1הג
 שלמשיב  .14

ומהעובדה כי בכתב אישו
 , מנת לחלט את רכושוו על השתכנע כי די בחשדות נגד

 . היה זה שקיבל את השוחד1מוזכר כי המשיב , נגד מר ארביב

 

 בעיצומה של חקירה הינה בבחינת 1קריאת מתח
 הבורסה על שמו של המשיב  .15

הציבור הנושא את עיניו אל . ביזוי וזילות של מערכת החוק והמשפט בישראל

עבירות דבר מד בפני שימוע בויבור נחקר וא- ערואה כי בשעה שאיש צ, פרנסיו

עיר הכיכר "ו" מחט-"הוא מבצע , רגע לפני ההכרעה בעניינו, חמורות ביותר

 ."מוכתרת בשמו

 

, אול
 כדי להעניק לו כבוד מסוג זה, 1אמנ
 חזקת החפות עומדת למשיב : ודוק .16

עננה המרחפת די ב. יש צור. בניקיו� כפיי
 לדוגמא ואי� די בהיעדר הרשעה פלילית

 .ת המתח
 על שמואמעל ראשו של המשיב כדי למנוע או למצער לדחות את קרי

 



הא
 , דילמה, בימי
 אלו ממש עומדת על סדר היו
 הציבורי של מדינת ישראל .17

.  ממשכ� נשיאי ישראל� משה קצב �להסיר את פסלו של נשיא המדינה לשעבר 

ש כתב אישו
 נגדו עומדת בנידו� דיד� מדובר באיש ציבור שההחלטה א
 להגי

במקרה שכזה אי� כל דחיפות או בהילות למהר ולקרוא את . בפני הכרעה קרובה

 . מרכז העסקי
 על שמו

 

המתנה קצרה .  שנה20עומד על תילו זה למעלה מ , כשמו הנוכחי, מתח
 הבורסה .18

קריאת , לעומת זאת.  לא תגרו
 שו
 נזק1עד לסיו
 ההליכי
 נגד המשיב 

מו כעת תגרו
 נזק רב לאמו� הציבור וליכולת רשויות החוק להרתיע המתח
 על ש

 .עברייני
 בכלל ואנשי ציבור בפרט

 

ה� הציבור . עה מפני החוקרתיש ביישו
 החלטת המשיבי
 כדי לפגוע קשות בה .19


שהרי , הרחב וה� אנשי הציבור עשויי
 ללמוד מאירוע זה כי הפשע משתל


אי� בה
 כדי למנוע , וחקירות משטרהחשדות , המסקנה היא שמעשי
 חמורי

 .ליחידי סגולהוקרה ציבורית וכבוד השמור ה

 

כי א
 , אי� זה זמ� לחגיגות וטקסי
 ודאי שלא זמ� למחטפי
, תלעמדת העותר .20

בכפיפת ראש בכפיפת קומה בנמיכות רוח בחלישות חיל "זמ� לחשבו� נפש 

 ).לת יו
 הכיפורי
מתו. תפי ("בשבירת לב באימה ביראה וברעדה בפחד וחלחלה

 

הציבור . אופוזיציה וועדת שמות, איננו מודע לענייני קואליציה, הציבור הרחב .21

, לדידו של הציבור,  בקריאת המתח
 על שמו1איננו מודע לחלקו של המשיב 

במקרה הטוב מדובר . 1מדינת ישראל בחרה לקרוא את המתח
 על ש
 המשיב 

במקרה הטוב פחות עשוי הציבור . הא
 עסקינ� בצדיק או ברשע: במסר מבלבל

 נסתיימו בלא כלו
 ובמקרה הגרוע המסקנה היא 1להסיק כי החשדות נגד המשיב 

לאחר קריאת : ודוק. וכי דר. רשעי
 צלחה" הטוב השמור לרשעי
"זהו כי 

נית� יהיה להשיב את הגלגל לאחור במידה בנקל לא , 1המתח
 על ש
 המשיב 

המשיב , כי בסופו של יו
, לא בלתי סביר יתכ� מצב :רומרוצה ל. והוא יורשע בדי�

ויודגש שנית כי אי� .  יוכל לצפות במתח
 הקרוי על שמו מבי� חרכי בית הכלא1


אלא ביוזמה , מדובר בהחלטה שקדמה לחשדות ולהמלצה להגיש כתב אישו

 .1שעלתה בד בבד ע
 ניהול ההליכי
 נגד המשיב 

 

