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 לכבוד  

 רותם - ד"ר עינת קליש

 ראש העיר חיפה 

 

 דרישה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין

 (א) לתוספת השנייה של פקודת העיריות [נוסח חדש]9לפי סעיף 

 

 תפקוד מערכת החינוך המיוחד  -  1נושא 

מיוחדים במסגרת ועדת החינוך, שיחות עם  לאחר שאילתות שהוגשו בנושא החינוך המיוחד, בקשה לדיונים 

 גורמי המקצוע, נראה שמצב החינוך המיוחד בעיר הולך ומתדרדר. 

 תפקוד המערכת מכל רחבי העיר. טענות על כשלים ב משיחות עם הורים רבים עולים 

ילדים מגיעים באיחור קבוע של חצי שעה עד שעה למסגרות   קיימת בעיה קשה בתחום ההסעות כאשר 

 ות תוך פגיעה קשה בילד , דבר המשפיע לרעה על כל ההתנהלות היומית של הילדים בכיתה. החינוכי

הורים אינם יודעים אם תהיה מלווה או לא תהיה מלווה לילד בהסעה ואם אין מלווה אז הילד נשאר בבית,  

ו לבי"ס ואם  דבר שהוא בלתי סביר לחלוטין,  כי כאשר מלווה לא יכול להגיע מכל סיבה, ההורה ייאלץ להסיע

 אינו יכול, הילד יישאר בבית. 

ילדים אשר גרים במרחק של רבע שעה מבי"ס נאלצים לעשות עם נהג ההסעות סיבוב של שעה וחצי לאיסוף  

 של כל הילדים ממקומות מרוחקים, (רכסים למשל), מה שמאלץ אותם לקום בשעה מוקדמת מאוד. 

וההורים נאלצים למצוא פתרון לאחר שעות הלימודים מה  חוסר בגננות לצהרונים של ח.מ ולכן אין צהרונים  

 שלא קיים במסגרות אחרות. 

הורים לילדים בחינוך המיוחד מיואשים, איכות חייהם נפגעת משמעותית, עבודתם נפגעת, הם מפסידים ימי  

 . עבודה רבים, מגיעים באיחור פעמים רבות, לר הגיוני וחמור שאנו כרשות עירונית מאפשרים מציאות זו 

טוענים שוב ושוב שאין עם מי לדבר, אין גורם שאפשר לפנות אליו במידי, ימים שלמים  החמור ביותר שהורים  

הם עסוקים בלרדוף אחרי גורמי המקצוע האמורים לעזור להם, פעמים רבות כשכבר מצליחים לתפוס מישהו,  

 מקבלים יחס לא הוגן וחסר סבלנות. 



כל הילדים מיוחדים) לטוב ולרע, ילדים רגישים שזקוקים    בעינינו  ים (שמדובר בילדים מיוחד אסור לנו לשכוח  

לכל התמיכה האפשרית. בלתי נתפס שדווקא האוכלוסייה הזו שזקוקה לכל התמיכה והמעטפת שתעזור,  

 זוכה להתעמרות וקשיים רבים.

 :   1בנושא מספר  הצעות החלטהלהלן 

קו חירום פעיל, לכל תלונה. כל הורה עם כל בעיה שיש לפתור כגון הסעה שעדיין לא הגיעה,    יוקם במידי .1

 ועד לסיום יום הלימודים.  7:00ההורה יקבל מענה מידי. קו החירום יהיה פעיל מהשעה 

תוצאות הסקר יוצגו  בקרב כל ההורים של הח.מ, בכדי לשמוע על בעיותיהם, ללמוד ולפתור.    רחב יבוצע סקר   .2

 חודשיים מהיום. בתוך ועצת העיר  למ

 ההסעות, התכנית תוצג למועצת העיר הקרובה    בעיית האיחורים של נהגייציג תכנית לפתרון  אגף החינוך  .3

אחראי ההסעות יבנה מסלול נכון והגיוני שנהג הסעות אוסף מאותו אזור מגורים כך שילדים מחיפה לא יאלצו   .4

 ת בי"ס. להתלוות מסלול שלם וארוך כשהם גרים בקרב

 יוקם מאגר מלוות להסעים לרבות מחליפות אשר יתנו מענה במיידי כאשר מלווה לא מגיעה להסעה.   .5

 

 

 

 

 השתוללות נהגים ברחבי העיר תוך סיכון חיי התושבים – 2נושא 

רחבי העיר תוך סיכון תושבים ויצירת מפגעי  של השתוללות נהגים ב  בחודשים האחרונים אנו עדים לתופעה

ם. תלונות נרחבות עולות ביחס לקיומן של  קשים המטרידים את מנוחת התושבים ופוגעים באיכות חייה  רעש

 מרוצי מכוניות בכבישים מרכזיים בעיר, בעיקר בשעות הלילה תוך סיכון חיי אדם ומטרדי רעש קשים. 

