
 
 
 

 . 6/19מן המניין שלא ישיבת מועצה 
 . 4/19פרוטוקול מס' 

 
 . 5.6.19  -ב סיון ב' רביעי יום מועד הישיבה : 

  . 19שד' הגעתון בניין העירייה מיקום הישיבה : 
 נוכחים :

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

 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 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה  –מר זכריה חי 
 חברת מועצה –רקמן גב' אורנה שט

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 

 נעדרים :
 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 חבר מועצה –עו"ד דוד ביניאשוילי 
 

 ים :משתתפ
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 יועץ משפטי –עו"ד אורן ארבל 
 גזבר העירייה –מר חגי שורץ 
 רשם הפרוטוקול –מר דוד אילוז 

 :הודעת פתיחה רונן מרלי 
 :מאז הישיבה הקודמת לפני שנעבור לסדר היום של הישיבה, אני מבקש כרגיל לעדכן על העשייה בתחומים השונים

 , לצדעירונייםוקידום מיזמים חינוכיים  קיימנו כנס פדגוגי עם מנהלי בתי הספר ונציגי משרד החינוך, שעסק בהעצמה -
 הצגת תוכניות העבודה.

 בישיבה נוספת, הוצגה תפיסת החינוך הממלכתי דתי בעיר נהריה בשיתוף משרד החינוך ועיריית נהריה. -
 ישנה חשיבות להשקיע בפיתוח כלל המערכים החינוכיים בעיר.  
 הצוות הניהולי של בתי הספר השייכים לרשת. במהלך הישיבהקיימנו ישיבה במידעטק עם הוועד המנהל של רשת עמל ו -

 מספר סוגיות ליבה חשובות, כחלק מהחזון החינוכי שמובילה עיריית נהריה. בחנו
 בבית הספר שחקים. מיוחדים חנכנו כיתת תקשורת לילדים בעלי צרכים  -
 אנו פותחים גן תקשורת רביעי השנה . -
 לייצגתלמידים נבחרו  35בית הספר גולדה נבחר כמודל או"ם, ואירח השבוע, שגרירים ונציגי שגרירויות מרחבי העולם.  -

 היה יום מדהים בו התלמידים נאמו בעברית ובאנגלית מול הקהל ., הוזמנו שגרירים, מסוימות באו"ם מדינות
 "צילום מעביר מסר" במסגרת מיזם ארצי להתנהגות נבונה בית ספר אוסישקין זכה במקום הראשון במחוז הצפון בתחרות -

 בסביבה צורכת חשמל.
 אירחנו במשך שלושה ימים את אליפות ישראל בשיט ע"ש דוד נהרי ז"ל. ראשי איגוד השייט מאוד התרשמו מרמת הארגון -

 ינוי גבע שלנו, שגם זכתהוהתנאים הטובים שעמדו לרשותם. זו הזדמנות נוספת לברך את סגנית אלופת אירופה לנוער, ל
 במקום הראשון בשיוט נהרי.



 הליך לשינוי מערך הספורט בעיר והוא כולל איגום משאבים לפעילות בתי הספר לכדורגל,תאנחנו נמצאים בעיצומו של  -
 זה לא יפגע במחלקות ילדים נוער ונערים אנו .שיהיו בתוך עיריית נהריה כדי לחזק תחומים אלו  כדורסל וטניס שדה 

 . שיחל לפעול בתחילת ספטמבר  מגרשי טניסעירוני ויהיו בו מספר  מרכז טניס מקימים
 טנים ובינוניים במשרדק, בשיתוף פעולה עם הסוכנות לעסקים במידעטק אתמול התקיים כנס תעשיינים עירוני נוסף -

 דולה מאוד בנושא התעשייה באזור תעשיה כברי ומתחם נוסף ממזרח לביתיש התקדמות ג ., היה כנס מוצלחהכלכלה
 ., אנו נזכה בשנים הקרובות ללא מעט תעשייה שתגיע לנהריה בזכות המרחבים האלוהחולים

 פיזרנו כמה ואותו דבר לגינות כלבים .פינות האכלה לחתולים  -
 . 15/8עד  נקיים קייטנותקייטנות, בהמשך לפרסומים אנו מסבסדים את הקייטנות השנה ואנו לא נרד מזה אנו  -
 אני פונה בעיקר לתושבים, הכביש באכזיב בהחלטת משטרת ישראל הוא כביש חד סיטרי בעונה והחנייה בצד המערבי -

 ריך להגיע רכב הצלה יש בעיה קשה ויש להישמעאסורה, אני אומר בשל הסיבה כי הכביש סתום לתנועה ואם חלילה צ
 להוראות המשטרה ולשמור על כביש פתוח . 

