
 על סדר היום:
 
 . הודעות ראש העיר.1
 
 . שאילתות.2
 
 לסדר הצעות. 3

-2019שא: מטרות ראש העירייה בנו מאת מר ירון חנן, חבר מועצת העירייה 4הצעה לסדר מס'  3.1
2018. 

 
 מאת מר שי אבוחצירה ועו"ד אורי גרינברגר, חברי מועצת העירייה 5הצעה לסדר מס'   3.2 

 בנושא: עמדת מועצת העיר באשר להתבטאויותיו של סגן ראש העירייה המיועד,
 . מר רג'א  זעאתרה 

 
 .  בנושא: חידוש נוהל גרירת רכבים מאת עו"ד דוד עציוני, סגן ראש העיר 6הצעה לסדר מס'  3.3

 
די שכונות בנושא: הקמת וע מאת מר אביהו האן, חבר מועצת העירייה 7הצעה לסדר מס'  3.4

 . שיבחרו באופן דמוקרטי 
 
 .קריית שמואל  11אתר צ/ -.  אישור הסכם הקמת גני ילדים למוסדות חב"ד 4
 
 .  אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר ג'אקי ואקים, גזבר העירייה לעניין חוק עזר לחיפה5

 .  1995-)שילוט(, תשנ"ו
 
 . אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר מיכאל אלפר סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת6

 . 1983-יפה )מבנים מסוכנים( התשמ"גהמשנה לתכנון ובנייה לעניין חוק העזר לח
 
 . אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר דוד לוריא, ראש מינהל התפעול לעניין חוק העזר7

 . 1981-יקיון(, התשמ"בלחיפה )שמירת הסדר והנ
 
 . אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר דוד לוריא, ראש מינהל התפעול לעניין חוק העזר8

 .1984-לחיפה )מניעת רעש( התשמ"ד
 
 .משכר מנכ"ל העירייה 35%בחוזה בכירים לפי . אישור העסקת מר ניר שובר עוזר ראש העיר 9
 

 ראש העיר מר מיכל אלפר, בחוזה בכירים לפי מומ" הב' מלכה ציוני, מנהלת לשכ. אישור העסקת ג10
 .משכר מנכ"ל 35%

 
 . 25.11.2018. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 11

 
 .ת סמכויות לקציני בטיחות בתעבורה. האצל12

 
 לחוק הרשויות המקומיות 11. אישור כתבי הסמכה להגשת קובלנה משמעתית לפי סעיף 13

 .בתלונות בגין הטרדה מינית 1978-ח)משמעת(, תשל"
 

 .. אישור שינויים בוועדות ובתאגידים14
 

 69. אישור הארכת תקופת החכירה לחוכרת חברת קייפ השקעות בע"מ בנכס ברחוב הנמל 15
 .10889בגוש  18חלקה  5-ו 4, 2, 1חלקות משנה 

 



 לחברת הבית הירוק שברח' 1ברח' פייגין  10808בגוש  18.  אישור מכירת חלק מחלקה 16
 .10808בגוש  18הזכויות בחלקה י בע"מ בשמה וכן בשם בעל 1פייגין 

 
 .באותו הגוש 14לבעלי חלקה  94בי ברח' התש 11713בגוש  19. אישור מכירת חלק מחלקה 17

 
 

 