מספר רב  . התופעה אינה מטופלת וצוברת תאוצה ומתרחבת להתופעה מקיפה אזורים רבים ברחבי העיר

 של איזורים. 

 משטרת ישראל אינה שמה את כובד משקלה בנושא למרות פניות חוזרות ונשנות של חברי מועצה  לצערנו

 ושל ועדת הבטחון של עיריית חיפה לגורמי השיטור התופעה אינה מטופלת. 

 כדי לאפשר לתושבי העיר איכות חיים סבירה.    נדרש למגר את התופעה בהקדם

 2בנושא   להלן הצעת החלטה

סיירת הבטחון העירונית תפגין נוכחות במוקדים העיקריים ביחד עם משטרת ישראל במשך כל לילה   .1

 בשבועות הקרובים.  



בכוחות משותפים  יפגשו עם מפקד תחנת משטרת חיפה ויגבשו   ראש העיר ונציגים ממועצת העיר .2

 . ווח הארוךלט עירוניים ומשטרתיים תכנית אכיפה קשוחה לטיפול במטרד מסוכן זה משולבים,  

 .התכנית תוצג למועצת העיר בישיבת המועצה הקרובה

 

 כרטיסיות לילדים הגרים בריחוק מבית ספרם.  – 3נושא 

לבתי הספר  תלמידים הלומדים בבתי ספר המרוחקים מביתם   להגיע  שיוכלו  מנת  כרטיסיות על  מקבלים 

 סובסד. מ בתחבורה ציבורית והדבר 

 ות שתי קבוצות של תלמידים הזכאים לכרטיסיות:  קיימ

ילדים בכיתות מדעיות שמגיעים מכל מקום בעיר וילדים מכיתות רגילות שלא התמזל מזלם והם גרים רחוק  

 מבית הספר. 

שלא עומדים על  ילדים    מתחשבנים עםהזכאות לכרטיסיה קמה על בסיס מרחק מסויים. למרבה הצער,  

 מטרים בודדים ולא מספקים כרטיסיות עקב כך.  מספרקריטריון בשל פער של  

 במציאות זו הילדים נופלים בין הכיסאות ונאלצים ללכת ברגל, משום שהם במצב כלכלי קשה.  

 נדרשת רגישות וחמלה.  הדבר דורש פתרון ושיקול דעת ולא קריטריונים קשיחים חד משמעיים.

 

 3להלן הצעת החלטה לנושא  

המיוחדים והחריגים ותמליץ בפני המערכת העירונית על מתן כרטיסיות    תוקם וועדה שתבחן את המקרים

 לילדים במקרים מיוחדים כאלה.

 

 

 : הסכמי חכירה שלא חודשו בשטח העיר התחתית ותביעות משפטיות4נושא 

 

מדיניות  בעניין אישור שינוי    2.4.2019ביטול  החלטת מליאת מועצת העיר חיפה מיום  עניינו של נושא זה ב

 העירייה בעניין הארכת חוזי חכירה באזור המיובש של נמל חיפה 

 



 דברי הסבר:

"אישור שינוי  התקיימה ישיבת מועצת העיר חיפה מן המניין, אשר כללה נושא על סדר יומה:  2.4.2019ביום 

 .  מדיניות העירייה בעניין הארכת חוזי חכירה באזור המיובש של נמל חיפה"

המדיניות כלל החלטת מועצת העיר שלא להאריך הסכמי חכירה בין העירייה ובין אנשים פרטיים באזור  שינוי  

 המיובש של נמל חיפה, לתקופות נוספות מעבר לאלו הקבועות בהסכם החכירה שבין הצדדים. 

  , ללא אפשרות הארכה 2024לפיכך ובהתאם להחלטה זו, תקופות החכירה, ברובן, עתידות להסתיים בשנת 

 (פרט לאלו שהאריכו מסיבותיהם וטרם שינוי המדיניות). 

