
 
 
 
 

 
 

 
           

 2021אוגוסט,  18         

 לכבוד

 מר פאיז חנא

 מנהל המחוז במחוז חיפה במשרד הפנים

 

 ודרישה לחיובה האישי   חיפה התנהלות ראש העיר הנדון: 

 

. 18:00נקבע על ידי ראש העיר חיפה ישיבת מועצה שלא מן המניין לשעה    17/8/2021ביום  

שהונח בפנינו עמדו שני נושאים שעניינם אישור הסכמים עם חברת 'יפה  על סדר היום כפי  

 בנושא הקמת מגרשי חניה והשמת לוחות סולאריים במבני ציבור.   נוף'

עם  זה ביחד    חברי מועצה המשתייכים לסיעות החתומות על מכתב  10התייצבו    18:00בשעה  

 חברת קואליציה נוספת.  

בבניין  העיר או מי ממלאי מקומה למרות שנכחה בלשכתהלא נכנסה ראש  18:30עד לשעה 

כי    כך  נעוץ ב  ,  התברר לח"מ כי הסיבה לכך שראש העיר לא נכנסה לישיבה  בדיעבדהעיריה.  

ר סגני  המועצה  שני  ידי  על  שמונו  העיר  הפודיום   4/8/2021ביום  אש  בכסאות  התיישבו 

אשר איננה משלימה עם החלטות דמוקרטיות   ,מורים לסגנים בחיפה. קרי, ראש העירהש

וכדין כדת  ל  ,המתקבלות  אחריות  הביאה  חסרת  בהתנהלות  הישיבה  ביטול 

כבר    18:30יובהר, בשעה    .וילדותית אשר לה משמעויות כספיות כפי שיפורט כאן

במינוי "זקן" חברי המועצה, שכן, יה טעם בקיומה  לא הקוורום לקיום הישיבה, אך  היה  

המדובר בישיבת מועצה שלא מן המניין שזומנה על ידי ראש העיר עצמה לאשר שני נושאים 

קידמה כלכלית    שהיא  היתכנות  בדבר  מענה  ליתן  גם  כמו  להציגם  צריכה  והייתה 

  . ברת יפה נוף לקדמםהסברים לגבי הבחירה בחים ולפרוייקט

ראש  משפטית,  יועצת  דובר,  העיריה:  עובדי  התייצבו  העיר  ראש  ידי  על  שזומנה  לישיבה 

, צלם עירוני וכן, כשלושה עובדים נוספים האמונים על הצגת  מנהל תפעול, מזכירת המועצה

. עוזר המנכל"יתה והנושא. עוד התייצבו מנכ"לית בחרת 'יפה נוף', היועץ המשפטי של החבר

יג חברת ההקלטות, חברה חיצונית הנותנת שירותי הקלטה ותמלול כן התייצב לישיבה נצ

שומרים   של  תגבור  היה  וכן,  עובדים לעיריה  של  רב  מספר  כי  היא,  המשמעות  מהעיריה. 

לביתם ושבו  לחינם  נוספות  שעות  שמשולמות  בשעות  וממלאי   התייצבו  העיר  משראש 

 מקומה לא נכנסו לאולם.  



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 העיריות ]נוסח חדש[ קובע כדלקמן:לפקודת  221סעיף 

 1997- ( תשנ"ז 62חוקי )תיקון מס' -אישור תשלום וחיוב על תשלום אי 

יפסול הממונה כל פריט   .221 זה,  על פי עצתו של רואה החשבון בפעולתו לפי סימן 
בחשבון שהוא בניגוד לדין, ויחייב בו את האדם ששילם או שהרשה את התשלום הבלתי  

כל אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו  הממונה  חוקי, וכן יחייב  
בשל התרשלותו או התנהגותו הרעה או בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא,  

הממונה יפרש בכתב את טעמי    ובכל מקרה כזה יאשר בכתב את הסכום המגיע מאותו אדם;
כשיר, אם נתבקש לכך על ידי מי החלטתו בדבר הפסילה או החיוב וכן בדבר כל סכום שה

 שנפגע בהחלטתו זו.

 

חיובה האישי של ראש העיר בגין ההוצאות שנגרמו לעירייה על התייצבות העובדים לישיבה  

, אשר שבוטלה הכרחי בנסיבות העניין לאור התנהלותה הכושלת והנפסדת של ראש העיר

כך יש להוסיף את ביטול זמנם  סיבות ילדותיות ופוליטיות גרידא הביאו לביטול הישיבה. על  

היקר של חברי מועצה אשר ממילא פועלים בהתנדבות מלאה והשקיעו זמן רב בהתכוננות 

 לדיון עצמו.

