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( 1א')ט() 19בחירת מ"מ לראש הרשות מבין חברי המועצה על פי סעיף  .1

ת וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשו

 לחוק.  26ובהתאם להוראות סעיף  1975 –התשל"ה 

 

נתקבלה החלטה של הוועדה כידוע לכולנו,   :מר רפאל בראל

להשעיית ראש רשות בשל הגשת כתב אישום, וזאת בהסכמה עם ראש העירייה 

ים ותסתי 7/5/14-שתתחיל ב לפיה מר איציק רוכברגר יחזור ויודיע על נבצרות

 . 15/9/14ביום 

 או שאם יהיה פסק דין לפני.   :יצחק רוכברגרמר 

ותסתיים לכל המאוחר עד ליום. לפיכך, ועפ"י חוות   :מר רפאל בראל

דעתו של היועץ המשפטי של העירייה ולבקשתו, בהיותי זקן חברי מועצת 

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת  26סעיף העיר, אנהל ישיבה זו, וזאת עפ"י 

) 19, וכן עפ"י סעיף 1975-ניו וכהונתם, תשל"הראש רשות וסג ( לחוק 1ג'

הרשויות המקומיות, השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום, 

. אשר על כן, ועפ"י החוק, סיעת 'רמת השרון 2013-תיקוני חקיקה, התשע"ד

שלנו' ממליצה על סגנית וממלאת מקום ראש העיר, הגב' שירה אבין, למלא 

העירייה בתקופת הנבצרות. אני מבקש מכם עפ"י החוק  את מקום ראש

להודיע לי ברגע זה על כל מועמד מבין החברים האחרים במועצת העיר 

המעוניין להתמודד על תפקיד ממלא מקום ראש העיר בתקופת הנבצרות. אני 

גם מבקש להואיל ולדחות במעמד זה את הרגשות ואת האמוציות שלצדן 

בכבוד איש לרעהו. כמו כן, הואילו נא להימנע ולהשתדל לנהוג באיפוק ו

ולא להאריך בדברים, שכן כל מבוקשנו היום הוא לבחור  מהערות מיותרות

בממלא מקום הרשות. בואו נעשה זאת בצורה מכובדת, מהירה וכיאה למעמד. 

תודה רבה לכם. אני מבקש מכם, אם מישהו מכם רוצה לעמוד כנגד הגברת 
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 שירה אבין, להודיע לי. 

 להציג את המועמדות שלי לראשות העיר.  אני רוצה  :גב' נורית אבנר

  לממלאת מקום, תירגעי.  :יצחק רוכברגרמר 

ממלאת מקום. אנחנו הרגע אמרנו שנעשה את כן,   :גב' נורית אבנר

 המעמד הזה מכובד, נכון?

 מכובד יהיה.   :מר רפאל בראל

 יהיה מכובד.   :יצחק רוכברגרמר 

 אז בוא תכבד את המעמד, בבקשה.   :נרגב' נורית אב

 אסור להגיד לך כלום, אה?  :יצחק רוכברגרמר 

 כרגע ביקשת שזה מעמד מכובד.   :גב' נורית אבנר

 אני מבקש, אני כאן היו"ר.   :מר רפאל בראל

 אז בלי הערות.   :גב' נורית אבנר

אני מבקש ממך. את מגישה את  אני כאן היו"ר,  :מר רפאל בראל

 -ותך, אנחנו נעבור להצבעה, כי אין צורךמועמד

אני רוצה אבל להגיד למה. מותר לי להגיד כמה   :גב' נורית אבנר

 מילים?

 -סליחה, לא שאלת אותי  :מר רפאל בראל

 אמרת לי בבקשה.   :גב' נורית אבנר
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נורית, לא שאלת אותי אם את יכולה לדבר. את   :מר רפאל בראל

 רוצה לדבר? בבקשה. 