עולה כי כאשר הובא הנושא להצבעה לא היה הסבר מקיף כלל     2/4/19  -מתמלול של ישיבת מועצת העיר מ

על השפעת הפסקת הסכמי החכירה על העיר ומה ההשלכות המשפטיות העלולות לנבוע מהחלטה זו, נהפוך  

 לכן אף לא היו לו מתנגדים וכל הנוכחים בישיבה הצביעו בעד. הוא הנושא הוצג כנושא פעוט ו

בסוגיה זו על ידי חברת המועצה סופי  שאילה בנושא (רצ"ב השאילתה)  הועלתה    5/11/19  -במועצת העיר ב

הוצגה בפני חברי מועצת העיר כלל התמונה וכי לכאורה הוסתרו חומרים והוסתרו ההשלכות    נקש ולפיה

 העתידיות על העירייה. 

האם אין עילת תביעה מצד החוכרים בגין התחייבות והסכמים בין העירייה לחוכרים,   בדיון הועלתה השאלה 

במידה ויהיו תביעות איך זה ישליך  וב,  מדוע לא הוקמה ועדת חריגים לבחינת כל חכירה וחכירה  והכי חש

 עלינו חברי המועצה שהצביעו ללא שהובא ובפניהם כל החומרים וההשלכות. 

הינה גיבוב של אמירות שבינם לבין השאלה אין קשר אלה ניסיון למוסס את התשובות    בה שהתקבלההתשו

 באמירות על מדיניות העירייה שהשתנתה וכי יש לשמור על האינטרס הציבורי. 

 : בשאלת ההמשך האם אנו חשופים לתביעות תשובת ראש העיר היתה 

 

ם לא מבינה מה ההשלכות של תביעות משפטיות על  כנראה שראש העיר לא הבינה אז כמו שהיא גם היו 

ראה מקרה התביעות במבואות הדרומיים של חיפה    –הקופה הציבורית הריקה ממילא של עיריית חיפה  

מיליון שקל ועוד תביעות רבות שהעירייה נחשפה אליהם בעקבות    100  -שחשפה אותנו לתביעות של מעל

ועצות אחיתופל שראש העיר מקבלת לכאורה מיועצים  החלטות המתבססות על קפריזות של ראש העיר  

 כאלו או אחרים. 

כל החומרים ולא ניתן הסבר מקיף על    2/4/19  - שלא הובאו בפני חברי מועצת העיר ב  יתירה מכך, חמור הוא  

 תמלול הישיבה הדן בנושא).  "ב  ההשלכות. (מצ

 ו הסברים מספקים בנושא.  שאילתא דומה הוגשה על ידי חבר המועצה אביהו האן וגם אז לא ניתנ



אשר אינה מתחשבת בנסיבותיו של כל מקרה,    גורפת וכלליתבתמצית הדברים יאמר, כי המדובר במדיניות  

ולעיתים   יכול  להיגיון ולצדק. החלטה שאינה לוקחת בחשבון נסיבות של כל מקרה ומקרה    חוטאתואשר 

ופועלת באופן גורף ועיוור לגבי כל בקשה להארכת הסכמי חכירה, עלולה להסב לנזק ועיוות הן לתושבי העיר  

 והן לבעלי הקרקעות. 

אביב תל  עיריית  הדוגמא:  טומ-לשם  אשר  חכירה  הסכמי  להארכת  וכללים  נהלים  גיבשה  בחובם  יפו  נים 

שיקולים שונים, הן של העירייה והן של הצד המבקש להאריך את הסכם החכירה, כך שמי מהצדדים לא  

 . כמו גם ימקסם את רווחי שני הצדדיםיפגע שלא לצורך, 

בעלי   מצרכי  בוטה  באופן  מתעלמת  חיפה,  נמל  באזור  חכירה  מאריכה הסכמי  אינה  אשר  גורפת  מדיניות 

יים, אשר השקיעו את מיטב כספיהם ומשאביהם בנכסים וקרקעות אלו, כמו גם  הנכסים והקרקעות הנוכח

 התעלמות מצרכי העירייה ואינטרסים שלה.  

