
 
 
 
 

 

 

 
2022,למרץ14

לכבוד

הגב'איילתשקד

שרתהפנים

במייל



ג.נ.

 עיריית חיפה – 2022בקשה למתן ארכה לאישור תקציב לשנת  :הנדון

 ]נוסח חדש[()ב( לפקודת העיריות 1)ב206לפי סעיף  

   

הח"מ, הנמנים על רוב חברי מועצת העיר חיפה פונים לכבודה בבקשה לעשות שימוש 

()ב( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ וליתן אורכה של שלושה 1)ב206לפי סעיף בסמכותה 

יפורט להלן.לעיריית חיפה, הכל כפי ש 2022לאישור תקציב לשנת חודשים 

 .1 , לך כידוע חודשיםאיבדהראשהעיר מספר במועצת-עינתקלישלפני רותםאתהרוב

אתהעיר לאופוזיציהויחדהקימו קואליציהחברו ומספררבשלחברי מועצתהשינוי,

 תחתבחיפה חיפה העיר של ונמשכת ההולכת ההתדרדרות את לעצור מטרה מתוך

,בתיירות,בבנייהבשללתחומיםבחינוך,ברווחה,בבטחוןהאישיהנהגתהשלראשהעיר,

ךבעיקר,ניכרהיהלאורךהשניםכיראשהעירפועלתבכלהקשורלכספיהציבורועוד.א

ויודגש,.באופןחסררסן,תוךהגדלתההוצאותהעירוניותוהקטנהממשיתשלההכנסות

כושלתהההינהתוצאהישירהשלהתנהלותאובדןרובשלקואליציהיציבתלראשהעיר

 קפאה העיר בה שנים כשלוש של שלבתקופה לתחתית התדרדרה ואף שמריה על

 התחתית.

מעמדה .2 את לאבד עלולה וכי חיפה עיריית של הכלכלית להתרסקות כבד חשש מתוך

 בזהירות השינוי" "מועצת היום פועלת איתנה, לשינוייםכרשות הנוגע בכל רבה

 קליטתתקניםואישורי אישורי למרבההצער,רגיל-תקציבבלתיתקציבייםשוטפים, .

 ךניתןלומרעלהתנהלותהשלראשהעיר.לאכ

ידועהומוכרתכעיראיתנהפיננסיתשהתנהלהבמשךהייתההעירחיפהאםקודםלכן, .3

תקציבית והתנהלות אחראית למנהיגות הודות ומאוזן מבוקר , תקין באופן עשורים

ושמרנית שנכונה הרי של התנהלותה העיר הכנסותההביאראש של למינימום אותנו

 שהעירייהלאידעהמאזומעולםהןבהכנסותהעצמיותוהןבהכנסותממשלה.

למרותכלאלו,ראשהעירלאהשכילהלהביאבפניהמועצהתקציברגילמאוזןואחראי, .4

נהפוכו.תקציבהעיריהמעלהכיראשהעירמבקשתלהמשיךולקלוטכחאדםנוסף,כך



 
 
 
 

 

 

 
 שנתיים ישבתוך העירונית האדם כח למצבת תוכנית400תווספו כל ללא תקנים

 התייעלותשתאפשרהגידולהעצוםבהוצאותכחהאדם.

יתירהמכך,ראשהעיראשרממשיכהלטעוןבכלמקוםכימצבההכלכלישלהעירטוב .5

 היוםבמכתב )כך פעם המסיתשפרסמהמאי פוליטי עםמניפסט העירייה עובדי לכלל

 חברי נשעןהמועצה(כנגד הרגיל התקציב כי מכך להתעלם ממשיכה שהיא תוך

לאיעמדו2023,אשרבשנתשקליםשהןהכנסותחדפעמיותמיליון145בהכנסותיועל

של כלכלי לגרעון העירייה את תביא אשר הטבעית, השכר זחילת לצד וזאת לרשותה,

 שקלים.מיליונימאות

 

גרסאותתקציבשהוגשו3אודותישיבות7דנהמועצתהעירבמשךעלרקעהאמורלעיל, .6

 מועצתהעיר ידי ונדחתהעל כאשרהגרסההשלישיתנדונה פעמיםעלרקע3למועצה,

יצויין,כיבעודבמהלךחודשהתעקשותראשהעירשלאלהביאתקציבמעודכןומאוזן.

מועצ ישיבות רצף העיר ראש קיימה פברואר ותחילת כיווןינואר שינתה בהמשך ה,

ובמשךכחודשימיםנמנעהמלכנסישיבותועדתכספיםומועצהאודותהתקציב)למרות

 מייליםשנשלחועלידייו"רועדתהכספיםבנושא(.


לאחרשראשהעירהגישהבאמצעותהגזברגרסהנוספתשלתקציברגיל,בסופושליום,ו .7

 לתקציבהחליטו שינויים להביא העיר במועצת הסיעות ראשי מרבית מלא בתיאום

 המוסכמיםעלידם.