 כן.   :ת אבנרגב' נורי

 אין לנו בעיה.  :מר רפאל בראל

 אני אמרתי שאני רוצה לדבר.   :גב' נורית אבנר

 אין שום בעיה, בבקשה.   :מר רפאל בראל

, ואני אני הכנתי קטע קטן, זה לא ייקח הרבה זמן  :גב' נורית אבנר

רוצה להציג את המועמדות שלי. כמובן בגלל שאני מציגה את המועמדות שלי 

ני כמובן בהכרח מתנגדת. אל תקחי את זה באופן אישי. מה שאני רוצה אז א

להגיד זה שהעיר שלנו, רמת השרון, נמצאת היום, איך שאני רואה את זה, על 

התקציב שלנו לא מאושר, ובמשרד הפנים יכול להיות שימנו לנו שפת תהום. 

גענו אפילו חשב מלווה, ושלב כזה יכול גם להביא אולי למועצה ממונה. ה

למצב הזה לא רק בגלל רוכברגר האיש, אלא קודם כל אני חושבת שהגענו 

למצב הזה בגלל המדיניות שלו ובגלל הדברים שהוא עשה בפועל ובגלל 

החלטות שעברו תחת הניהול שלו פה במועצה הקודמת, ואי אפשר להתעלם, 

ובאמת צריך להרחיב על המשמעויות של כל ההחלטות האלו. כמו שאמרנו, 

כרגע על המועמדת ולא על  עשה את זה קצר וקולע. לכן, מכיוון שמדוברנ

רוכברגר אלא על דרכו ועל השותפים לדרך, אז לפי דעתי מה שצריך לפני 

 שמדברים על מועמדות, קודם כל צריך להתנתק מהדרך. 

אני לא כל כך שומע אותך, סליחה, אני מתנצל, כי   :מר רפאל בראל

 זן, נסתמה לי אוזן בבריכה.יש לי בעיה של איזה או

 אתה רוצה שאני אחזור על הסעיף האחרון?  :גב' נורית אבנר
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 לא, רק תרימי טיפה את הקול.   :מר רפאל בראל

אני אומרת שאי אפשר להיות האצבע שאפשרה את   :גב' נורית אבנר

 הקומבינות ואת כל מה שנראה בעיניי כשחיתות. 

,  :גיא קלנרמר   קומבינות איפה? איפה? אני לא מבין

 רגע.   :מר רפאל בראל

 אני לא מבין מי מואשם בקומבינות.   :גיא קלנרמר 

 גיא, גיא.   :מר רפאל בראל

 מי שהרים את האצבע.   :גב' נורית אבנר

זאת אומרת שאנחנו, חברי מועצת העיר, אשמים    :טל עזגדמר 

 בשחיתות וקומבינות. 

 סליחה, אני מבקש.   :מר רפאל בראל

 האם גם עידן למדן בקומבינה?   :גיא קלנרר מ

???:     . . די, יש משמעות, אז תן לה. תאמין לי, זה לא.

 להגיד כזה דבר. 

אני מבקש מכם, תנו לי לנהל את הישיבה הזאת.   :מר רפאל בראל

תתמקדי למה את רוצה להיות ממלאת מקום ראש העיר,  –נורית, אני מבקש 

 ולא על קומבינות של אחרים. 

 רפי, מותר לי להמשיך לדבר?  :גב' נורית אבנר

 בדברים. בבקשה.  כן, אבל אני מבקש שתתמקדי  :מר רפאל בראל
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אני חוזרת ואומרת שאי אפשר להיות האצבע   :גב' נורית אבנר

שאפשרה את הקומבינות ואת מה שבעיניי נראה שחיתות, וגם את היריקה 

אנשים פה בחרו ידיים נקיות. ה בפרצוף של שלטון החוק, ואז לבוא ולהגיד

להיות חלק מהשלטון, שבעיניי גם נראה רקוב, ותושבי רמת השרון צריכים 

לדעת את העניין הזה. מי שמצביע בעיניי למועמד של רוכברגר כמוהו כתומך 

בהתנהלות הרעה שקיימת בעירייה. תושבי רמת השרון צריכים לדעת. מי 

 -שנלחם עבור שלטון נקי ומי שנותן

 נורית, תמשיכי בבקשה.   :רפאל בראלמר 

 אני רואה בזה שנותנים יד להמשך של הסיעה.   :גב' נורית אבנר

 חבר'ה, אל תפריעו לה.   :מר רפאל בראל

יש פה עניין עקרוני, שראש עיר שמואשם בשחיתות   :גב' נורית אבנר

 לא יכול למנות את ממלא הקרוב שלו. 