להמתי� עד להכרעה בעניי� כתב , "ר
 יארעלמנוע את הרע בט"לעמדת העותרת יש  .22

 . יקשה לתק� בעתידו אות"מעשה עשוי"האישו
 ולא להיקלע למצב של 

 



נקבע , 1המועד לקיו
 טקס קריאת המתח
 על שמו של המשיב , לעמדת העותרת .23

, רוצה לומר. ללא כל קשר לאירוע אקטואלי החל באותו מועד, 22.12.11ליו
 ה 

 .הג
 שמדובר בימי החנוכה,  של מבנה חדש או בחנוכתואי� מדובר בסיו
 בנייה

 

התקבלה מבלי שניתנה לציבור הזדמנות , כ� טוענת העותרת כי ההחלטה האמורה .24

רק יומיי
 לפני , לחברי המועצה נודע על הכוונה לבצע את המהל.. לומר את דברו

 . ישיבת המועצה בה התקבלה ההחלטה

 

, אותו מספר של תומכי
 בהחלטה, ההחלטה התקבלה ברוב קולות ובאופ� תמוהה .25

מתחמי
 , התנגדו להצעה לקבוע קריטריוני
 ברורי
 לקריאת שמות של רחובות

 .ומוסדות על שמות אישי ציבור

 

פרוטוקול הישיבה טר
 פורס
 באתר האינטרנט . ההחלטה לא פורסמה לציבור .26

בעה מועד לטקס קריאת המתח
 על שמו של החלטת המועצה לא ק. של המועצה

נקבע כבר , עוד בטר
 הובאו הדברי
 לידיעת הציבור כאמור, ואול
. 1המשיב 

 .וא- שוגרו הזמנות, 1מועד לטקס קריאת המתח
 על ש
 המשיב 

 

27.  
וא- בטר
 היא פורסמה , עוד בטר
 יבשה הדיו על ההחלטה, 11.12.11ביו

 יתקיי
 טקס 22.12.11מ. הקובע כי ביו
 ה  מס2ל המשיבה "הוציא מנכ, לציבור

' מסומ� ג � 2ל המשיבה "ב מכתבו של מנכ"רצ. 1לקריאת המתח
 על ש
 המשיב 

 'מסומנת דוהזמנה לאירוע 

 

 מפרט 1אתר האינטרנט של המשיבה . ג
 עצ
 קיומו של האירוע הוסתר מהציבור .28

 כלל 
 מפורסאול
 טקס זה איננו, וא- את אירועי החנוכה, את אירועי החודש

 .'מסומ� הב תדפיס האירועי
 "רצ. ועיקר

 

29. 
, נראה כי לאחר עשרות שני
 בה
 מתח
 הבורסה נקרא על ש
 בורסת היהלומי

מצאו לנכו� המשיבי
 למהר ולשנות את שמו של המתח
 בלוח זמני
 מוא& 

 .וחרישי

 

נקבע בהתא
 למהלכי , שהמניע העיקרי לקביעת לוח הזמני
, אי� זאת אלא .30

 .ירה ולשיקולי תועלת אישית ולא מטעמי
 ענייני
החק

 

 בכל הקשור לשינוי ש
 של עיריותהמשיבי
 לא פעלו בהתא
 להוראות פקודת ה .31

 .רחוב או מתח
 כפי שיפורט להל�



 

