
 

 

 
 1 בבניין העירייה 2020בינואר  26-' האמן המניין אשר התקיימה ביום שלא ישיבת מועצה 

 2 בחדר המועצה בקומה ג'.

 3  : משתתפים 

 4 ראש העיר מר רונן מרלי

 5 סגן ומ"מ ראש העיר מר דימה אפשטיין

 6 סגן ראש העיר מר אייל וייזר

 7 סגנית ראש העירייה בתואר גב' שרית מולכו

 8 חבר המועצה מר אור כהן

 9 חבר המועצה מר מקס אפריאט

 10 חברת המועצה גב' ענת לורנץ

 11 מועצהחברת  קלאודיה מרקובעו"ד 

 12 חבר המועצה מר בוריס שטארקר

 13 מועצההחבר  מר עופר אלקיים

 14 חבר המועצה מר חיים רואש

 15 חבר המועצה עו"ד אורן סודאי

 16 חברת המועצה עו"ד לירז איתמר

 17 חבר המועצה מר זכריה חי

 18 חבר המועצה עו"ד יצחק פרץ

 19 חברת המועצה גב' אורנה שטרקמן

 20 חברת המועצה גב' שרית נס פררו

  21 

 22 :משתתפים

 23 היועץ המשפטי  ארבל ורן או"ד ע

 24 מבקרת העירייה גב' קרן דרכמן אבירם

 25 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו

 26 שם הפרוטוקולר דוד אילוזמר 

 27 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 1

 28 נזקי-חדש משרד הפנים₪    5,000,000  נזקי הסערה  982
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 1 2020הסערה ינואר 

 2 לקבלת הרשאהכפוף *

 3 תקציבית ממ. הפנים.

 4 . 2020. הצעת תקציב העירייה לשנת 2 

 5 פרוטוקול

 6ערב טוב, אנו נתחיל לפני הישיבת תקציב בתב"ר, אתן כמה מלים על  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7הסערה שעברנו וגם למה מעבירים תב"ר, אני אדבר גם לציבור ואחר 

 8. 2020כך נסיים את זה ונעבור לישיבה שלא מן המניין, ישיבת תקציב 

 9קודם כל אני מזכיר לכולנו שהעיר נהריה עוברת ימים לא פשוטים, 

 10שיטפון שהציף רחובות וכבישים בכל רחבי העיר, התמודדנו יחד עם 

 11הסב נזק רב לבתים, לעסקים, למבני ציבור, המים זרמו אלינו מישובי 

 12גב ההר ממזרח, והצטרפו לעשות מילימטרים שירדו תוך זמן קצר 

 13בעיר נהריה, בחפ"ק אחוד שהובילה משטרת ישראל ביחד עם 

 14את תושבי העיר העירייה, מד"א, כבאות, צה"ל ואיחוד הצלה ליוו 

 15כולה בשעות לא פשוטות. עסקנו בפינוי מאורגן כמו מבצע צבאי 

 16להשבת תלמידים מבתי הספר והגנים לביתם. אני רוצה לציין את 

 17ההורים שנשמעו לאזהרות שלא לצאת מהבית ושמו בטחונם בנו. 

 18אציין את המתנדבים הרבים בעיר ומחוצה לה מרשויות סמוכות 

 19השכנים לנו, היו פה לא מעט גילויי ערבות שעזרו לנו, גם מהכפרים 

 20הדדית ותמיכה אחד בשני. לצערנו איבדנו בשיטפון את תושב העיר 

 21מוטי, מרדכי בן שבת, זכרונו לברכה, גיבור, גיבור לאומי בכלל שהציל 

 22במהלך  אחרים ושילם בחייו כפי שהבטחתי להוריו ולבני משפחתו 

 23ת שהתכנסה ביום חמישי השבוע, נפעל להנצחתו, הקמנו ועדה עירוני

 24האחרון לדון בנושא, זאת ביחד עם נציגי משפחה שהיו כאן, ואנחנו 

 25כמובן נפעל להנצחתו בדרך הראויה לו. הערכה רבה לעובדי עיריית 

 26נהריה מכלל המחלקות על עבודה מסורה, מקצועית בעת האירוע גם 

 27בימים שחלפו מאז לאורך הליך שיקום ההרס הרב. נשיא המדינה, 

 28הממשלה, מרבית השרים שוחחו איתו, הבטיחו להירתם ולסייע.  ראש



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת עיר נהריה
 2020בינואר  26
 
 