ותך, זו רשימת 'רמת השרון סליחה, אני מתקן א  :מר רפאל בראל

אז אני מבקש להעמיד דברים על  שלנו', היא שמבקשת למנות את שירה אבין.

 דיוקם. 

בחודש אוקטובר בסדר, אני אומרת את דעתי.   :גב' נורית אבנר

 מתושבי רמת השרון ואמרו בקול ברור מה דעתם על ההתנהלות.  43%הצביעו 

 שהצביעו.  57%היו גם   :מר רפאל בראל

שהצביעו נגד  %34-נכון, אני כרגע מדברת על ה  :גב' נורית אבנר

  -מועמדים אחרים 3המדיניות וחשבו שיש 

 אבל בבחירות הם הצביעו בעד סיעות אחרות.    :טל עזגדמר 



 עיריית רמת השרון

 14.205.11מיום  ,5מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 9 

מועמדים אחרים. טל, אני מאוד  3והצביעו בעבור   :גב' נורית אבנר

 אודה לך אם לא תפריע לי. אני אומרת עובדות. 

את קוראת לי ולחבריי מושחתים אני אפריע כל עוד    :טל עזגדר מ

לך גם אפריע לך. אני לא אתן לך לדבר גם. את חוצפנית. ואני אומר 

 לפרוטוקול שאני בראש כולם אגיש נגדך תביעת לשון הרע. 

 -אוקיי, אמרתי במה שנראה בעיניי  :גב' נורית אבנר

ה על אנשים מושחתים. את חצופה, את לא תגידי פ   :טל עזגדמר 

 אם מישהו בעינייך מושחת תלכי למשטרה. 

 היא הלכה כבר.   :יצחק רוכברגרמר 

 לא היא.    :טל עזגדמר 

 היא הלכה בעבר.   :יצחק רוכברגרמר 

.    :טל עזגדמר   בעבר כן

אני קיבלתי את אמון התושבים בבחירות, ונבחרתי   :גב' נורית אבנר

 -מהבוחרים 18%ישירות ע"י 

 . 57%אבל הוא ע"י   :מר רפאל בראל

 אני לא מתווכחת כרגע על המספרים.   :גב' נורית אבנר

.   :מר רפאל בראל  קצת היגיון

 אבל רוכברגר כרגע בהשעיה, נכון?   :גב' נורית אבנר

 -לא, הוא לא בהשעיה. אני מבקש  :מר רפאל בראל
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 יש נבצר ויש מושעה.   :עו"ד אבי גרובר

 בסדר, קיבלתי, תודה.   :גב' נורית אבנר

 אני מבקש.   :מר רפאל בראל

אני, בכל אופן, זאת שקיבלתי אחריו את רוב   :גב' נורית אבנר

 -ועידן 15%, אבי קיבל 18%הקולות. קיבלתי 

אבל זה עוד לא אומר עכשיו שזה פותח לך את   :מר רפאל בראל

 הדרך. 

ממלאת  תאני מציגה את המועמדות שלי להיו  :גב' נורית אבנר

מקום, והאמת צריכה להיאמר וגם צריכה להיות מוצגת, וגם אם אני לא 

אקבל קולות אני לא חוששת להיות במיעוט. אני יודעת שהצדק איתי, וגם אם 

מול כולם אז אני אעמוד לבד. אני חושבת שהיום להצביע  אני אעמוד לבד

 עבור מורשת רוכברגר, בעיניי זה להוסיף חטא על פשע. 

