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 השרון רמת עיריית ראש

 העיריות) פלוקדת השנייה פתoלתו אl ע•ףo (פלי המניין מן שאל ישיבה oלכימ דירשה הדנון:
 15 עיףo לפי בכשר עיר ראש poנ לביא דני של מינויו לביטול

 ההבoר: דבף

 , בשכר ואש גןoל להתמטת לביא דני עצה1המ חבר אמור-20.6.21ב
 כמה אחת על המשפטית מהבחינה הן בטל המיטי כי בסורים, מטה החתומים העיר מועצת חברי אנו

 שהבציעה שבעה המועצה מליאת בפני עדמו שלא ניםmנ של יואצ פועל הציבורית, מהבחיהנ וכמה

 , המינוי על

 על להורות יש זה מטעם וגם המינוי את מאשרת הייתה אל בפ-נה עnמ שלו ובסרים שאנו נותנים
 לו,1ביט

 בנייה. ב.עירות 3 יש השרון ברמת 12 אילת ברחבו לביא דני של בביתו כי ם,oפ,ר לאחרונה לך, ע1כ•ד
nאלחר שהוגשה בתולנה מפורטות לביא של הבנייה ת1ריגrהפיק למחקלת נה n1 עיון הבנייה, על~ 

 הפיקוח מחקלת של חקירה נפתחה בעירייה לאכורה. הטענות את אמשש אכן לביא של הבניין בתיק

 . הדמ•נה בפקרליטות לבירור הוב.ער החריגות •תיק ההדנסה אבגף

 אימצו ובנייה דתככון והוועדה העיר עצת1ומ עיר" "מכת הן השרון ברמת בנייה חריגות כי יצויין

 , פעה1הת למיגור מחמירה ת1מידינ הנn אלח
 ילקוי על ויבציע ורoא הוא , לביא מר מעל מרחפות ת1ר1מn כה האשמות כאשו ,עתה י1המינ רtאיש
 ארש גןo דר.oוק1n להשליט העירייה אממצי תחת וחתירה המידות בטוהר ופגיעה ערכי רות1מא

 משגר השרון, רמת בעיריית סטטוטורי בתפקיד המכהן בנייה, בב.עירות דכאורה החשוד עיר,

 העירייה. בידמניות המבתל תו10 עתי וoמ בש•ם1לת

 לא הוא ואולם העיר למועצת רוnהב עם לו יחעות היו n1ריגnה שכז במיוחד חמור לביא של המקרה

 להיתר, בבקשה בוין בהירהס ביז קו1א לקתן פעל ואל טרח

 הדמוקטריה ודותo י את עלערר יונותoונ החוק אכיפת שרויות על הדמינה חוקי על מתקפה של בימים
 המקומית. n1בשר המידות הרt ס על שלמירה רבה ת1ורגיש חישבות יש בישראל

 r בכשר עיר ראש fלגo לג.יא את למנות fשא' בסורים אנו כלך אי

 ,עד15 עיףo פלי כשבר עירייה ראש גןoכ לביא דני של מינוי~ ל1ביט על אפוא חתליט העיר מזעצת

 שלו. וב.נייה עבירות שיוסדרו ועד גנח הטענות שייקדבו

 בבתר"