 איננה יכולה להיות החלטה מושכלת ומבוססת שהרי איש 2החלטת המשיבה  .32

בהחלטת
 מעבירי
 . עדיי� איננו יודע מה יעלה בגורל החשדות נגד המשיב


 דברינהמשיבי
 מסר לפיו חשדות והמלצה להגשת כתב אישו
 ה
 , של מה בכ.י

וב מה תהיינה שלא ח: "רוצה לומר. אינ
 עושי
 על המשיבי
 כל רוש
אשר 

החוק איננה ערכי חברה המכבדת את " מבחינתנו האיש ישר ת
 וראוי, תוצאותה

 
 .מסוג זהמסר יכולה להשלי
 ע

 

, אי� זה מי� הראוי כי איש ציבור יקרא למוסד, כפי שיפורט להל�, תרתלעמדת העו .33


א
 א. ג
 . בעודו חי ובעודו מכה� בתפקיד ציבורי, על שמו, לשכונה או למתח

הרי שמ� הדי� להמתי� לפחות עד לסיו
 , עמדתה זו של העותרת לא תתקבל

 .1ההליכי
 הפליליי
 נגד המשיב 

 

קוראי
 את כיכר ,  לגנות את החשוד בכיכר העירהדעת איננה סובלת מצב בו תחת .34

 .העיר על שמו של החשוד

 

ככל שלא .  מועד ההכרזה יידחהא
שו
 נזק לא יגר
 למשיבי
 , לעמדת העותרת .35

אזי , לייצר דעת קהל כדי להשפיע על מהלכי המשפטפסול שנועד מדובר בניסיו� 

 שמו תיעשה א
  ולשמו הטוב מוטב כי קריאת המתח
 על1נראה כי ג
 למשיב 

במקרה של שכ� , מאשר בשעה שעניינו תלוי ועומד, וכאשר הוא ימצא זכאי

 . ש
 המתח
 באופ� בוטה ומשפילתידרש החלפת, הרשעה

 

באופ� קיצוני ואשר החלטת המשיבי
 הינה החלטה בלתי סבירה , לעמדת העותרת .36


 .התקבלה על בסיס שיקולי
 זרי

 

 ודיו� ציבורי מקי- ומספק לפני קבלת לעמדת העותרת לא התקיי
 הלי. ראוי .37

לא נשקלו אפשרויות אחרות כדוגמת קריאת המתח
 על ש
 , כ. למשל. ההחלטה

 .ל"אורי עמית ז, ראש העיר לשעבר

 

זהו מצב נתו� במש. . היעדר ש
 למתח
 הבורסה אינו גור
 כל קושי או בעיה .38

 .שני
 רבות

 

 לא נקבע בהחלטה 1ב העותרת תטע� כי המועד לקריאת המתח
 על ש
 המשי .39

 . 1 הכפופי
 למשיב 2עצמה על ידי מועצת העיר אלא על ידי פקידי המשיבה 

 



 נראה כי 2מעיו� מעמיק באתר האינטרנט של המשיבה , כאמור תטע� כי תהעותר

הג
 שלוח אירועי ,  איננו מפורס
 כלל ועיקר22.12.11האירוע הקבוע ליו
 ה 

הדבר . אי� כל איזכור לאירוע דנ�, 
 באתרמפורסמי, החודש ואירועי חג החנוכה

 והזולה הועל האפשרות הפשוט, פזו� בו נקבע המועד מחדימעיד על הדחיפות והח

 .לדחות אותו למועד מאוחר יותר מאיד.

 

 

'  א235העותרת תטע� כי ההחלטה התקבלה שלא על פי הכללי
 הקבועי
 בסעי-  .40

 ):נוסח חדש(לפקודת העיריות 

 

: תיקו� (ות של מקומות ציבוריי� ושינוי�קריאת שמ.  א235

  )ד"תשס, ב"תשס

  �בסעי- זה )  א(

ני� או , נכד או נכדה, אח או אחות, הורה, ילד,  ב� זוג�" ב� משפחה"

  ;נינה

או , ג� ציבורי, שכונה, כיכר, סמטה, רחוב,  דר.�" מקו
 ציבורי"


