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ד"כסלו תשעב ז"ט   

 43144149 

 לכבוד      לכבוד

 ד ארז קמיניץ"עוה    ד יהודה זמרת"עוה

 (אזרחי)המשנה ליועץ המשפטי לממשלה    היועץ המשפטי של משרד הפנים

 משרד המשפטים     משרד הפנים

 ירושלים     ירושלים

 

 ,שלום רב

 

ויות המקומיות חוק הרש תזכירהיערות התנועה למען איכות השלטון ל :הנדון

 3102-ד"התשע, (השעיית ראש רשות)

 

 הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן, "(התנועה"-להלן)בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל 

-ד"התשע, (השעיית ראש רשות)תזכיר חוק הרשויות המקומיות ולהביא בפניכם הערות התנועה ל

8049: 

I. פתח דבר 

-להלן) 8049-ד"התשע, (השעיית ראש רשות)המקומיות  נבקש להבהיר כי תזכיר חוק הרשויות

בחרי גבולות נורמטיביים ברורים לנאשר ראוי כי יתווה  ,הינו בראש ובראשונה מסמך"( התזכיר"

 ,לעניות דעתנו, היעדר עמדה נורמטיבית נחרצת עלולה להוביל. הציבור ברשויות המקומיות

 .ולה להתירלשחיתות מידות שמדינת ישראל הדמוקרטית אינה יכ

טוהר הגנה על א יבתזכיר ההמוצע  חוקצריכה לעמוד בבסיס ה, לשיטתנו ,אשר, נקודת המוצא

כיבוד לצד  המידות ושמירה על אושיות השלטון הדמוקרטי ושלטון החוק ברמה המוניציפאלית

יוכל לשוב  והושעההואשם , ך הדמוקרטי והשאיפה כי מי שנבחרההליכיבוד , רצון הבוחר

 .מיום שזוכה ,הונתובמהרה לכ

 

 ;מנקודת מוצא זו אנו מבקשים להביא הערותינו לתזכיר החוק והצעותינו לשינויו בהתאם
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II.   הועדה לבחינת השעיה –לתזכיר ( ב)-(א)א 01סעיף 

הקמתה של ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות מקומיות בשל הגשת כתבי אישום , לשיטתנו .4

לחוסר לצורך באמירה נורמטיבית ברורה ביחס  חוטאת( הוועדה לבחינת השעיה-להלן)

 .לכהן ,של ראשי רשויות עם כתבי אישום חמורים כשירותם

 

ץ "אומ 3332149צ "ובג 3334149צ "בג, 3485149צ "בג, 8384149צ "בית המשפט העליון בבג .8

, "(צ"פסיקת הבג"-להלן) ראש עיריית רמת השרון' אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי נ

ורמה ברורה ולפיה ראש עירייה שמואשם בעבירות חמורות אינו ראוי לשאת בתפקיד קבע נ

 .ציבורי עד אשר תתפוגג עננת החשדות מעל לראשו

 

שהפגיעה באמון , ואין זה המקום להרחיב בכגון דא, בית המשפט קבע באופן הנהיר ביותר .9

, של ראש עירייה בטוהר השירות הציבורי ובשלטון החוק מחייבת העברה מכהונה, הציבור

 . שנגדו הוגש כתב אישום בעבירות חמורות

 

שכן כל מקרה לגופו , מנגנון הוועדה שמוצע בתזכיר מסרס כל אפשרות לוודאות משפטית .8

מנגנון כאמור אינו מתיישב עם הצורך בוודאות משפטית . בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה

 . יושעה עד אשר תוכח חפותו כי -כולו הוא והציבור -ידע ולפיה מי שמואשם בעבירות חמורות

 

יש לייצר וודאות משפטית , צ הנזכרת"אנו סבורים כי בהמשך למתווה שנסלל בפסיקת בג .3

משעה שבית . ללא סייג, ולפיה מי שמואשם בעבירות חמורות אינו יכול לכהן כראש רשות

וועדה  אין מקום להותיר הנושא לשיקול דעתה של אף, המשפט אמר דברים כה נחרצים

 (. בכל הכבוד הראוי)

 

, אלא מדובר במנגנון אחר, אין ביצירת וועדה כאמור כדי לייצר נורמה ברורה וחד משמעית .5