 אני מודה לך.   :אל בראלמר רפ

ברשותך, בגלל שהיא התייחסה אליי, במשפט אחד.   :יצחק רוכברגרמר 

רק במשפט אחד. הדברים שהגברת הזאת איננה בוחלת, לא רק כאן, אלא בכל 

מקום ברמת השרון ומחוץ לרמת השרון, עם עדים שיש לי שהיא מלכלכת 

גם אני  –חד משמעית  אותי מפה להודעה חדשה, אני מודיע דבר אחד בצורה

נגיש נגדה תביעת לשון הרע.   וגם חבריי 

.   :טל עזגדמר  .  גם אם היא תתחרט וגם אם.

לא יעזור שום דבר, גם אם היא תגיד סליחה או לא   :יצחק רוכברגרמר 

מת, הרי סליחה, היא תקבל תביעת לשון הרע. את מה שכתבו לה והיא מדקל
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לא היא מדברת אישית, ובצורה חד היא רועדת כשהיא מדברת את זה, כי 

לי אין ספק שבסופו של תהליך, כשאני אסיים  –משמעית אני מודיע דבר אחד 

את ההליך הזה, שהוא ייקח חודשיים שלושה, ובעזרת השם אני אעבור את 

הכל בשלום, כל העסק ייפתר. ואז היא תקבל ממני עוד תביעת לשון הרע, לא 

וד תביעת לשון הרע על כל הדברים שהיא רק על הדברים האלה, היא תקבל ע

כשזורקים אבן לבית זכוכית  –, מלכלכת ואומרת. תזכרי רק דבר אחד אומרת

גם את יכולה בסופו של דבר להיפגע מזה, כי יש עלייך מספיק דברים. כמו 

 למשל איך לקחת את הבית מאח שלך ודברים. חכי. 

 מה אתה בכלל מערבב?   :גב' נורית אבנר

 לא סיימתי. כולל התביעה.  :רוכברגר יצחקמר 

אתה יודע מה, אני אגיש לשון הרע עליך, שאתה   :גב' נורית אבנר

 עכשיו מכפיש את השם שלי לפני כולם, כי זה לא עניינך.

 בסדר.  :יצחק רוכברגרמר 

 -ואל תיכנס לדברים האלה, כי אני לא רוצה בכלל  :גב' נורית אבנר

 עה שאת תובעת את העירייה?ומה התבי  :יצחק רוכברגרמר 

 לא רוצה בכלל להתייחס לדברים שלך.   :גב' נורית אבנר

ומה התביעה שאת תובעת את העירייה? אם את   :יצחק רוכברגרמר 

מדברת כבר. את גם מגישה תביעה נגד העירייה, הגשת תביעה, נכון? ראיתי 

 בזה, בתקדין. למה את לא עונה?

 איציק.   :מר רפאל בראל

כשיתנו לי את ההזדמנות להעלות לסדר היום את   :ורית אבנרגב' נ
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מחפשים עכשיו בנרות הנושא הזה, אז אני אגיד בדיוק מה אני חושבת על זה. 

 -לעמותה₪  850,000איפה להוריד בתקציב 

גז.   :יצחק רוכברגרמר   תני 

לא צריך לחפש באמת, לא לפגוע בחינוך של הילדים   :גב' נורית אבנר

ה לא יבוא על חשבון החינוך של הילדים שלנו. יש הרבה מקומות שלנו, שז

 אחרים ששם אפשר לקצץ. 

