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 .קריאת רחוב על שם אריק איינשטיין .1

 .המלצת המועצה על מינוי ראשי ערים לחברות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה .2
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  ת רחוב על שם אריק איינשטייןקריא - 1' סעיף מס

 .מבקש לאשר החלפת שם רחוב יהדות קנדה על שם הזמר אריק איינשטיין

  אריק איינשטיין
  האדם הקול והמוסיקה

אך לאלה שלא מודעים לתקופה שלו ולא מודעים . מיותר להכביר במילים על האיש המיוחד
ענוג , אותו כאיש קסוםהגדירו . רבים אהבו את אריק אהבת נפש: נאמר בקצרה, לאופיו
ביישן . שבסך הכל רצה לחזור הביתה בשלום ולא לצאת ממנו לעולם, אליל נוער. ומתוק

לא ידע . אנושי וחם, אדם מצחיק. שבכלל לא ידע שהוא כזה, מגה סטאר, אולטימטיבי
, גבוה, גבר יפה תואר. גדל עם המדינה וגם נבל איתה. לא לנפשו ולא לאוהביו, לשקר

שהיו בו כל כך , שגרף המוני מעריצים בלי לרצות, הרטיט לבבות בלי להתכווןש, שרמנטי
  .ענווה ופיקחות, אהבה, הרבה חמלה

נטולת גינונים , הישראליות ההיא התל אביביות הפשוטה. איינשטיין היה אחרון הענקים
 שמודע לחסרונותיו, המוכרות" השופוני"שלא מתדלק את עצמו כל הזמן בפוזות , והפמליות

  .שמקווה לטוב, וחולייו

: שמות כמו. מספיק רק להעיף מבט חפוז על רשימת המשוררים ששר אריק איינשטיין
עלי , יהונתן גפן, נתן יונתן, חיים נחמן ביאליק, ה רוטבליט'יענקל, תרצה אתר, אברהם חלפי

דפנה  ,שלום חנוך, יעקב אורלנד, לאה גולדברג, נתן אלתרמן, חיים חפר, יורם טהר לב, מוהר
מספיק לעבור על רשימת השירים בני האלמוות  . ועוד רבים וטובים, מאיר אריאל, אילת

יושב על ", "סע לאט", "למה לי לקחת ללב", "עוף גוזל", "אני ואתה. "במו עטו. שכתב לבדו
  .ועוד ועוד, "הגדר

, מיקי גבריאלוב, שמוליק קראוס, שלום חנוך :גם על רשימת המלחינים עוד מבט חטוף
ועוד מבט  ורבים רבים אחרים, סשה ארגוב, אבנר קנר, יוני רכטר, שם טוב לוי, מישה סגל

  .התעלולים. ההפקות. הסרטים. ההצגות. שבהם השתתף, על רשימת ההרכבים חטוף

  .זהו מקצת אריק איינשטיין שכולנו כבר מתגעגעים אליו
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  :ליאת שוחט

יין זו קונצנזוס הן באישיותו והן בתרומתו כי באמת אריק איינשט, מבלי לדון לגופו של אדם
בשנים . מעבר לכך שהיתה לנו אהבה משותפת והיינו שומעים אותו בכל מקום, לשירה בארץ

אני . האחרונות כל נושא שינוי שמות בעיר הופך לזילות ולא עובר בנוהל התקין והחוקי
עתי אם זה קריאת לא יד, קוראת את הסעיף של קריאת שמות מקומות ציבוריים ושינויים

אבל היום אני מבינה שאתה  מחליף בפעם השלישית שם של , רחוב חדש או שאתה משנה שם
  . היום יהדות קנדה והכוונה להחליפו לאריק איינשטיין, בעבר היה קפלן, רחוב

והעיר אור יהודה מיהרה והנציחה , אריק אינשטיין ראוי לכל הנצחה ולכל הכבוד, אני חוזרת
החוק מציב תנאים לשינוי שם . ייו בכיכר שנמצאת בכניסה לשכונת נווה רביןאותו עוד בח

, הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום התפרסמה במקום ציבורי, אחד. של מקום ציבורי
, מועצת העיר אפשרה לנציג המקום ולנציגות הדיירים המתגוררים ברחוב להביע את דעתם

זימנה העירייה את בני משפחתו של האישיות  ,היה שם המקום הציבורי שם של אישיות
שאינו , 4וסעיף . שעדיין לא נקבעה בישיבה הקודמת, להופיע לפניה או לפני ועדת שמות

  .רלוונטי

גם סעיף זה שעל סדר היום הוא לא חוקי ומן הראוי שניתן מידה של כבוד ולפחות , לפיכך
  . אופן חוקי בהתאם לנוהלשבקריאת שם רחוב על שם אריק איינשטיין ההליך יתנהל ב

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

ליאת בן , ליאור אגאי, יחזקאל שקד, טל אשכנזי, נה כהן'ז, ברטה איילה, דוד יוסף: בעד
  .בוזי עופר, עוזי אהרון, בשט

  . ליאת שוחט וימית קרקוקלי :נגד

  . מאושר  :החלטה

  בוועדה המחוזית לתכנון ובניההמלצת המועצה על מינוי ראשי ערים לחברות  - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה -דוד יוסף 

  .הסתיימה, תקופת כהונתה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בהרכבה הנוכחי

, חמישה חברים: כי הרכב הוועדה המחוזית יכלול בין היתר, לחוק קובע) 12)(א(7סעיף 
  .י המלצות של הרשויות המקומיות שבאותו מחוז"שימנה שר הפנים עפ

המועצה נדרשת להמליץ על חמישה ראשי ערים במחוז לחברות בוועדה המחוזית , לפיכך
  .וממלאי מקומם

ימנה את ראשי הערים החברים בוועדה מתוך מומלצי , י סמכותו בחוק"עפ, שר הפנים
  .הרשויות המקומיות באותו מחוז

שלמה : וזיתמבקש לאשר המלצות לשר הפנים על ראשי הערים הבאים לחברות בוועדה המח
  . חולון –מוטי ששון , קרית אונו  –ישראל גל , ג"ר –ישראל זינגר , ים-לחיאני בת

   .פה אחד: בעד

  . מאושר: החלטה
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  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


