
 

 

 

 . 2/2021מן המניין שלא ישיבת מועצה 
 . 2/21פרוטוקול מס' 

 
 . 3.2.2021 -ב  שבט' כא יום רביעי  מועד הישיבה :

  . היכל הספורט עין שרה נהריהמיקום הישיבה :
 נוכחים :

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

 סגן ראש העיר  -מר אייל וייזר 
 חבר מועצה –מר אור כהן 

 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה  –מר חיים רואש 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה –מר זכריה חי 
 חבר מועצה   –עו"ד יצחק פרץ 

 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 
 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 
 נעדרים :

 
 
 

 ים :משתתפ
 יועץ משפטי –עו"ד אורן ארבל 

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

 רשם הפרוטוקול –מר דוד אילוז 
 ראש מינהל חינוך וקהילה –אילן וקנין מר 



 

 

 

 על סדר היום :
 . 2021. הצעת תקציב העירייה לשנת 1

 

 פרוטוקול הדיון : 
 

 . 2021. הצעת תקציב העירייה לשנת 1
 

 : רונן מרלי
 ,מלש"ח 464.708היום תקציב על סך , זהו יום חשוב, אנו מביאים לאישור המועצה 2021לשנת אנו נציג את התקציב  -
 אחראי, שם את התושב במרכז העשייה, אנו ממשיכים בקידום החזון העירוני על כל יעדיו . ,תקציב מאוזן  
 אנו בתוך תוכנית הבראה ועומדים באבני הדרך, אנו העיר הכי מבוקשת בצפון, אתם תראו את החלוקה בתקציב,  -
 בעיר .  העדיפויות יהחינוך בראש סדר  
 שאתה יכול לקבל .זו התשואה הגדולה ביותר ההשקעה בחינוך  ,מהתקציב שלה בחינוך 35%העיר נהריה משקיעה  -

 , 9%מים וביוב , 11%פעולות כלליות , 11%, בהחזר הלוואות 13%, ברווחה 15% -כ אנו משקיעים בשיפור פני העיר   
 תיירות, ספורט, דת, קליטה, ביטחון ושונות .ועוד מיליוני שקלים נוספים לתרבות,  9%הנחות    
 וקטנים  תושבים ובשטחי השרות שצריך לתתאנו חוסכים, אנו בשנת הבראה, אנו בהרבה מתחת לתקן כ"א וגדלים ב -
 קניות שלנו .באך זו השעה שבה נהדק החגורה ואנו עושים את ההתייעלות זה לא כל כך בריא בהוצאות השכר וכ"א,   

 

 מיכה זנו :
 .בפני חברי המועצה  2021תקציב הצעת המציג סקירה ל -
 מסך התקציב(, המשך משבר הקורונה והחרפתו יגרום לפגיעה נוספת 35%תקציב המדינה טרם אושר ) -
 המשך פעילות שנתית בהתאם לתוכנית ההבראה עם חשב מלווה . בהכנסות העצמיות של הרשות .  
 לש"ח . א 464.708הינה בסך  2021הצעת התקציב לשנת  -
 

 אורנה שטרקמן :
 , מה על מבנים או על חינוך ? מה מדיניות החינוך ?מדיניות שאלותיי בעיקר  -
 

 שרית מולכו:
 .בנהריה יש הרבה תוכניות חינוכיות לפעילויות החינוך  -
 

 : אילן וקנין
 הסיבה שהעיר נהריה זכתה בפרס חינוך מחוזי ומועמדת לפרס חינוך ארצי היא מכיוון שאנו ממקסמים את כל הקולות  -
 בין וזאת במטרה לצמצם הפערים  שידנו לא בואין שום מיזם או פרויקט הקוראים האפשריים ע"י המדינה, בנוסף   
 אנו מובילים בתחום מרחבי למידה תוכנית פדגוגית עצומה, הסייבר והחדשנות ופועלים  , חלקי העיר השונים  
 וכן בשיתוף פעולה עם הרווחה . בתחומי העלייה,לצמצום   