נתונה למועצת העיר מכוח , כיום הסמכות שמועברת לוועדה) אומנם פחות פוליטי מהמועצה

 (4343-ה"התשל, (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם)חוק הרשויות המקומיות  88סעיף 

 . אולם אין בכך די

 

וועדה זו עלולה , מלבד היעדרה של וודאות משפטית והימנעות מאמירה נורמטיבית נחרצת .4

זכות , זכות עיון, שאלות של זכות טיעון. ערעורים ומשיכת זמן, לייצר פתח למניפולציות

, מםניהול פרוטוקולים ופרסו, פומביות דיוני הועדה, הרכב הועדה, לוחות זמנים, שימוע
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ועוד , הופעות בפני הוועדה ושיתוף הציבור, חובת נימוק החלטות, שיטת ההכרעה של הוועדה

שאלות רבות אחרות יסרבלו את ההליך בפני הוועדה ויקשו על פעילות אפקטיבית ונאותה 

: ונביא מדברי השופט רובינשטיין אשר נאמרו בהקשר אחר אך הם יפים לענייננו. שלה

, יש חשש לא מבוטל למדרון חלקלק, שאין צרי להכביר עליה מילים, במציאות הישראלית"

" פתח שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו"עלול להיפתח כ" כחודה של מחט"ופתח שהוא 

ניתן ביום , פורסם בנבו, מי נתניה' ר נ.ע.ג.מ 5030103ם "עע" )('ה, שיר השירים רבה)

84.08.05  .) 

 

 הצעתנו לפתרון חלופי 

 

  כל כתב אישום בעבירה חמורה הקשורה עם ביצוע התפקידמן הראוי לקבוע כי  לשיטתנו .2

או 1ור הוועדה לתכנון ובניה "כראש רשות או כיו הפעלת סמכויות ראש העירייהאו עם 1ו

 .ללא שיקול דעת -להשעיה יוביל עבירות שהביאו לשיבוש תוצאות הבחירות

 

לגביהן לא יהא  "(בלוק עבירות)" ותרשימה של עבירות מסויימניתן לחשוב על , למצער .3

, עבירות אלה, לטעמנו. שכן יהיה שיקול דעת, ולגבי עבירות אחרות שיקול דעת לוועדה

צריכות להיות עבירות הקשורות באופן מובהק בעשייה , לגביהן לא יהא שיקול דעת

ירת קש, מרמה והפרת אמונים, שידול לקבלת שוחד, שוחד :וביניהן ,בדרך כלל ,הציבורית

כן עבירות ו ,שיבוש מהלכי משפט, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,פשעביצוע קשר ל

ועבירות על חוק הרשויות המקומיות  0191-ה"תשכ, (בחירות)על חוק הרשויות המקומיות 

 .0112-ג"תשנ, (מימון בחירות)

 

ורות עם ולפיה מי שנחשד בעבירות הקש נורמה משפטית ברורהשכזה ייצר " בלוק עבירות" .40

לפחות לגבי אותן  וודאות משפטיתתיווצר . ביצוע תפקידו לא יוכל לכהן עד אשר יובהר אחרת

 .משיכת זמן ומסמוס ההליך, תחסם הדרך למניפולציותעבירות ולגביהן גם 

 

III.   מבנה הוועדה –לתזכיר ( ד)א 01סעיף 

 

חוזי בדימוס לתזכיר מציין כי הוועדה תהא מורכבת משופט בית המשפט המ( ד)א43סעיף  .44

משפטן הכשיר לשמש כשופט בית המשפט המחוזי ; י שר הפנים ושר המשפטים"שימונה ע

 .י שר הפנים"שימונה ע, י שר הפנים ואדם שכיהן כראש רשות מקומית וחדל לכהן"שימונה ע
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הכללת אדם  -לבחינת השעיה השחדל מכהונתו לוועדפסול בהכללת ראש רשות יש , לשיטתנו .48

ככל שהשאיפה ; עלולה להיות החלטות שאינן נקיות משיקולים פוליטייםכאמור משמעותה 

אין מקום להכללתו של מי שכיהן , וזו אכן צריכה להיות השאיפה, היא לייצר אמירה ערכית

 .בעבר כראש רשות

 

בין מי שעניינם מובא בפני הוועדה ובין מי  ,ם עקיפיםאגם , עלולים להיות קשרים, למשל, כך .49

שלטון ה משותפת במסגרתעבודה היכרות וידידות שנרקמו על בסיס : ותשכיהן כראש רש

 .חברות באותה מפלגה או לחלופין יריבות קודמת כלשהי, המקומי

 