 יאללה, בסדר גמור, הלאה.   :יצחק רוכברגרמר 

תראי, אני רוצה להתייחס בשני משפטים. אני חבר   :גיא קלנרמר 

גאה, שעושה את עבודתי נאמנה, ועם כל הכבוד לסולם הערכים שאת  מועצה

מנסה להדביק לנו, ואם היה בי אחוז אחד, יותר מזה לא היה, ואני חייב 

להגיד את זה באופן אמיתי, כי אני פוליטית לא בצד שלך, שלהקשיב לך ואולי 

 באיזשהו שלב לחשוב על לעשות איתך משהו, הרגת את זה עכשיו לאורך כל

החיים האפשריים. לבוא ולהטיל דופי ורפש בחבורה שלמה של אנשים 

שעושים את עבודתם באמונה, בנאמנות, בהתנדבות, לאורך שנים, לא על 

חשבון הזמן שלך, על חשבון הזמן שלי, הוא לא יקר פחות, תזכרי את זה 

ולא נעימה ולא חברית ולא קולגיאלית  תמיד. לבוא ולעשות כזו דמגוגיה זולה

ישיבה שאמורה להיות ישיבה חגיגית של להמשיך הלאה, יש לי בעיה מאוד ב

 קשה עם זה. עכשיו אינטרסנטית אני מדבר. 

 ישיבה חגיגית זה לא.   :עידן למדןמר 

 לא, חגיגית לגבי ההמשך.   :גיא קלנרמר 

.   :מר רפאל בראל .  סליחה, גם לא ישיבת.

בהקשר של להמשיך זה דבר ראשון. ישיבה חגיגית   :גיא קלנרמר 
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הלאה. היא לא חגיגית בהקשר הזה. הניסוח לא נכון, אתה צודק, היא לא 

 חגיגית. 

 אני מבקש.   :מר רפאל בראל

 אני רוצה לומר עוד משהו, ברשותך.   :גב' נורית אבנר

 רגע.   :גיא קלנרמר 

 הוא עוד לא סיים.   :מר רפאל בראל

 יותר.  גם היא לא יכולה להגיד  :יעקב קורצקימר 

 סליחה, תן לי רגע. סיימת?  :מר רפאל בראל

 לא.   :גיא קלנרמר 

 אז אני מבקש לסיים.   :מר רפאל בראל

צריכה להיות מידה של צניעות, בנאדם שבא לבקש   :גיא קלנרמר 

את קולות המועצה, לא משנה כרגע אם אופוזיציה או קואליציה, מהאנשים, 

באה לפה ומעמידה את מועמדותך  אם את להתייחס אליהם בכבוד הראוי.

ופוסלת כביכול את כל האנשים שפועלים בדרך לא נעימה ואת בעצמך פועלת 

באותה הדרך, גם עם זה יש בעיה מאוד מאוד קשה. אם את רוצה לייצג 

כביכול שלטון אחר, את רוצה להוביל דרך אחרת, רוצה להוביל שיח פוליטי 

 עשית כלום.  אחר ואת עושה יותר גרוע מכולם, אז לא

אם אפשר בבקשה להגיב, ממש בקצרה. אני רוצה   :גב' נורית אבנר

להגיד דבר אחד. אני מרגישה שאני לא במובן של אופוזיציה קלאסית, שעל כל 

דבר אני מרימה את היד שלי ואומרת לא. ויושבים פה הרבה אנשים שיושבים 

יין עיר ואם זה איתי בוועדות, אם זה בוועדת המכרזים ואם זה בוועדת בנ
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 7, 6, 5בוועדת ההיתרים. אני אמנה את כל הוועדות, אני יושבת באיזה 

אני לא מהסוג של ועדות, והיו"ר יודע את זה. אני מצביעה עניינית. 

 האופוזיציה שאומרת על כל דבר לא. אני לוקחת אחריות. 

 איך זה קשור?  :גיא קלנרמר 

עושה את הכל בהתנדבות  זה קשור, כי כמו שאתה  :גב' נורית אבנר

גם אני עושה את הכל בהתנדבות. אני רוצה להגיד בבקשה עוד משפט אחד. 

היה לי איזשהו סוג של ציפייה משירה, שתבוא אלינו, לאופוזיציה, וניסיתי 

כי אני פעמיים, גם התקשרתי ולצערי היא לא חזרה אליי.  גם, פניתי אליה

ביחד ונראה איך אנחנו יכולים  בואו נשב אנחנו כולנו –אמרתי דבר כזה 

חברי מועצה פעילים, אכפתיים,  6לשנות, איך אנחנו יכולים להשפיע. אנחנו 

 אחראיים. 