שהיה  ם   אחד הנושאילנזק שאולי הינו בלתי הפיך שנגרם עקב דחית הישיבה בה  זאת עוד,  

שבוטלה בישיבה  להידון  הסולאריים  אמור  הפנלים  בתחום  הוא    .הוא  המפורסמות  מן 

תעריף ההחזר .  מעדכנת תעריפיה מידי רבעון וכן בסיום שנהברת חשמל לישראל )חח"י(  שח

עבור ייצור קוו"טש אמור להשתנות בסוף דצמבר שנה זו  ויפגע קשות בכלכליות הפרויקט 

חח"י, על היזם, תימת הסכם מול  ולרעת התמורה לעיריה ולתושב. ע"מ להיות זכאים לח

נוף מטעם העיריה,   לבצע מספר מהלכים שנכון לרגע זה נדחו ובספק אם  במקרה זה יפה 

 יבוצעו לפני דצמבר שנה זו.

מיטב לשבדרך כלל מבוצע בחודשי הקיץ וועוד  יש לבצע איתור ומדידת הגגות ,איטום הגגות  

לטובת אישור המועצה ה כל החומרים  זה כאשר  בקיץ  תוכנן להתבצע  לפני  ידיעתינו  וכנו 

 מספר חודשים ורק התנהלות כושלת של רה"ע עיכבה ועדיין מעכבת את אישור הפרויקטים.

ראוי לציין שביצוע האיטומים והעבודות בתחום בתי הספר בזמן הלימודים מגדיל דרמטית 

 את הוצאות הפרויקט ובטיחות הילדים ומציב סימן שאלה גדול על התכנות ביצועו.

ה ומשמעות גחמותיה הילדותיות שבאי כניסה נראה כי גם ראש העיר הבינה את גודל מחדל

חברי המועצה   19:58בשעה  קיבלו  ה מהתפזרות חברי המועצה,  כעבור שעלאולם המועצה ו

כי ישיבת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום  המודיע  ממזכירת המועצה  מייל  הודעה ב

רואה בקיומו של החוק המלצה בלבד, מתעלמת מכך למרבה הצער, ראש העיר    .25/8/2021



 
 
 
 

 
 

 
ת  יבות מועצה שלא מן המניין רק אחת לחודש, לא טורחת להגיע לישוכי יכולה לזמן ישיב

חברי מועצה משל הייתה מנהלת חברה פרטית שלה ולא גוף    30  –   שהיא מזמנת ומהתלת ב

לא למותר לציין, כי יחסה של ראש העיר למועצת העיר ולישיבותיה מלוות לא עירוני גדול.  

לישי להתייצב  טורחת  לא  שהיא  תוך  בזלזול  או אחת  לנהלן  מקומה  לממלא  ונותנת  בות 

 גין כדי לא להתמודד עם ביקורת.  פשעוזבת אותן במ

להתייחס  חברי המועצה המשתייכים לסיעות הח"מ על מכתב זה    18בנסיבות אלו, יקשה על  

ישיבות מועצה של וכפי שהתרענו בעבר, מי שיש   אברצינות לכינוס  לם המחיר  מן המניין, 

בנסיבות  משחקת במשחקי ילדים מעל גבם.  ,  אשר ראש העירהיקר אלו הם תושבי חיפה  

אלו, אנו דורשים התערבותך המיידית, הן בשיחה עם ראש העיר והן בחיובה האישי על רקע  

 בחיפה ובתושביה. מעשיה אתמול, בכדי לסייע בידינו שלא להמשיך הפגיעה 

 

 

 

 

 , בברכה     

 ב/       

 שטיינברג, בשם סיעת חיפה בשבילנו  -שרית גולן

 אביהו האן,  בשם סיעת הירוקים של חיפה  

 סופי נקש, בשם סיעת יונה יהב וצעירי חיפה  

 שמשון עידו, בשם סיעת הליכוד  

 יעקב פיינגולד, בשם סיעת מהפך בחיפה 

 תבור להט, בשם סיעת מרצ 

 צביקה ברבי, בשם סיעת איכפת לי מתושבי חיפה  

 ואב רמתי, בשם סיעת הבית היהודי י

 בשם סיעת שדולת הגמלאים   –אלי לנדאו 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 העתק:

 שרת הפנים איילת שקד 

 יאיר הירש –מנכ"ל משרד הפנים 

 עינת קליש רותם –ראש העיר חיפה 

 עו"ד ימית קליין –היועצת המשפטית של עירית חיפה 

 גב' עדנה הררי אברהם, מזכירת מועצת העיר חיפה 