  .חלק מה

אלא , העיריה לא תקרא מקו
 ציבורי על ש
 של אישיות)  ב(

, א
 כ� זימנה מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות

 
להופיע לפניה או לפני ועדה , במאמ& סבירשנית� היה לאתר

  .ולהשמיע את טענותיה
, שקבעה

אלא א
 כ� התקיימו , העיריה לא תשנה ש
 של מקו
 ציבורי)  ג(

  :כל אלה

 הודעה על הכוונה לשנות את ש
 המקו
 הציבורי התפרסמה)  1(

חודש , במשרדי העיריה ובמקו
 הציבורי הנוגע בדבר, בעיתו�


הפרסו
 ; לפחות לפני הדיו� במועצת העיריה על שינוי הש

�ה"התשכ, א לחוק התכנו� והבניה1בעיתו� יהיה כאמור בסעי- 

1965 ,
  ;בשינויי
 המחויבי

מועצת העיריה אפשרה לנציגות המקו
 הציבורי או )  2(

לפי , ררי
 סמו. למקו
 הציבורילנציגות הדיירי
 המתגו

ולהשמיע את , להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, העני�

  ;טענותיה

ש
 של , שאותו מתכווני
 לשנות, היה ש
 המקו
 הציבורי)  3(

 �או היה הש
 המוצע למקו
 הציבורי ש
 כאמור , אישיות

שנית� , זימנה מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות

להופיע לפניה או לפני ועדה , מאמ& סבירהיה לאתר
 ב

  ;ולהשמיע את טענותיה
, שקבעה



, היה ש
 המקו
 הציבורי, )3(בכפו- להוראות פסקה )  4(

ש
 של אחד מגדולי האומה או ש
 , שאותו מתכווני
 לשנות

לאומית או ממלכתית ובני משפחתו , שהוא בעל משמעות דתית

 הממשלה או ועדת  אישרה�של האישיות התנגדו או לא אותרו 

 ימי
 60את שינוי הש
 בתו. , שרי
 שהממשלה הסמיכה לכ.


לא ; מיו
 קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את הש

החליטה הממשלה או ועדת שרי
 שהממשלה הסמיכה לכ. 

רואי
 אותה כאילו נתנה את הסכמתה ,  הימי
60בתו. 

  .  לשינוי

ל שני שלישי
 מחברי ההחלטה לשינוי הש
 התקבלה ברוב ש)  5(

  .המועצה

  

מדובר בשינוי ש
 וכי ,  לעמדת העותרת וכפי שעולה מפרוטוקול ישיבת המועצה .41

 .המשיבי
 לא פעלו על מנת לפרס
 את ההצעה כנדרש

 

 . ב לפקודת העיריות248פרטוקול הישיבה לא פורס
 בניגוד לקבוע בסעי-  .42

 

  28) ח"תשס: תיקו�(אתר אינטרנט של העיריה . ב248

, יריה תקי� ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלו�ע

   #בי� השאר , שבו תפרס�

מידע שעליה לפרס� וכ� מידע בנוגע אליה ששר הפני� ) 1(

; לאחר שהשר פרסמו, פרס� בהתא� להודעת העיריה

  ; פרסו� על פי די� ברשומות או בעיתו�#" פרסו�", בפסקה זו

לא , בדלתיי� פתוחותפרוטוקולי� של ישיבות המועצה ) 2(

והקלטות או ,  עבודה מיו� אישור� במועצהיאוחר משני ימי

  .תמלילי� של ישיבות כאמור

  

 .העותרת תטע� כי מדובר בהחלטה שהתקבל ממניעי
 זרי
 ודינה להתבטל .43

 

מתח
 על ש
 אישיות פוליטית ועריכת טקס על חשבו� קריאת , לעמדת העותרת .44

י הרשות המקומית לצורכי תעמולת בחירות הרשות המקומית מהווה שימוש בכספ

  :)דרכי תעמולה(א לחוק הבחירות 2סעי- בניגוד לקבוע ב

 

