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לכבוד
ד"ר עינת קליש רותם
ראש עיריית חיפה

kalisch@haifa.muni.il

שלום רב,

הנדון :האיסור על עובדת ספריה עירונית להציב דגלון גאווה על שולחן העבודה
תשובת הלשכה של המשנה ליועמ"ש למר יוסי שלום מיום 26.8.2019
תשובת הלשכה של המשנה ליועמ"ש מיום 20.8.2019
מכתבנו למשנה ליועמ"ש מיום 19.8.2019
מכתב המשנה ליועמ"ש למר יוסי שלום מיום 11.8.2019
מכתבנו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה מיום 8.8.2019
חוו"ד השירות המשפטי למר יוסי שלום מיום 30.7.2019
מכתבנו מיום 18.7.2019
לצערנו הרב עלינו לפנות אליך בשנית בנושא הנדון.
דבריה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,למרות שנאמרו באיפוק ,היו ברורים וחד משמעיים:
"את דברי ראש הרשות שתוארו לעיל ניתן לפרש כעמדה כללית ...ולא כהוראה אופרטיבית מחייבת
להורדת דגל הגאווה .חזקה שראש העירייה לא התכוונה שככלל על העובדים להסיר דגלי גאווה במקום
עבודתם".
עוד הוסיפה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וציינה ,כי חובה על כל רשות ציבורית לכבד ולהבטיח את
חופש הביטוי גם בכובעה כמעסיקה.
גם חוות הדעת של השירות המשפטי של העירייה הדגישה עקרונות אלה.
כפי שידוע לך ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה חזרה על עמדתה זו גם כשפנינו אליה בתלונה על המייל
ששלחת לכל עובדי העירייה ,ובו עד לקבלת הבהרות מהמשנה ליועמ"ש הורית "במקומות בהם ישנה
קבלת קהל בלבד ,להימנע מהצבת או תליית סממני זהות כאלה ואחרים שאינם סמלי המדינה  -בין
אם אלה דגלים ,דגלונים ,מדבקות עם מסרים (סלוגנים) וכו' ,שאינם חלק מלבוש וזהות אישית".
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לפני ימים ספורים נמסר לחבר המועצה יוסי שלום מלשכתה של המשנה ליועמ"ש ,כי פנייה מטעמך
להבהיר את העמדה מעולם לא התקבלה בלשכת המשנה ליועמ"ש .בכל מקרה העמדה שהובעה על ידי
המשפטניות היתה ברורה בתכלית ,ולאורה עולה כי הוראתך פוגעת בחופש הביטוי של עובדי העירייה
והיא אינה חוקית.
כדי לשים קץ לפגיעה הקשה בחופש הביטוי של עובדי ועובדות העירייה וכדי למנוע התדיינויות
משפטיות מיותרות בין עובדי העירייה לעירייה ,נבקשך לבטל ללא דיחוי את הוראתך האחרונה לעובדי
העירייה.

בכבוד רב,
דן יקיר ,עו"ד
היועץ המשפטי

העתקים :גב' דינה זילבר ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מינהלי)
מר יוסי שלום ,חבר מועצת עיריית חיפה yosi1shalom@gmail.com
גב' ימית קליין ,היועצת המשפטית ,עיריית חיפה YamitK@haifa.muni.il
גב' עופרה שלו-יפתחאל ,השירות המשפטי ,עיריית חיפה OfraS@haifa.muni.il
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