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 גרובר אבי- העיר :ראש אל

 שוורץ ערן- העירייה מנכ"ל

 בלום מיכאל- העירייה יועמ"ש

 העירייה בוועדות מ"מ מינוי ב.ב.קשת והצבעה חוזר דיון קיום : הנדון

 למשך וועדותיה העיר מועצת מישיבות להיעדר יאלץ גריידי שמואל מר העיר מועצת חבר

 אישיות-רפואיות. מסיבות מה תקופת

 ירון מר (מהאופוזיציה) העיר מועצת מליאת חבר את למנות גריידי שמואל ביקש וכך, היות

 היעדרו. לתקופת קבוע כמ"מ גדות

 והיועמ"ש העיר לראש שמוען מייל העיר, מועצת חבר גריידי, שמואל שלח 1/12/20 בתאריך

 גדות ירון יהיה חבר הוא בהן העירייה בוועדות מחליפו היעדרותו שבתקופת מבקש הוא בו

 מהאופוזיציה). העיר, מועצת מליאת (חבר

 גריידי שמואל של בקשתו נדונה בה העיר מועצת מליאת ישיבת התקיימה 6/12/20 בתאריך

 שמועל של בקשתו את דחתה העיר מועצת מליאת בהיעדרו, קבוע כמ"מ גדות ירון את למנות

 בהצבעה. גריידי,

 רוחו מורת את הביע בו העירייה יועמ"ש אל נוסף מייל גרייך• שמואל שלח 13/12/20 בתאריך

 ע"י נדחתה העירייה בוועדות מקומו כממלא גדות ירון את למנות שבקשתו לכך הסכמתו ואי

 העירייה. מליאת

 תקופה למשך העירייה וועדות בישיבות להשתתף גריידי ממר שייבצר הינו הצפוי והמצב הואיל

 המליאה. החלטת את לתקן והמקום הזמן זה חודשיים-שלושה, של

 גריידי, שמואל מר של כמחליפו האופוזיציה נציג יהיה גדות, ירון מר העיר, מועצת מליאת חבר

 : חבר גריידי שמואל מר בהן בוועדות

 המכרזים ועדת .1

 והבנייה. התכנון ועדת .2

 בשנית לדון מנת על האפשרי בהקדם תתכנס העיר מועצת שמליאת כך אם בנקש

 ירון מר ~~ מינויו את לאשר גריידי שמואל מר העיר מועצת מליאת חבר של בבקשתו
 העירייה בוועדו;זן שיחליפו קבוע כמ"מ מהאופוזיציה) העיר, מועצת מליאת (חבר גדות

 '.\ זה. בעניין חוזרת הצבעה ולקיים היעדרו בתקופת

 כינוס ר וליית התהליך את לקצר בנושא, טלפונית הצבעה לקיים ניתן לחילופיו,

 העיר. מועצת מליאת של המניין מן שלא

 ווייזר דוברת הגב' הע•ר ראש לסגנית העירייה יועמ"ש של תשובת (מטה) מצורפת

 בתאריך שהתקיימה המליאה בישיבת בנושא הצבעתה את לשנות לבקשתה בנוגע

.6/12/20 

 חוזר דיון לקיים האפשרות את העירייה יועמ"ש של תשובתו בגוף (בצהוב) הדגשתי

 בבקשה. והצבעה
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 שלום דוברת

 עשוי. במעשה מדובר שבוצעה. לאחר ההצבעה את לשנות ניתן לא לצערי

 העיריות לפקודת השניה התוספת ראי

 בהחלטה חוזר דיון

 מחודש לדיון הצעה או החלטהי לביטול הצעה ולהצבעה לדיון תועמד לא )א( 46.
 ממועד או ההחלטה ממועד חודשים שלושה שעברו לאחר אלא שנדחתהי בהצעה

 העניי לפי ההצעהי דחיית
,, ,: . ". <! ,• "' , ' 1c ' 

- או העיריה ראש של דרישה לפי זולת י
 אחת. מפעם יותר בהחלטה חוזר דיון ייערך לא •י

 הרשויות לחרק 13 סעיף לפי חוזרים דיונים על יחולו לא זה סעיף הוראות )ב(
 •-1975 התשל"ה וכהרנתם)י וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות

 בברכה

 המשפטי היועץ ו בלום מיכאל עו"ד

 השרון רמת עיריית

 03-5497429 פקס': ן 03-5483810 טל':
micha b@ramat-hasharon.muni.il 
http://www.ramat-hasharon.muni.il 

 לכולנו, .שמח אורים חג

 זיו נטע

 ברלב רמי

 גדות ירון

 למדן עידן

 גריידי שמואל
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