  )ו"תשנ, א"תשכ: תיקו�(איסור שימוש בנכסי הציבור . א2"

בכספי� של , בחירות#בקשר ע� תעמולת, לא ייעשה שימוש

או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית ...גו0 מבוקר

ולא ייעשה שימוש כאמור , ונומשתתפת בהנהלתו או בה



במקרקעי� או במיטלטלי� המוחזקי� למעשה על ידי גו0 או 

 ... "תאגיד כזה

הוא חי ומכה� ונראה כי בכוונתו להמשי. ולהתמודד .  הוא גור
 פוליטי1המשיב  .45

בנסיבות אלו הוא איננו רשאי לעשות שימוש במשאבי הרשות . על הנהגת העיר

 .על מנת להאדיר את שמו,  ובתשתיותיהבמבניה, קל וחומר, המקומית

 

אי� להנציח , ג
 כאשר מדובר באישיות ציבורית ללא רבב, כאמור לעמדת העותרת .46

קל וחומר כאשר מדובר באישיות . את שמה כל עוד היא מכהנת בתפקידה

 .שמעשיה שנויי
 במחלוקת ונמצאי
 על שולח� הפרקליטות

 

בפנינו התנגשות . ר סבירות קיצוניהעותרת תטע� כי מדובר בהחלטה הלוקה בחוס .47

טוהר , בי� הרצו� להנציח את שמו ופועלו של ראש עיר ובי� מעמדו של החוק

נראה כי במאבק זה בי� הערכי
 . המידות ואמו� הציבור ברשויות המדינה


, 1יש להעדי- את אמו� הציבור על פני הענקת כבוד והנצחת המשיב , המתנגשי

 .נציחו א
 וכאשר יזוכהבייחוד כאשר נית� יהיה לה

 

הרי שנית� להשיגה ,  היא מטרה לגיטימית1א- א
 נשתכנע כי הנצחת המשיב  .48

באמצעי
 פוגעניי
 פחות באמצעות דחייתה למועד שלאחר סיו
 ההליכי
 נגד 

 .תפקידומ או לאחר פרישתו 1המשיב 

 

העותרת טוענת כי בעוד שלמשיבי
 לא יגר
 כל נזק מדחיית : מאז� הנוחות .49

, מוגשת עתירה זוהרי שלציבור הרחב בשמו , רזה על שמו החדש של המתח
ההכ

 .יגר
 נזק שאיננו נית� לתיקו� ובכלל זה פגיעה ממשית באמו� הציבור ברשויות

  

  מיצוי הליכי�

 

50.  
, 18.12.11 ומיו
 13.12.11העותרת פנתה אל חברי מועצת העיר במכתבי
 מיו

 .ו לא נענומכתבי
 אל. בהתאמה' ז', מסומני� וב "רצ

  

 הסעד המבוקש

 

 מתח
 הבורסה הבית המשפט הנכבד יתבקש להורות על בטלות ההחלטה לפי .51

 .1ייקרא על ש
 המשיב 

 

למצער יתבקש בית המשפט להורות על דחיית ההכרזה עד לסיו
 הליכי החקירה  .52

 ).נוסח חדש(לפקודת העיריות '  א235 והשלמת הוראות סעי- 1נגד המשיב 



 

 באופ� 1 י
 לרבות את המשיבהמשפט הנכבד לחייב את המשיבעוד יתבקש בית  .53

ד ובהוצאות עונשיות לדוגמא אשר "ט עו"אישי בהוצאות עתירה זו לרבות שכ

 . של בית המשפט מהתנהלות המשיבי
יביעו את מורת רוחו

 

בנסיבות אלו יתבקש בית . לאור לוח הזמני
, עתירה זו מוגשת באופ� בהול .54

 .השלי
 את טענותיה
 המשפטיות בהמש.המשפט לאפשר לעותרי
 ל

  

  

______________  

  ד"עו, אבינוע
 מג�

 תכ העותר"ב

 


