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 אשר התקיימה, מן המנייןשלא מישיבת המועצה  8' פרטיכל מס

 ..:19בשעה , 210902.14, ד"עתש לולאב ו"כ, ביום ראשון

 

 בפועלראש העיר ומ "מ   -שירה אבין' גב :משתתפים

 סגן ראש העיר    -מר יעקב קורצקי 

 חבר מועצה   -אבי גרוברד "עו 

 חבר מועצה   -מר עידן למדן 

 חברת מועצה   -איריס קלקא ר"ד 

 ועצהחברת מ   -נורית אבנר' גב 

 חבר מועצה  -מר אהרון אלמוג אסולין 

 

 ראש העירייה   -מר יצחק רוכברגר  :חסרים

 סגן ראש העיר     -מר טל עזגד 

 חבר מועצה   -מר גיא קלנר 

 חברת מועצה   -דברת וייזר' גב 

 חבר מועצה    -מר רפאל בראל 

 חבר מועצה   -מר שמואל גריידי 

 חבר מועצה   -מר עידו כחלון 

 חברת מועצה   -רות גרונסקי 'גב 

 

 העירייהל "נכמ   -פרח מלך' גב :נוכחים

 היועץ המשפטי   -מיכה בלוםד "עו 

 גזבר העירייה   -מר גיל גורדון

 גזבר העירייה. ע   -אולגה ששקיס' גב

 מבקר העירייה   -ניסים בן יקרמר 

 ל משאבי אנוש"סמנכ   -מר פרץ פינקו 

 נית ראש העירייהסג. ע  -אורנה בן טובים' גב 

 ל העירייה"מנכ. ע   -סמדר ברדה' גב 

 מר דוד אלון 
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יצאה הזמנה לישיבת מועצה שלא מן . ערב טוב  :שירה אבין' גב

ממש לפני . 8' יו צריכה להתקיים ישיבה שלא מן המניין מסהמניין ועכש

שמבקשים , היועץ המשפטי של עיריית רמת השרון, כשבע דקות קיבלנו מכתב

חשוב . המכתב הגיע מסגן ראש העיר יעקב קורצקי. לא לקיים את הישיבה

זה היה לאחר , את ההודעה, ימים 8לפני , לחודש 12-לציין שכשאנחנו שלחנו ב

מאחר וחשוב לנו לקדם את . ישיבת עדכון של ועדת כספים בנושא תקציב

 . /709-בחרנו שלא לקיימה ב, ומתוך התחשבות בחברי המועצה, העיר

 .ביטלת את הישיבה  :ד אבי גרובר"עו

אני יכולה רגע לבקש שקט ולהגיד את מה שיש לי   :שירה אבין' גב

 ?ידלהג

ואתה , מזלזל באנשים, אתה בא בדקה האחרונה  :ד אבי גרובר"עו

.. גם  . בפרצוף.

, הציבור לא בחר בך לנהל את רמת השרון, אבי  :יעקב קורצקימר 

 . עם כל הכבוד, חמוד שלי

אני רוצה להמשיך להגיד את מה שיש לי , יעקב  :שירה אבין' גב

 . להגיד בלי שתפריעו לי

 . אתה מפריע, ן לה לדבר גםת  :יעקב קורצקימר 

ב  :שירה אבין' גב אנחנו בפירוש ציינו שמדובר  /129-כשיצא הזימון 

והיתה פנייה שכל אחד מחברי המועצה אם מבקש , ימים 13ימים ולא  8על 

אם תהיה התנגדות אנחנו לא , ימים רשאי לבקש 13יומיים נוספים כדי שיהיו 

מאחר ולא היתה שום התנגדות . 33:/1בשעה  /709-אלא ב 71-נקיים אותה ב

חשוב לציין שעד היום . השארנו כמובן את הזימון וכינסנו את הישיבה היום



ן  עיריית רמת השרו

 4102.9021מיום  ,8' מן המניין מסשלא פרטיכל מליאה 

 7 

או באמת מתוך התחשבות , אף אחד לא טרח לומר את מה שהיה לו לומר

ורק עכשיו לפני עשר , בתוך החשיבה של העיר עצמה והתקציבים והעדכונים

ויכולתי , מש לפני ארבע דקותשהגיע אליי מ, דקות הגיע איזשהו מכתב

אנחנו בהמלצתו של , אז מאחר שכך. כדי לא לקיים את הישיבה, לראותו

 .הישיבה נעולה, תודה. שלא לקיים את הישיבה, עירייהשל ההיועץ המשפטי 

  

 

_________________ 
 שירה אבין

 ראש העירייהמ "מ

__________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
 

 


