התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

ח' אייר תשע"ח 18/06/2018
סומן :ט15910-18-

בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק

לכבוד
גב' ענת אסרף-חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות ברשויות המקומיות
משרד הפנים
ירושלים
שלום רב,

הנדון :חזרתם לחיים הפוליטיים של מר יצחק רוכברגר ומר בנימין רגב
(סימוכין :מכתבנו מיום )18.04.2018

בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל ,ע"ר( ,להלן" :התנועה") הננו פונים אליך כדלקמן:
 .1בעת האחרונה פורסמו בכלי התקשורת השונים ידיעות בדבר כוונתו של מר יצחק רוכברגר,
ראש עיריית רמת השרון לשעבר ,להתמודד בבחירות הקרובות ברשויות המקומיות בחודש
אוקטובר לתפקיד ראש עיריית רמת השרון .כך נודע כי פנה בעניין אף ליו"ר וועדת הבחירות
המרכזית בבקשה כי יתחשב בשנת הנבצרות שנטל בטרם הרשעתו בדין ,כחלק ממניין שנות
הקלון שהוטל עליו.
 .2נוסף על אלו ,נתקבלו בתנועה בעת האחרונה מספר פניות שעניינן בכוונתו של מר מר בנימין
רגב ,ראש עיריית לוד לשעבר ,להתמודד אף הוא בבחירות הקרובות ברשויות המקומיות
בחודש אוקטובר לתפקיד ראש עיריית לוד – וזאת על אף שתקופת הקלון בעניינו טרם
הסתיימה.
 .3כזכור ,מר רוכברגר הורשע בשנת  2014במרמה והפרת אמונים ,רישום כוזב במסמכי תאגיד,
זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף בתיק ת"פ (ת"א)  37164-05-13מדינת ישראל נ' רוכברגר.
בגזר הדין ,נגזרו על מר רוכברגר  6חודשי עבודות שירות ,קנס של  ₪ 40,000וכן נקבע כי
הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 .4מר רגב הורשע בשנת  2010בקבלת שוחד בתיק ת"פ (ת"א)  8116/03מדינת ישראל פרקליטות
מחוז ת"א נ' אפל ואח' .בגזר הדין ,נגזר על מר רגב עונש מאסר בפועל של  18חודשים ונקבע
כי הורשע בעבירה שיש עמה קלון .לבסוף ,לאחר ניכוי של שליש ממאסרו בגלל מצב בריאותי
קשה ובגין התנהגות טובה ,שוחרר רגב ממאסר בחודש אפריל .2013
 .5ס' (7ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה 1956-קובע כי אדם אשר נידון בפסק
דין סופי לעונש מאסר בפועל ,לתקופה עולה על שלושה חודשים ,וביום הגשת המועמדים טרם
עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל – אינו זכאי להיכלל ברשימת
מועמדים להיבחר כחבר מועצה ,למעט אם קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין
עם העבירה שבה הורשע ,בנסיבות העניין ,קלון.
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 .6הנה כי כן ,דומה כי לשון החוק מדברת בעד עצמה .הגם שלשיטתו של מר רוכברגר – וכפי
האמור בפרסומים השונים – די בשנת הנבצרות אשר גזר על עצמו קודם להרשעתו בדין ,בכדי
להיכנס תחת מניין שבע השנים ,הרי שלשון החוק לעניין זה ברורה ואין לטעות בפירושה.
 .7רוכברגר ורגב עשו שימוש במשאב הציבורי לשם תועלתם האישית – וחמור מכך ,פגעו
פגיעה אנושה באמון הציבור במוסד ראש העיר והשלטון המקומי בכללותו .די לעניין זה אם
נזכיר כי גם בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ הורה על הרחקתו של מר רוכברגר מכס ראש
העיר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום (וראו לעניין זה בג"ץ  5126/13התנועה לאיכות השלטון
נ' מועצת עיריית נצרת עילית ואח') ולנוכח הפגיעה הקשה באמון הציבור במערכת השלטונית
ברשויות המקומיות.
 .8אשר על כן ,אנו סבורים כי ככל שאכן מתכוונים האדונים רוכברגר ורגב להתמודד בבחירות
הקרובות ,על משרד הפנים להתנגד לכך .ככל שאכן מר רוכברגר פנה ליו"ר ועדת הבחירות
המרכזית ,וככל שמר רגב יפנה אף הוא לוועדה ,על משרד הפנים לעמוד איתן כנגד בקשה זו,
ולעמוד על חשיבות ההקפדה על טוהר המידות בשירות הציבורי וברשויות המקומיות.
 .9משרד הפנים ,הוא הגורם המפקח והמאסדר על השלטון המקומי במדינת ישראל מוביל
בשנים האחרונות קו ברור שמטרתו מיגור השחיתות והפגיעה במנהל התקין ברשויות
המקומיות .לרבות פרסומו של דו"ח הצוות לבחינת הדרכים לחיזוק שלטון החוק בשלטון
המקומי .אנו סבורים כי לנוכח כך ,קם צורך בהשמעת עמדה ברורה ונחרצת מטעם המשרד
כנגד חזרתם בטרם עת (ואף בכלל) של נבחרי ציבור שסרחו ומעלו באמון שניתן בהם ,אל
תפקידם.
 .10לנוכח קיומן המתקרב של הבחירות לרשויות המקומיות ,לתגובתך בהקדם ,נודה.
בכבוד רב,
תומר נאור ,עו"ד
מנהל המחלקה המשפטית
התנועה למען איכות השלטון בישראל

העתק
כבוד המשנה לנשיאה ,השופט חנן מלצר ,יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
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