 איך את יכולה לשבת עם מושחתים?   :טל עזגדמר 

 שנים מתעבת אותה.  5את   :יצחק רוכברגרמר 

אתה יודע מה, תשאל את שירה אם אני לא ניגשתי   :גב' נורית אבנר

 לפני חודש ודיברתי איתה.  אליה

זה רק מראה שמה שאמרת לא היה נכון. אם זה מה   :גב' שירה אבין

שאת אומרת היום, ואני מורשת, כשמדברים עליי לא מדברים על מורשת, 

וכשמדברים על כל העשייה שלי בתוך העיר הזאת, אבל לא מכבודי בכלל 

 להיכנס לזה. 

ניתי אליך, אמרתי לך, רציתי לא, שירה, תודי שפ  :גב' נורית אבנר

להיפגש איתך, היתה לי ציפייה ממך שתבואי אלינו לחברי המועצה 

 -באופוזיציה ותגלי פה אחריות ובגרות ומנהיגות
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נו, ואם היא היתה מגלה אחריות אז לא היינו    :טל עזגדמר 

 בעיניך מושחתים? 

 רגע, חבר'ה.   :מר רפאל בראל

לפני הישיבה הזאת. התקשרתי אליך,  ומדברים גם  :גב' נורית אבנר

 -ביקשתי להיפגש איתך

.   :מר רפאל בראל .  טל, אנחנו לא מועילים ככה שאנחנו.

 ולא קרה שום דבר.   :גב' נורית אבנר

 זהו? אני מבקש לעבור להצבעה.   :מר רפאל בראל

 רפי, אפשר מילה?   :עו"ד אבי גרובר

 בבקשה.   :מר רפאל בראל

אני חושב שכל הדיון הזה הוא תוצאה של חוק רע.   :עו"ד אבי גרובר

של ההשעיה הוא חוק רע, אני חושב שהוא יצר מצב רע שעיריות,  החוק הזה

ואנחנו לא הרשות היחידה, שאנחנו תקועים במצב שבו יש ראש עיר שתכלס 

נבחר ואמור לנהל את העיר, הוא לא יכול לנהל את העיר, וכל העיר איזה סוג 

התנהלות הזאת, שאני יכול להבין את ראש העיר שנלחם על של שבויה של ה

החוק הזה, לדעתי כל הרציונל חפותו, ובעיר בינתיים צריכים לקרות דברים. 

מאחורי החוק הזה היה באיזשהו מקום לא מבין כל כך את מה שקורה 

בעיריות. אני חושב שרמת שרון נמצאת היום במצב לא פשוט בכלל, זה בלשון 

קרא, כל הדברים שקורים זה דברים לא פשוטים לעיר ואנחנו המעטה מה שנ

עוברים תהליך מאוד קשה בימים האלה. אני גם נמנה על האופוזיציה, היה לי 

אני נמצא נורא קל לבוא לפה ולהגיד על הכל לא והכל רע. מצב שני, 

 באופוזיציה כי אני לא שלם עם הדרך שבה רמת השרון התנהלה עד עכשיו. 
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להגיד איזושהי מילה לשירה. אני חושב ששירה, את מקבלת עכשיו אני רוצה 

, דה פקטו למעשה את מעכשיו מובילה את העיר. לנו מאוד את המושכות

חשובה רמת השרון, אנחנו רוצים לעשות מה שטוב לטובת רמת השרון. אנחנו 

נשמח להצטרף לדברים שאנחנו מאמינים שטובים לרמת השרון. אנחנו נשמח 

תרום גם באצבעות שלנו, גם בעבודה, גם בידע שלנו והכל. מן הסתם לעזור ול

איפה שאנחנו לא נראה עין בעין את הדברים אנחנו נצביע כמו שאנחנו 

מבינים. סיעת 'בית' מתכוונת להימנע היום. אני חושב שמבחינתנו באיזשהו 

מקום אנחנו מושיטים איזושהי יד בהצבעה הזאת ואנחנו בכוונה לא רוצים 

את המועמד. אנחנו כאופוזיציה סוג  תנגד. תכלס הרי הקואליציה בוחרתלה

של צופים בהצגה ואנחנו יכולים לעשות איזושהי פרופגנדה. אני באיזשהו 

מקום בא לפה להעביר איזשהו מסר של פיוס. אנחנו רוצים לתת לך את 

 הצ'אנס, ואם נוכל לעזור אנחנו נשמח לעזור. 

