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בשנים האחרונות אני מכיר אותה באופן אישי, היא, אתה מכירים כולם,  ע:"ר. מרלי, רה

אני אעבור לישיבה שלא מן המניין. טוב, אני מניח שקיבלתם את 

זה אישור מועצת העיר לצו הארנונה  1החומרים וקראתם, אז אנחנו, סעיף 

בנספח. אני מזכיר, אנחנו, הרשות, לא מעלים את כמוצע  2022לשנת 

מחירי הארנונה ובתוך הצו הזה אנחנו מביאים לאישורכם צו ארנונה, 

כאשר אנחנו נותנים את ההנחות הקבועות בדין במלואם. למי ששואל, אז 



 

 

יש להם  –הנחות שאני מניח שכולכם מכירים, גם משרתי מילואים פעילים 

אחוז הנחה. הנחת מקסימום בהתאם למבחן ההכנסה שמותרת בחוק,  5

גם גמלאים, גם  –והנחות למקבלי קצבאות ביטוח לאומי בהתאם לחוק 

נכים, גם ניצולי שואה או למי שיש ילד נכה. אם מישהו רוצה לשאול 

 שאלות אז אנחנו נשמח לענות. בבקשה.

 אין שאלות? :ד. אילוז 

 , אמרת שלא מעלים, אבל מעלים בטייס האוטומטי. לא א. שטרקמן:

 הרשות לא מעלה. ע:"ר. מרלי, רה

 אז מי מעלה? א. שטרקמן:

 שנים ברציפות לא מעלה את הארנונה. טייס אוטומטי, 3הרשות כבר  ע:"ר. מרלי, רה

 )מדברים יחד(

 אני עונה. כן, אנחנו לא מעלים. ע:"ר. מרלי, רה

 אז מי מעלה? א. שטרקמן:

אנחנו לא מעלים. אם מדינת ישראל מחליטה להעלות בטייס אוטומטי אז  ע:"מרלי, רהר. 

 אנחנו,

 לא, א. שטרקמן:

 לא סמכות לעצור אותם, ע:"ר. מרלי, רה

 יש לעירייה את הסמכות לא להעלות, א. שטרקמן:

 לא, אין סמכות. ע:"ר. מרלי, רה

חייבים להעלות בטייס זה לא נכון, אין כזה דבר, בטח שיש, לא  א. שטרקמן:

 האוטומטי. זו לא פעם ראשונה,



 

 

תראי, השנה לא פרסמו את הכללים והם חוזרים בדרך כלל כל שנה.  :מ. זנו, גזבר העיר

 לרשות אין סמכות,

 אני לא חושבת, א. שטרקמן:

אנחנו אין לנו סמכות  –יש מספר קריטריונים, זה נחשב הפחתה חריגה  מ. זנו, גזבר העיר: 

 לעצור את הטייס האוטומטי מכמה קריטריונים.

 שהם? א. שטרקמן:

כשאנחנו בתוכנית הבראה, גירעונות שהיו בשנים קודמות, אין סמכות.  מ. זנו, גזבר העיר: 

לחוק ההסדרים ואין לנו סמכות לעשות את  7העדכון הוא מתוקף סעיף 

 זה גם אם אנחנו רוצים. 

 אתה אומר שזה בגלל התוכנית הבראה?  א. שטרקמן:

 מספר קריטריונים שלא עומדים בהם, מ. זנו, גזבר העיר: 

 או קיי, אז זה בגלל שבחרתם את התוכנית הבראה, א. שטרקמן:

 והגירעונות שהיו בשנים קודמות, מ. זנו, גזבר העיר: 

 אבל אם לא זה,  א. שטרקמן:

 בסדר? מ. זנו, גזבר העיר: 

 ינו יכולים לקבל החלטה ולא להעלות את הארנונה,הי א. שטרקמן:

 כרגע אי אפשר כאילו, מ. זנו, גזבר העיר: 

 או קיי, בסדר. אני הייתי מצביעה בעד אם זה היה, א. שטרקמן:

 תודה, מ. זנו, גזבר העיר: 

 אם לשכונות לא היית מעלה ארנונה. אבל אני, א. שטרקמן:

 סליחה, לא שמעתי. ע:"ר. מרלי, רה



 

 

אמרתי, הייתי מצביעה בעד העלאת הארנונה אם לשכונות לא היית מעלה.  שטרקמן:א. 

 אבל אתם בחרתם את תוכנית ההבראה, אז נראה לי,

 )מדברים יחד(

 אני לא מתבייש שבחרנו להבריא את הרשות. ע:"ר. מרלי, רה

 זה לא מדויק, א. שטרקמן:

לא יודע אם מישהו פה לא גאה בזה, אני לא יודע, ונראה לי, אני גאה בזה.  ע:"ר. מרלי, רה

 אני גאה להבריא את הרשות,

 גאה להבריא את הרשות, א. שטרקמן:

 )מדברים יחד

 מיליון שקלים, 21-קיבלנו, דרך אגב, עד עכשיו הורדנו את הגירעון שלנו ב ע:"ר. מרלי, רה

 על חשבון הגב, א. שטרקמן:

 מיליון ש"ח, 6.25ם, מיליון שקלי 6היום אישרו לנו עוד  ע:"ר. מרלי, רה

 על חשבון הגב של התושבים, כמו למשל, א. שטרקמן:

 לא, לא. ממש לא. ע:"ר. מרלי, רה

שקלים בפעם  16מה זה הקנסות האלה שאם מישהו לא משלם כבר  א. שטרקמן:

ואז עיקול? זה לא היה. אפשר  72שקלים, אחר כך  32הראשונה, אחר כך 

אפשר להיות קצת יותר עדינים עם להיות בשנה, אחרי שנת קורונה 

 התושבים,

 רגע, לא הבנתי. מה את רוצה, שלא נעמוד בחוק? לא הבנתי, ע:"ר. מרלי, רה

 )מדברים יחד(

 לא הבנתי את ההערה. את מצפה ממני לא לעמוד בחוק? ע:"ר. מרלי, רה



 

 

ראש העיר, נראה לי יש גם חוקים  מה זה מצפה ממך לא לעמוד בחוק? א. שטרקמן:

 שאתה לא עומד,

 מה, אני המצאתי את החוקים האלה? ע:"ר. מרלי, רה

 זה לא, יש פה אפשרות, א. שטרקמן:

 מיכה, מיטל, יש פה טענה של, ע:"ר. מרלי, רה

 )מדברים יחד(

 יש פה חוקים גם אחרים שאתה לא, בוא. עזוב, אנחנו לא ניכנס לפינה הזו. א. שטרקמן:

 אנשי חוק, אנחנו לא יכולים,חבר'ה, אנחנו  ע:"ר. מרלי, רה

חוק זה גם לא לתת היתרים למקומות שעדיין לא יכולים לקבל או כל מיני  א. שטרקמן:

דברים כאלה, אבל לא נעלה את זה כרגע, אני אביא את זה לישיבת 

 המועצה הבאה. אז אל תגיד לי חוק.

 לא שמעתי, ע:"ר. מרלי, רה

 או קיי, א. שטרקמן:

 ת רוצה שאני אשמע אז למיקרופון,אם א ע:"ר. מרלי, רה

מה לא שמעת? דיברתי למיקרופון ובקול רם. אבל זה כתוב, אז נביא את  א. שטרקמן:

 זה לישיבת מועצה הבאה.

 טוב. אנחנו מצביעים על זה? ע:"ר. מרלי, רה

 כן. :א. אלבז

 כן. או קיי, מי בעד? ע:"ר. מרלי, רה

 טייס אוטומטי?למה להצביע אם זה עובר, זה  :מ. אפריאט

 על, ע:"ר. מרלי, רה



 

 

 בבקשה, זה אומר, א. שטרקמן:

 צו הארנונה. ע:"ר. מרלי, רה

 אז זה רק אומר שאני צודקת, אם אתם צריכים להצביע. א. שטרקמן:

 )מדברים יחד(

 אתה יכול לא לאשר את ההנחות הקבועות בחוק. ע:"ר. מרלי, רה

 כן, בדיוק. דובר:

לבקש להוריד את ההנחות. חבר'ה או קיי, מי בעד? מצביעים, אתה יכול  ע:"ר. מרלי, רה

 מיטל?

 כן, מצביעים. ד מ. רץ רויטקוף:"עו

 )מדברים יחד(

 בוודאי, ע:"ר. מרלי, רה

 מצביעים מהסיבה הפשוטה שאנחנו צריכים לאשר את ההנחות. ד מ. רץ רויטקוף:"עו

 מישהו נגד? ע:"ר. מרלי, רה

 )מדברים יחד(

 הארנונה, מה בעד ההנחות? א. שטרקמן:

מישהו נגד? מישהו נמנע? תודה. אז הישיבה הזו נעולה ואנחנו עוברים  ע:"ר. מרלי, רה

 לישיבה,

 )מדברים יחד(

 אני רוצה לדייק, אמרת להעלות, :ע. אלקיים

 עיריית נהריה, ע:"ר. מרלי, רה

 )מדברים יחד(



 

 

שנים, לפחות מאז  3אנחנו כבר חבר'ה, העובדות, לא תשנו את העובדות.  ע:"ר. מרלי, רה

 שאנחנו פה לא העלינו את הארנונה אפילו לא בשקל. אם מדינת ישראל,

 )מדברים יחד(

 אתה מתעתע בתושבים, זה לא נכון. א. שטרקמן:

 אני לא. חבר'ה, עם כל הכבוד, אם מדינת ישראל, ע:"ר. מרלי, רה

 אתה שינית את צו הארנונה, א. שטרקמן:

אני רוצה לענות. אם מדינת ישראל מעלה ארנונה בטייס אוטומטי, לנו אין  ע:"ר. מרלי, רה

סמכות לעצור את זה. אני אומר את זה בקול רם, אני מוקלט, אני מצולם. 

 אם אתם חושבים הפוך,

 תגיד, זה טוב לי, נוכל להשתמש בזה. א. שטרקמן:

 אחוז. 2 :ד. אפשטיין

אומר, אם המדינה מחליטה להעלות טייס  לא בטוח, אני לא יודע. אני ע:"ר. מרלי, רה

יכול להיות שיחליטו לא להעלות,  –אוטומטי, תכף תהיה ממשלה חדשה 

יעלו. חבר'ה,  –לא יעלו. יחליטו להעלות  –הלוואי. אם יחליטו לא להעלות 

הטייס האוטומטי זה לא המצאה, זה הולך לפי מדד, לפי עליית השכר 

 טי סתם, במשק. המדינה לא מעלה טייס אוטומ

 אז מה, א. שטרקמן:

לא עושקת את תושבי מדינת ישראל. עיריית נהריה לא מעלה בפעם  ע:"ר. מרלי, רה

השלישית ברציפות אגורה בארנונה לתושבי העיר, עם זה אי אפשר 

 להתווכח.

 אז אפשר להתנגד, :ע. אלקיים

 ברור. ע:"ר. מרלי, רה

 ולהיות בעד ההנחות? :ע. אלקיים



 

 

 ואז לוותר גם על התוכנית הבראה, :ד. אפשטיין

 )מדברים יחד(

 לוותר גם על המענק איזון. אנחנו, :ד. אפשטיין

 טוב. ע:"ר. מרלי, רה

 סוף הישיבה


