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 השרון רמת עיריית ראש

 העירית ,מנכ"ל שורץ ערן באמצעות

 במייל.

 שלום, אבי

 החזיר ראש בענייו החקירה תיק סגירת כנגד ערר להגשת עו"ד :מינוי לסדר הצעה

 מונתה הבחירות, במהלך שאול" "סוכת כנסת בית בפתח החזיר הנחת ארוע לאחר כשנה ,2019 נובמבר בחודש

 לקבל שם, המנוהלת לחקירה הנוגע בכל ישראל משטרת למול מקשר כגורם לשמש זיו, נטע פרופ' המועצה, חברת

 לסייע. בכדי לנכון שתימצא בפעולות לנקוט ואף ועדכונים מידע

 זה ובכלל המוניציפלית, הבחירות למערכת שנלוו אלימות אירועי במסכת השיא את היוותה החזיר ראש פרשת

 ועוד. יערים קרית ביהכ"ס רב ברכב פגיעה מרצ, פעילי על נפץ זריקת למדן, לעו"ד איומים מכתב שליחת

 בגלל בחייו שילם יום של שבערבו ז"ל וביו יצחק הממשלה ראש אמר הדמוקרטיה" יסוד כירסום היא "האלימות

 לרצח. שקדמו אלימות לאירועי הרשויות מצד המקל והיחס ההתעלמות

 הצורך בדבר וחלולות ריקות להצהרות בדיעבד) שנסתבר (כפי ובעיקר רבים לגינויים זכתה החזיר ראש פרשת

 והחילוני. הליברלי הציבור לעבר ורמזו כיוונו הצהרות מעט לא כאשר לכך, האחראים עם הדין במיצוי

 זיו' פרופ' של למינויה הביאה עין עצימת כדי עד ישראל משטרת של ידה אוזלת בדבר ציבורית תסכול תחושת
 פניית בדבר המלצתה ואף לידה, שהועברו מידעים המצאת החוק, אכיפת לרשויות ונשנות החוזרות לפניותיה

 זו. לבדיקה ניגשו העירית, ראש זה ובכלל המועצה, חברי כל שלא לצייו למותר לא לפוליגרף. מועצה ות1חברי

 את ותזכרה ושבה לעשות, ובהבנתה שביכולתה כל עשתה תפקידה, במילוי ובהתמדה בנחרצות פעלה זיו פרופ'

 הציבור. אמון לטובת הנושא בחשיבות פנים לבטחון השר לרבות החוק אכיפת רשויות

 רק הוא וגם- לידי שהגיע הקצר במכתב שמצרייך כפי ... בסגן!- החזיר ראש "תיק כי מאי בסוף גילתה לתדהמתה

 ".2021 דצמבר בחודש עוד נודע" לא "עבריין של בעילה נגנז התיק- ונשנות חוזרות פניות אחרי

 וסבוך' מורכב כה שאינו אירוע בחקירת המשטרה של והמביך הכושל מהטיפול עמוקה אכזבה הביע זיו פרופ'

 ולהבהיר לעמדתה, בצער להצטרף אלא לנו איו- חוק" לפורעי פרס למתן משולה התיק "גניזת כי וקבעה

 על"ח.- חיפשו" שלא "עבריין שזה היא הציבורית שהתחושה

 ללא להיות שאמור בעתיד בחירות הליך כל בטוהר ממשית לפגיעה וחשש הציבור באמון פגיעה ברורה, המשמעות
 .כלשהי עבריינות או איומים

 היו רבים עבירה נפגעי אנו' עוסקים חריג שבמקרה אלא חריג הליך היא פלילי תיק סגירת על ערר הגשת אכן
 להתיר. איו זאת- בחירות הליך בכל בעתיד יחששו אשר כולו, הציבור ואף פרטיים זה, במקרה

 ההחלטה' הצעת להלן אלו דברים נוכח

-18 /498107 פל"א- החזיר ראש כתיק הידוע החקירה תיק סגירת כנגד ערר יגיש אשר דיו עורך תשכור הכוועצה
 במסגרתו). נכללו הידוע (שלפי אליו הקשורות והחקירות

 שרים ממשלה, שראש ונפגעות נפגעים הבחירות, בטוהר האלימה ובפגיעה בנבחריו בציבור, בפגיעה יתמקד הערר

 הדין". את איתם וימצו לכך האחראים את ימצאו הביטחון '"כוחות בלשונו אחד כל הבטיחו העיר ראש ואף
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