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 1 עוזר ראש העיר מר דוד אילוז 

 2 

 3 על סדר היום:

 4 כמוצע בנספח המצ"ב. 2021. אישור מועצת העיר לצו הארנונה לשנת 1

 5 פרוטוקול

 6 מתחילים. אנחנוערב טוב,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 לא שומעים אותך. ש. מולכו: 'גב

 8 לא שומעים אותי? ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 המיקרופון הזה לא טוב?  מר ע. אלקיים:

 10 לא, יש בעיה עם הרמקול. מי מסדר את הרמקול? מי מטפל ברמקול? ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 הם שם, מאחוריכם.  דובר:

 12 יש? עובד? ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 יש, אפשר.  דובר:

 14 אז תביאו שישמעו. ואותם ישמעו את חברי המועצה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 את כולם שומעים. דובר:

 16זה דקות איחור,  8אני מתנצל בפני התושבים על או.קי. ערב טוב,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17מספר עדכונים קצרים לא מאפיין אותנו, הייתה תקלה טכנית. 

 18סע לבאי הרכבת, אני ונעבור לישיבת המועצה. ראשית חניון חנה ו

 19שעבר, חניון גדול בנוי משני חנך בשבוע מניח שראיתם, הוא נ

 20העליון בצד המזרחי, ו, 4יותר קרוב לכביש  חניונים, אחד תחתון

 21ברך את המועצה שאישרה את התב"ר הזה, החניון הזה עלה ל צריך

 22ראשוני בסביבות באומדן ה₪( )מיליון  2.2לעיריית נהריה במקום 

 23שזה הישג ואני חושב שזו בשורה, סוף סוף בנהריה יש  ₪ מיליון 1.5

 24גנים זה לרווחתכם. חניון מסודר לרכבת והוא חינם לתושבי נהריה ו

 25גם הגנים החדשים בשעה טובה  4אנחנו מסיימים את בניית חדשים, 

 26גם בשכונת אכזיב, מי שיצא שני גנים יפים, ובשכונת נהריה הירוקה, 

 27, שצריך facilities-חדשים עם כל הנים ג, שווה להסתובב, לו לראות

 28 על זה , נפרטחדשותבנוסף בונים את כל הגנים הנוספים בשכונות ה

 29שכבר התחילו את הבנייה, ליד אריאל שרון שכ' גנים ב 4יש  .בהמשך
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 1תעודות אני מניח שחלקכם ראיתם.  בית הספר היסודי שנבנה שם,

 2הם על ו השבוע, התעודות הספר שלנו חולקהצטיינות לתלמידי בתי 

 3טקס מרגש עם המשפחה שם מוטי בן שבת זכרונו לברכה, 

 4 אז כמובן היה טקס מצומצם של עד חמישיםבמידעטק, בגלל המצב 

 5היה הגיעו התלמידים, ההורים שלהם, מנהלי בתי הספר, אנשים, 

 6. יש מכרז שאני שמח לבשר לציבור, אנחנו נצטרך ומכובד מכבד

 7ר משרד הפנים לצאת אליו. המבנה שאתם לקבל את אישוכמובן 

 8-בברחוב המעפילים, המבנה הנטוש שהוקם  יהיממכירים, מבנה ה

 9אז שייט, אין נהרייני שלא מכיר את המבנה הזה, אליפות ל 1980

 10אנחנו בשלבים האחרונים של בניית המכרז שלו, היא יצא אני 

 11לדרך  וה מאוד שיאשרו את המכרז הזה, ונוציא את זהמקו

 12, אני מניח שיקח קצת זמן, אבל אני מקווה יים הקרוביםבחודש

 13, תהליך של שנתיים בערך והמקום שם ייראה אחרת לגמרי בנייה של

 14ישדרג את כל המרחב. קייטנות  ההוא יושב על הטיילת החדשה וז

 15שיא של בתי הספר היסודיים, יש לנו הקיץ נפתחו גם בגנים וגם ל

 16יטנות האלה, הישג חסר ילדים בקי 3,100נרשמים, יש לנו מעל 

 17בעבודה של פחות משבוע, שתדעו  תקדים עם כל המצב והמורכבות

 18משרד החינוך, כן יהיו, לא יהיו, כן של לכם שההגבלות והנחיות 

 19מינהל פה את מח' חינוך, את ברך , בסוף צריך לתקציב, לא תקציב

 20כוח  , את האנשים שעבדו קשה ואת הסייעות שלנו ואת אגףהחינוך

 21מת גם בשיבוצים וגם ברישומים, תהליך שלוקח בדר"כ אדם שבא

 22ילדים, שיהיה  3,100בפחות משבוע ימים, מעל נעשה  חודשיים

 23בהצלחה. מגרשי מיני פיץ', דיברנו על זה בפעם שעברה, משרד 

 24, החלטנו מגרשי מיני פיץ' חדשים 5אישרו לנו נגב וגליל ההפנים ו

 25 פשר לשחק בהם,א מוכנים,מהם כבר  3בשכונות,  ביחד להקימם

 26עוד אני מניח שיצא לכם לראות, האחרון שנבנה בשכונת עמידר, יש 

 27גם אותם נסיים בקרוב. אנחנו בונים שני  זרת השםבדרך, בע 2

 28עוד ובגלגליות פארק המשפחה אזור אחד ב מוזיקליים, פארקים

 29אני מניח אחד בפארק אופירה, גם זה יצא לדרך עוד מעט, 
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 1החדשים. אנחנו , פארקים האלההתושבים יהנו מהפארקים ש

 2 ,בעיר , הכי גדולשל פארק משחקים ענקאחרונים בשלבי סיום 

 3בשכונת אכזיב, שווה לראות את זה. הפארק כבר מוקם, נחנוך אותו 

 4בעוד שבועיים לכל המאוחר. פארק מאוד מאוד  ,אני מניחב, יחד 

 5, צללה כבר הותקנה. עוד פארק משחקים בשכונת אכזיבהגדול, ה

 6יותר, ליד גני הילדים הוקם כבר, גם אותו נחנוך יחד, זה משדרג קטן 

 7את השכונה שממש במקביל נחנוך שני פארקים גדולים ושני גני 

 8החדש שהוא כביש רוחב  89, כביש ילדים חדשים. עוד בשורה

 9בעצם בין שכונת טרומפלדור לשכונות החדשות שנבנות, שנמצא 

 10ר להסתיים בחצי השנה החדש אמו 89, כביש לצורך העניין רגוןל

 11מחבר את הוא לראות, באזור יכול צא לו לעבור והקרובה, מי שי

 12יפתח ישחרר לא מעט שהוא כועד לאזור צומת כברי  4כביש 

 13שואלים מה קורה כל פעם זה חשוב מאוד לתושבים, מהעומסים ו

 14גם לפתרון של הכביש  נחנו מתקדמים בצעדי ענקז אעם הפקקים, א

 15וזה ישדרג  המקביל שלו מדרום לעיר,  859כביש לפתרון של , גם הזה

 16למחזור אריזות ברחבי כתומים . אנחנו עדיין מציבים פחים נואות

 17כבר אנשים שטוענים שיש יותר מדי יש אתם בטח רואים, העיר, 

 18פחים, אנחנו  732 , אנחנו בתוכנית עםאז אין יותר מדי, יש ,פחים

 19 גידזכוכית, צריך להבקבוקי  לפחים סגורים למחזור אחר כך נעבור

 20ולתושבים שוב,  לכל מי שעוסק בזהיעקב, למלה טובה לאייל,  פה

 21כים שהולכאנחנו ממש מבקשים להסביר גם לילדים את ההבדל 

 22כמובן נדאג לפינוי של אנחנו לשפוך את האשפה, חשוב מאוד, 

 23נפתח השבוע בשעה טובה,  חוף נפרד, חוף שירת הים,. הפחים האלה

 24אזור חוף החוף הנפרד נמצא בת העניין הזה, צריך להסביר גם א

 25זה הנפרד החוף ה והוקצה צפונה לחוף הקוביות, מי שמכיר, עמידר

 26בפועל בעצם עובדים עליו מהיום הראשון של השלטון החדש. 