יש צורך במדיניות המשקפת את מכלול האינטרסים והשיקולים שיש לקחת בחשבון עת נדרשים לשאלה  

 יה ובעל הנכס/הקרקע.אם להאריך הסכם חכירה מסוים אם לאו והמשקף את צרכי שני הצדדים, העירי

 על כן, מובאת בזאת הצעת החלטת מועצת עיריית חיפה שלהלן: 

  2.4.2019מליאת מועצת העיר חיפה מחליטה בזאת לבטל את החלטתה שהתקבלה בישיבה מיום   .1

 בעניין אישור שינוי מדיניות העירייה בעניין הארכת חוזי חכירה באזור המיובש של נמל חיפה.  

קים ועדה אשר תגבש נהלים וכללים לפיתוח מדיניות איכותית של הארכת  מליאת מועצת העיר ת .2

 הסכמי החכירה של עיריית חיפה.  

הועדה תמליץ למועצת העיר על מדיניות איכותית ומושכלת בדבר הארכת הסכמי חכירה בעיריית   .3

 חיפה ובהתאם להנחיותיה תגבש מדיניות חדשה בנושא.  

ל ידי הועדה תובא לאישור החלטת מליאת מועצת העיר  המדיניות החדשה אשר תפותח ותגובש ע .4

 ואשר תחליף את המדיניות העירייה מאז ואילך.  

 

ו  –  5נושא   הספורטתפעול  מגרשי  של  לקויה  במקום  -תחזוקה  תאורה  והחזרת  דשא, 

הספורט במגרשי  שפורקה  המיתדרדר  דשא-התאורה  מצבם  מאז   לאור  המגרשים  של 

 העברתם לעיריית חיפה מאתו"ס 

, באמצעות היועצת המשפטית לעירייה באופן חד צדדי, כי היא  הודיעה ראש העיר לאתו"ס  22.10.20ביום  

וביטול רשות   בין עיריית חיפה לאתו"ס בקשר למגרשים המפורטים להלן,  מורה על הפסקת ההתקשרות 

דשא אשר נמסרו לתפעול  –השימוש שניתנה לאתו"ס בהם, כאשר המשמעות היא החזרת מגרשי הספורט  

 1.1.21עיריית חיפה החל מיום  אתו"ס, לרשות הספורט העירונית של



ההחלטה התקבלה ללא שנמסרו להנהלת אתו"ס, לדירקטוריון אתו"ס ו/או לכל גורם מקצועי אחר באתו"ס  

נימוקים ו/או הסבר בכתב להחלטה אשר התקבלה ב"הנהלת העירייה" כפי שמצוין במכתב, וללא שהחלטה  

 זו של "הנהלת העירייה" צורפה למכתב.  

 "):המגרשים, ( להלן: "22.10.20במכתב מיום   4,8,11,12רים הבאים, המופיעים כנכסים האת 4מדובר על 

 כל מגרשי אתו"ס הנמצאים ברחוב קדושי יאסי בחיפה.  –מגרשי אתו"ס  .1

 כל מגרשי אבי רן הנמצאים ברחוב צביה ויצחק בחיפה.  –מגרשי אבי רן  .2

 אצטדיון אתלטיקה קלה בנו"ש, דרך דורי.  -אתלטיקה  .3

ומגרשי המיני פיץ' הצמודים להם, הנמצאים בקריית חיים,    –ק. חיים  מגרשי   .4 כל מגרשי הכדורגל 

 חיפה.

 

הטענה של ראש העיר היתה כי העברת המגרשים הנ"ל  מתאגיד אתו"ס לעיריית חיפה תגרום לייעול התפעול  

 להפחתת הוצאות תפעול.    -ומשכך 

בעלי רישיון עסק בתוקף, אישור משטרה,    כל המגרשים הועברו כאשר הם במצב אחזקה מעולה, כולם

אש ומשרד העבודה, כל התאורה פועלת, הדשא מטופח וללא כל טענה מצד המשתמשים  -בטיחות, כבוי

 כלפי אתו"ס על רמת הפעלת המגרשים. 

בסמוך להעברתו לעירייה שיפוץ נרחב   במיוחד יש לציין את אצטדיון אתלטיקה קלה שבו סיימה אתו"ס

כולל הוספת מסלול חימום, החלפת כל מסלול הרקורטן לחדש ושיפוץ תשתיות כולל החלפת ארון חשמל,  

 הגדלת קיבולת החשמל, פנסי תאורה חדשים ועוד. 

 ככל שחלף הזמן התבררה גודל הטעות.  