נקבעו  אבודה. אין ממשלה ואנחנו מתנהלים בהתאם לתקציב שנקבע, מנסים להניע תהליכים משמעותיים.שהיא די זו שנה  -
 ברמהשנה מאוד מורכבת  לספטמבר ואני מניח שממשלה תוקם רק בדצמבר, צריך להבין שיש פה 17-בחירות ב

 המוניציפלית .
 לסיום, אני רוצה להזמין את כולם להגיע ביום שישי הקרוב, לגן הבוטני, לאירוע חגיגי לרגל חג השבועות. שוק איכרים, -
 -11:00תהלוכת חג ססגונית בשיתוף האגודה החקלאית ופעילות לילדים. הכניסה לגן חינם והפעילות תתקיים בין השעות 

16:00.  

 : על סדר היום

 ובהתאם להוראת 2020. הודעה על עדכון תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק לשנת 1
 . 2.58%משרד הפנים בשיעור של  

 2019באשר לצו הארנונה לשנת  6.2.19. אשרור מועצת העיר להחלטותיה בישיבת מועצה מיום 2
 . 2020והחלתם אף על הארנונה לשנת 

 ישור המועצה למתן הנחות הארנונה הקבועות בדין עפ"י תנאיהן ועפ"י שיקול הדעת המסור. א( א3
 .לרשות בעניין 

 מהתעריף השנתי . 2%ב( אישור הנחה על תשלום של שנה מראש בשיעור  
 

 ובהתאם להוראת 2020. הודעה על עדכון תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק לשנת 1
 . 2.58%של   משרד הפנים בשיעור

 

 רונן מרלי :
זו ולכן בקשתנו  לבקש ממשרד הפנים  הפחתה משיעור הארנונה הקבוע בחוקלא יכולה הכספי כיום עיריית נהריה במצבה 

 על הסף .  הנדחת
 

 : עו"ד לירז איתמר
 מעלים את הארנונה,אני מבקשת לפנות לגזבר ולחבריי בוועדת הכספים, נמסר לנו שאחוז הגבייה בנהריה הוא נמוך וכשאנו 

 היא מצד אחד אנילמעשה אם תושב בנהריה לא יכול לשלם את הארנונה קל וחומר כשנעלה את הארנונה לא ישלמו, השאלה 
 לא יכול להרשות לעצמי בתור עירייה להיות בגרעון אבל מצד שני אנחנו מגדילים עוד יותר את הגרעון מישהו בדק את זה ?

 ? מה עושים עם השכבות החלשות
 

 : שרית מולכו
 יש וועדת הנחות בארנונה . הוא היה במשרד הפנים וזה לא אושר .

 

 : אורנה שטרקמן
דבר ראשון אנו נשמח לקבל זאת בכתב שנעשתה פנייה למשרד הפנים וזה לא אושר דבר שני בצו המיסים אישרנו הגדלנו את 

 דרדרת ולקייטנות אין כסף .תת הניקיון בעיר מהתמורה, רמהגבייה למחסנים אין בעיה לשלם ארנונה אבל מה לגבי 
 לא החליפו שלטון בכדי שיעשו להם יותר רע .

 

 רונן מרלי :
. אנו מבצעים סקר נכסים וזה עולה משיעור העדכון שבחוק ה בארנונהפחתעיריית נהריה לא תקבל אישור להכפי שאמרתי, 

וזאת לאחר שלא הטמיעו סקרי נכסים בעבר והשטחים גדלו, הרבה כסף אך בסופו של תהליך זה יגדיל את הכנסות העירייה 
 חובות העבר בחלקם הגדול הם חובות אבודים ואנו נעשה כל מאמץ כדי לגבות אותם .

 

 2019באשר לצו הארנונה לשנת  6.2.19. אשרור מועצת העיר להחלטותיה בישיבת מועצה מיום 2
 . 2020והחלתם אף על הארנונה לשנת 

 

 הצבעה



 ____10___ מי בעד
 ____3מי נגד ___

  ____/נמנעים ___
 

 . א( אישור המועצה למתן הנחות הארנונה הקבועות בדין עפ"י תנאיהן ועפ"י שיקול הדעת המסור3
 לרשות בעניין .

 מהתעריף השנתי . 2%ב( אישור הנחה על תשלום של שנה מראש בשיעור  
 

 הצבעה
 ____10___ מי בעד

 ____3מי נגד ___
  ____/___נמנעים 

 

 רונן מרלי :

 חברים תודה, הישיבה נעולה .

 