 

 אורנה שטרקמן :
 האם בעקבות הקורונה ידוע שילדי העיר נפגעו ולא למדו ? -
 

 : אילן וקנין
 פסיכולוגי, השרות הפעילות של אבלטים לצמצום הפערים, הגברנו את ט 400מחשבים  1,500מעל שחולקו זה בנתחיל  -
 .ע"י הבאת סטודנטים מחו"ל סיוע בשפה האנגלית מקדמים תוכניות לתקופת הקורונה,   

 



 

 

 מיכה זנו :
 .בכדי לאפשר פיצול הכיתות ד', קיבלנו תקציב לכך ממשרד החינוך -רציתי להוסיף שיש עוזרי הוראה לכיתות ג' ו -
 

 יצחק פרץ:
 ?בהסבר, האם הוצבו יעדים  פספס. לדעתי אילן היא אמירה חשובה השקעה בחינוך 26% -
 

 אורנה שטרקמן :
 ?מבחינת השקעה מה המדיניות בשכונות  -
 

 רונן מרלי:
 את רוצה לשאול על התקציב אז בבקשה תשאלי . -
 

 אורנה שטרקמן :
 לקבל פירוט לאן הכסף מיועד ?האם אפשר לגבי הסכם הגג  זו שאלה לתקציב . -
 

 מיכה זנו :
 והפירוט מגיע בתב"רים ולא בשוטף .הרגיל ההשפעה של הסכם הגג על התקציב  מה שהוצג בתקציב זה -
 

 :דימה אפשטיין
 . 2021אנו כרגע בדיון על תקציב רגיל לשנת  -
 

 אורנה שטרקמן :
  2021-מלש"ח וב 2 2019-עלות השכר בעובדים  16 מצורף 2021עובדים, בשנת  11 היו 2019לגבי שכר פיקוח, בשנת  -
 הרי הכסף של  ? של העובדים אמור לכסות את ההכנסות ש"ח, האם הכסףמל 2.85 זה 2021-מלש"ח אבל בהכנסות ל 3  
 הדו"חות אמור להיות עבור פיתוח ולא לשלם את השכר לפקחים .  

 

 רונן מרלי:
 .בעיר נהריה דו"ח. זה מזלזל בפקח שדואג לסדר הציבורי ל שקולפקח לא  -
 

 מקס אפריאט:
 העיר גדלה ויש צורך בתוספת כ"א בפיקוח לאכוף את הסדר הציבורי . -
 

 אורנה שטרקמן :
 זה כאילו שהשכר של הפקח ממומן מהדו"חות . -
 

 שרית מולכו:
 הכנסה ממה שצפינו .וייתכן ונראה פחות אנו מקווים שהתושבים יפנימו ויבינו מה מותר ומה אסור  -
 

 אורנה שטרקמן :
 על מינוי מנכ"ל לחכ"ל, מה לגבי תוכנית אסטרטגית והפסדים לקאנטרי ויש את תוכנית ההבראה ואבני הדרך,  -
 המדיניות ?  

  

 מיכה זנו :



 

 

 הוגש למשרד הפנים והכל אושר על ידם . 3-אני רוצה להדגיש שהדו"ח הרבעוני ה -
 

 שטרקמן : אורנה
 ?לחכ"ל מה לגבי ההפסדים  -
 

 רונן מרלי:
 מנכ"ל לחכ"ל ורק שתדעו המים לאישור המועצה ויעלה נושא ה, עוד מעט יעלה נושא תאגיד 37-אבני דרך ישנם כ -
 וכל עוד אוכל להחזיק אמשיך לחסוך לטובת העיר אש"ח  300קבלת תקציב בסך אש"ח לעומת  600שיעלה לנו מנכ"ל   
 .נהריה   

   

