
  

 ד' תמוז תשפ"ב
 2022יולי  03        

 
 אל: חברי מועצת העירייה

 
 

 שלום רב,
 

תתקיים ( ש8/22) 46 'מסשל מועצת העיר ה מן המניין אתכבד להזמינכם לישיב
, באולם המועצה שבהיכל 18:00בשעה  (5/7/2022)שפ"ב התו' בתמוז  ,שלישיביום 

 .14העירייה, רח' חסן שוקרי 
 

 
 על סדר היום:

 

 הודעות ראש העיר. .1

 .עלויות טיפול בחזירי הבר  –ודיון דיווח  .2

)א( לתוספת 36לתשומת הלב, על פי סעיף  –שהוגשו לישיבת יולי  שאילתות .3

שאילתות  2-ניתן לדחות מענה להשנייה לפקודת העיריות )נוסח חדש( 

 לישיבה מן המניין הבאה. 

מס'  
 שאילתה

תאריך 
 הגשה

 בנושא    מגיש/מגישה

 הסכם עם הרט"ג יצחק בלס 4.11.21 445 1
 חיפההחקירות האסורות של עיריית  יצחק בלס 4.11.21 446 2
 היתרי בניה ליזמים בנאות ספורט ניר שובר 20.3.22 509 3
הגברת האבטחה ועיבוי עמדות במקומות  גרי קורן 29.3.22 514 4

 ציבוריים בחיפה
מוטי  2.5.22 518 5

 בליצבלאו
 מתחם רחוב צייטלין בקרית חיים

 מבנים נטושים הילה לאופר 2.5.22 520 6
 מוכנות חופי ק.חיים  הילה לאופר  2.5.22 521 7
לן ושרית ג 3.5.22 522 8

 גשטיינבר
 וסופי נקש

  תצהרונים בגני עירייה וקייטנו

 השארת דגלי ישראל ברחבי חיפה  גרי קורן  6.5.22 525 9
 עין הים  –מרכז קהילתי  שהירה שלבי  16.5.22 528 10
 שימוש לא חוקי במרכז קהילתי  שהירה שלבי 16.5.22 529 11
קיריל  16.05.22 530 12

 קארטניק
 מתקני כושר פארק הכט

טחון האישי ברובע הדר ימצב הב שרית גולן 18.05.22 531 13
 והעבריינות הגואה שם

 מועדון הגלישה בת גלים הילה לאופר 30.5.22 533 15
מוטי  30.5.22 534 16

 בליצבלאו
עלות התביעות המוגשות לעירייה בגין 

 וברכושפגיעת חזירים בנפש 
קיריל  30.5.22 535 17

 קארטניק
 הגברת הביטחון בטיילת חוף הכרמל

 מחיר למשתכן יוסי שלום 1.6.22 538 18
 הטרור והפשע הפלסטיני בחיפה חוגג גרי קורן 6.6.22 539 19



  

מס'  
 שאילתה

תאריך 
 הגשה

 בנושא    מגיש/מגישה

 אכיפה בררנית של עברות בחיפה  מנחם קפלן 8.6.22 540 20
קיריל  12.6.22 541 21

 קארטניק
תמוהה של פקחי העירייה התנהלות 
 בחוף הים

קיריל  13.6.22 542 22
 קארטניק

סגירת מעבר תת קרקעי בין קריית 
 אליעזר לבת גלים 

קריטריונים לחלוקת תקציבי הצטיידות  רג'א זעאתרה  15.6.22 543 23
 בחינוך המוכר שאינו רשמי

 מכרז למנהל אגף בפיקוח על הבניה  יצחק בלס 2.6.22 544 24
שרית גולן  20.6.22 545 25

 שטיינברג 
חשש להלנות שכר של עובדות קבלן ואי 

 קיום החלטות המועצה 
 פגיעה בקניין פרטי  יצחק בלס  20.6.22 546 26
 מיתון תנועה בסמטאות קרית חיים הילה לאופר 27.6.22 550 27
 לאופרהילה  27.6.22 551 28

 
 קנסות למאכילי חתולים

מוטי  27.6.22 552 29
 בליצבלאו

האם העירייה נתנה אישור לבז"ן 
ולסונול להקים בחיפה מתחם לתדלוק 

 רכבים עם מימן
 

 :הצעות לסדר .4
 

יצחק בלס בנושא בחירת חברי ועדים מאת  – 172הצעה לסדר מס'  .4.1

 לשכונות.

הקמת מערך  בנושא - שרית גולן שטיינברגמאת  - 182 הצעה לסדר מס' .4.2

 הסעות.

שיפור חווית השימוש בנושא  ניר שוברמאת  -166הצעה לסדר מס'  .4.3

 וההנאה של תושבי חיפה. 

חוזה חכירה מאת שמשון עידו וסופי נקש בנושא  184הצעה לסדר מס'  .4.4

 .באזור המיובש של נמל חיפה

 

 שינויים בוועדות ותאגידים:  .5
 

 אישור הארכת כהונת מר יעקב סלע כיו"ר הדירקטוריון – שקמונה (1
 

   אישור הארכת כהונת מר איזי ענבר כיו"ר הדירקטוריון  –מי כרמל  (2

 
 דרור אבני , נציג ציבור הארכת כהונה  –סנטר -היי (3

 
עקב חילופי בתפקידי עובדים בעירייה, פרישה,  –ועדת בטיחות בדרכים  (4

  -עזיבה 

 סימונה יוגב )דוברות(גיל מלר במקום מינוי 
 סילבי בנירי במקום רחל רוזנטל )חינוך(מינוי 

 תכנון דרכים( -מינוי יהודית בן שחר במקום ולד זסלבסקי )הנדסה 
 

 מינוי מנחם קפלן –ועדת משנה לתמיכות  (5
     



  

 

 סיכוםמצ"ב . 12/6/22מתאריך  52אישור החלטות ועדת כספים מס'  .6

 .וחומר רקע החלטות

 

, שנערך ע"י רואי 2020דוח הביקורת המפורט לשנת  - הצבעה חוזרת .7

 חשבון מטעם משרד הפנים והמלצות הוועדה לענייני ביקורת. 

 
המשך התקשרות עם חצר נשית להפעלת תוכנית לבית חם לנערות וצעירות  .8

בסיכון עד לבחירת זוכה במכרז וזאת בהתאם להנחיית וועדת מנכל מיום 

3.1.22 

 
מצ"ב ) בנושאים הבאים 3/7/22מיום וועדת משנה לתמיכות אישור המלצות  .9

 :סיכום המלצות וועדה מקצועית לתמיכות(

)מהתמיכה  25%בגובה  2022אישור מקדמות על חשבון תמיכה לשנת  .9.1
 2021ו  2020( לכל המוסדות שנתמכו ברצף בשנים 2021שנת ששולמה ב

 .)נושא זה לא נדון ע"י וועדה מקצועית לתמיכות(.בכל התחומים
 .2022דיון בעדכונים בקריטריונים של תמיכות ספורט לשנת  .9.2
 2022דיון בתמיכות למענקים עבור הישגים קבוצתיים בספורט בשנת  .9.3

 דיון בתמיכות למוסדות ספורט .9.4

 

קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית. מצ"ב  אישור תבחינים להקצאת .10

  חומר רקע.

 

 
 ב ב ר כ ה, 

 
 עדנה הררי אברהם  

 מזכירת המועצה   
 הוועדות וממונה מכרזים