 27גלי גליל בנהריה היה חוף נפרד בחוף גלי גליל, מי שמכיר את החוף 

 28לגונה צפוני שלו, הצד ה, ה2-היה מחולק לעד השנה, אז חוף גלי גליל 

 29הדרומי היה פתוח,  צדהייתה מכוסה תמיד בבד יוטה וה ,הצפונית
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 1והוא חוף מדהים ושחררנו את החוף הזה היום חוף גלי גליל פתוח 

 2במירכאות ועכשיו יש חוף נפרד לתושבי נהריה, גם תושבי הסביבה 

 3, אז זה פורסם יש לא מעט אנשים שרוצים להתרחץ בנפרדמוזמנים ו

 4כל אחד יכול לגשת. ויש חלוקת ימים ואפשר להסתכל בפרסום מתי 

 5אנחנו אנחנו מקדמים את אזור התעשיה שנקרא משולש בן עמי, 

 6בית הוא מזרחית לנקרא לו אזור התעשיה החדש של נהריה, 

 7אנחנו משיגים תקציב  אנחנו ממש לפני הפקדת תוכנית. החולים,

 8אני מקווה מאוד אזור התעשיה הזה, ת טובתכנון אסטרטגי לטובת ל

 9שנצליח בחודש הקרוב להשיג את הכסף לתכנון הזה, האזור תעשיה 

 10הזה ישדרג את העיר, אני מקווה שנפקיד תוכנית ממש בקרוב ונוכל 

 11להתקדם בצעדי ענק לאזור תעשיה חדש לנהריה שיפתור לא מעט 

 12שעבר  , טל גלבוע, ביקרה שבועיועצת ראש הממשלהמהבעיות שלנו. 

 13 בנושא הגן הבוטני,ממש אירחנו אותה חצי יום  בעיר מספר שעות,

 14, אנחנו אז מוזמן לבקר כל מי ששואל מה קורה שםהגן הזה מקסים, 

 15אותו, היינו השבוע אחרי הביקור שלה יחד עם נציגי קק"ל  משדרגים

 16גם טל אלמוג וגם דימה שדרוג שלו, פרויקט לאנחנו יוצאים לבגן, 

 17אנחנו  דימה מוביל את זה, אנחנו מקווים שנצליחעוסקים בנושא, 

 18את הפארק המדהים  את מה שצריך כדי לשדרג דרך קק"ל להשיג

 19הזה ולהפוך אותו לגן בוטני אמיתי שמצד אחד יש בו את כל 

 20החיים שהן חיות משק ומצד שלישי בעלי את הבוטינקה, מצד שני 

 21דרגנו פארק למשפחה עם אטרקציות לילדים. ברגע שזה יקרה אז ש

 22השקנו נצליח להשיג את הכסף מקק"ל. משמעותית ואני מקווה ש

 23בשישי הקרוב  שעבר, את מיזם געתון מרקט, היה נחמד מאוד בשישי

 24הוא לא יתקיים. אנחנו עדיין חיים פה בתקופה מורכבת, תכף נדבר, 

 25השקה טובה, הייתה אבל כמה נתונים על מצב הקורונה בעיר, אתן 

 26ולכל מי שעסק בדבר, מרכז צעירים, מלה טובה למח' התרבות 

 27המלגאים דרך אגב של העיר נהריה שאנחנו נותנים להם מלגה, חלק 

 28גדול מהם הגיעו בשעות הקהילה שלהם ובעצם הם הפעילו את 

 29הגעתון מרקט, הם יעשו את זה גם בפעם הבאה, אז מלה טובה 
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 1מגיעה להם. נבחרנו כעיר הראשונה לייצג פיילוט של מגן דוד אדום 

 2אם אתם מכירים  ,דפיברילטורים התקנת מכשירי החייאה, ב

 3 11שהששגנו בפגישה המכרעת,  2ועוד  9, 11קיבלנו במוקדים בעיר, 

 4אני מכשירים יוצבו בעיר בדוכני הפיס, אפשר יהיה לראות אותם, 

 5הראשון לפחות קיים, תחשבו שאפשר חושב שכבר חלק מורכבים, 

 6תה מקבל הדרכה תוך כדי להציל חיים, אפשר לנתק את המכשיר וא

 7תנועה, אם חלילה קורה מקרה של התקף לב או משהו בעיר אז תדעו 

 8את כל הנקודות כמובן שיש בהן כמובן נפרסם אנחנו שיש את זה, 

 9אני מקווה שלא  ,מכשיר כזה, אנחנו הפיילוט הראשון בעניין הזה

 10ה על הטיילת החדשה, לפני . מלאבל אם נזדקק אז זה מצוין נזדקק

 11בחודש ביחד,  14-אנחנו חונכים אותה בראשית, והארנונה,  רונההקו

 12טקס, הציבור מוזמן חברי המועצה מוזמנים בשבע בערב יהיה  כל

 13ל מה שיהיה אפשר להכיל שם. הטיילת הזאת לרווחת במגבלות ש

 14מלחמות של קרדיטים בין השלטון הזה פה יש  התושבים, שואלים,

 15שהשיג  את האמת, מי ציגלה אני רוצה ככה פעםלשלטון הקודם, אז 

 16זה והגה את הרעיון לטיילת הזאת הראשונים ₪ מיליון  15-את ה

 17לאף אחד ושאפו על כך כי הטיילת  השלטון הקודם, שלא יהיה ספק

 18אנחנו  הזאתי היא אחד הדברים הכי טובים שקורים פה עכשיו.

 19כבר מיליון ש 5מועצת העיר, עוד אתם, , האלה מיליון 15-הוספנו ל

 20החלפנו את כל  בקרוב.אותם מיליון שנצטרך לאשר  4.5ועוד  ובוצע

 21כרגע, כל מיליון שאמרתי  15-חוץ מהתשתית הביוב שלא תוכננה  ו

 22מטר  600 -את ה הוספנואנחנו  הטיילת התכנון שלה שונה.

 23, לא יילת המזרח, רחבת ההרקדה, קפה לנדוורשמחברים בין ט

 24הקנטרי, דרך חוף גלי גליל משנה איך תקראו לנקודה הזו, משם דרך 

 25 ועד למרינה לא היה בתוכנית בכלל וזה, אנחנו

 26 יצר רצף. ש. מולכו: 'גב

 27 מה זה?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 יצר רצף.  ש. מולכו: 'גב

 29ו זה יצר רצף והחיבור הזה הוא חיבור מדהים וכל זה בוצע אגב באות ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1צרנו אותה והצלחנו מטר של הטיילת וה 10-לקחנו את ה תקציב.

