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 227/פרוטוקול מס'  20226/מן המניין  לא ישיבת מועצה

 בתשפ" סיון' בב ,2.20260.01 מיום ד',

 

 נוכחים :

 ראש העירייה –מר רונן מרלי 

 חברת מועצה –עו"ד לילך חיים אידלברג 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חבר מועצה –מר אור כהן 

 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 

 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה –סודאי עו"ד אורן 

 

 נעדרים:

 סגן ומ"מ ראש העיר –מר דימה אפשטיין 

 חבר מועצה –מר אייל וייזר 

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 חבר מועצה –מר חיים רואש 

 

 :משתתפים

 מנכ"ל העיריה –עו"ד דודו אלחיאני 

 היועץ המשפטי לעירייה -עו"ד אורן ארבל 
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 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 

 מבקרת העירייה –קרן דרכמן אבירם גב' 

 מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 

 מנהלת מחלקת גני ילדים –הגב' ענת אזרזר 

 

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל
 . . הודעות ראש העיר1

טוב, אנחנו מתחילים. אז בגלל שלירז נכנסה, שלום אורן, לירז, מזל טוב.  ר. מרלי, רה"ע:

ולאורנה שוב שלא נקפח פה מישהו וחיים שנולדה לו נכדה. ואנחנו עם 

 עוגה טובה לשבועות. 

אני אעשה פתיחה קצרה ונעבור. יש לנו ישיבה שלא מן המנין וישיבה מן  

המנין. אז קודם כל אנחנו כאן בזומו במוזיאון מפעל זוגלובק הישן. 

)מדברים ברקע( אבל כולם מוזמנים, כמובן מי שלא הספיק ולא היה יחד 

עם המשפחות, הכניסה בחינם אז שווה לראות. התערוכה תהיה כאן עד 

 לי, שווה לבקר. ביו 2-ה

אליפות אירופה בג'וג'יטסו הסתיימה. הייתה מוצלחת מאוד גם מבחינת  

נבחרת ישראל וגם הנבחרת שלנו של הנהריינים, אירחנו פה מאות 

ספורטאים שהיו כאן ביחד עם המלווים שלהם והנבחרות שלהם. יש לנו 

טל פפרני מדליית זהב לנמרוד ויידר, ... שגדל בנהריה. יש מדליית ארד למי

וגם אלון ז'אן ושיר סנה התחרו, הביאו הרבה כבוד לעיר. היו לנו גם 

הישגים בקטגוריית המסטרים שזה היה ביום האחרון, שי ניב זכה במקום 

הראשון ויוחאי יוחנן במקום השלישי. צריך להגיד תודה רבה למשה 

, שטרית, אני לא יודע אם הוא נמצא פה, ולכל מי שלקח חלק באירוע הזה

היה אירוע מדהים עם המון אנשים, אורחים מבחוץ. אני מניח שראיתם 

את הספורטאים מי שהסתובב, גם מבחינת האיגוד הישראלי סך הכל 

 מאוד מאוד מרוצים. אני מקווה לארח עוד תחרויות בהמשך.

שילוב מרחבים ציבוריים, אז התחלנו לשלב מרחבים ציבוריים בכל העיר,  
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שכול, זה תשתיות חשמל, כבישים, מדרכות, התחלנו עם שפרינצק א

אחזקה, תברואה, גינון. לא סיימנו, התחלנו את השכונה ואנחנו נמשיך 

 בכל הכוח. 

פתחנו מתחם כושר חדש ומוצלל בטיילת, מוזמנים להגיע ליהנות.  

ממשיכים בשילוב תשתיות מים וביוב ברחבי העיר, בש"י עגנון הוחלפו 

ייסדים וקפלן רמז, אחד העם ובצומת קווי המים ברחוב. בהרצל מ

 הרחובות בר כוכבא וכליל החורש. 

התחלנו גם בפרויקט התקנת פרגולות הצללה בגני ילדים בעיר, פרויקט ...  

