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 עתירה מנהלית

להגיש עתירה מנהלית  מתכבדים בזאת( "העותרים")להלן:  , ומר יעקב פינגולדסופי נקשהגב' , יםהעותר

מזכירת  – 2שנשלחה באמצעות המשיבה מספר , ד"ר עינת קליש רותם עיריית חיפה,ראש על החלטת 

ויחדיו:  "העירייה" "מזכירת המועצה"" ראש העיר": בהתאמה )להלןהגב' עדנה אברהם, המועצה 

והיא משקפת תפיסת עולם לפיה  12:37 )היום( בשעה 14.7.2021. החלטה זו ניתנה ביום ("המשיבות"

הסיעה הלעומתית  י מטעם חבריליטופיום ישיבות מועצה מיוחדות, בהצגת הסכם קלהתנות  ניתן

 .במועצה

 במסגרת העתירה, בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן את הסעדים הבאים:

מיוחדת בהצגת הסכם  ת מועצהקיום ישיבאת להתנות ראש העירייה ת להצהיר כי החלט .א

 .כדין, אינה פוליטי )שכבר הוצהר כי אינו קיים(

 עתידית לפיה תתקיים ההתניה האמורה. מכל החלטהלהימנע  לעירייהלהורות  .ב

 ליתן כל סעד אחר שבית המשפט הנכבד יימצא כראוי וצודק בנסיבות העניין.  .ג

בד בבד, ובצמוד לעתירה שבכותרת הוגשה על ידי העותרים בקשה לצו ביניים, אשר יורה למשיבות 

 .18:00בשעה , 14.7.2021להימנע מהתניית קיום ישיבת המועצה המיוחדת הקבועה להיום 

 

 :ואלה נימוקי העתירה

 העובדות הצריכות לעניין .א

שלא מן המניין חברי מועצת העיר חיפה בקשה לקיום ישיבה מיוחדת  17הגישו , 11.7.2021ביום  .1

-( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,תשל"ה4)25בהתאם לסעיף 

 .("הבקשה לקיום ישיבה מיוחדת"ו/או "הבקשה" )להלן:  ("החוק")להלן:  1975

במסגרת הבקשה ביקשו חברי המועצה להביא בפני מליאת המועצה הצעת החלטה בדבר הדחת  .2

סגני ראש העיר חיפה המכהנים בשכר, מר לזר קפלון, מר דוד עציוני והגב' שהירה שלבי אשר 

 לחוק.  15מונו על ידי מועצת העיר בהתאם לסעיף 

כללה בהתאמה את חדילתם מכהונה בכל תפקיד שניתן להם  בבקשה כמו כן, הצעת ההחלטה .3

המוקנים להם וכסגני ראש העיר וכן שלילת שכרם לרבות התנאים הנלווים תפקידם על פי 

 מתוקף תפקידם. 

  1ומסומן מצורף  11.7.21שלא מן המניין מיום העתק בקשה לקיום ישיבה מיוחדת. 

מועצה, זימונן והנוהל בהן" שבתוספת השניה  )א( "לתקנון בדבר ישיבות9בהתאם לסעיף  .4

ישיבה שלא  כי בקשה לזימון (, הקובע"התקנון"( )להלן: "הפקודה"לפקודת העיריות )להלן: 

ימים מיום הגשת בקשה  7בתוך תקבע מן המניין, החתומה על ידי שליש מחברי מועצת העיר, 

 . 18:00בשעה  14.7.2021מן המניין ביום נקבעה ישיבה מיוחדת שלא  –לקיום ישיבה זו 

  2ומסומן מצורף , 14.7.2021לישיבה המיוחדת שנקבעה ליום העתק זימון. 
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שעות לפני מועד הישיבה שנקבעה, שלחה מזכירת מועצת  24-, כ18:44, בשעה 13.7.2021 ביום .5

 ביןהעירייה, "הובא לידיעת : היא מביאה לידיעתם כי לחברי מועצת העיר בוהעיר, דוא"ל 

 חתמו הכינוס בבקשת שפנו המועצה חברי יכ כלבו בעיתון שפורסמה כתבה באמצעות היתר,

 פוליטי הסכם כדי לכאורה ועולה ביניהם שונים עניינים המסדיר הסכם/תקנון על לכאורה

 .בכתב"

 לחוק א45 לסעיף בהתאם כי המועצה חברי לידיעת להביא המועצה מזכירת ביקשה כן, על .6

 חייב רשות ראש סגן מינוי הכולל פוליטי הסכם כי ,1965-תשכ"ה )בחירות(, המקומיות הרשויות

 בשעה 2021.14.7 ליום עד הנטען ההסכם יועבר כי הועדה מזכירת דרשה משכך, בפרסום.