 תודה רבה.   :מר רפאל בראל

אני מבקש מילה. קודם כל, אני מקבל בברכה את    :טל עזגדמר 

, את רובם. רק הערה אחת קטנה, הפרשנות המשפטית שלך לחוק הדברים שלך

רע / חוק טוב, לא בדיוק באה במקום. אם אתה רוצה באמת לעסוק בפרשנות 

משפטית יש גדולים ממני, אני רק מצטט, הסיטואציה שעיריית רמת השרון 

ה נמצאים בה היא סיטואציה שנובעת מבג"ץ שהגיש מר אסולין ואחר והמועצ

והגיש  כך הצטרפתם אליו, אותו אחד שהצהיר שאין לו אינטרסים פוליטיים

בג"ץ, ולכן יש פה מבחינת החוק איזושהי לקונה כזו או אחרת שראשי ערים 

שהיה להם כתב אישום היו צריכים לעמוד כנגד, לא בדיוק אל מול הוועדה 

 -באמתו

 אתה בטוח שאתה רוצה שננתח את פסק הדין הזה?   :עו"ד אבי גרובר

 אני הייתי שמח מאוד.   :טל עזגדמר 
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אפילו דעת המיעוט שם אמרה את המשפטים הכי   :עו"ד אבי גרובר

 גרועים. אבל אני לא לוקח לשם. 

 גרובר, די. כן, בבקשה.   :מר רפאל בראל

שנבצר ממנה  בשם איריס קלקאראשית אני מתנצל   :עידן למדןמר 

להגיע. דבריי נאמרים גם על דעתה. אני מצטרף לחלק מהדברים שאבי אמר, 

היינו  היתה פה החלטת בג"ץ בעקבותיה שונה החוק. יתכן שבעולם אוטופי

מצויים באיזושהי סיטואציה מסוימת, אבל אנחנו בעולם פוליטי והתוצאות 

ה היום הן די צפויות ומונחות של הבג"ץ ושל הבחירות אם הולכים להצבע

מראש. אין ספק שנקלענו בעיר גם כן לסוג של, לא רק אצלנו בעיר, גם בערים 

אחרות, אבל אצלנו נקלענו לסוג של מצב אנומלי, שבו יושב איציק, מר 

רוכברגר, ורוצה להוכיח את חפותו בבית המשפט, וכרגע אנחנו צריכים להגיע 

וי ש מצב אנומלי. באופן עקרוני היתה אמירה באמת למצב שבו תהיה הכרעה, 

של מרצ שאנחנו במצבים האלה ולאור החוק, אנחנו נתנגד. אני סברתי שזה 

לא נכון במצב הנוכחי, אני חשבתי שבשים לב למצב של התקציב ובשים לב 

למצב שצריך כן לתת את הגיבוי ולחזק את הדברים ולחזק פה את המהלכים, 

זושהי דלת עם הקואליציה, אז אנחנו מצאנו לנכון סוג של שיתוף פעולה או אי

והעברתי החלטה שאנחנו גם כן נימנע פה כסיעה. אם איריס היתה פה גם היא 

היתה נמנעת. ובאמת שנצליח לקדם את הדברים בצורה חיובית וביחד להגיע 

 להחלטות. 

מי בעד נורית תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה.   :מר רפאל בראל

, נורית אבנר. מי בעד שירה אבין? 1מקום ראש העיר בהעדרו?  אבנר כממלאת

9 . 

 נמנע.   :יצחק רוכברגרמר 
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בעד, כל השאר  1. לא צריך נגד, יש רק 2מי נמנע?   :מר רפאל בראל

 נגד. 

