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 :לפקודת העיריות )א( לתוספת השנייה36שאילתה לפי סעיף 
 מצב רמת השרון בהקשר לחוק המרכולים

 
 רקע:

 
חקיקת חוק עזר עירוני לתהליך וחצי בקדנציה הקודמת לפני כשנתיים רמת השרון החלה ב .1

 עסקים בשבת.בנוגע לפתיחת חדש 
 

הוגשה שאילתה בנושא ע"י חברי  לא הושלם במשך יותר משנההתעכב ו מכיוון שהתהליך .2
המועצה קלנר למדן וקלקא. ובהמשך כשהתברר שבכנסת שואפים לחקיקה מהירה של חוק 

בוצעה פניה נוספת בנושא על ידי חברי  –והכוונה שחוק זה יעקוף חוקי עזר עירונייםהמרכולים 
 מועצה.

 
החליט שר הפנים שלא לאשר חוקי עזר  2018וביולי נחקק חוק המרכולים  2018ואר בינ .3

 עירוניים גם אם אושרו במועצות הערים לפני כניסת חוק המרכולים לתוקף.
  

במעמד ישיבות המועצה נמסר על ידי היועץ המשפטי כי דווקא האישור המוקדם יסייע  .4
 מאז לא נעשה דבר. –בתקיפת החוק ושבקרוב הוא ייבחן את הדרך לפעול 

 
טרם חמש ערים עתרו לבג"ץ בבקשה שחוקי העזר העירוניים שלהם שעברו במועצות הערים  .5

 .כן ייכנסו לתוקף -החקיקה 
 

לסיעת רמת השרון חופשית אשר מר אבי גרובר וסיעתו ני בין ראש העירייה בהסכם הקואליציו .6
 ץ הערים הנ"ל."כתוב שעיריית רמת השרון תצטרף לבג 2019נחתם בפברואר 

 
ערים נגד החלטת שר הפנים חמשת ההתקיים דיון בבג"ץ בעתירתם של  25.2.2019 בתאריך .7

תחול גם על  –ת בגץ כשתתקבל . לא ברור אם פסיקללא השתתפות עיריית רמת השרון  -
 רמת השרון.

 
 

  השאלות לראש העיר:
מה נעשה מאז דיוני מועצת העיר בקדנציה הקודמת בהקשר זה אל מול משרד הפנים?  .1

 בקרב הדרג המקצועי בעירייה בנושא? –האם התקיימו פגישות וכמה 
חוק מול לוחוק העזר העירוני הרלוונטי מצב המדויק של רמת השרון מעמד והמה ה .2

הערים שהגישו את חס למצב חמשת יבהתיהמרכולים בהתייחס למצב עיריית תל אביב ו
 הרצליה, מודיעין, חולון, ראשון לציון, גבעתיים.הבג"צ: 

או  מדוע לא הצטרפה עיריית רמת השרון לבג"צ של חמשת הערים שבהן הסטטוס דומה .3
 ?או הגישה בג"צ מטעמה באם מצבה שונה זהה

וק העזר העירוני אשר עבר במועצת לפעול לאישור חכיצד מתכוונת עיריית רמת השרון  .4
 האם מונה עורך דין לעניין זה? העיר ומה לוחות הזמנים לכך?
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