 ,2021.18.7 ליום הישיבה תידחה ההסכם יועבר שלא ככל כי סנקציה קובעת שהיא תוך ,12:00

 מזכירת זו, אף זו לא ההסכם. של נותוכ את ללמוד בכך המעוניין לכל לאפשר מנת על וזאת

 המשתמע כל על הדין, הפרת כדי עולה קואליציוני הסכם פרסום אי כי לחדד ביקשה המועצה

  מכך.

 3ומסומן מצורף  13.7.21וא"ל של מזכירת המועצה מיום העתק הודעת הד. 

 פוליטיוישנו הסכם  ייתכןקריאת הודעת מזכירת המועצה פשיטא מעלה כי העירייה חושדת כי  .7

והכל על סמך  ,מבקשים את הישיבההוהוא נחתם על ידי חברי המועצה  שיכולוכי היא חושדת 

  "כתבה שפורסמה בעיתון כלבו".

לקיום הדיון אכן מגבשים הסכם  חברי המועצה החתומים על הבקשה –כבר עתה יובהר ויודגש ו .8

לפעילות האופוזיציה. ההסכם לא גובש סופית ולא נחתם. ההסכם המתגבש לא עוסק באף אחד 

ומכאן כי גם בעתיד לא יהיה צורך לפרסמו.  ,א לחוק הבחירות45מן הנושאים המנויים בסעיף 

 העיר.  דבר מינוי סגני חדשים לראשדבר וחצי דבר בכי אין בהסכם נדגיש מכל מקום 

שלחו חברי המועצה החתומים על על כן, ובכדי להעמיד את מזכירת המועצה על טעותה  .9

וכי מתגבש הסכם קואליציוני  כל לא נחתם. במכתב הובהר כי מענה למזכירת המועצה ,הבקשה

 פוליטי םכהסמהווה אינו המסדיר את יחסי שיתוף הפעולה בין הסיעות השונות, אשר מסמך 

 .א לחוק הבחירות45לפי סעיף 

ם לראש העיר מטעמ הודעת דוא"ל אחידה שלחו כלל חברי מועצת העיר החתומים על הבקשה .10

לא נחתם כל הסכם קואליציוני בין חברי " במסגרתה הבהירו כי ולכלל חברי המועצה

להתנהלות  םהפרוצדוראלייהאופוזיציה. התקנון שהחברים מגבשים עוסק אך ורק בהליכים 

א לחוק הרשויות המקומיות 45האופוזיציה ולא כלולה בו כל הוראה או הסכמה שנוגעת לסעיף 

 ]...[" ) בחירות(

  4 נתומסומ תמצורפהודעת חברי המועצה. 

שלפי הרי  –היה נחתם הסכם אם כמו כן במסגרת ההודעה הובא לידיעת ראש העיר כי אף  .11

לתקנון  7כדי לסתור את האמור בהוראות סעיף  ממילא שאין בוהמסמך ההולך ומתגבש, 

יש  –משרוב זה לא מתקיים בהסכמת רוב חברי מועצת העיר.  מועצה זו המאפשר דחיית ישיבת

 לקיים את הישיבה כדין.

  העתקי מדגם מייצג של הודעת ההבהרה של חברי מועצת העיר החתומים על הבקשה

 .5ומסומנים מצורפים 
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. 18.7.2021, וחרף ההבהרה כי לא קיים הסכם, בוטלה הישיבה ונדחתה ליום 12:37בשעה  היום .12

 באב תשעהצום  יוםל הישיבה את לדחות למעשה מבקשת, כדין שאינה לכך מעבר זו דחייה

 . משמעות הדבר היא כי נוכחותם של חברי המועצה תהיה דלה יותר. )תום יום הצום(

  6 ומסומנתעל דחיית מועד השיבה מצורפת ההודעה. 

