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החלטה
מאז הוגשה העתירה ביום  , 11.7.11שביקשה כי העותר יתפטר מתפקידו כראש
עירית רמת גן וכיושב ראש החברה הכלכלית  ,א י רעו שתי התפתחויות משמעות יות .
האחת  ,הוגש כתב אישום כנגד ראש העיר בעבירות חמורות של שוחד  ,הפרת אמונים ,
זיוף והלבנת הון  .השנייה  ,מועצת העיר רמת גן קי י מה בעקבות זאת ישיבה  ,שדנה
בנושא המשך תפקוד ו של המשיב  1כראש עיר בהתחשב בכתב האישום שהוגש כנגדו ,
והחליטה ברוב של  16חברי מועצה אל מול  6חברים שלא להדיחו מתפקידו  .צוין

2

שראש העיר התפטר מכל תפקידיו ברשויות התכנון  ,ועדת המשנה וכן הוועדה
המחוזית  .במסגרת הסעדים שהתבקשו בעתירה  ,ביקש העותר לחילופין להביא את
הנושא בפני שר הפנים כדי שיבחן את העברת ראש העיר מתפקידו  .המדינה בתגובתה
מיום  23.5.12ציינה כי " ככל שמועצת הרשות החליט ה שלא להפסיק את כהונתו של
ראש העיר י יה  ,עשוי שר הפנים להידרש לשאלה האם להפעיל את הסמכות המסורה לו
בסעיף  143לפ קודה " ( הכוונה לפקודת העיריות [ נוסח חדש ] ).
לאחר ששמענו את עמדות הצדדים  ,ולמעשה על דעתם  ,אנו מורים להביא את
הנושא בפני שר הפנים  ,כדי שישקול הפעלת הסמכות המסורה לו בסעיף  143לפקודה
בהתחשב בהתפתחויות שצוינו לעיל ובמיוחד בעובדת הגשת כתב האישום כאמ ו ר .
כמובן בידי השר לשמוע את עמדות הנוגעים בדבר בטרם יחליט  .עמדת שר הפנים
תוגש לבית המשפט לא יאוחר מ 31 -יום מהיום  .בהתחשב במיקוד הנושא שעל הפרק
איננו רואים סיבה שהמועד לא יכובד .
באי כוח העותר והמשיבים יוכלו להגיב  11ימים לאחר מכן .
בהיאסף החומר לתיק בית המשפט יוחלט באשר להמשך הטיפול בתיק .
ניתנה היום  ,י " ד באייר התשע " ג ( .) 24.4.2113
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