
  

 ד' אב תשפ"ב
 2022אוגוסט  01        

 
 אל: חברי מועצת העירייה

 
 

 שלום רב,
 

תתקיים ביום ( ש9/22) 47 'מסשל מועצת העיר ה מן המניין אתכבד להזמינכם לישיב
, באולם המועצה שבהיכל העירייה, רח' 18:00בשעה  (2/8/2022)שפ"ב הת אב' בה ,שלישי

 .14חסן שוקרי 
 

 על סדר היום:
 

 הודעות ראש העיר. .1

שינויים  -  10/7/22תאריך ממישיבה לא מן המניין נושאים שנותרו לדיון  .2

 תקציביים.

 .עלויות טיפול בחזירי הבר  -ודיון דיווח  .3

  - אוגוסט ושאילתות שנותרו מחודש יולישהוגשו לישיבת  שאילתות .4

)א( לתוספת השנייה לפקודת העיריות )נוסח חדש( 36לתשומת הלב, על פי סעיף 

 שאילתות לישיבה מן המניין הבאה.*רשימה כנספח. 2ניתן לדחות מענה ל 

 

 :הצעות לסדר .5

 ועדים לשכונות. יצחק בלס בנושא בחירת חברימאת  - 172הצעה לסדר מס'  .5.1

 הקמת מערך הסעות. בנושא - שרית גולן שטיינברגמאת  - 182 הצעה לסדר מס' .5.2

אביהו האן ומוטי בליצבלאו בנושא העברת מאת  - 183הצעה לסדר מס'  .5.3

 פעילות שדה התעופה מהרצליה לחיפה.

מאת שמשון עידו וסופי נקש בנושא חוזה חכירה באזור  184צעה לסדר מס' ה  .5.4

 נמל חיפה.המיובש של 

 
 שינויים בוועדות ותאגידים:  .6

 

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

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

 

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

 

 הארכת כהונה של אופיר שכנר, נציג ציבור  -יפה נוף  (4

 

 3סיום כהונה של חבר מועצה אחד, יכולים לכהן רק  -כרמלית  (5
 

 וועדות שצריך לסיים כהונה של חבר מועצה  (6
 



  

 י עובדים בעירייה, פרישה, עזיבהעקב חילופי בתפקיד –ועדת בטיחות בדרכים  (7

-  

 מינוי גיל מלר במקום סימונה יוגב )דוברות(

 מינוי סילבי בנירי במקום רחל רוזנטל )חינוך(

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

 

 מינוי מנחם קפלן –ועדת משנה לתמיכות  (8
 

 אישור תקציב שיפוץ גן ילדים בבית ספר יסודי אלכרמה. מצ"ב חומר רקע.  .7

 

 :ת כספיםואישור החלטות ועד .8

 . מצ"ב סיכום החלטות וחומר רקע.21/7/22ב מתאריך 54מס' 

  –דיון על נושאים נגזרים 

 שיפוץ בית ספר המגינים  8.1

 שזרוע מגרשי דשא   8.2

 
. מצ"ב הפרוטוקול 12.7.2022 תאריךמ 25 מס' פרוטוקול ועדת הקצאותאישור  9

 וחומר רקע נלווה. 

 

 (חברי מועצה 16נדרש רוב של ) אישור התקשרויות אגף נכסים ושמאות: 10

ויתור על זכות החכירה של העירייה במקרקעין הידועים כחווה החקלאית, חלקים 

 לטובת רמ"י בתמורה כספית. 10237בגוש  65, 64, 63, 48, 46, 45, 44, 36מחלקות 

 

  אישור תבחינים להקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית. מצ"ב חומר רקע. 11

 

 . מצ"ב הפרוטוקול. 15.5.22פרוטוקול ועדת שמות מיום אישור  12

 

 . 2022לשנת  2רבעון  –דו"ח ראש העיר על פעילות העירייה  13

 

-1/1/22דיווח התכנסות ועדות עירוניות לתקופה  14 30/6/22 . 