על כן, נוכח סד הזמנים הדחוק, והתנהלות ראש העיר בכך שאינה מקיימת את הישיבה כנדרש  .13

ובהתאם להוראות הדין, פונים המבקשים בבקשה דחופה זו לבית המשפט הנכבד כך שיורה על 

  האוסר על דחיית הישיבה וקיומה במועדה. מתן צו 

הטעם האמיתי לדחייה נראה כי ברור. הדחת הסגנים אינה נוחה לראש העיר בעת הזו. ניסיונות  .14

ועשתה שימוש בכוחה  העירפנתה ראש ומכאן  ,לבלום את המהלך במישור הפוליטי לא צלחו

אלא שכפי שנראה מיד המחוקק היה ער לחשש כי ראש עיר יעשה שימוש לשנות את סדר היום. 

 אין מסמכותו לשנות את מועד כינוסה של המועצה על דעת עצמו לבד. , וקבע כיולרעה בכוח

 

 יהמשפט הטיעון .ב

דרישה בכתב מאת שליש מחברי המועצה לקיום כי עת הוגשה קובע )א( לתקנון 9סעיף כאמור,  .15

 .ימים 7בתוך  קיימהיש ל –ישיבה שלא מן המניין 

 אשר אינה רלוונטית למקרה דנן.  ,)ב( לתקנון9חריגה ממועד זה קבועה בסעיף הסדרת 

 לתוספת את דרך דחייתה: 7מרגע שנקבעה ישיבה, קובע סעיף  .16

 יותר לא, ישיבה לדחות, המועצה חברי רוב בהסכמת, רשאי עיריה ראש(  א)  .7"
 לפחות אחת ישיבה תקוים חודש שבאותו בתנאי והכל, אחר למועד, אחת מפעם
 .הישיבה של יומה סדר שעל לעניין דין פי על שנקבע מועד יחלוף ושלא

 ולתקופה אחת מפעם יותר לא, אחר למועד ישיבה לדחות חייב עיריה ראש(  ב)  
, בכתב זאת דרש המועצה מחברי לפחות שליש אם, ימים שבוע על תעלה שלא

 .הישיבה מועד לפני לפחות ימים חמישה

 על גם יחולו הישיבה ושעות השבוע ימי לעניין זה לתקנון( א)6 סעיף הוראות ( ג)

  "הנדחה המועד

קיימת כל הסכמה התקבלה על ידי ראש העיר לבדה וממילא שלא ואילו כאן, החלטת הדחייה  .17

שלא כדין ושלא  . מכאן כי הדחייה נעשתהכנדרש של רוב חברי המועצה לדחיית הישיבה

  .בסמכות

י בין הסיעות אשר ביקשו את קיומה פוליטלדחייה נעוץ בטענה כי לא נחשף ההסכם ה הטעם .18

 אין זה טעם דחייה לגיטימי. הישיבה. של

 בהליכים ורק אך שעוסקהמסמך המתגבש , להפגת כל חשש, כי נצייןנשוב ו ,ראשית .19

 הסכמה או הוראה כל כולל אינו המתגבשהמסמך . האופוזיציה להתנהלות הפרוצדוראליים

ומכאן כי גם לאחר השלמתו של  ,(בחירות)  המקומיות הרשויות לחוק א45 לסעיף שנוגעת

 המסמך, לא יהיה צורך לפרסמו. ולמען הסר ספק אין בו הסכמות לגבי מינוי סגנים.
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הטעם כי  מןהצעת החלטה על פי הדין, אין לראש העיר סמכות שלא להעלות להצבעה  ,שנית .20

אינה חוקית. יפים לעניין זה דבריו של כב' נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה רון שפירא  ההצעה

( 14.11.2011ביום)ניתן  נהריה עיריית ראש, סבג קי'ג' נ שמואלי אשר 11-09-44963'( חי) מ"עת

 :("סבגלהלן: "עניין )

 המנין מן שלא ישיבה לקיום בקשה לפסול סמכות אין העיר לראש כי קובע"אני 
 אם גם זאת, השניה התוספת להוראות בהתאם הוגשה אשר החלטה בהצעת

 לדיון ההצעה את להביא עליו. חוקית בלתי או פגומה שההצעה הוא סבור
 לתוספת 9 בסעיף הקבועים הזמנים ללוחות בהתאם, המנין מן שלא בישיבה
 העיר מועצת חברי את לשכנע הדרך בפניו פתוחה זו במסגרת כאשר, השניה

