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 התראה טרם פניה לערכאות משפטיות  –אי העברת תקציב ארגון העובדים הנדון: 

    

 הורני לפנות אליך כדלקמן: מרשי, ועד עובדי עיריית חיפה,  

 
אשר התקבלה ברוב של  , כאשר ההחלטה 2022אושר על ידי מועצת העיר התקציב הרגיל  לשנת    30.3.2022ביום   .1

 הייתה: נגד,   7 -חברי מועצה בעד ו 17

הצעת התקציב הנוכחית שהוגשה לפני הישיבה הזו    2022מועצת העירייה מאשרת את התקציב הרגיל לשנת  "

שלי מ.ל(, בהתאם לפקודת העיריות    –וח אדם, דברי הסבר, חוות דעת הגזבר העירייה )כך במקור  כולל תקני כ

בכפוף לשינויים שהקריא גזבר העירייה  ,  11.3.22  -נוסח חדש, בכפוף לשינויים שהועברו על ידי ועדת הכספים ב

ל העירייה לגבי סעיף  סמוך להחלטה הזו ופורטו קודם בפרוטוקול ובכפוף לחוות הדעת היועצת המשפטית ש

    ".שלי מ.ל( – שכר, של עשרים מש"ח )כך במקור 

 
מן האמור לעיל עולה כי החלטת המועצה לאישור התקציב עברה ברוב ואף פרוטוקול הדיון נחתם בחתימת ראש   2

 העיר ומזכירת המועצה. 

 
₪, אשר היה אמור    1,946,000במסגרת התקציב שאושר במועצה, הופיע תקציב ארגון העובדים בסך כולל של   3

 להיות מועבר לארגון העובדים. 

 

חרף העובדה כי התקציב אושר באישור המועצה, נודע לארגון העובדים כי כאשר הובא לחתימתה של ראש העיר   4

הוראת התשלום, סירבה היא לחתום על כך, תוך שהיא נמנעת מלשלם לארגון העובדים את תקציב הארגון כפי  

 מועצה במסגרת אישור התקציב. שנקבע בהחלטת ה

 
נמצאנו למדים, כי ראש העיר בוחרת לרמוס ברגל גסה את החלטות מועצת העיר ולהימנע מביצוע תשלום אשר   5

אושר כדת וכדין, תוך התעלמות מהנזקים הרבים להם גורמת ראש העיר בהתנהלותה זו. כך, עתיד ארגון העובדים  

לאלפי עובדי העירייה, כמידי שנה בשנה, אולם עיכוב העברת הכספים על ידי  לרכוש שי לחג לקראת ראש השנה  

ראש העיר מסב נזק רב לארגון ומונע את היכולת להזמין את השי לחג במועד, על מנת שיוכלו לחלקו לעובדים  

 בסמוך לחג. 
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הוראת התשלום, סמכות אשר הינה בבחי 6 על  בסמכותה לחתום  העיר שימוש לרעה  ראש  עושה  נת סמכות  כך, 

נוכח העובדה כי מועצת העיר אישרה ביצוע תשלום זה כבר בחודש מרץ  ממשי  פורמלית בלבד וללא שיקול דעת  

והכל במטרה לבוא חשבון עם ארגון העובדים בשל הכרזת סכסוך    2022במסגרת אישור התקציב הרגיל לשנת    2022

 העבודה בימים אלו. 

 
ים ופסולים, של נקמנות גרידא בארגון העובדים והעומד בראשו,  התנהלותה של ראש העיר מונעת משיקולים זר  7

רמת היחסים בין העירייה לארגון העובדים, בייחוד  שיקולים החורגים ממתחם הסבירות ואין להם כל מקום ב 

עת הכספים אושרו כדין וכעת עושה ראש העיר דין לעצמה עת היא מעכבת בחוסר סמכות מוחלט את הכספים  

 רגון העובדים. מהעברתם לידי א

 
אשר על כן, נדרשת ראש העיר להורות על העברת הכספים לאלתר, תוך מניעת נזקים נוספים לארגון העובדים   8

אשר נגרמו כתוצאה מעיכוב העברת הכספים עד ליום זה, עת נדרש כיום ארגון העובדים להזמין את שוברי השי  

 לחג, כמידי שנה בשנה. 

 
תבחר שלא לפעול כן, ייאלץ מרשי לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו,  העיר ראש ככל שאבהיר כי  9

ואף חיובה האישי של ראש העיר בנזקי ארגון העובדים, כתוצאה מצעדיה הבלתי    לרבות פניה לערכאות משפטיות

 חוקיים של ראש העיר ואשר נעשים בחוסר סמכות מוחלט. 

 
 . התראה נוספת לא תישלח 10

           
 פי כל דין. -על ים והעובדור לעיל כדי להוות ויתור ו/או לגרוע מכל זכות ו/או טענה השמורות עם מרשי  אין באמ 11

 
      
 בכבוד רב ובברכה     

  
  מרדכי לוין, עו"ד            
          

 
 העתק: 

 ראש העיר  – רותם -ד"ר עינת קליש

 יו"ר הסתדרות המעו"ף   – עו"ד גיל בר טל

 מנהל חטיבת רשויות מקומיות  – אהרוני עו"ד רונן  

 חיפה  מרחב ההסתדרות ביו"ר   – משה מזרחי מר 

 מזכיר הסתדרות המעו"ף במרחב  –  רן חלוואני עו"ד

 יו"ר ארגון עובדי עיריית חיפה   –מר עידו אמנון  

 גזבר העירייה  –רו"ח שמוליק מרמלשטיין  

   חברי מועצת העיר  