 
 ב ב ר כ ה, 

 
 עדנה הררי אברהם  

 מזכירת המועצה   
 הוועדות וממונה מכרזים

 

 

 

 

 



  

 

 שאילתות לישיבה מן המניין הבאה 2-ניתן לדחות מענה ל - רשימת שאילתות  –נספח * 

מס'  
 שאילתה

תאריך 
 הגשה

 בנושא    מגיש/מגישה

 ולא נקראו בגלל היפוך סדר היום בישיבות –הוגשו ליוני/יולי 
 הסכם עם הרט"ג יצחק בלס 4.11.21 445 1
 החקירות האסורות של עיריית חיפה יצחק בלס 4.11.21 446 2
 האבטחה ועיבוי עמדות במקומות ציבוריים בחיפההגברת  גרי קורן 29.3.22 514 3
 מבנים נטושים הילה לאופר 2.5.22 520 4
שרית גןלן  3.5.22 522 5

וסופי  גשטיינבר
 נקש

  תצהרונים בגני עירייה וקייטנו

 מתקני כושר פארק הכט קיריל קארטניק 16.05.22 530 6
 מועדון הגלישה בת גלים הילה לאופר 30.5.22 533 7
עלות התביעות המוגשות לעירייה בגין פגיעת חזירים בנפש  מוטי בליצבלאו 30.5.22 534 8

 וברכוש
 מחיר למשתכן יוסי שלום 1.6.22 538 9

10 
 

 הטרור והפשע הפלסטיני בחיפה חוגג גרי קורן 6.6.22 539

 אכיפה בררנית של עברות בחיפה  מנחם קפלן 8.6.22 540 11
 התנהלות תמוהה של פקחי העירייה בחוף הים קארטניקקיריל  12.6.22 541 12
 סגירת מעבר תת קרקעי בין קריית אליעזר לבת גלים  קיריל קארטניק 13.6.22 542 13
 מכרז למנהל אגף בפיקוח על הבניה  יצחק בלס 2.6.22 544 14
 מיתון תנועה בסמטאות קרית חיים הילה לאופר 27.6.22 551 15
 הילה לאופר 27.6.22 552 16

 
 קנסות למאכילי חתולים

האם העירייה נתנה אישור לבז"ן ולסונול להקים בחיפה  מוטי בליצבלאו 27.6.22 553 17
 מתחם לתדלוק רכבים עם מימן

 הוגשו או נדחו לאוגוסט
קריטריונים לחלוקת תקציבי הצטיידות בחינוך המוכר  רג'א זעאתרה  15.6.22 543 1

 שאינו רשמי
שרית גולן  20.6.22 545 2

 שטיינברג 
חשש להלנות שכר של עובדות קבלן ואי קיום החלטות 

 המועצה 
 זיהום אויר אביהו האן  3.5.22 524 3
מדוע במשך שנים לא מוצאים פתרון ומבנה לילדי בית הספר  אביהו האן 31.5.22 536 4

  הדו לשוני בחיפה ?
 מיכלים פגומים -מבנים מסוכנים אביהו האן 31.5.22 537 5
 2בית לחם  יצחק בלס 16.12.21 471 6
 שדרוגים דרגות עובדי העירייה יצחק בלס 30.05.22 547 7
 שיווק קרקעות נחל סעדיה ניר שובר 29.6.22 554 8
 מנופים על משאיות יעל שנער 3.7.22 555 9

 בית ספר להורים אלי בן דיין 3.7.22 557 10
 תנאי סייעות יעל שנער 3.7.22 558 11
 קנסות למאכילי חתולים צבי ברבי 7.7.22 559 12
 עיקור חתולים צבי ברבי 7.7.22 560 13
 השבתת אצטדיון אתלטיקה נו"ש מוטי בליצבלאו 9.7.22 561 14
 בר לב אלי בן דייו 10.7.22 562 15
 מבנים יבילים לקבוצות כדורגל רג'א זעאתרה 10.7.22 564 16
 כריתה מסיבית של עצים אביהו האן 21.7.22 565 17
סכנות בטיחותיות בגן החדש בשדרות מייק ברנט בקריית  ניר שובר 24.7.22 566 18

 אליעזר
שרית גולן וסופי  25.7.22 568 19

 נקש
פרסומים של עסקים פרטיים ברשתות החברתיות באמצעות 

 הדפים של עיריית חיפה
שרית גולן וסופי  25.7.22 569 20

 נקש
 כרטיסי האשראי העירוניים

 גן חיות הילה לאופר 25.7.22 570 21
 ספורט בחיפה הילה לאופר 25.7.22 571 22

 

 


	אל: חברי מועצת העירייה
	על סדר היום:


