
 : פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע ראש החזיר   הנושא

  20.5.21

לכבוד  

ראש העירייה –  אבי גרובר  

מנכ"ל העירייה – ערן שוורץ  

 פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע ראש החזיר הצעה לסדר היום לישיבת המועצה  06/21 :

(הצעה לסדר לפי סעיף 27א לתוספת השנייה לפקודת העיריות)  

   הנני מתכבד להעלו   בפעם השישית הצעה לסדר כדלקמן:

  :  הרקע

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

חשד שנעשה למען מטרה פוליטית ובמעורבות חברי מועצה.הדבר מטיל צל על נקיות כפיים של 

כולנו, חברי מועצה קיבלו למכתבי נאצה ואיומים, פעילים זכו לגידופים והאשמות. מועצת העיר 

חייבת לפעול ככל יכולתה להוכחה לציבור שגורמים פליליים ומלבי שנאה לא נמצאים בין חבריה. 

2. אנחנו סופרים שנתיים וחצי מתוך הקדנציה שבהם לא התקדמה במאום חקירת פשע החזיר. 

נאמר באחת מישיבת המועצה הראשונות שהקדנציה הזאת תיזכר כקדנציית החזיר. 

3. ההצעה לפוליגרף עלתה בישיבת מועצה כבר בינואר2019  וזכתה לתמיכה של חברי מועצה 

ובציבור. בישיבת המועצה של 12.7.20 לאחר שנואשנו מחקירת המשטרה הוקצה סכום של כ -

100,000 ₪ לטובת קידום פתרון התעלומה. כצפוי עדיין לא זכינו בהתקדמות ולא בוצעה בדיקת 

פוליגרף. 

4. בישיבת המועצה באפריל חברת המועצה פרופ נטע זיו שקיבלה את הסמכות והאחריות להוביל 

את הנושא מטעם המועצה – הצהירה שלמרות שהתנגדה לפוליגרף לאורך תקופה ארוכה – 

השתכנעה שזה הפתרון הנכון והאופטימלי במצב שנוצר והודיעה שעד לסוף חודש יוני יש לבצע 

פוליגרף לחברי המועצה. ההצעה לסדר שהגשתי בישיבה דאז נמשכה ומאז עברו חודשיים 

נוספים.  

  :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן
  

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

בדיקת פוליגרף לעד 17 חברי המועצה שישלול או יאשר מעורבות או ידיעה שלהם בקשר 

לנושא. התהליך יתחיל מיידית. 

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

פוליגרף אישית בנושא שתשלול את מעורבותם בפשע. 

3. הציבור יעודכן בהחלטה זו בכלי התקשורת (למשל ע"י דובר העיריה ובדף הפייסבוק של 

העירייה). 

 בכבוד רב,

שמואל גריידי   

ירון גדות 