 2הספסלים ואת כל הגינון ואת כל כל אנחנו בחרנו ביחד את להכניס, 

 3את הצבעים של השמשיות ואת מתקני הכושר ואת השמשיות ו

 4הדרומית,  טיילתאת כל מה שתוכנן להיות כמו ב נוההצללות, החלפ

 5זה עניין של טעם כמובן, אני חושב שאפשר לראות את ההבדלים, 

 6מטר האחרונים עד רחוב בן גאון שאנחנו רוצים  400-אבל חוץ מזה ה

 7להשלים אותם זה גם שינוי, אנחנו חושבים שלא כדאי לעצור את 

 8מטר  400אלא כדאי להמשיך אותה עוד  סי לייףמלון הטיילת באזור 

 9ואת זה אנחנו נאשר בעזרת השם בקרוב כשנוסיף את התקציב 

 10כל מי ששואל  זה ל אז, שלם יהיה רצףונשלים אותה עד בן גאון ואז 

 11-ומד היום עם קרוב לוזה ע₪, מיליון  15 עם התחיל בשלטון הקודם

 12והריהוט והכל וצריך  העיצובכל התוכנית שונתה, וו₪ מיליון  25

 13החברה  טל חמי, מהנדסלמהנדס העיר וגם לגם להגיד מלה טובה פה 

 14הטיילת כל מי שעוסק בזה ולחברי המועצה, ולהכלכלית ולמעצבים ו

 15בחודש נחנוך אותה ביחד. כמה  14-בהזאת מדהימה, ובעזרת השם 

 16בעיר נהריה מלים על הקורונה, כפי שאתם מבינים יש עליה חריגה 

 17בשבועיים האחרונים, בשבוע וחצי האחרונים, זה עולה בתקשורת, 

 18 22במקום היום אנחנו עליה חריגה, רבות בארץ שיש בהן יש ערים 

 19ערים  21, יש 22א מקום טוב, זה אומנם בהיבט של העליה, זה ל

 20לפנינו במצב יותר קשה מאיתנו אבל זה לא מנחם. יש לא מעט 

 21חולים, היום סיימנו לדבר עם כל החולים בעיר, כולם במצב טוב 

 22 מרגישים בסדר גמור, הכי קל למשק, מאוד, כולם בבית ברוך השם,

 23ינים ענילקבל החלטות לצממצם פעילויות ולסגור  ,למדינה בכלל

 24כל כך קשה שאם יסגרו יא , אני חושב שהפגיעה הוכאלו עסקיםו

 25בטח לא להתאושש מזה,  או יסגרו עסקים המשק לא יצליח ערים

 26עסקים, וכל  נחנו עושים הכל כדי להימנע מסגירה שלאבקצב מהיר. 

 27נסגר  לו שהקנטריני רוצה להגיד ז אמי ששמח שהקנטרי נסגר א

 28הוותיקים שהם רוב בים יאותם של התושמתוך אחריות לבר

 29יש אנשים שלא עובדים ש אבל עצוב לי מאוד המנויים בקנטרי
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 1בשבועיים הקרובים ושלחנו אותם  לפחות עכשיו, הם לא יעבדו

 2לא אני מציע פעם ראשונה בתקופת הקורונה. אז לא וזה הביתה 

 3ל מוות שמסתובב פה באויר, להלך אימים על הציבור בהפחדה ש

 4טרים מקורונה בעיר. צריך לזכור ולהגיד את אין לנו נפ ברוך השם

 5זה וירוס שהוא האמת לציבור גם פה בנהריה וגם במדינת ישראל, 

 6מדבק, שאין לו חיסון עדיין, שהוא פוגע בעיקר באנשים שיש להם 

 7ואני אומר לכם שוב, תבדקו  מי שהוא מבוגר מאוד,במחלות רקע ו

 8 ים לכולם, כולם, אנחנו סיימנו היום טלפונכל החולים בנהריהעם 

 9ו לסגור עסקים מהריהמשק לא יוכל לתפקד אם  .מרגישים מצוין

 10לאפשר לחיים להימשך, אין לנו ברירה, אנחנו עושים הכל כדי ו

 11ל מי שמפחיד את אנחנו חייבים לדעת לחיות לצד הקורונה הזאת וכ

 12יש משפחות שלמות  וסיף שום דבר.הציבור בהפחדות שווא לא מ

 13אנשים איבדו פגעה בהם קשה, בהם קשה, שהתקופה הזאת פגעה 

 14תחים את העסק שלהם ואף אחד לא את מקום עבודתם, אנשים פו

 15בא ותדעו לכם שכל פרסום נבזי והיו שלושה כתבים שפרסמו 

 16, אתה מפרסם פרסום כזה למחרת בבוקר אנשים פרסומים שקריים

 17לא מגיעים לקנות שווארמה, למחרת בבוקר אנשים לא יוצאים 

 18ית וזה פוגע בבעלי העסקים, אז צריך להגיד את האמת החוצה מהב

 19אירוע אחד לנו שני אירועים חריגים, אלה הנתונים, יש  ,זה המצב,

 20, אני יודע שחיפשו פרסומיםהדרך אגב למרות  ,של שמחה משפחתית

 21אותי, אני יודע שפנו לבדוק איפה הייתי, אז לא הייתי באירוע הזה 

 22הייתי, ולכל מי שהיום התקשר לצער כל מי שחשב שהייתי שם, לא 

 23, קהדשתי נבלקופת חולים כללית לבדוק, אשתי שהייתה שם, א

 24נמצאה שלילית, ברוך השם, אז כל מי שמנסה בכל זאת לחפש פה 

 25אשתי בריאה. ברוך  עניינים פוליטיים אז שיבושם לו, לא יעזור. אז

 26חפשים מעבר. משאנשים ואני יודע שיש והכל בסדר,  נבדקההשם 

 27אנשים שנבדקים  עוד חולים ויש 5אירוע שהוא מורכב, יש בו זה 

 28 5בחוג אחד יש שהיה בקנטארי שמורכב בעניין הזה ויש עוד אירוע 

 29אלה שהם האנשים הנדבקים, התחושה שאנחנו מייצרים כלפי 
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 1בריאים, האלה יש וירוס והם אנשים למצורעים במירכאות, חבר'ה, 

 2תזכרו שכל רופורציה, לא צריך לצאת מפמרגישים בסדר בבית, 

 3פרסום חריג גורם לאנשים לא לצאת מהבית, הוא גורם לאנשים לא 

 4גורם לבעלי עסקים להפסיד כסף וכך הלאה וכך הוא לצאת מהבית ו

 5אנשים אנשים לא נוסעים בתחבורה ציבורית, והמעגל הזה, הלאה, 

 6לא אוכלים בחוץ ובעלי עסקים נפגעים, אנשים במוניות, לא נוסעים 

 7שהוא לא כל כך חמור כמו שזה נפגעות ממצב שלמות ת משפחו

 8אבל הבריאות של התושבים ההנחיות, נשמור על שמור על מצטייר.נ

 9 יבים להמשיךנמשיך לחיות לצד הקורונה, אין לנו ברירה ואנחנו חי

 10לגבי הארנונה, לפני שנעבור לישיבה עצמה, כמה עכשיו . עם זה

 11י שומע ביומיים נרים קצת אמת מאחורי כל הסיפורים שאדב

 12ני ז אאנשים בעניין הארנונה, אכל כך הרבה האחרונים, פונים אלי 

 13שמשקרים לא לספר את האמת לתושבים כי אני יודע קצת רוצה 

 14 . מעט

 15 מונולוג. לאיון, אנחנו מנהלים ד א. שטרקמן: 'גב

 16 אנחנו ננהל דיון כמובן. ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 אני חושבת שזה מונולוג.  א. שטרקמן: 'גב

