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 נכבדי 

 
 : לפקודת העיריות )א( לתוספת השנייה36שאילתה לפי סעיף 

 פעמיים  -דחיית ישיבת המועצה של פברואר 
 

 רקע: 
 

מתוכננת הייתה להתקיים ישיבת מועצה מן המניין סדר יום נשלח שלושה   6.2.22בתאריך  .1
 ימים לפני כן. 

בוטל התו הירוק ונרשמו ירידות בתחלואת הקורונה ברמה הארצית,  6.2.22ביום הישיבה  .2
 יתה ירידה חדה של מאות במספר המאומתים היומי. יברמת השרון ה

אך מספר חברי מועצה הצהירו שמסוכן מידי מבחינתם לקיים את הישיבה באותו יום.  
פרוייקטור הקורונה רמי ברלב הצהיר ש"אם הישיבה היום לא בזום אני לא בא לא נדבקתי 

עד עכשיו ואין לי כוונה שזה יקרה עכשיו".  חבר המועצה גיא קלנר היה בבידוד עקב מחלת 
יע, חבר המועצה יעקב קורצקי הודיע שהוא אינו חש בטוב אך הקורונה ולא יכול היה להג

 מתכוון להגיע בכל מקרה ולהיכנס להצבעות...
איש לפחות אחד חולה בלי  30דוברת וויזר כתבה: "הרי ברור שבחדר שבו נמצאים 

 תסמינים, זה מסכן את כל יתר הנוכחים ללא הצדקה"
אשר  –יית הישיבה בשבוע בלבד לדחמרחוק הצבעה הציע באופן מפורש ראש העירייה  .3

 . חברי מועצה 9עברה ברוב של 
איש בחדר סגור בבית יד לבנים בנוכחות ראש  30למחרת התקיימה ישיבה של מעל  .4

 העירייה, פרוייקטור הקורונה הרמת שרוני ברלב ועובדי עירייה ומשרד הביטחון...
ברלב  –חברי המועצה  כעבור שלושה ימים כאשר התברר כי במועד החדש לא יוכלו להגיע .5

 חברי מועצה לדחות את מועד ישיבת המועצה. 6ביקשו שוב  –מיכאל דורון ודוברת וויזר 
 

 
  :נמעניםלהשאלות 

 
?  לדחייה האמיתית ומה הסיבה 13.2.22מה הסעיף החוקי לדחיית ישיבת המועצה בשבוע ל (1

 מי הם חברי המועצה שביקשו את הדחייה בשבוע.
 האמיתיתומה הסיבה  20.2.22מה הסעיף החוקי לדחיית ישיבת המועצה בשבוע נוסף  (2

חוקי ומוסרי לדחות את מועדה אם חברים   –האם לאחר שנקבעת ישיבת מועצה ? לדחייה
 מסויימים לא יכולים להגיע ? מה מגבלת מספר הדחיות לישיבת מועצה?
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