3 

 1ראש הממשלה נתניהו יחד עם שר הפנים דרעי ושרת הבינוי והישכון 

 2יפעת שאשא ביטון, הגיעו מקרוב, ראו את הנזקים והממשלה אישרה 

 3מיליון שקלים לשיקום ראשוני ואנחנו  39בישיבתה משבוע שעבר 

 4מזכיר לכולם. הוזמנתי על ידי יו"ר עדיין אומדים את הנזקים, אני 

 5ועדת הכספים בכנסת, חבר הכנסת משה גפני, לישיבה מיוחדת 

 6שכינס, העליתי את נושא הצורך לפיצוי וסיוע מיידי מהמדינה לבעלי 

 7עסקים בקניון ארנה בעיקר ובשדירות הגעתון, חלקם עדיין מושבת. 

 8א ראויים הנחיתי את מנהל הארנונה לפטור מתשלום עסקים שעדיין ל

 9לפעול בשל הנזקים ואנו פועלים עם משרדי הכלכלה והאוצר למתן 

 10סכום יעודי ראשוני. העסק עדיין בהתהוות, אני מזכיר לכולם, לא 

 11פשוט מה שעברנו, אבל אנחנו מהמשבר הזה נצא חזקים, נתקן את 

 12מה שצריך לתקן, נתעצם ממה שצריך להתעצם ונקבל את הכסף 

 13לתלות הכל במשאבים האלו, אנחנו פשוט שמגיע לנו ואני מציע לא 

 14צריכים להתקדם, לא להסתכל אחורה לרגע, אנחנו צריכים להיערך 

 15לפעם הבאה אם תהיה ובכל ההיבטים, אם בהיבטים הפיזיים 

 16המיידיים, בידוד אזור הפעולה, נחל הגעתון, נחל סער למשל ובכלל 

 17כשיו ההיבטים, יש לנו לא מעט נזקי תשתית שאנחנו מטפלים בהם ע

 18ויש דברים שהם בטיחות, בולענים שנוצרו, יש מספר בולענים שנוצרו 

 19בעיר ואנו מטפלים בהם היום ואני מניח שככל שיעבור הזמן נגלה עוד 

 20ועוד נזקים ואנחנו נפעל במקביל לעבודה השוטפת ויש לנו עבודה 

 21שוטפת שצריך להכין ולעבוד בעשרים עשרים ובכלל. אז אנחנו 

 22לסיוע ₪ מיליון  5"ר של משרד הפנים על סך מעבירים עכשיו תב

 23המיידי שנתן המשרד ולאחר מכן נעבור לישיבת המועצה. אז התב"ר 

 24המימון ₪, מיליון  5, הפרויקט הוא נזקי הסערה, סכום 982הוא 

 25ממשרד הפנים, זה כפוף כמובן לקבלת הרשאה תקציבית ממשרד 

 26 הפנים, מי בעד?

 27 אפשר פירוט  א. שטרקמן: 'גב

 28 פותחים תב"ר.  אפשטיין:מר ד. 
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 1מיליון שקלים  5מי נגד? נמנעים? אין פירוט עדיין לתב"ר הזה, זה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2לתב"ר וכשנתחיל לפעול בשטח אז כמובן לכל פעולה יהיה תקציב 

 3 מסודר. 