 18-נהריה יכולה ורשאית להעלות את הארנונה באז פשוט, קודם כל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19אחוזים לבעלי עסקים,  7.5-ופרטיים אחוזים למשקי בית  7.5

 20נהריה יכולה להעלות את הארנונה תקשיבו טוב למספר שאמרתי, 

 21ו לא אחוזים לעסקים. אנחנ 7.5-אחוזים למשקי בית וב 7.5-ב

 22חנו ביחד, ביקשנו אפילו לא חצי אחוז להעלות את הארנונה, אנ

 23ת ארנונה. דבר שני, לא רוצים להעלוישבנו חברי הקואליציה אנחנו 

 24פיצינו את בעלי העסקים בעיר נהריה אנחנו ים, הרשות נותנת שירות

 25-בלא המצאה של העיר נהריה, בהחלטת ממשלה בהחלטת ממשלה, 

 26 מיליון שנתנו. 14-על ה ₪מיליון  11שקיבלנו תדעו לכם ₪, מיליון  14

 27הם ימים מי עבד ומי אם היינו בודקים את בעלי העסקים וסופרים ל

 28אבל בחרנו להבין ₪ מיליון  14כנראה לא היינו נותנים לא עבד אז 

 29את המצב שבעלי העסקים נמצאים בו ושחררנו את כל הכסף 
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 ₪1 מיליון  3עוד מיליון ו 11שצריך, את כל הכסף שקיבלנו מהמדינה 

 2שהרשות תספוג בעניין הזה. לא עברנו עסק עסק וספרנו ימי עבודה, 

 3אתם מכירים את זה, וזה שתדעו. ביצענו סקרי נכסים בעיר נהריה, 

 4גובים בעיר נהריה  ומעל שנה. אנחנזה מלפני, זה לא מעכשיו, 

 ₪5  850משק בית הוא ל ממוצע בעיר נהריה, ₪ 850בממוצע 

 6לחודש ₪  4.5של הטייס האוטומטי היא בערך  העליהוחודשיים, ל

 7לחודש. ₪  4.5אבל זה רבות למשפחות כסף זה הרבה שלמשק בית, 

 8ועדת הנחות ארנונה עובדת שעות עוד דבר שחשוב שתדעו זה שו

 9שמגיעות וזכאיות להנחות רבות יש משפחות ונוספות בעירייה 

 10בוהות וברוב המקרים את ההנחות הכי ג ואנחנו נותנים את ההנחות

 11בעקבות התקופה המאוד  וכל מי שנקלע למצבשאפשר לתת בחוק, 

 12מה את יג את הטפסים ומורכבת הזו יכול לגשת לעירייה ולהצ

 13קל במקסימום על כל שנדרש, וועדת הנחות ארנונה יודעת לה

 14להקל וכדאי שנדע את זה. אז עכשיו לא ביקשנו המשפחות שאפשר 

 15גם אחוז ו 5.5-אחוז וגם לא ב 6.5-לא בגם אחוז ו 7.5-להעלות לא ב

 16, אנחנו לא מבקשים להעלות את  הארנונה. עכשיו אגיד אחוז 4-לא ב

 17לציבור דבר הכי חשוב, כדאי שידעו, חברי המועצה יודעים את זה, 

 18חלקם לא אומרים את האמת אבל יודעים והציבור לא יודע את זה, 

 19 אז שתדעו לכם שאנחנו בכלל לא מצביעים על הטייס האוטומטי

 20אנחנו הזה, זה בכלל לא עולה להצבעה, זה לא נתון להצבעה, 

 21ארנונה שלא קשור לטייס האוטומטי. אפשר  מאשרים היום צו

 22שאנחנו בעדכם, אז אנחנו  לכתוב מכתבים ולספר סיפור לתושבים

 23הרשות הראשונה הטבנו עם בעלי עסקים, אנחנו  אנחנוובעדכם, 

 24תנו את המקסימום נולא מס שולחנות ו מס שילוטלא שלא גבתה 

 25, עשינו את המקסימום כלפי החזרי מסד הפנים אישר לתת בשמשר

 26 שנו להעלות בחצי שקל לאף תושב, זאתלא ביקהתושבים שלנו, 

 27ואתם לא מצביעים היום על טיס  מאחורי כל הסיפור הזה האמת

 28לנו גם שלא להגיד אוטומטי, אין הצבעה על טיס אוטומטי, יכ

 29פה שקיפות מלאה, שום דבר מהציבור, יש א נסתיר לציבור, אנחנו ל
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 1בממוצע לתושב ₪  4.5-ה 1/1/21-יכולנו לגרום לכם לגלות שב

 2נוספו, אנחנו לא נוקטים ככה, אנחנו  חודשבחודש, למשפחה ל

 3אפילו נחנו ז שתדעו חברי מועצת העיר, היום אמלאה, אבשקיפות 

 4מטיב עם צו ארנונה ש אשריםלא מצביעים על דבר כזה, אנחנו מ

 5 תושבי נהריה ותכף נדבר עליו אז תבינו. 

 6 בדרך כלל מצביעים על העלאה. מר ח. רואש:

 7 ממש לא. ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 אני אומר בדרך כלל מצביעים על העלאה של הארנונה.  מר ח. רואש:

 9אז אנחנו לא רוצים להצביע על העלאה כי אנחנו מבינים את  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 התקופה.

 11 זה מה שאני ...  מר ח. רואש:

 12 ואף מלה על תוכנית הבראה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13  )לא ברור(  א. שטרקמן: 'גב

 14אז אנחנו נעבור לישיבת המועצה וניתן לחברי המועצה להתייחס.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15אני מניח  אני עובר לישיבה עצמה. ברשותכם עד כאן הפתיח,

 16 ים זה הראשון?דודו, התב"רשלכולם יש את הצו ועברתם עליו. 

 17 לא, לא, אנחנו בישיבה לא מן המניין של צו הארנונה.  מר ד. אילוז:

 18הדבר הראשון, ניתן לכם להתייחס, בישיבה שלא מן המניין,  אנחנו ע:"מר ר. מרלי, רה

 19כמוצע בנספח המצ"ב  21מועצת העיר לצו הארנונה לשנת אישור זה 

 20שנעבור בבקשה, התייחסויות לפני  וקיבלתם את הנספח, אז

 21 בבקשה. כן, להצבעה. 

 22אפשר בבקשה? או.קי., מישהו פה רוצה לדבר?  הרמקול עובד?  א. שטרקמן: 'גב

 23 תודה. 

 24 דודו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 כן מר ד. אילוז:

 26ה הראשונה ת המועצ, בישיב2019צו הארנונה, אני מדברת על  ש. נס פררו: 'גב

 27 יתה לנו לא מן המניין על הארנונה.שהי

 28 כן, סליחה, כן, סליחה ע:"מרלי, רהמר ר. 

 29היה סעיף שדיבר על  2019בישיבת המועצה על צו הארנונה של  ש. נס פררו: 'גב
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 1העלאת המס באופן דרסטי לחניונים בתשלום, עברנו על הצו ארנונה 

 2לא מופיע כי אז אני חושבת שהיה דיון על עניין החניונים זה ו 2021-ל

 3הסכום היה מאוד מזערי  ם,, החניוניונאמר שבתקופה של ז'קי

 4-לכן הוחלט לעלות מלעסקים שמניבים פרי והם רווחיים ויחסית 

 5למטר רבוע ואני לא מבינה איך חזרנו חזרה  ₪ 51-בערך ל₪  8.5

 6על חניון בתשלום שזה עסק ₪  9מה קרה? לשלם ₪,  9לשלם 

 7 שמכניס. 

 8 לחניון?  ₪ 51-את רוצה לעלות לאז  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 אני יודעת שזה .8-זה מה שאתה העלית וחזרנו לאבל לא,  ס פררו:ש. נ 'גב

 10 . 51-הוא לא העלה ל ש. מולכו: 'גב

 11  2019בטח, בשנת  ש. נס פררו: 'גב

 12 תני לה להגיד מה שהיא רוצה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 אני לא סיימתי זה היה סעיף, רגע, שניה,  ש. נס פררו: 'גב

 14 לך, אם את לא זוכרת.בואי, אני אביא  א. שטרקמן: 'גב

 15 הצעה. , זה הצעה בצו ארנונה, זה היה של זה הצעה שלכם ש. נס פררו: 'גב

 16 מה את מבקשת, להעלות את זה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 )מדברים ביחד, לא ברור(  א. שטרקמן: 'גב

 18שמתקבל , קודם כל כל שינוי 51-העלית לאתה לא, אני שואלת אם  ש. נס פררו: 'גב

 19אושר או שזה לא זה מועצה, אז אם  ריך לבוא לידיעתבצו ארנונה צ

 20דבר היינו צריכים להיות מעודכנים ולדעת על זה, ולא קרה אנחנו 

 21בתשלום זה עסק שמכניס זה עסק, אם חניון שני , כן, אני שואלת, 

 22למ"ר כשיש עסקים, הסתכלנו, ₪  9כסף בעיר, למה אמור לשלם 

 23, 51לא אמרתי ₪,  30ר, קטנות יותאחרות וחניונים בתשלום בערים 

 24, בעיר עסקים אחריםבין עסק כזה לאבל שלא יהיה איפה ואיפה 

 25נו ולמה חזרבין זה לבין עסקים אחרים רציתי לדעת מה ההבדל 

 26 מה, מחייך?  .חזרה לתקופת ז'קי עם המחיר ההזוי הזה

 27אשית אני מבין שאת רוצה להעלות את מדברים בתקופות. ר ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 הארנונה.

 29 להעלות, השאלה היא  היא לא רוצהלא,  א. שטרקמן: 'גב
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 1 אני לא רוצה להעלות, אני רק רוצה ש. נס פררו: 'גב

 2 ככה אני מבין. ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 שלכם.שלך, זה הצעה זה הצעה  ש. נס פררו: 'גב

 4 אזאז תענה עניינית, אם אתה לא ענייני )מדברים ביחד, לא ברור(  א. שטרקמן: 'גב

 5 בוא נעשה מונולוג.

 6 ₪.  8-ל 51חזרנו חזרה, נכון, יש הבדל בין  ש. נס פררו: 'גב

 7 )לא ברור(  מר מ. אפריאט:

 8 . 2019צו ארנונה של בל שרית, תסתכלי על  ש. נס פררו: 'גב

 9 אני יכול לדבר לגבי החניה, סליחה?  מר מ. אפריאט:

 10כמו שמתקנים  משהו אחר,לא מעניין אם זה חניון, יכול להיות גם  א. שטרקמן: 'גב

 11 שעושים מס אמת.מס אמת בבולד, קיבלנו באותיות גדולות ל

 12 דיברתם על חניה. מר מ. אפריאט:

 13יחד עם זאת השאלה  מס אמת לכל העסקים, אין איפה ואיפה. א. שטרקמן: 'גב

 14... מדוע נעשה, זו או לא משנה אם זה לגבי חניוןהזאת לא עניינית 

 15 השאלה.

 16 וצים תשובה מראש העיר, לא ממקס.ר ש. נס פררו: 'גב

 17 מדוע נעשה השינוי. א. שטרקמן: 'גב

 18 ראש העיר ש. נס פררו: 'גב

 19 אפשר לענות? ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 כן ש. נס פררו: 'גב

 21 כן א. שטרקמן: 'גב

 22 תודה רבה, בבקשה מיכה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 אה, זה לא אתה? א. שטרקמן: 'גב

 24 אל תדאגי, גם אני אענה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 כשיש...  ח מ. זנו:"רו

 26 תודה א. שטרקמן: 'גב

 27 על הרצון שלכם להעלות את הארנונה אני אענה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 שלום לכולם.  ח מ. זנו:"רו

 29 -ל אתה מעלה מס אמת  א. שטרקמן: 'גב
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 1 אני אענה, אני אענה ע:"מר ר. מרלי, רה

 2א שיש אנשים מיוחסים יותר ייר לכולם, לתהיה פלעסקים אז  א. שטרקמן: 'גב

 3 ראש העיר.ופחות, 

 4 זאת שאלה ...  ש. נס פררו: 'גב

 5את ההעלאה ה חריגה לצו הארנונה מגישים אעלהאני אענה, כשיש  ח מ. זנו:"רו

 6כים לאשר את צריאישור משרד הפנים, שר הפנים ושר האוצר ל

 7בצורה  ההעלאה. כמובן שהייתה העלאה, משרד הפנים החזיר

 8 שלילית ולא אישר את ההעלאה.

 9 שקלים.  30שקלים,  20-אז מבקשים הצעה ל  ש. נס פררו: 'גב

 10 )מדברים ביחד, לא ברור(  א. שטרקמן: 'גב

 11 אתן רוצות תשובה או לא?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 כנראה שיש משהו שמסתתר מאחורי הדבר הזה.  א. שטרקמן: 'גב

 13 בוא נשמע את מיכה, רגע. מיכה, אני לא שמעתי מה שאמרת.  ש. מולכו: 'גב

 14 ימים יגידו... א. שטרקמן: 'גב

 15והתקבלה תשובה משרד הפנים הוגש לאישור  2019ההצעה של  ח מ. זנו:"רו

 16קריטריונים  כתובה ממשרד הפנים שההעלאה לא מאושרת. יש

 17שמשרד הפנים מחליט לגביהם ולא עמדנו בקריטריונים וזה חזר 

 18 .הבחזר

 19 שקלים  30, שקלים 20אז למה לא לבקש  ש. נס פררו: 'גב

 20 אז אני אענה לך, מעולה, מעולה. שאלה טובה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 ?למה לא לבקש מס אמת לשאר א. שטרקמן: 'גב

 22 אז אני אענה לך, אז אני אענה לך, קודם כל.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 אתם בעד ההעלאה?אני לא מבין,  מר ח. רואש:

 24 המלצה מצוינת  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 אין איפה ואיפה.   אנחנו רוצים שיהיה הוגן... רוצים שיהיה הוגן, א. שטרקמן: 'גב

 26 שהציבור ידע... מר ח. רואש:

 27 אנחנו לא בעד העלאה.  ש. נס פררו: 'גב

 28 לא לזגזג... שיהיו עקביים ו א. שטרקמן: 'גב

 29 שקל חניה.  20בוא נצביע על  מר מ. אפריאט:
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 1 )לא ברור(  א. שטרקמן: 'גב

 2 בהנהלה הקודמת את אומרת שניסו להעלות את זה  מר ח. רואש:

 3 -לא, נכון, אני לא חושבת ש א. שטרקמן: 'גב

 4 ...פי חוק  לעוזה היה  מר ח. רואש:

 5 אז סבבה, אז למה א. שטרקמן: 'גב

 6היום כשקיבלנו תשובה שלילית ממשרד הפנים לא נראה לכם טוב,  מר ח. רואש:

 7 ני אדבר עם משרד הפנים שיעלוא

 8 לא, זו השאלה, זה לא משנה... Y-לו X-למה אתה מעלה ל... א. שטרקמן: 'גב

 9 החוק. זה משרד הפנים, זה  מר ח. רואש:

 10 זה לא החוק. א. שטרקמן: 'גב

 11 אם את נלחמת אולי תכתבי...  מר ח. רואש:

 12 זה לא החוק.  א. שטרקמן: 'גב

 13 חיים ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 ... מה רואש:מר ח. 

