
 

 

 

 . 2020/7מן המניין שלא ישיבת מועצה  

 . 20/6פרוטוקול מס' 

 1.7.2020 -ב  ט' תמוז מועד הישיבה : יום רביעי 
 מיקום הישיבה : היכל הספורט עין שרה נהריה .

  
 נוכחים :

 ראש העיר –מר רונן מרלי 
 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 

 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 
 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 חבר מועצה –מר אור כהן 

 חבר מועצה –מר חיים רואש 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 
 חבר מועצה –מר זכריה חי 
 חברת מועצה  –רקמן גב' אורנה שט

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 
 

 נעדרים :
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 
 

 משתתפים :
 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 
 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 
 רונן מרלי הודעת פתיחה:



 

 

 חניון חנה וסע נפתח לבאי הרכבת בשבוע שעבר לרווחת תושבי נהריה . -
 בשכ' בוימל . 2-בשכ' נהריה הירוקה ו 2גנ"י חדשים,  4גנים חדשים, מסיימים בניה של  -
 חדשים שהחלו בבנייתם בשכ' אריק שרון ליד ביה"ס יסודי חדש שנבנה שם . גנ"י 4 -
 . וורגה ז"ל  חולקו השבוע לתלמידים מצטיינים ע"ש מוטי בן שבתתעודות הצטיינות  -
 מכרז למבנה הימייה נמצא בשלבים אחרונים ליציאתו, ממתינים לאישור משרד הפנים, ישתלב יפה בטיילת החדשה . -
 קיץ נפתחו בגנ"י ובבתיה"ס היסודיים .קייטנות ה -
 מגרשים מוכנים . 5-מתוך ה 3מגרשי מיניפיץ' אשר תוקצבו ממשרד לפיתוח הנגב והגליל אשר יוקמו בשכונות ,  -
 פארקים מוסיקליים, אחד בפארק הגלגיליות והשני בפארק אופירה .  2בונים  -
 רג את השכונה .ישדהפארק , פארק משחקים ענק בשכ' בוימל בשלבי סיום -
 בין שכ' טרומפלדור לרגום אמור להסתיים בחצי השנה הקרובה . העובר  החדש, כביש רוחב 89כביש  -
 פחים כתומים יוצבו ובקרוב יוצבו פחים סגולים . 732-אנו עדיין מציבים פחים כתומים למחזור אריזות ברחבי העיר, כ -
 .העירבצפון נפתח השבוע  "שירת הים"חוף נפרד, חוף  -
משיגים תקציב לתכנוןאנו מקדמים את אזור תעשייה במשולש בן עמי שיקרא אזור התעשייה החדש של נהריה, אנו  -

 אסטרטגי לטובת נושא זה . 
 ., אנו יוצאים לפרויקט לשדרוג הגן הבוטני ביקרה בגן הבוטני לבעלי חיים הממשלהטל גלבוע יועצת ראש  -
 ".געתון מרקטהשקנו את מיזם " -
 נבחרנו כעיר הראשונה לייצג פיילוט של מד"א להצבת מכשירי החייאה ברחבי העיר . -
 , טיילת זו לרווחת התושבים .14/7/2020-הטיילת החדשה תיחנך ב -
יש עלייה חדה בחולי הקורונה בנהריה בימים האחרונים, אנו עושים כל מה שצריך בכדי להימנע מסגירת עסקים, -

ולי הקורונה בעיר והם בסדר, כל פרסום חריג גורם לאנשים לא לצאת מביתם ופוגע בעסקים . שוחחנו עם כל ח 
 לשמור על הבריאות ועל ההנחיות . יש

אנחנו לא ביקשנו להעלות ,7.5%-יכולה להעלות הארנונה למשקי בית ולעסקים בהיתה נהריה עיריית  –נושא הארנונה  -
 11מלש"ח וקיבלנו ממשרד הפנים  14לעסקים בסך  אנחנו נותנים שירותים, הענקנו פטור , 0.5%-אפילו ב  
₪  850במשק בית בממוצע מלש"ח, ביצענו סקרי נכסים בנהריה ואנחנו גובים  3והרשות ספגה   מלש"ח

