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פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע ראש החזיר  : 20/10הצעה לסדר היום לישיבת המועצה 

 (העיריותיה לפקודת יא לתוספת השנ27הצעה לסדר לפי סעיף )

 הצעה לסדר כדלקמן: ובש הנני מתכבד להעלות 

 :  הרקע

סמוך לבחירות העלה על שער בית הכנסת "סוכת שאול" ברובע הדר אירוע תליית ראש החזיר  .1

 חשד שנעשה למען מטרה פוליטית ובמעורבות חברי מועצה.

 

למכתבי נאצה ואיומים, פעילים זכו  קיבלוחברי מועצה הדבר מטיל צל על נקיות כפיים של כולנו,  .2

 לגידופים והאשמות.

 

ימלאו שנתיים לפשע וייעברו שנתיים מתוך הקדנציה  2020בנובמבר  –בעוד פחות מחודש  .3

שבהם לא התקדמה במאום חקירת פשע החזיר. נאמר באחת מישיבת המועצה הראשונות 

 .שהקדנציה הזאת תיזכר כקדנציית החזיר

 

זכתה לתמיכה של חברי מועצה ו 2019בישיבת מועצה כבר בינואר ההצעה לפוליגרף עלתה .4

לאחר שנואשנו מחקירת המשטרה  12.7.20בישיבת המועצה של חודשים  3מעל לפני  ובציבור.

לטובת קידום פתרון התעלומה. כצפוי עדיין לא זכינו בהתקדמות  ₪ 100,000-הוקצה סכום של כ

 ולא בוצעה בדיקת פוליגרף.

 



 
 

בנידון )מבייש להגיד אבל ציון מלאת שנתיים לפשע החזיר ללא כל יוזמת פעילות מועצת העיר  .5

הוא תעודת עניות למועצת  –בפועל לא עשתה מועצת העיר שום דבר קונסטרוקטיבי הנושא(

 העיר כולה ולראש העיר בפרט.

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן
 

לטובת קבלת ייעוץ מקצועי וביצוע  ₪ 25,000 יוקצו -לי מהכספים שאישרה מועצת העיר ביו .1

שישלול או יאשר מעורבות או ידיעה שלהם בקשר  ועצהחברי המ 17 עדף לבדיקת פוליגר

 לנושא.

מועצת העיר תצהיר שהיא קוראת ומעודדת את כלל חברי המועצה להסכים לקיים בדיקת  .2

 פוליגרף בנושא שתשלול את מעורבותם בפשע.

 המועצה שמסכימים לעשות בדיקה יודיעו על כך פומבית.חברי  .3

 בכבוד רב,

 ירון גדות

 התעוררות
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