 15 .בסדר, בוא, אפשר להעלות את הארנונה, בוא נחשוב ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 הציבור לא מטומטם. א. שטרקמן: 'גב

 17 לענות?  אני רוצה לענות, אפשר לדבר רק, ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 כן א. שטרקמן: 'גב

 19ן תשובה, החצי הראשוהראשון של החצי את האז מיכה ענה יופי,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20להעלות  2019של התשובה מתייחס לזה שביקשנו בצו הארנונה של 

 21התשובה של משרד הפנים הייתה שלילית  של החניונים,את המחיר 

 22ישבנו חברי הקואליציה אמר שלילי, למה הרבה שנים זה היה ככה, 

 23 .את הארנונה להעלות כפי שאתן רוצותהאם וחשבנו 

 24 שאלנו שאלה.לא אמרנו שאנחנו רוצות,  ש. נס פררו: 'גב

 25 רגע, אני עונה, אני עונה, אני עונה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 אל תכניס לי מלים לפה!  א. שטרקמן: 'גב

 27 אבל אני עונה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 שקלים  9-אבל רונן, אתה מסכים איתי ש ש. נס פררו: 'גב

 29 אז תני לי שניה, אני אענה לך, אבל לא סיימתי. ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 .אני רוצה לשמוע מה יש לו לענות . מולכו:ש 'גב

 2 ? 51 -ל 9-לא, מ ש. נס פררו: 'גב

 3 אבל בוא נשמע.  ש. מולכו: 'גב

 4אז אני אומר שוב,  תן לו נותנות לענות.ני רוצה לענות לך, אבל אא ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 ,2019-בביקשנו אתחיל מההתחלה, תנו לי לסיים את המשפט,  אני

 6שאים, אמרנו אין בעיה, תודה רבה, לא אמר לא רמשרד הפנים 

 7האם נעלה ו ברי הקואליציה וחשבנישבנו ח אישר, לא אישר.

 8לא להעלות לחניונים פה אחד ה , וההחלטה התקבל21-לחניונים ב

 9אם תבדקו כמעט לא הכניסו שקל אחד,  2020בשנת בעיר נהריה, 

 10 אנשים לא חנו, מה לעשות, מינואר, מהשיטפון. 

 11 , גם ...? גם שטפונות2020שנת אתה יודע כמה עסקים לא עבדו ב... א. שטרקמן: 'גב

 12ם חניה חינם שנתנו חודשים גם שטפונות וגאת רוצה שאני אענה?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 רצופים, עכשיו 

 14 חניה חינם בשביל עיריית נהריה, עיריית נהריה...  א. שטרקמן: 'גב

 15כשאת מדברת אני לא מפריע  מדבר,עם כל הכבוד לך אני סליחה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 ומתפרץ כמו אני לא יודע מה. 

 17 אין בעיה.  א. שטרקמן: 'גב

 18ה החליטו פ חברי הקואליציה את בקשתכן להעלות,  אז אני מבין ע:"מר ר. מרלי, רה

 19נדבר על זה  .21-באת הארנונה חניונים בעלי האחד לא להעלות ל

 20 . 22לפני 

 21 חברי הקואליציה החליטו בלי שרית?ביחד(  )לא ברור, מדברים א. שטרקמן: 'גב

 22 טוב ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 אתה וחברי הקואליציה?  א. שטרקמן: 'גב

 24 דיונים משלנו. כן, אנחנו עושים ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 בכלל לא יודע מה אנחנו מדברות.  א. שטרקמן: 'גב

 26 עוד התייחסויות.בבקשה, הלאה,   ע:"מר ר. מרלי, רה

 27יש פה  אני אתייחס, זה עובד? סבבה,מישהו רוצה להתייחס?  א. שטרקמן: 'גב

 28זה ככה,  נעשה אתמונולוג, אז בוא ישר נקליד את זה, אני אקריא. 

 29איבדו את עבודתם בעקבות  נהריהאתם יודעים כמה תושבים מ
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 1כמה מנסים  ?כמה עסקים קרסו ולא חזרואתם יודעים  הקורונה?

 2כל מספרים במקרה?  ? לא יודעת, מישהו פה יודעלהחזיק מעמד

 3שנעשה כבר  צו הארנונה והתיקון שלות השרירותיות שלכם צבעהה

 4אצבע מאשימה למשרד  מהכניסה של ראש העיר החדש ולהפנות

 5 לאף אחד מהתושבים פה. נראה לי שזה עוזרהפנים לא 

 6 על מה את מדברת בדיוק?  מר ח. רואש:

 7 על שינוי צו הארנונה.אני מדברת  א. שטרקמן: 'גב

 8 מה, את  ח. רואש:מר 

 9 אני מדברת, חיים, אל תפריע לי! חיים, אל תפריע לי!  א. שטרקמן: 'גב

 10אבל את התייחסת למה שהוא אמר? את לא שמעת אותו, לא  מר ח. רואש:

 11 הקשבת לו.

 12 אני רוצה לדבר מה שאני רוצה לדבר, תגיד לי א. שטרקמן: 'גב

 13 ... צו הארנונה. ש. נס פררו: 'גב

 14אני רציתי, כשאני תן לי לסיים,   אל תפריע לי. אותו משרד הפנים, א. שטרקמן: 'גב

 15 רד הפנים שאתה אומר שדחה את הבקשותתודה. אותו משאסיים, 

 16של  תקציבממנו לא להעלות מס הוא זה שעיריית נהריה ביקשה ש

 17כמה מאות אלפי שקלים לשפץ משרד מנכ"ל. באמת לא ניתן היה 

 18במידה תושבים? ב עם הבקשה והתקציב למשהו שיטיאת הלנצל 

 19ולא, בגלל משבר הקורונה והעלאת ארנונה והשטפונות שהיו בעיר 

 20 יקר ורהבתני ומנכר עיניים זה נראה ששיפוץביחס לערים אחרות 

 21 אם אתם חושבים שזה הזמן  לא הזמן.

 22 קודם כל זה לא לשכת מנכ"ל, זה כל המשרדים מר ח. רואש:

 23 רק רגע א. שטרקמן: 'גב

 24 חיים! חיים! ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 רוב המשרדים, זה תקציב נפרד. את מבלבלת את המוח.זה  מר ח. רואש:

 26 חיים, תן לה, חיים, תן לה, היא באה מוכנה מהבית, תן לה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27אני מדברת על גירעון שהיא מגדילה אותו, היא טוענת שמשבר  א. שטרקמן: 'גב

 28כספי תייחסת לוהיא לא מ מיליון, 22-הקורונה העצים את הגירעון ב

 29 אירועילחסכונות שלא היה יום העצמאות וקיבלה, היא השיפוי ש
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 1הסכם הגג שקיבלו ענקים, וקיץ שלא התקיימו, ותוכנית הבראה ...מ

 2 1.7מיליון בלי  18-ו 300מענקים של 

 3 היא קוראת פוסטים, היא קוראת פוסטים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 יש מספיק מקורות הכנסה פה לתושביםש אז לא נראה לי א. שטרקמן: 'גב

 5 מאה אחוז. ע:"מר ר. מרלי, רה

 6כשיש בלילה ישנים טוב פה שיושבים חברי המועצה אה לי שלא נר א. שטרקמן: 'גב

 7פה אנשים שמאבדים את הפת לחם שלהם בגלל הקורונה ובגלל 

 8 השטפונות. 