 ראש לגישת אשר הצעה שמתקבלת ככל. ההצעה חוקיות-אי לעניין בטענותיו
 עליו, חוקית בלתי החלטה היא, המשפטי היועץ דעת חוות על ובהתבסס, העיר

 ."לחוק בהתאם לפעול

)פורסם רועי לוי נ' אברהם מכלוף בינמו  25934-10-17ויפים הם דברי בית המשפט בעת"מ  .21

 בנבו(:

קיימת חובה להעלות לסדר היום את הנושאים המופיעים בדרישה  "על פי הדין
סבר כי הנושאים אינם חוקיים  1לכינוס ישיבה שלא מן המנין. גם אם המשיב 

לא קבל  1לותם לדיון. שכן, המשיב על סמך חוות דעת כלשהי, היה עליו להע
במסגרת סמכויותיו את סמכות ה"סינון" של הנושאים לסדר היום , המובאים 

 בדרישת שליש מחברי המועצה לישיבה שלא מן המנין" 

ראש העיר מוסמך  ואיןלדחייה אי חוקיות, אין זו עילה  הדבק בהצעההאמור עולה, כי גם אם  מן .22

 לדחות את הישיבה. 

 ולכל היותר דבק פגם בהתנהלות מגישי הבקשה נפל כל פגם בהצעה לאאפילו ששכאן,  אלא .23

לראש הרשות. גם אם נפל פגם בהתנהלותם של חברי המועצה בכך שלא פרסמו הסכם המחייב 

אין בכך כדי לחסום אותם מלהעלות נושא  ,פרסום )ואנו שבים ומדגישים שאין זה הוא המצב(

 להצבעה.

להצבעה בישיבה מיוחדת לפי בקשת שליש מחברי המועצה משקף את זכותם העלאת נושא  .24

. ואת רצונו של המחוקק לאפשר לחברי המועצה למלא את שליחותם הציבורית ,מכוח החוק

אינו בבחינת  מניין המבקשים הקבוע בחוק,על ידי , העלאת הנושא על סדר יומה של המועצה

העלאת נושא לסדר היום הוא בבחינת  .אשר נותנת ראש העיר לחברי המועצה "סעד מן הצדק"

ואינה יכולה להוות טעם  שיקול בפני ראש הרשותהתנהלותם של חברי המועצה, אינה זכות ו

 . לחסימתם

המחוקק לא הפקיד בידי ראש העיר כל סמכות למיין את הבקשות, להיעתר לאלו הנוחות לו  .25

ראש העיר בעניין זה מצוי  -ת לו. קל להבין מדוע בחר כך המחוקק ושלא להיעתר לאלה המזיקו

בניגוד עניינים מובנה ומכאן שבחר המחוקק לקבוע כללים ברורים, אשר אין ראש העיר מוסמך 

 לחרוג מהם.

כי כן, בשל ניגוד העניינים המובנה בו מצוי אשר העיר קבע המחוקק כי סמכותו היא טכנית הנה  .26

אינה  ההחלטה להביא את הנושא למועצה לבקשת מניין מספיק של חבריםבלבד ולא מהותית. 

 .)א((9)לפי סעיף נתונה להחלטתו של ראש הרשות 
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אינה נתונה לראש העיר, אלא במתווה החוקי, ושאלת תום ישיבה שנקבעה,  האפשרות לביטול 

העניינים מבחינה מוסדית, נוכח ניגוד  ליבם והתנהלותם של מבקשי הישיבה אינה רלוונטית

 המתואר.

והכל כאשר מבקשי הישיבה שבים ומדגישים כי כל שיש בשלב זה הוא טיוטה של מסמך אשר  .27

 . מספר סיעותקובע את סדרי העבודה של 

  

 סיכום  .ג

 ולקבוע כי ההתניה אינה חוקית.בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו  .28

הוצאות עתירה ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ  ותלהשית על המשיבכן מתבקש בית המשפט הנכבד  .29

 כדין.

מצורפת לבקשה זו כתמיכה לעובדות  ,סופי נקש, חברת המועצה 1 העותרתה של תצהיר .30

 הכתובות בה. 

 

 

 

__________________ 
 אורי הברמן, עו"ד

__________________ 
 לינוי ג'ובני, עו"ד

__________________ 
 דרור בן אבי, עו"ד

 

 

  






















