ובמסגרתהאשרזומנהמטעםראשהעירהתקיימהישיבתועדתכספים10/3/2022ביום .8

אישרהועדתהכספיםפהאחדאתהתקציבעםהשינוייםהמוצעיםעלידיחבריהועדה

לנס והן לתקציב הן התייחסו אשר השינוייםשפחהתקינה. כלל בוויובהר, עדתוהוצעו

 שקיימה שיחות במסגרת הועלו כספים העיר בשיחותראש העיר מועצת חברי עם

 פרטניות.


ליום .9 בתקציב לדיון מועצה ישיבת לזמן העיר ראש הורתה כספים לוועדת הזימון עם

23/3/2022 נודעכיבכוונתראשהעירלדחותהדיוןבמועצהאודותיחדעםזאת,לח"מ.

נדחהלהתקציב עודשניתאריכים29/3/2022-ואכןהדיון כאשר30/3+31/3והתווספו

31/3/2022-ה התקציבהינו לאישור האחרון המועד אנשי. כי היא הפורמלית טענתה

נמסרלידיהחתומיםמטההמקצועמבקשיםלבדוקאתסעיפיהשינויהמבוקשים.מנגד,

ריהכיראשהעירכלללארוצהלהעביראתהתקציבלאישורממספרגורמיםבכיריםבעי

מתוךשאיפהשמועצתהעירתתפזר"אוטומטית",ובכך,כךהיאסוברת,תוכללנהלהעיר

,ברורלנושכלהפעולותשנוקטתראשכנדרשבחוקללאכלפיקוחובקרהעלפעולותיה

 .העירהינםלסכלאתהעברתהתקציבשאושרבועדתהכספים





 
 
 
 

 

 

 
הח"מאנ .10 הקיצונית,ו מהתנהלותה מאוד ראשמודאגים של תקינה והבלתי המזלזלת

 עושיםהכלכדילנהוגבאחריותרבהוזהירהבניהולהתקציב.והעירחיפה


לאפשרקיוםדיוןמקצועיויסודיבתקציבשהוגשעלידיראשהעיררקלאחרונהעלמנת .11

ועדתכספיםרקביום לידי מרביתחברי7/3/2022)הועבר ידי ובשינוייםהמוצעיםעל )

לאשר לח"מ ותסמכותבחוקנבקשמכבודהלעשחברימועצה(31מתוך19המועצה)

לעיריית  2022לאישור תקציב רגיל לשנת  חודשים נוספים 3אורכה של 

 קובעכי:()ב(1)ב206סעיף.חיפה

(, לפי הענין, להאריך את 1"שר רשאי, במהלך שלושת החודשים או ששת החודשים האמורים בפסקה )

תעלה על שלושה חודשים; לא יאריך התקופה לאישור התקציב על ידי המועצה לתקופה נוספת שלא 

השר את התקופה אלא אם כן שוכנע כי קיים סיכוי של ממש שהמועצה תאשר את התקציב בתוך 

התקופה שיאריך, וכי המשך פעילות העיריה בלא תקציב שנתי מאושר בתקופה שיאריך לא יביא ליצירת 

עשרה אחוזים או יותר בחישוב שנתי, ג, בתקציב העיריה, בשיעור של 140גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 

 ".או לניהול כספי העיריה באופן בלתי תקין

וכזההנותןזן,כךשיהיהראויומאו2022הערותושינוייםלתקציבהביאוותמכובהח"מ .12

ג הדעת בשנת הצפויות להכנסות 2023ם תקציב כי הכנסות2022ולעובדה על נשען

תקציבלאישור,כדרישתהסעיף,סיכוישלממשקייםגבוהותחדפעמיות.בהתאםלכך,

זו לבתקופה ובהתאם העיר מועצת ידי בעדעל הצביעה אשר הכספים בועדת הצבעה

שמבטיחהתקציבעםהשינוייםבוהואכזה.בנוסף,התקציבבכפוףלשינוייםשנערכובו

שוטף גרעון יווצר בנשלא תקין, באופן ינוהלו העיריה כספי כי מבטיח יגודוכן,

מועצתעירופתיחתרלהתנהלותהשלראשהעירעדכה)לרבותאיושמשרותללאאישו

עלהקופההציבוריתבאחריותותוך,כלזאתתוךשמירההרשאותללאמקורותמימון(

 כפישנעשהעדכה.המשךמתןשירותיםלתושביהעיר

 בברכה,

 שמשון עידו  סגן ראש העיר

 

 סופי נקש   

העיר ויו"ר ועדת סגנית ראש 

 כספים

 

 דיין-רו"ח אלי בן קיריל קארטניק שטיינברג-עו"ד שרית גולן
 יואב רמתי צביקה ברבי תבור להט

 אלי לנדאו תמי ברק יעקב פיינגולד
 חדווה אלמוג גרי קורן לזר קפלון
 אור ברק יוסי שלום יצחק בלס

  רג'א זעאתרה שהירה שלבי
   



 
 
 
 

 

 

 
 



 מנכ"ל משרד הפנים –מר יאיר הירש 

 הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים –מר פאיז חנא 

 ראש העיר חיפה –ד"ר עינת קליש רותם 

 



 


