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 "בינוי פינוי בנושא כיועץ דנינו דין עורך אישור"  הנדון:

  3.12.14( מיום 800ישיבת מועצת עיר )סימוכין: 

ללא נוכחות של אף נציג  23.6.14-( שהתקיימה ב792בישיבת מועצת עיר ) .1

ללא  7אישרתם את עו"ד דנינו כדירקטור בחברה הכלכלית  ברוב של  האופוזיציה 

  שום מתנגד.

  

 שלא היום לסדר נושא העלית 3.12.14-ב שהתקיימה( 800) האחרונה בישיבה .2

  "בינוי פינוי בנושא כיועץ דנינו דין עורך אישור: "   המועצה לישיבת בהזמנה הופיע

 

( ביקשת למנות חבר דירקטוריון לחברה הכלכלית במקום 800בסיום אותה ישיבה ) .3

עו"ד יגאל דנינו שלא אושר כדירקטור ובתשובות לשאלותיי בישיבה האם הוא מקורב 

לחבר מועצה או עורך הדין של משיח עמר , השיב סגן ראש העיר משיח עמר כי אכן 

מקורב אליו אך אינו עורך הדין שלו  .ובתשובה לדבריי בישיבת מועצת העיר כי  הוא

הוא פסול אישר מ"מ ראש העירייה יחיאל אדרי את דבריי ולכן לא הוצג בסופו של יום 

 לדירקטור בחברה הכלכלית.    

 

כמו כידוע לכל בישיבות מועצת העיר האחרונות מינית את סגן ראש העירייה  משיח  .4

 נהל תוכנית פינוי בינוי בשכונת בן דור מטעם העירייה.עמר למ

 

על פי מידע המצוי בידי עו"ד יגאל דנינו שימש לאורך כל התקופה של קמפיין  .5

הבחירות כיועצו המשפטי של סגן ראש העיר משיח עמר ,הוא אף ייצג אותו באופן 

ניציפאלית אישי בעתירה לבית הדין העליון של תנועת הליכוד נגד ועדת ההיגוי המו

 .2013העליונה של תנועת הליכוד באוגוסט 

 

כמו כן על פי מידע המצוי בידי ,עו"ד דנינו ממשיך גם לאחר שמשיח עמר מונה לסגן  .6

ראש העיר לשמש כיועצו המשפטי האישי ,הוא אף ייצג אותו בהליך משפטי ביוני 

2014 . 

 להלן שאלתי:

מדוע מונה עו"ד דנינו מלכתחילה כדירקטור החברה הכלכלית ומדוע ומי לא אישר  

את מינויו ,כמו כן מדוע למרות קרבתו האישית למשיח עמר ולמרות שנפסל מלכהן 

כדירקטור בחברה הכלכלית בחברת למנות אותו ליועץ למהנדס העירייה לתוכנית 

 מר ? פינוי בינוי שהופקדה על ידך לטיפולו של משיח ע
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