 9תקציב צבוע, את יודעת מה זה תקציב צבוע? את יודעת מה זה יש  מר ח. רואש:

 10 דברים

 11 אבל אפשר, יש תקציב, אם התושבים א. שטרקמן: 'גב

 12 צבועים, את לא יכולה יש דברים מר ח. רואש:

 13אם התושבים בראש מעיינך, גם אם התקציב צבוע אתה יכול לבוא  א. שטרקמן: 'גב

 14 לחבר שלך שהצטלמת איתו והוא עוזר לך

 15 אתה לא יכול להזיז תקציב מפה לשם. ח. רואש:מר 

 16 חיים, תן לה לדבר, נו ע:"מר ר. מרלי, רה

 17שלי התושבים אתה יכול להגיד לו תשמע, המקום צריך שיפוץ אבל  א. שטרקמן: 'גב

 18 יותר חשובים, התושבים

 19 בתקציב עכשיו. קיטוןגם יש  ש. נס פררו: 'גב

 20ובים, זה שאתה מגדיל את הגירעון יותר חש לכולם יש, התושבים א. שטרקמן: 'גב

 21 כשיש תושבים...ועושים בשביל התושבים כשאתם יושבים פה 

 22 גע רצית להעלות את הארנונה...זה סותר את מה שאת אומרת, כר מר ח. רואש:

 23..שאלתי אם עיריית נהריה עושה איפה ואיפה בין עסקים, זה הכל,  א. שטרקמן: 'גב

 24זה מה ששאלתי, לא אמרתי להעלות, זה תמוה שפתאם מציעים 

 25 להעלות 

 26 ראית חניונים שמשלמים פחות? לא הבנתי. מר ח. רואש:

 27 מה זאת אומרת שמשלמים?  א. שטרקמן: 'גב

 28 ראית? מר ח. רואש:

 29 אחרות?  שקלים? אה בערים 9 א. שטרקמן: 'גב
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 1 לא בערים אחרות, בנהריה מר ח. רואש:

 2 שקלים, זה מה שהם משלמים. 9 א. שטרקמן: 'גב

 3 מה את רוצה, כולם משלמים אותו דבר, איזה איפה ואיפה. מר ח. רואש:

 4 לא רק בין החניונים, בין עסקים  א. שטרקמן: 'גב

 5 חיים ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 סקיםבין ע א. שטרקמן: 'גב

 7 תן לה בבקשה לדבר, זה לא מכובד.  ע:"רהמר ר. מרלי, 

 8 יש אנשים שמגיעים לפת לחם כל העסקים לא עבדו, בקניון לא עבדו,  א. שטרקמן: 'גב

 9 להתחשב בהם. ואפשר קצת יותר

 10 סליחה רגע, מה הבקשה?  מה הבקשה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 11ו הארנונה בוודאי לא לשנות את צ... ין בקשה, אני מודיעה את זהא א. שטרקמן: 'גב

 12זו שיחה של חירשים,  גם ככהבהעלאה, אבל זה כאילו, אתה יודע, 

 13הציבור ישפוט, את שלי, אתה תאמר את שלך ואני אומר אז אנחנו, 

 14אתם יודעים. ככה זה  זה מגיע מה זה מהר, גם ככה יש לנו בחירות ,

 15 ?ם רוצים...  זה מה שיש לי לומר, אתה רוצה להגיבמגיע. אז אם את

 16 טוב, תביא להצבעה. שטיין:מר ד. אפ

 17מספרי סיפורים, ראשי ערים  וזה שאמרת שראשי ערים אחרותאה,  א. שטרקמן: 'גב

 18אז הם בעצם סיפרו  לא מעלים את הארנונההם אמרו ש אחרות

 19גם חיפה,  מה ההבדל בין ראש עיריית 1.1סיפורים? הם גם דיברו על 

 20 .1.1-מעלה באמרה שהיא לא היא 

 21 .מצבאין  מר ח. רואש:

 22 את קוראת הרבה פוסטים אורנה, קוראת הרבה פוסטים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 היא לא יכולה לעשות מר ח. רואש:

 24 אני לא בפייסבוק, יש לי חברים, יש לי חברים א. שטרקמן: 'גב

 25 אורנה, היא לא יכולה לעשות.  מר ח. רואש:

 26 .ה לשבת פהיש לי קולגות, אני מתייעצת איתם לפני שאני בא א. שטרקמן: 'גב

 27 עם כל הכבוד לה ויש לי הרבה כבוד אליה ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 . לעשות את זה, לא חוק היא לא יכולהלפי ה ש. מולכו: 'גב

 29 היא לא יכולה לעשות, טוב, עוד התייחסויות בבקשה?  ע:"מר ר. מרלי, רה



נהריה ייתמועצת עיר  2020ביולי  1 
 

20 

 1 לינוהבנתי שזה חוק שמשרד הפנים כופה ערונן, אני קצת לא הבנתי,  מר ע. אלקיים:

 2? זה לא 1.1-אבל בכל זאת לא צריכים הצבעה? אבל למה להעלות ב

 3 ברור. 

 4אנחנו לא זה יכל לא להיות רשום כאן אפילו, אני מסביר עוד פעם,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 מצביעים על זה בכלל. 

 6 ? 1.1-אי אפשר כאילו להקפיא את ה מר ע. אלקיים:

 7 אני אומר עוד פעם ע:"מר ר. מרלי, רה

 8עופר זה המינימום שאנחנו מחויבים בו, להבדיל משנים קודמות  ש. מולכו: 'גב

 9 שהעלו את המס.

 10אחוזים, אנחנו לא מבקשים להעלות  7.5יכלנו לבקש העלאה עד  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 אפילו לא באגורה שחוקה אחת. 

 12 היה ...  תמיד יש תשובה, גם בשנים קודמות א. שטרקמן: 'גב

 13 ם לא היינו במינימום בשנים קודמות.אף פע ש. מולכו: 'גב

 14 יכלו להעלות לא במקסימום, באמצע א. שטרקמן: 'גב

 15 אני לא עולה להצבעה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 תמיד העלו ביותר מהמינימום.  ש. מולכו: 'גב

 17 זו שנה נוראית לתושבים בנהריה. ...2020שנת  א. שטרקמן: 'גב

 18לא משרד הפנים צריך לאשר, והם  זה לא משנה מה אנחנו נאמר, ש. מולכו: 'גב

 19 מאשרים. 

 20 זאת האמת, אבל זאת האמת.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 אותו משרד הפנים שמקציב לדברים ראוותניים וזה, בסדר.  א. שטרקמן: 'גב

 22 שאני אענה לה? שמעתי אותה. מר ד. אפשטיין:

 23 אני לא שומע כלום. ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 אני שמעתי.  מר ד. אפשטיין:

 25 אם לא ניקח את התקציב הזה אז פשוט לא יהיה. ש. מולכו: 'גב

 26 הכל אפשרי.  א. שטרקמן: 'גב

 27בוא נדייק, גם אני יחסית ותיק במועצה, גם בעבר, אורנה, אורנה,  מר ד. אפשטיין:

 28מכיוון עכשיו צו ארנונה,  גם בשנים קודמות ההצבעה הייתה על 

 29יונים שמשרד שיש לך, מה שרונן אמר, טייס אוטומטי, יש קריטר



נהריה ייתמועצת עיר  2020ביולי  1 
 

21 

 1הפנים בא ואמר אם רשות מקומית תעמוד בקריטריונים האלה היא 

 2 הדבר הזה, כרגע פטורה מלהעלות את

 3 יפה א. שטרקמן: 'גב

 4 אז לפחות מר ד. אפשטיין:

 5 בוא נסיים רגע, אם רשות יכולהאז  א. שטרקמן: 'גב

 6 דימה, לא צריך, תעזוב ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 ולבקש ממנו רד הפניםשמיכולים לפנות לו אנחנאז  א. שטרקמן: 'גב

 8 טוב ע:"מר ר. מרלי, רה

 9גם  עקב מה שקרה לעסקים ולאנשים פה, מעבר לקורונה יש פה א. שטרקמן: 'גב

 10 שטפונות, אנשים פה... 