הורים    בעיקר  מתושבים,  רבות  תלונות  שקיבלנו  לכך  הביא  ביחס  המהלך  הגיעו  התלונות  עיקר  לילדים. 

 למגרשי אבי רן ולמגרשי אתו"ס במבואות הדרומיים של חיפה ולמגרשים הנוספים בקרית חיים. 

המצב במגרשי אתו"ס הוא שכיום אין תאורה כלל, והמגרש של הדשא הסינטטי מושבת במרבית השטח עקב  

ע"י   שתוקנו  (תקלות  מים  צינור  בפיצוץ  תקלה  לתקן  יכולת  ממועד  אי  מיום/יומיים  יאוחר  לא  אתו"ס 

 חודשים הדשא הסינטטי שם מושבת ולא מתאמנים.  7 -התרחשותן), וכעת כבר למעלה מ

בעיה נוספת היא היעדר מושבים לצפייה להורים ולאורחים, היעדר הצללה בספסלי התצפית שכן קיימים  

 לדים.  בחלק מהמגרשים, תחזוקה לקויה של המדשאות וחוסר תאורה במלתחות לי

היה ניתן לחשוב כי העברת האחריות לרשות הספורט תביא לא רק להתייעלות אלא גם לניהול ושיפור מצב  

 המגרשים, אך בפועל תחזוקתם הלכה והתדרדרה.  



בנוסף, המצב באצטדיון אתלטיקה קלה בנו"ש הוא של טענות בטיחות חמורות של משרד העבודה לגבי  

 צטדיון. הטריבונה עד כדי איום בהשבתת הא

חדשים בלבד, לאחר שאתו"ס ניהלו את המגרשים ( ואת אצטדיון קריית אליעזר    10וכל זה התרחש במשך  

 קודם לכן) במשך עשרות שנים בהצלחה מרובה. 

 

 על כן, מחליטה מועצת העיר כדלקמן:

 

בין עיריית חיפה לבין אתו"ס, מורה מועצת    2018בהתאם להסכם בר הרשות שנחתם בספטמבר   .1

על חידוש ההתקשרות בין עיריית חיפה לבין אתו"ס לפי ההסכם, באופן שאתו"ס תחזור ותקבל  העיר  

 . 31.12.20רשות השימוש והתפעול במגרשים הנ"ל כפי שהיה עד ליום 

 

 . 1.1.22מועד חידוש ההתקשרות יהיה החל מיום  .2

 

המגרשים המופיעים במכתבה של היועצת המשפטית לעיריית חיפה אל אתו"ס מיום    4מדובר על   .3

 והידועים בשמות כדלקמן:  4,8,11,12המצוינים כנכסים מס':  22.10.21

 

a.  מתקן מגרשי אתו"ס הנמצאים ברחוב קדושי יאסי בחיפה.  –מגרשי אתו"ס 

 

b.  ביה ויצחק בחיפה. מתקן מגרשי אבי רן הנמצאים ברחוב צ –מגרשי אבי רן 

 

c.  מתקן אצטדיון אתלטיקה קלה בנו"ש, דרך דורי.  –אתלטיקה 

 

d.   מתקן מגרשי הכדורגל ומגרש המיני פיץ' הצמוד להם, הנמצאים בקריית חיים,    –מגרשי ק. חיים

 חיפה.

 

בתפעול המגרשים בנוסף לכל תקצוב    לתקצב את אתו"ס בגין העלות המלאה והכוללת של אתו"ס .4

, הכל על פי תחשיב שיועבר ע"י אתו"ס לאישור  2022אחר שאותו תאשר מועצת העיר לאתו"ס לשנת  

 ועדת הכספים של העירייה. 

 

להנחות את חברת אתו"ס להכין בתוך חודש מהיום תסקיר על מצב המגרשים והפעולות הנדרשות   .5

לתחזוק הנוגעים  הליקויים  כלל  ושדרוג  להסדרת  לשיפוץ  הצעה  וכן  הספורט,  במגרשי  שוטפת  ה 



מגרשי הספורט, (תאורה, דשא סינטטי, הצללה לקהל ההורים, ספסלים וכו'), ובצידה אומדן עלויות  

כניסה   אתו"ס  לנציגי  תאושר  כך  לצורך  העירייה,  של  הכספים  ועדת  לאישור  יובאו  אשר  כספיות 