יד.    :טל עזגדמר   כולם הרימו 

 

 (3 –, נמנעים 1 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :11החלטה מספר 

 19סעיף ינוי גב' שירה אבין כממלאת מקום ראש העיר בהעדרו, עפ"י את מ

( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( 1א')ט()

 לחוק. 26ובהתאם להוראות סעיף  1975 –התשל"ה 

 

ובכן, הבחירה הסתיימה. איחולים לבביים לשירה   :מר רפאל בראל

זה מכל אחד ואחד מכם, עזרה ושיתוף אבין. אני מבקש מכולכם, במובן 

פעולה מלא עם הגב' שירה אבין במילוי התפקיד למען העיר רמת השרון 

אנא, למען רמת השרון היקרה ללב כולנו,  –ולרווחת תושביה. בקשה נוספת 

, בואו נשאיר בבקשה מחוץ למשחק, לפחות למען תושביה ולמעננו אנו

רעיוניים שבינינו, ונתאחד כולנו בתקופה, לא נחזור, את חילוקי הדעות ה

באחווה ורעות סביב שירה עד אשר הדברים יחזרו לתיקונם ולמסלולם הטבעי 

והרצוי. לא אוסיף דברים, אלא אציין בפניכם את משאלתי ואיחוליי הכנים, 

שלא ירחק יום ואיציק רוכברגר ישוב חזרה למקומו כראש העיר רמת השרון 

שפט, ונוכל בשמחה רבה להחזיר לו את עם זיכוי מוחלט ומלא מבית המ

 המקום שהפקדתם בידי שירה בנאמנות. תודה רבה לכולם.

 רפי, אני רוצה להודות שלך על הניהול של הישיבה  :יצחק רוכברגרמר 

ועל ההצבעה, ואני רוצה מילה אחת. אני חושב ששירה עשתה את התפקיד גם 

בדי המועצה, עם בכירי בפעם הקודמת בצורה טובה מאוד. אני דיברתי עם עו

ימים, משהו כזה, ביקשתי מהם לשתף פעולה  10המועצה, לפני כשבועיים, 
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זה  ולעבוד בצורה טובה למען התושבים, למען העיר הזאת, כי בפעם הקודמת

היה פשוט לא הגיוני מה שנעשה כאן במסגרת של אנשים אחרים שלא ממש 

ת שירה שהואילה לקבל שיתפו פעולה כאן עם המערכת, ואני רוצה לברך א

וי המקום, ואני אעשה הכל כדי לסייע לתקופה הזאת של הנבצרות את מיל

ולעזור, כמובן, כדי שהעניינים האלה כאן ברמת השרון יהיו בצורה הטובה 

 ביותר, וממני כמובן חיבוק חם. בהצלחה. 

 אני מודה לך.  :מר רפאל בראל

לא אאריך היום אני רוצה להגיד מילה. אני   :גב' שירה אבין

אני בהחלט רוצה להודות לכל החברים שהביעו את תמיכתם. במילים, אבל 

רמת השרון חשובה לי, זו תקופה לא פשוטה, כולנו מקווים באמת שהיא 

את המיטב ואת  תסתיים במהרה, ואני מניחה שאנחנו נצליח לעשות כולנו

 דה. הטוב למען תושבי רמת השרון ולמען העיר שכולנו אוהבים. תו

 תודה רבה לכם, הישיבה הסתיימה.   :מר רפאל בראל

 

 __________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה
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 קובץ החלטות

( 1א')ט() 19בחירת מ"מ לראש הרשות מבין חברי המועצה על פי סעיף  .1

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( 

 לחוק. 26סעיף  ובהתאם להוראות 1975 –התשל"ה 

 

 (3 –, נמנעים 1 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :11החלטה מספר 

 19סעיף את מינוי גב' שירה אבין כממלאת מקום ראש העיר בהעדרו, עפ"י 

( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( 1א')ט()

 לחוק. 26ובהתאם להוראות סעיף  1975 –התשל"ה 

  