 אורנה שטרקמן :
 לגבי המתנ"ס מה התקציב הישיר והעקיף ? -
 

 שרית מולכו:
 מלש"ח להפעלה ולגבי עובדים מהעירייה המושאלים  2.2ועוד  הגמלאיםמועדוני אש"ח ל 800 תקציבזה מחולק ל -
 סעיפים והשיוך שלהם .בתקציב לפי ה תמפוזר למתנ"ס והעלות  

 

 יצחק פרץ:
 ראשית ברצוני לברך את מיכה על הפתיחות מה שחסר לי בתקציב זה תכנון מול ביצוע וחשוב שיהיו פרמטרים  -
 מדידים בכדי שנדע שהכסף הולך לתוכן ולא לדברים אחרים . ידוע שהממשלה הולכת לבחירות ואין תקציב עדיין האם   
 בחשבון . זאת אנו לקחנו   

 

 עופר אלקיים:
  שוויוניטיפול בצדקת הדרך כמו שקיפות, דיווח אמיתי ומהימן, שיתוף בקבלת החלטות, ני מאמין כנבחר ציבור א -
 העשייה שמקדמת ואני מברך את כל  לפניות הציבור, אני נמנה עם תומכי העיר והעירייה, מענה מהיר לכלל התושבים  
 שאינה תואמת את צדקת הדרך שבחרתי כנבחר ציבור אני מחויב לומר יחד עם זאת כאשר יש פעולה את תושבי העיר,   
 את האמת ולפעול לצורך העניין לטובת התושבים והעיר, בעמי אני חי ומקושר לתושבים אבל אנחנו נבחרנו על ידם   
 ועלינו לייצגם ואם דעתי שונה מאחרים זה לא אומר שאני נגד אדם זה או אחר אלא רק נגד פעולה כזו או אחרת ומה   
 שחשוב זה שנשמע את קולם, כי רונן אתה התחייבת להיות ראש עיר של כולם .  
  

 רונן מרלי:
 מקבלת תמיכות, בגלל שהוא הבן של  אבי סבג שלא הכדורגל של לקבוצתביחס אתם טוענים , צר לי שהצטרפת לז'קי -
 במגרשים ציבוריים אמרתי אל תפגעו בו למרות שקבוצתו לא בנהריה . הוא הוציא ילדים ששיחקו . רה"ע הקודם   
 אתם בנהריה הירוקה, בגולדה וזה בריונות לשמה וכשזה קרה הודענו לו שיגיש בקשה לתמיכה בצורה מסודרת .   
 כמובן שלא קיבל את החלטת מכירים אותה, הוא תבע אותנו פעם אחת בנושא והפסיד ו הצטרפתם לתביעה שאתם לא  
 , שוב פעם ביהמ"ש דחה את יחד איתכם עם עופר שרית ואורנה ועד היום לא שילם הקנס, הגיש עתירה נוספת ביהמ"ש  
 ינים ממגרשים ינהרש ילדים ואף אחד לא יגר, הפעם תבע אותי אישית והפסיד ואני אתרום זאת לילדי נהריה עתירתו  
 בנהריה .  

 עופר אלקיים:



 

 

 מעניינים אותי הילדים, אל תסיט את הנושא, כי אם ז'קי ולא מעניין אותי ז'קי  דיברתי עלאני לא  , התבלבלתרונן  -
 .ומעניין אותי שלא תהיה פה אפליה, אתה מוציא דברים מהקשרםרצית לעזור תיתן לילדים האלה מתקנים   
 

 מרלי:רונן 
 . ₪ 464,708,000 של לסך המסתכמת 2021 לשנת התקציב הצעת אישור, בואו נתקדם לדיון בתקציב -

 

 הצבעה
 ___15מי בעד  __

 ___2מי נגד __
 ___/נמנעים __

 
 
 
 
 
 

 רונן מרלי :
 תודה רבה, הישיבה נעולה .

 

          

 

 


