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 גרובר   אבי 

 
 

 לכבוד 

 
 –  העירייה  ראש 

 

 יגרמן   פאר שירלי   –העירייה   לית"מנכ

 

 במוסדות   בפלילים   הנאשם  הממשלה   ראש   של  תמונתו   :  09/20  המועצה  לישיבת  היום  הצעה לסדר

 )העיריות  לפקודת  השנייה לתוספת   א27סעיף   לפי לסדר  הצעה(  חינוך
 

 :כדלקמן  לסדר  הצעה להעלות  מתכבד הנני
 

 : הרקע 

 

 נתניהו   הממשלה  ראש   כנגד  להגיש  מנדנבליט   אביחי  ש"היועמ   החלטת  בעקבות   שנה כמעט   לפני   1.

 של  תמונה של   התנוססותה  לבעייתיות  בהקשר  לסדר  הצעה העליתי   לשימוע   בכפוף  כתב אישום 

  2.  .נאשם בפלילים במוסדות החינוך

 מערכת   חשיבות  את  מבהירות  אשר  החינוך  במוסדות פעולות   שיבוצעו  בישיבה   הצהיר   העיר   ראש

 .קרה   לא  דבר זה  אך המשפט

 :ומשמעותיים  תקדימיים  אירועים   שני  השאר   בין  קרו   מאז   3.

  שוחד  של  באשמות  נתניהו   כנגד  אישום  כתב   הוגש  ,הסתיים   השימוע  -המשפטי    במישור  .א

 נדחתה   טרם  הוסרה   הנאשם לחסינות של   בקשתו  ,אמונים   והפרת   מרמה

  .ב  .ראש הממשלה לא התפטר עדיין מתפקידו  .בכנסת וההליך המשפטי החל 

 ממשלה   יסוד  חוקי  שינוי  ולאחר   תקדימי  באופן  הוקמה  ומתוצאתם  בחירות  נערכו

 ל "והרמטכ  המכהן   הממשלה  כראש  נתניהו  עומדים   שבראשה  ראשית -דו   פריטטית 

 .החלופי   הממשלה  כראש   גנץ בני   ל"רא   לשעבר

, 

 תפיסת   את   המשקפים   ערכים לילדיה   להקנות חייבת   ואף   יכולה  המקומית  הרשות   לתפיסתי   4.

 של   מוסר  ואמות  מידות   טוהר   ,החוק   שלטון  על  שמירה  ,לדמוקרטי  חינוך .תושביה  של  עולמם 

 .לילדינו   מוסרית   דוגמא   יהווה   החוק   מוסדות  את  שתוקף  בפלילים  שנאשם  מצב   אין   .ציבור   מנהיגי

 

 :כדלקמן   להחליט  ,כן אם   תתבקש העיר   מועצת
 

 לכאלה   "לאום "ה   תמונות את   לעדכן   הספר  ובתי   הגנים   ,החינוך  ועדת  את  תנחה העיר   מועצת    1.

     2.  .דוגמא מצורפת .המשקפות את מצב הממשלה החדש ואת חשיבות השמירה על שלטון החוק 

 החוק   מוסדות על חשיבות   הספר  בבתי   הסברה לקיום   להביא  חינוך  ועדת   את   העיר תנחה מועצת 

 בית   שופטי  ,המשטרה  ,לממשלה  המשפטי  היועץ  ,המדינה  פרקליטות   ,לצדק  הגבוה  הדין  בית   -

 .עליהם   המתקפה  שתימשך   ככל  והתקשורת   המחוזי  המשפט

 ,רב בכבוד
 

  ,ירון גדות 

 העיר   מועצת  חבר 

 התעוררות 



 
 
 
 
 

 
 החינוך   במוסדות   "הלאום  פינת "  לסידור   דוגמא

 
 
 


	הצעה לסדר היום לישיבת המועצה 09/20 : תמונתו של ראש הממשלה הנאשם בפלילים במוסדות
	הרקע :
	מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן:

	בכבוד רב,