הוביל יחד עם מאיר פורת. לא יודע ... כמה הוצללו עד עכשיו, אבל  3.57

רות , יש לא מעט גנים. פרויקט מאוד מאוד גדול להצליל את חצ20בערך 

 הילדים שם. 

אירועי ...  5-קיימנו ביום חמישי האחרון אירוע ... זה אירוע ראשון מ 

ליוני, החודש,  23-שיהיו בגעתון. להקת ... הייתה כאן, האירוע הבא ב

 כולכם כמובן מוזמנים. 

 2קיימנו כאן בזום ערב חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי העיר, חולקו  

כולנו שלטובת המלגה העירונית הזו מיליון שקלים. אני מזכיר ל

הסטודנטים מחזירים בשעות לקהילה. השעות שחוזרות לקהילה זה שעות 

תרומה לילדים, לנוער, ללא משנה מה, העיקר שיתרמו לקהילה את כמות 

 השעות.

חגגנו את ל"ג בעומר במספר מתחמים שהקמנו ברחבי העיר והמרכזים  

ם אירועים וחוגים ותוכניות הקהילתיים שלנו ממשיכים בשיא המרץ ע

לגמלאים, לטיולים, סיורים. לא מעט אירועים. פעילות רבה מאוד 

 במועדוני הגמלאים, אתם מוזמנים כולם. 

במוצאי שבת הקרוב חג השבועות. מחר אגב יש הצגה ויש הפנינג ביום  

ראשון בגן הבוטני ובכל המרכזים הקהילתיים פעילות לחג השבועות. 

 המשפחות, עם הילדים, יהיה שמח. שווה להגיע עם

, 44, ערב בשכונה באזור עיר דרום, זה יהיה ברמז 13.6ביום שני הבא,  
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הציבור מוזמן. ולסיום אנחנו נעשה אירועי קיץ, די סגרנו את התוכנית 

. יש פה איזה ענין עם 30.6-במלואה, אירוע לפתיחת קיץ באופן רשמי ב

 30.6-ה חוזרת לטיילת המזח ובלחודש הרקד 11-החוזה אז בכל מקרה ב

מתחילים אירועי הקיץ באופן רשמי. אירועי הקיץ עם מספר פסטיבלים, 

גם מזרחית, גם פסטיבל אוכל, פסטיבל ריו, פסטיבל אהבה, בקיצור הולך 

להיות קיץ באמפיטף שאתם מכירים באמפיתיאטרון בגעתון עם הרקדות 

ת בהרכבים מקומיים. ועם אירועים במפרץ, אירועים של להקות מקומיו

בקיצור קיץ טוב. זהו, עד כאן עדכונים. אנחנו נעבור לישיבה שלא מן המנין 

 ואחרי ישיבה מן המנין. נכון דודו? יאללה, בהצלחה.

 

 2023. אישור מועצת העיר לצו הארנונה לשנת 2

שלום לכולם. נתחיל עם הסעיף הראשון אישור מועצת העיר לצו הארנונה  :אילוזד. 

 .2023 לשנת

, השינוי העיקרי בצו זה לאפשר 2023ערב טוב לכולם. הצו המוצע לשנת  מ. זנו:

תשלומים. זה סעיף חדש  6-תשלומים במקום ב 12-תשלום בהוראת קבע ב

תשלומים את ינואר פברואר ועכשיו תהיה אופציה  6-שקיים בצו. שילמו ב

עט את לכל מי שמבקש לשלם את זה בתשלומים חודשיים. בנוסף יש כמ

 כל ההנחות שנקבעו בתקנות, 

צריך להסביר את זה. זה לבקשת התושבים. תושבים צריכים לדעת שהם  ר. מרלי, רה"ע:

צריכים לגשת או לכתוב בקשה מסודרת והם יוכלו לשלם ארנונה חודש 

בחודשו ולא אחת לחודשיים כמו שקורה ויש כאלה שהעומס גדול כשיש 

ך לגשת לעירייה להגיש בקשה לשלם ארנונה וחשמל ביחד. אז לכן צרי

 ארנונה מדי חודש, שזאת ההטבה.

