
 

 

 28.10.2021                  פנים הגברת איילת שקד  שרת ה    לכבוד 

     ערוריית של עיריית חיפה בראשות הגברת עינת קליש רותם התנהלות שהנדון:  

   שלום רב

 1שלשום דחתה מועצת העיר חיפה את הצעת התקציב של השנה הנוכחית.   .1

ראש העיר עינת  ואין ל פה פרשו ממנה.חיבעיר  הקואליציה רוב חברי ף לכך ש דבר זה מצטר .2

 רוב במועצת העיר כבר זמן רב.  קליש  

 ועוד.   ביתנו יהודי ישראל  סיעות מרצ , והבית ה כל הסיעות מחברי מועצה מ .3

 פקידה. ס מקיר לקיר ראש העיר כושלת בתמה שמוכיח שיש פה קונצנזו .4

 חה אי מתן מענה ובעיות חמורות . אני מקבל יום יום פניות מתושבי העיר על הזנ .5

ה בכל המדינה ובכל אופן ראש העיר לא רק שלא נלחמת  פה ידועאציין שבעיית החזירים בחי .6

 חיות איתם ביחד.  בהם אלא אמרה באחד הראיונות שחייבים ל

רטיה שקיפות ומתן מענה לציבור ובאופן  המושג דמוקשמעה על ל קליש לא  למש אציין ש .7

 2עולם לא עונה לשאילתות שנשלחים אליה.  קבוע מ 

ך גם לשאילתות שהיא מקבלת מחברי  כתבים שהיא מקבלת מארגונים ואנשים וכלמכך גם  .8

 3. על פי חוק לענות להם   ומחויבתועצה  מ

 מדובר בדפוס פעולה קבוע .  .9

 יעוץ המשפטי הדברים הולכים כך ובעוד גופים. לקת הילצערי גם במח .10

 . מסרבים לענות . למה? ככה   פש מידע די בשביתה ופשוטגם מחלקת חו .11

פון כנגד  צוז ציין שאני הגשתי תלונה הן למבקר המדינה והן למשרד הפנים ממונה מחא .12

האם   היום התפסרמה כתבה בעניין רק   התנהלות היחידה לחופש מידע במשרד המשפטים.

  4טענות? כמובן שלא... עיריית חיפה הגיבה ל

זעתרה מראשי  זה התחיל במינוי ההזוי של רגא  ציין שגם בגזרה הציונית בעיר חיפהא  .13

 יר. לסגן ראש הע   ותוך חיזבאללה   תנועת החרם

י נרחב מבחינת ראש העיר לא היה לה שום  אמנם המינוי בוטל אבל רק בגלל לחץ ציבור .14

 . בעיה שתומך בידיס מוצהר ותומך חיזבאללה מוצהר יהיה סגן ראש העיר 

דמת בכל הכוח את בית הגפן מתנ"ס עירוני שמקדם אירועי בידיס  ירייה מקבנוסף הע .15

 5וב תושבי העיר.  ר  גד ישראל למרות התנגדות והנכחת הנכבא פלסטינית ופעילות חרם נ

כמו למשל ארגון אשה לאשה(  )  תקציבים עירוניים.שמקבלים נכסים ו   BDSישנם ארגוני   .16

.  בנכסים עירונים ועוד  כנסים של חברי כנסת ועוד  הארגונים הללו עושים קורסים בעד נכבא

קיום אירועים  אסור ל משרד הפנים שמדובר בדבר שמנוגד הן לחוק החרם והן לחוזר מנכ" 

 6  . האם זה מזיז לעירייה?  לא!  ם פוליטים בנכסים עירוני

זה ופועלים בניגוד  הם מפרים את החויותר מזה יועמ"ש העירייה עו"ד ימית קליין קבעה ש .17

 לחוק.  

 לא נענו.  אום! חברי מועצה ששלחו שאילתות כבר לפני חודשים  האם הארגון פונה? מה פת .18

ה? ככה.! בקשת חופש מידע  בהרבה נכסים עירונים אין דגלי ישראל בניגוד לחוק הדגל . למ .19

 רר באיזה נכסים יש דגלים ואיזה אין פשוט לא נענית. לב
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 ים זהו. הבינו מזמן את הנקודה אנחנו עושים מה שאנחנו רוצבכלל בעיר חיפה  .20

 תושבי העיר ורוב מועצת העיר הינם נגד . העיר חיפה הדרדרה רוב   .21

רי מועצת העיר נציגי הציבור לשמוע מה חב אני קורא לך לבחון לעומק את הטענות לזמן את  .22

   קורה שם 

 באופן סופי.  ותה  ולהדיח א ת קליש לשימוע זמן את גבר לאחר מכן יש ל .23

פה יהיו שמחים ורגועים שסוף סוף יש  , תושבי חיבטוחני שהעיר חיפה תחזור למסלול הבטוח .24

 גוף שמוביל את העיר.  

 כים לעומת העירייה אני לא נעלם ומגיב.. מאני לרשותך בכל שאלה או בקשת מס .25

 

 בברכה 

 ל בצלמו  שי גליק מנכ" 

 

 העתק :  

 מר יאיר הירש מנכ"ל משרד הפנים 

 הממונה על חיפה במשרד הפנים מר פאיז חנא  

 צת העיר חיפה חברי מוע 