 ת חיפה.למגרשים בהודעה מראש לרשות הספורט של עיריי 

 

 גביית דמי שימוש בגין מגרשי הספורט ואופן הקצאתם לקבוצות– 6נושא 

שימוש   דמי  וגביית  עירוניים)  ואולמות  פתוחים  (מגרשים  הספורט  במגרשי  השימוש  אסדרת  בעקבות 

בעבור    מהקבוצות  משמעותית  קטן  בפועל  הספורט,  לטובת  גדל  אשר  התמיכות  תקציב  בפועל,  כי  עולה 

 הקבוצות הנדרשות לשלם דמי שימוש גבוהים בגין מגרשי הספורט והאולמות. 

לידינו עולה חשש להקצאה לא שוויונית של מגר  בין  שיתירה מכך, מתלונות שהגיעו  י הספורט והאולמות 

רשי הכדורגל כאשר העובד האחראי על ההקצאות, עבד במקביל כמנהל מחלקת  , בעיקר ביחס למגהקבוצות

נוער של אחת העמותות המשתמשות במגרשים. זאת ועוד, עמותות ספורט שלא ביקשו לקבל תמיכה עירונית  

נדרשות כעת לשלם עשרות אלפי שקלים על מגרשי הכדורגל מה שיביא בהכרח לפגיעה בילדים עצמם, רבים  

   סוציו אקונומיות נמוכות. מהם משכבות  

 במצב זה מועצת העיר מחליטה כדלקמן: 

לקבוצות   בעבר  או  בהווה  קשור  שאינו  אחר  אדם  למנות  הספורט  רשות  מנהל  את  מנחה  העיר  מועצת 

 הספורט. 

 מנהל רשות הספורט ידאג לפעול להקצאת מגרשים באופן גלוי ושוויוני בהתאם לגודל הקבוצות וצרכיהן. 

דמ מחירון  להשתמש במתקנים  ייערך  לקבוצות הספורט  וראוי שיאפשר  הולם  בעבור המגרשים  שימוש  י 

 שכר הלימוד של המתאמנים בגין זאת.  העירוניים מבלי שהדבר יביא לקריסת הקבוצות או להעלאת 

 מחירון המגרשים יובא לאישור ועדת כספים ווועדת תמיכות.  

 

 

 

 (בגני שעשועים) תאורה במגרשי הספורט ברחבי העיר – 7נושא 

כעניין של מדיניות ללא סיבה מוצדקת, התאורה במרבית מגרשי הכדורסל והכדורגל המפוזרים ברחבי העיר  

כך יוצא, שבני נוער  ).  19:00והמשמשים לפעילות פנאי לתושבי השכונות נכבית בשעה מוקדמת (לרוב בשעה  



לעשות זאת אלא במגרשים בתשלום  ומבוגרים המתפנים לשחק בשעות המאוחרות של הלילה לא יכולים  

 בהיעדר תאורה.  

 במצב זה מועצת העיר מחליטה כדלקמן:

 .  22:00לתאורה במגרשי הספורט בשכונות העיר עד לשעה   מנכ"ל העירייה ידאג 

 

 של חברי מועצת העיר : טיפול בשאילתות והצעות לסדר8נושא 

 

הטיפול במענה לשאילתות ודיונים בהצעות לסדר המוגשים על ידי חברי מועצת העיר לוקח זמן  

ובין אם בעניין    להגשתה  רב, בין אם לעניין מענה לשאילתות שלא נעשה מיידית בישיבה הסמוכה  

 הצעות לסדר על רקע ריבוי מגישי ההצעות.  

אינן מטופלות ביותר  מצב, שהצעות לסדר חשובות  נוצר  לצורך ההכרחי    כך  ובהתאם  במועד 

 בכך יש לעכב באופן ממשי ולפגוע בפעילות חברי המועצה.  והרלוונטי לתקופה בה הוגשו. 

 לפיכך מועצת העיר מחליטה כדלקמן: 

 

 שאילתות יטופלו בתוך חודש ימים ועד לישיבה הסמוכה להגשת השאילתא כאמור בחוק.  

וכן,   ימים  יידונו בתוך חודש  ימים בסמוך  שאילתות שלא  הצעות לסדר שלא הועלו בתוך חודש 

 להצעה יועלו לדיון במרוכז בישיבת מועצה שלא מן המניין שתכונס לשם כך. 