קיים אימוץ של הנחות הארנונה במלואן למעט שני סעיפים. ההנחות ניתן  מ. זנו:

 להפחית. אנחנו נותנים את ההנחות במקסימום. 

בנוסף בצו יש הוראה ממשרד הפנים לעדכון הארנונה שמשרד הפנים כופה  

כדי שזה לא יחול עלינו ע"י ראש העיר. מה שאני רק עלינו. הוגשה בקשה 
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 1.66רוצה לציין שאנחנו יודעים שהמדד עלה משמעותית מתחילת השנה, 

אחוז, זאת אומרת שהתושבים ששילמו את הארנונה היום במאי עבור מאי 

יהיה פחות ממה שמשלמים היום כי המדד  1.1.23-יוני, התעריף שיחול ב

ונה צמודה עפ"י חוק אז זה עדיין יהיה פחות. עלה בצורה מטורפת והארנ

 זה מה שחשוב להדגיש. אין שינויים אחרים, הכל נשאר אותו דבר. 

מיכה, לגבי ההצמדה של הטייס האוטומטי, אנחנו לא יכולים לבטל את  :עופר אלקיים

 זה? אני יודע שיש רשויות שכן, 

הגשנו בקשה. זה כפוף לאישור משרד הפנים, שר הפנים ושר האוצר  מ. זנו:

 אמורים לאשר את זה כדי שזה יכנס לתוקף. 

אז על מה אנחנו מצביעים אם אתה מחכה לתשובה ממשרד הפנים אם  :אורנה שטרקמן

 הטייס האוטומטי עולה או יורד?

ת את הוראות החוק אנחנו בעצם לא יכולים, המועצה לא מוסמכת לשנו :עו"ד אורן ארבל

לגבי ההצמדה הקבועה בחוק והנוסחה שקבועה בחוק. אנחנו הגשנו את 

 הבקשה. במידה והבקשה תיענה אנחנו כמובן נביא את זה למועצה.

ליתר דיוק,  1.37, 1.4אז כרגע מצביעים על ההעלאה של הטייס האוטומטי  :אורנה שטרקמן

ובמידה ויהיה אישור משרד הפנים אז כאילו ההחלטה הזאת יכולה 

 להתבטל. 

נכון. הסמכות היא בידי משרד הפנים. גם אם המועצה לא הייתה מבקשת  :עו"ד אורן ארבל

אותו עדכון שהחוק להחליט היום על צו הארנונה העדכון האוטומטי הוא 

 קובע אותו באופן ברור עפ"י נוסחה, עפ"י חישובים, היה חל גם על נהריה.

, חברות הביטוח יש להן הוזלה 23אוקי. יש לי שאלה. שלחת לנו את זה של  :אורנה שטרקמן

וגם למחסן מסחרי. אז או שזאת טעות בחישוב או שיש איזה אג'נדה 

 כלשהי. 

 לא, אין, מ. זנו:

 450משרדים המשמשים חברות ביטוח זה היה  22-כי אני אגיד לך ב :רקמןאורנה שט

. השאלה אם 189ועכשיו זה  196. ומחסן מסחרי היה 467.63ועכשיו זה 

 עומדת מאחורי זה,
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 לא אמור להיות שינוי. אם יש משהו זה טעות טכנית, מ. זנו:

 אם זה טעות טכנית, :אורנה שטרקמן

 זה לא שינוי. אבל נבדוק את זה . מ. זנו:

 עוד שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? אורנה, מה הצבעת? :אילוזד. 

 נגד. א. שטרקמן:

 נגד. תודה.  :אילוזד. 
 

 סוף הישיבה

  