 11יצאו ביוני לאחר הקורונה, ונות, הקריטריונים יצאו לאחר השטפ מר ד. אפשטיין:

 12 הקריטריון האחרון 

 13 משרד הפנים, אני פשוט ראיתי שיש פה קשרים מאוד טובים. ... א. שטרקמן: 'גב

 14, או שאת רוצה להשמיע משהו בלי לשמוע את אני מנסה לענות לך  מר ד. אפשטיין:

 15 התשובות אז אין בעיה. 

 16 כי לא נגיע לעמק השווה, ואני בטח א. שטרקמן: 'גב

 17 לא שווה, אבל תקשיבי, אולי  מר ד. אפשטיין:

 18 מה, דימהדי ע:"מר ר. מרלי, רה

 19אני אומר לך נתון שאת אולי לא מכירה אותו, מה לעשות, מה  מר ד. אפשטיין:

 20 לעשות? 

 21 4-, עיריית נהריה לא עומדת בשצריך לעמוד בהם יש קריטריונים מר מ. אפריאט:

 22 קריטריונים.

 23לא משנה, גם אחד, גם אם לא תעמוד באחד זה לא יתאפשר, זה מה  מר ד. אפשטיין:

 24 שמסבירים, אבל

 25אפשר ללכת למשרד הפנים, אבל זה לא אחד ולא שניים ולא שלוש,  מר מ. אפריאט:

 26אנחנו רחוקים זה ארבעה קריטריונים שאנחנו לא עומדים בהם אז 

 27 אין לנו.  מלבקש בכלל,

 28 או.קי. בוא, תעזוב מר ד. אפשטיין:

 29 אנחנו לא מצביעים עלאני אומר שוב, בגלל שהסטנו את הדיון,  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1מה שרץ במדינת  ארנונה, אנחנו לא מעלים ארנונה בנהריה.העלאת 

 2רץ בכל מדינת  1.1% טייס אוטומטיבאופן אוטומטי כ ישראל

 3כדי לערבב  םפופוליסטימי שחושב שפוסטים בפייסבוק  .ישראל

 4אני דיברתי עם  הציבור אני לא אעשה את הדבר הזה. את במירכאות

 5היה פה יום שלם בשבוע שעבר, ביקשנו ממנו שר הפנים, הוא 

 6של העיר, שר  עם המצב ההבראהזה, עם אפשרות לעזור לנו, יחד עם 

 7תעזור לעיר שלך ים ואתה אחוז 7.5-הפנים אמר אתה יכול להעלות ב

 8לא להעלות בשקל כי מצב מעדיפיםן שמרנו שאנחנו ז אמאוד, א

 9בגלל  גם בגלל השיטפון וגםבתקופה הזאת התושבים העיר ו

 10שאנחנו לא רוצים להעלות להם את התשלם, זה  הקורונה הוא כזה

 11שיספר סיפור אחר, אחר מי שרוצה לספר סיפור והאמת, הכל, זאת 

 12שוב לחברי המועצה, אנחנו לא מצביעים פה על העניין אני אומר ו

 13הזה בכלל. אתם מאשרים פה צו ארנונה שמטיב עם התושבים, 

 14  שמשלם תשלום מראש על הארנונה.  שנותן הקלות, שנותן הנחה למי

 15 אין שום הקלות... א. שטרקמן: 'גב

 16 שנותן הקלה לכל בעלי העסקים שיש להם עסקים בתוך מבנים.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 אני לא יודעת על מה אתה מדבר, הקלות זה בוועדת ארנונה. א. שטרקמן: 'גב

 18  שתדעו לכם, אני אומר לתושבים עכשיו. ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 עצמאים שמנהלים עסק בבית. טיב עםזה מ ש. מולכו: 'גב

 20 שניה, אני מדבר שרית. ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 זה דווקא כן מטיב. ש. מולכו: 'גב

 22מ"ר  20אוטומטי על באופן כל מי שיש לו עסק בבית ועד היום שילם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23הסעיף הזה והוא ישלם  עכשיו בצו הארנונה החדש שינינו את אנחנו

 24 רק על החדר שהוא משתמש בו

 25 פגע בעסקים קטנים.אבל אתה ת ש. נס פררו: 'גב

 26 אני מדבר אבל ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 אבל זה יפגע  ש. נס פררו: 'גב

 28מ"ר  8 מ"ר או  7רק על החדר שהוא משתמש בו כמשרד, אם זה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 29באופן אוטומט וחברי מועצת  20מ"ר בלבד ולא על  8הוא ישלם על 
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 1ם על ההקלה הזאת ולא על משהו אחר וצריך מצביעיבעצם העיר 

 2, את האמת לתושביםלהגיד את האמת ואמרתי לכם בפתיח, תספרו 

 3אחרי שקרים, זאת האמת  אל תולכו שולל אני מסתכל ישר למצלמה

 4שורה לעיר נהריה. מישהו עוד רוצה ולכן צו הארנונה הזאת הוא ב

 5להתייחס לצו? חיים, אני עובר להצבעה, מישהו עוד רוצה להתייחס 

 6 לצו?

 7 אז למה ההצבעה?  מר ע. אלקיים:

 8צו הארנונה, על ההנחות, על ההקלה באוטומט,  על אישורההצבעה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 על זה. 

 10 מעלים את הארנונה ש. נס פררו: 'גב

 11 הקלותעל ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 איזה הקלות?  א. שטרקמן: 'גב

 13 בצו אני לא רואה שרשום העלאה.  ש. מולכו: 'גב

 14 לא קשור לזה. עופר, עזוב, אתה יכול להתנגד, נו ברצינות. ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 לא, אני ... מר ע. אלקיים:

 16 לך על הנחות לתושבים, על הקלות לתושבים. אני אומר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17בשנים קודמות הצבענו בצו הארנונה על העלאה כי העלו מעבר  . מולכו:ש 'גב

 18 למינימום. 

 19 כי לא שינו את הצו. א. שטרקמן: 'גב

 20זה מה שהיה בשנים קודמות וזה קצת מבלבל. פה אנחנו לא  ש. מולכו: 'גב

 21 מצביעים על ההעלאה כי זה המינימום שהחוק מחייב. 

 22על על פרוזדורים ותושבים על גרם מדרגות, הצו לא לקח מ.. על הצו א. שטרקמן: 'גב

 23 דברים אחרים, אז 

 24 הצבעה, מי בעד?חברים, עוברים ל ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 ... על התושבים, אז אל תמכרו להם בולשיט. א. שטרקמן: 'גב

 26 מי נגד? נמנעים?  מי בעד צו הארנונה.   ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 נגד. 2 בעד, 13 :הצבעה

 28 ישיבה נעולה