נבהיר עוד כי שר המשפטים צריך להיות שותף גם למינוי המשפטן הבכיר ולא ניתן , בנוסף .48

 .ל לשר הפנים בלבד"להותיר הנ

 

 הצעתנו לפתרון חלופי 

 

העוסק  יכהן בוועדת לבחינת השעיה איש אקדמיההיא כי במקום ראש רשות לשעבר  הצעתנו .43

לדידנו גם . ברשויות המקומיות או לחלופין בנושאי אתיקה, בתחום הקשור במינהל הציבורי

 .בשיתוף עם שר המשפטיםשל זה ראוי שיעשה  מינויו

 

 .שר המשפטים בשיתוףה יעש משפטן בכירנבהיר כי יש מקום כי מינויו של , כאמור, בנוסף .45

 

IV.  בחירת ממלא מקום -לתזכיר (ו)-(ה)א01סעיף 

 

אחת הסוגיות הרגישות ביותר הנוגעות להשעייתו של ראש הרשות במקרה ומוגש נגדו כתב  .44

" עושה דברו"במקרה זה יש לתת את הדעת כי לא ימונה . אישום היא שאלת ממלא המקום

יציבות השלטונית וליכולת לנהל את יש לתת את הדעת ל, כן; של ראש הרשות המושעה

 .המועצה ללא לחצים וסחטנות פוליטית ותקציבית

 

כי  הוכח בעברשכבר , ההצעה לפיה ייבחר ממלא מקום בידי מועצת העיר היא מתכון בעייתי .42

חוק הרשויות המקומיות בבה נחקק  4343נזכיר כי עד לשנת  .חסרונותיו עולים על יתרונותיו

ראשי  "(חוק הבחירה הישירה "-להלן) 4343-ה"התשל, (גניו וכהונתםבחירת ראש הרשות וס)
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מה שהוביל לשינוי הדרמטי הוא  -כפי שהם נבחרים היום, רשויות לא נבחרו בבחירה ישירה

 .שהגיעו לא פעם אף לכדי סחטנות, חוסר יציבות פוליטית וחוסר משילות

 

לחוק הבחירה  85סעיף בהתאם ל) ולפיה ממלא המקום יבחר על ידי המועצה הצעה זו .43

, בסבירות גבוהה למדי סחטנות פוליטית וחוסר יציבות שלטוניתלגרור  עלולה ,(הישירה

ייווצר מצב בו . אשר קדמה לחוק הבחירה הישירה, אשר מוכרת לשלטון המקומי מהתקופה

כך מלמד , ונלווה לכך, משקלו של כל חבר מועצת עיר יכריע בדבר זהותו של ראש העירייה

" מ מתמשך"מו"אותו . במובנו החמור ביותר, יעלה ויצוף סחר מכר פוליטי, ון החייםניסי

ואנו עלולים , ייעשה כמובן על חשבון הקופה והמשאבים והציבוריים רשותבדבר זהות ראש ה

על כל הקשיים , בוקר וליל של שינוי גברי בכיסא ראש הרשות למצוא עצמנו במציאות

 . תיות הנלווים לכךיוהבעי

 

  הצעתנו לפתרון חלופי 

 

כיבוד רצון הבוחר מחד ושאיפה למשילות ויציבות ומניעת  של הצעתנו היאנקודת המוצא  .80

הצעתנו היא כי ממלא מקום  ,לפיכך .סחטנות פוליטית ושמירה על הקופה הציבורית מאידך

אשר הוצע על ידי ראש הרשות לאחר הבחירות ואושר על ידי המועצה , סגנו, ראש העיר

הוא אשר ימלא את מקומו במהלך  (לחוק הבחירה הישירה( א)01תאם להוראות סעיף בה)

 . תקופת ההשעיה

 

ובכך יכנס ממלא  ראש הרשות המושעה יחשב כמי שנבצר ממנו למלא תפקידו ,דהיינו .84

ככל שיזוכה ראש (. לחוק הבחירה הישירה( ג)48בהתאם להוראות סעיף )מקומו לתפקיד 

 1.ידו לאלתרהעירייה יוכל לשוב לתפק

 

, דהיינו סגנו, החשש הגדול ביותר העולה מהסדר זה הוא כי ממלא מקומו של ראש הרשות .88