ש . ועדת לחודלמשק בית ₪  4.5-כ  היא על פי ה"טייס האוטומטי" שבחוק העלייהמשמעות  לחודשיים כאשר
לא ביקשנו להעלות את הארנונה  יה עובדת שעות נוספות ומסייעת ככל שניתן עפ"י הקריטריונים .יההנחות בעיר

 וכדאי שהציבור יידע שכרגע אנו מצביעים על תיקונים לצו הארנונה ולא על העלאה
 וזאת האמת, יש פה שותפות מלאה . 1.1% -של טייס אוטומטי ב  
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 רונן מרלי 
 אני מניח שלכולכם יש את הצו ועברתם עליו, בבקשה התייחסויות .

 

 שרית נס פררו



 

 

ואני לא ₪  51-אושרה העלאה גדולה בנושא החניונים בתשלום ל 2019בישיבת המועצה לאישור צו הארנונה בשנת 
 למ"ר עבור חניון בתשלום ?₪  9מבינה כיצד חזרנו לשלם 

 

 רונן מרלי 
 אני מבין שאת רוצה להעלות את הארנונה ?

 

 אורנה שטרקמן 
 אני מבקשת לקבל תשובה 

 

 מיכה זנו
 ש העלאה חריגה בארנונה זה עובר לאישור משרד הפנים ומשרד הפנים החזיר תשובה שלילית וזה לא אושרכעיקרון כשי

 בקריטריונים . עמדנויש קריטריונים ואנחנו לא 
 

 רונן מרלי 
אני אענה לך, קודם כל המלצה מצוינת, מיכה ענה לשאלתך, בנוסף חברי הקואליציה ישבנו וחשבנו האם נעלה את 

 והוחלט פה אחד לא להעלות את תעריף הארנונה .התעריף 
 

 אורנה שטרקמן 
אתם יודעים כמה עסקים ואנשים בעקבות הקורונה סובלים, אותו משרד הפנים שלא אישר העלאת ארנונה אישר שיפוץ 

 ,נהמלש"ח בעקבות הקורונה ולא נראה לי הגיוני שתעלו את הארנו 22ללשכת המנכ"ל, העירייה מצהירה על גרעון של 
 התושבים יותר חשובים, אני מבקשת לא לשנות את צו הארנונה . 

 

 עופר אלקיים
 ? עלינו, אבל לא ניתן להעלות זאת להצבעה כופהאני מבין שמשרד הפנים 

 

 רונן מרלי 
 אני מסביר, זה לא עולה להצבעה בכלל אלא רק תיקוני צו הארנונה .

 

 דימה אפשטיין
ההצבעה התקיימה על צו הארנונה, משרד הפנים קבע קריטריונים שאם רשות עומדת בהם , גם בעבר בואי נדייקאורנה 

  היא יכולה לבקש הקפאה של העלייה בארנונה אך אנו לא עומדים בקריטריונים .
 

 מקס אפריאט
  בכדי לבקש הקפאה . 8-קריטריונים מתוך ה 4-עיריית נהריה לא עומדת ב

 רונן מרלי 
רץ בכל  .1.1%העלאה של  " על פי החוק טייס אוטומטי", מה שרץ במדינת ישראל כהעלאת הארנונהאנו לא מצביעים על 

 המדינה .
תן הנחה למי שמשלם תשלום מראש לשנה, שנותן ושנותן הקלות, שנ, שמיטיב עם התושבים אנו מאשרים צו ארנונה

ה להביא למצב בו גובים מס אמת בכך תיקון צו הארנונה ב הקלה לכל בעלי העסקים שיש להם עסקים בתוך מבנים,
מ"ר, יחויב רק על השטח  20שעסק המצוי בדירת מגורים יחויב רק לפי שטח השימוש שלו בפועל, ואם השטח קטן מ 

 צו הארנונה הזה זו בשורה לתושבי העיר נהריה . הקטן של החדר בו הוא משתמש לעסק.
 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___
 _____2מי נגד ____



 

 

 ____/נמנעים ____
 

 רונן מרלי :
 תודה רבה, הישיבה נעולה .

 

 