, על כן. יצאנו ושכרנו בהפסדנוידו הארוכה של ראש הרשות המושעה ובכך , למעשה, יהווה

לניתוק ההכרחי של באשר  ונחרצות הוראות ברורותלהתווסף לתזכיר  חייבות, לצד פתרון זה

איסורים אלה ראוי ; ן ראש הרשות המושעה לבין ממלא מקומו בזמן ההשעיההקשר בי

 :כדבר חקיקה ברור שלא יותיר מקום לספקות, ברחל ביתך הקטנה, שינוסחו

                                                           
לחוק . ב88 מלהמשיך לכהן בשל ההשעיה במהלך שנת בחירות יחולו הוראות סעיף אלא אם נבצר מראש הרשות 1

 .למעשה לא משנים דבר במנגנונים הקיימים -הבחירה הישירה
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אסור לראש הרשות המושעה לכהן כחבר מועצה או כחבר הועדה המקומית  .33.0

 .לתכנון ובניה

עם ראש הרשות אסור לממלא מקום ראש הרשות המושעה לקיים קשר  .33.3

, עניינים פוליטיים של הרשות או מחוצה לה, המושעה בכל הנוגע לענייני ניהול הרשות

הסדרים לעתיד או כל קשר אחר שיש בו כדי להעיד על , משא ומתן, השפעה, התייעצות

השפעה או ניסיון להשפעה של ראש הרשות המושעה על ניהול ענייני הרשות בזמן 

 . השעייתו

 

הן על ראש הרשות  -האיסור חל על שני הגורמיםכאשר , כעבירה פליליתל "יש לקבוע הנ

 .המושעה והן על ממלא מקומו

 

ללא  ,ושוב נדגיש כי לא ניתן לראות בפתרון זה פתרון שלם ולא ניתן לאמץ את חלקו הראשון .89

הכללת הוראות בורות ומפורשות באשר לנתק שראוי שיתקיים בין ממלא המקום וראש 

 .נבצר/עההרשות המוש

 

 : אנו סבורים כי המנגנון האמור מאזן בין שורה של אינטרסים ועקרונות חשובים .88

 

ניתוק "אלא להוסיף עליו את הוראות  ,קיים בחוק עצמו ואין צורךהמנגנון  .א

 ;בשל השעייתו בין ממלא המקום וראש הרשות הנבצר" הקשר

ברי מועצת המנגנון מבטיח שראשות העירייה לא תהא מוצר לסחר מכר בין ח .ב

ממלא מקומו  .העיר במשך כל הקדנציה ומצמצם את המרחב לסחטנות פוליטית

אינו נתון לחסדי הקואליציה מהרגע , 48של ראש הרשות הנבחר דרך סעיף 

 ;ות אינו נתון לחסדיהשרה כשם שראש, שנבחר

ממלא מקום ראש הרשות הנבחר  .המנגנון מבטיח בחירה נקייה בממלא מקום .ג

נבחר עם תחילת הקדנציה וללא קשר  ,לחוק הבחירה הישירה 48מכוח סעיף 

נגדו כתב ככל שהמלצותינו יתקבלו כמכלול ומי שהוגש , זאת. לסוגיית ההשעיה

 ;אישום לא יוכל להתמודד

אלמלא  ,המנגנון אינו מוביל לתשלום משכורות נוספות על אלה הקבועות בחוק .ד

 ;הנבצרות
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משעה  זאת, של הנאשם בפליליםהמנגנון מעניק משקל נכבד לחזקת החפות  .ה

 ;שנבצרות אינה מדביקה תווית שלילית בהכרח

נותרת בפני ראש . המנגנון מבטיח פגיעה מינימאלית בזכות לבחור ולהיבחר .ו

ממלא סביר אף להניח כי  ;הנבחר האפשרות לשוב ולמלא תפקידו רשותה

של  העקרוניתממשיך דרכו  איה קרוב לוודאי, שנבחר לאחר הבחירות ,המקום

 .על בסיסה נבחר ובכך תצטמצם הפגיעה ברצון הבוחר, ראש הרשות המושעה

, שממלא המקום אינו תלוי משעה, המנגנון מבטיח שמירה על הקופה הציבורית .ז

   .בחברי המועצה, לחוק הבחירה הישירה 48לאחר אישורו מכוח סעיף 

 

V.  ההתמודדות בבחירות גבלתהיעדר ה -לתזכיר( ו. )א01סעיף 

 

שיתקיימו בחירות במהלך תקופת ההשעיה בהן ייבחר ראש  ככל ,למוצע בתזכירבהתאם  .83

שהשעייתו )מי שימלא את תפקידו של ראש העירייה ( המוצע( ו. )א43בסעיף ), העירייה

 (. כך לשון התזכיר" )המועמד ששמו בא אחרי ראש הרשות ברשימת המועמדים"הוא ( תימשך

 

, את ממלא מקומו ראש העירייה יבחר בעצמוהמשמעות המעשית של הוראה זו היא כי  .85

עושה דברו מי שימלא את תפקידו של ראש העירייה יהיה , גם במהלך השעייתו, ומכאן

מי שלא  אשר, בהליך הדמוקרטי של תהליכי הבחירהא הפגיעה יה, חמור מכך. ואיש אמונו

  .כראש רשותיכהן למעשה  ,המועצה -נציגי הציבורואף לא על ידי  ,נבחר על ידי הציבור

 

בשל הגשת כתב אישום , רשותהיעדר הקוהרנטיות בין השעיית מי שנבחר לכהונת ראש  .84

 את היכולת להתמודד בבחירות רשותלבין האפשרות להעניק לאותו ראש , חמור נגדו

 .הינו לא פחות מאבסורד של ממש – ולבחור את מי שיכהן במקומו את ההשעיה העוקבות

 

הגבלת הזכות של מי שהוגש נגדו כתב אישום חמור להתמודד  ללא, הותרת המצב על כנו .82

תהפוך את המצב המורכב ממילא במסגרת תזכיר החוק לבלתי אפשרי , מלכתחילה בבחירות

ראש עיריית רמת השרון וראש עיריית בת ים , הדוגמאות של ראש עיריית נצרת עילית. ממש

את האנומליה ( שמא העצובה ביותראו )צ ממחישות בצורה הטובה ביותר "שנדונו בפסיקת בג

 . הנזכרת
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לא יתכן מצב בו דברי חקיקה שונים לא יהיו עקביים והולמים זה את זה ברמה  ,לדעתנו .83

משכך אין זה מתקבל על הדעת כי יקבע בחקיקה ראשית שמי . רעיונית שלהם-הנורמטיבית

להיות  וחייב( הבמקרה של קיום הוועד) עלול להיות מושעהשהוגש נגדו כתב אישום חמור 

מתפקידו בשל הפגיעה בטוהר המידות והרצון ( במקרה שתתקבל הצעתנו לעיל) מושעה

אף , וכתרחיש מעשי, ומאידך אדם כזה יכול להעמיד עצמו לבחירה, לשמור על אמון הציבור

 ! שיזכה בבחירות

 

( בעינהאם הוועדה תיוותר , שוב -או שעלולה להיות) ישלא יתכן כי המחוקק יקבע מחד כי  .90

אולם הוא רשאי , כאשר מואשם ימשיך בכהונתו, פגיעה בטוהר המידות ובשלטון החוק

 .באותה עת לשוב ולהעמיד עצמו לבחירה

 

 :השופטת נאור, המשנה לנשיא' נבקש בהקשר זה גם להביא את דבריה הנחרצים של כב .94

 

אותה  השתתפות של מועמד בבחירותקיים קושי בתוצאה לפיה "

". מיותרת"עשויה להימצא בסופו של דבר , לא ניתן למנוע

. מבחינה מעשית וערכית כאחד –תוצאה כזו אינה תוצאה רצויה 

האלטרנטיבה לפיה בית המשפט יסתפק בהטפת , לדעתי, אולם

. מוסר למועמד בלי שיש לכך השפעה על המועמד הינה גרועה יותר

בגבולות שהדין , על בית המשפט לפעול לקרב את המצוי לרצוי

השאלה אם יש למנוע התמודדות בבחירות במקרה . אפשר זאתמ

. צריכה לטעמי למצוא את פתרונה בחקיקה מתאימה, כזה

הוסיף , הזימהכי לאחר שניתן פסק דיננו בענין , בהקשר זה אזכיר

לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ( ד)8המחוקק את סעיף 

וכהונתו , ומיתמי שכיהן כראש רשות מקהקובע כי , שצוטט לעיל

( ה)31לפי סעיף )פקעה עקב הרשעתו בעבירה שיש עימה קלון 

לא יהיה זכאי להיבחר כראש רשות בבחירות שייערכו , (לחוק

מבלי לקבוע . ברשות המקומית לראשונה לאחר פקיעת כהונתו

, ייתכן כי פתרון מסוג זה מתבקש גם בענין שבפנינו, מסמרות

תוך )לחוק  33לפי סעיף  לגבי ראש עיריה שהועבר מכהונתו

( התחשבות כמובן באפשרות של זיכוי תוך כדי מערכת הבחירות
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ח "ה, 8004-ז"התשס, הצעת חוק העיריות: ראו והשוו גם)

   [ההדגשות אינן במקור" ](.950הממשלה 

 

 .צ"לפסיקת הבג 83-30' עמ

 

  הצעתנו לפתרון חלופי 

 

שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות  מן הראוי למנוע את התמודדותו של מי, לשיטתנו .98

שאין בכתב האישום ובעבירות  ר ועדת הבחירות המרכזית"יואלא אם קבע אחרת , חמורות

מניעה להשתתף בבחירות לאור הנסיבות המפורטות בכתב האישום וחומרת , המיוחסות לו

ינתן יישמר האיזון הראוי ות, בכך לטעמנו. היקפן והתמשכותן, העבירות המיוחסות לו

 . להתחשב במרכיבים של כל מקרה לגופו, במידת הצורך, האפשרות

 

היינו מציעים , באותה רוח של הצורך בוודאות משפטית והרמוניה נורמטיבית, גם במקרה זה .99

אשר מי שהוגש נגדו כתב אישום  ,שהוצע" בלוק העבירות" ,כי תקבע רשימה של עבירות

ר ועדת "יבור ולא להותיר את ההכרעה ליולא יוכל להעמיד עצמו לבחירת הצ -בעניינן

 . ר ועדת הבחירות המרכזית בעניין"יכריע כבוד יו" האפורים"במקרים . הבחירות

 
 

VI.  תשלום שכר לראש הרשות המושעה -לתזכיר( ז. )א01סעיף 

 

במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים  ושעההמרשות הראש ל ישולם בתזכיר החוק נקבע כי .98

אם לא היה מושעה , שהיה זכאי להם 4א43ירות לפי הוראות סעיף מחצית מהשכר ותנאי ש

 .וממועד זה ואילך ישולמו לו שבעים אחוזים מהשכר ותנאי השירות כאמור, מתפקידו

 

אחד הקשיים המהותיים שבמצב בו ראש רשות מושעה ואדם אחר ממלא את מקומו היא  .93

אולם גם  ,תיים במהירותהליכים פלילים כידוע עשויים להס. הדחיפות שבסיום מצב זה

 .עלולים להימשך על פני פרקי זמן ארוכים

 

נקודת המוצא היא כי אדם המבקש להוכיח חפותו יעשה כל מאמץ לסיום מהיר של ההליך  .95

המציאות מלמדת אותנו כי לא פעם נאשמים מבקשים דווקא למשוך  ,אולם .הפלילי נגדו

 .ההליכים עד אין קץ
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אשר ידרבנו את סיום ההליך המשפטי מהר ככל  ,רת תמריציםביציאנו סבורים כי יש צורך  .94

 !בהענקת שכר ללא הגבלה ככל שמתארכים ההליכים יש תמריץ הפוך בדיוק -הניתן

 

  הצעתנו לפתרון חלופי 

 

, בכדי לנסות ולדרבן את ראש הרשות המושעה לסיים ההליכים נגדו בפרק הזמן הקצר ביותר .92

ככל , מוצע על ידינו כי לאחר שנה, בנסיבות ההשעיה בכדי להימנע מאי הוודאות הקיימת

 .לחלוטין יופסק תשלום השכר ,שההליך המשפטי לא יסתיים

 

VII. יכוםס 

גבולות ביצירת , במציאות הישראלית הנוכחית, בהיר את הצורך הדחוףנשוב ונ ,םוכילס

צת עלולה היעדר עמדה נורמטיבית נחר. נורמטיביים ברורים לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות

 .לשחיתות מידות שמדינת ישראל הדמוקרטית אינה יכולה להתיר ,לעניות דעתנו, להוביל

 

 .נבקש לקיים עמכם פגישה בנושא בכדי שנוכל להציג עמדתנו בפניכם ביתר בהירות

 

      

 ,בכבוד רב       

 

 ד"עו, מיקה קונר קרטן

 מנהלת תחום מדיניות וחקיקה

 