 4 מיליון. 5-הנזקים הם יותר מ ש. מולכו: 'גב

 5 ן שקלים. מיליו 200הנזקים עומדים בערך על  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6  -מיליון ברור ש 5-אני מניחה שחלק מה א. שטרקמן: 'גב

 7 זה השתתפות משרד הפנים וזה יצטרף להשתתפות של... ש. מולכו: 'גב

 8 יודעים מה צריך לתקן, זה לא קשור, זה חלק מהכסף. א. שטרקמן: 'גב

 9 מיליון שקלים. 5-זה לא מסתכם ב ש. מולכו: 'גב

 10 מיליון, עכשיו מה  200מה שיודעים לתקן זה  מר ד. אילוז:

 11 בסדר א. שטרקמן: 'גב

 12אנחנו עוברים לישיבת ה, מישהו רוצה להתייחס עוד במשהו לסערה?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13כמה מלים על \טוב, אני עובר לישיבת מועצת העיר על התקציב, ב

 14העניין הזה לציבור. פעלנו בשנה החולפת לישום וקידום החזון 

 15ני בכלל התחומים כדי שנהריה תהיה עבור כולנו בית לכל העירו

 16החיים. נמשיך בקידום שינוי סדרי העדיפויות בעיר תוך מתן דגש 

 17שהתחלנו בנושאי חינוך למהות ולא רק לחזות. תהליכי הפיתוח 

 18וספורט, תשתיות תרבות ותיירות, שיפור השירות לתושב יימשכו גם 

 19משמעותיות למען הקהילה  השנה עם פרויקטים, מיזמים ותוכניות

 20שלנו. העובדה כי מזה יותר משנה אין בישראל ממשלה מכהנת 

 21ממשיכה להעמיד בפנינו אתגרים מורכבים בדומה לרשויות נוספות 

 22בארץ. הרשות נמצאת בגירעון מצטבר גבוה ונדרשת להתייעלות 

 23משמעותית על ידי הגברת הכנסות עצמיות וגביית מס אמת לצד 

 24פעול השוטף. חשוב להבין כי לאור העובדה צמצום הוצאות הת

 25לא אושר וגם לא יאושר בחודשים  2020שתקציב המדינה לשנת 

 26הקרובים ייתכן ויושתו עלינו קיצוצים עתידיים נוספים. התקציב 

 27העירוני הוא דינמי ובנוי מהערכות ואומדנים ועם זאת אנחנו נמשיך 

 28עדיו. לאחר שעות ונפעל במלוא המרץ לקידום החזון העירוני על כלל י
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 1רבות של חשיבה והתייעצות עם גורמים מקצועיים גיבשנו תקציב 

 2מפורט שקול ואחראי שמובא היום לאישור במועצת העיר. תקציב 

 3כאשר ברובו הוא קשיח ₪  450,394,000עיריית נהריה עומד על 

 4ומורכב מהוצאות קבועות ובלתי תלויות כגון תמיכות, פינוי אשפה, 

 5תחום החינוך מקבל קדימות  2020ת ועוד. בתקציב ניקיון, הלוואו

 6מתוך הבנה שהשקעה בדור העתיד שלנו תביא לחברה צומחת, איתנה 

 7וערכית, אני מזכיר, הכל מתחיל בחינוך, לכן הגדלנו אתסך התקציב 

 8והוא יהווה השנה למעלה מרבע מסך  2020המיועד לחינוך בשנת 

 9)₪( מיליון  96.4לעומת ₪ מיליון  117התקציב השנתי ויעמוד על מעל 

 10. הדבר יתבטא בהרחבה בפיתוח הפעילויות החינוכיות 2019בתקציב 

 11השונות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, לדוגמה תוספת בצהרוני 

 12, השקעה 2019לעומת תקציב )₪( מיליון  3.65גנים ובתי ספר של 

 13מסיבית בחינוך בלתי פורמלי, הכנסתה של החברה למתנ"סים ובניית 

 14תנ"ס הקהילתי החדש, הכנסת תוכנית קרב לגני הילדים ומתן דגש המ

 15 2020להעצמת החינוך המיוחד בעיר לבתי הספר ולגנים. כמו כן בשנת 

 ₪16 מיליון  1.550-יוגדל תקצוב המלגות לסטודנטים לתושבי העיר ל

 17מכספי הרשות ומקורות אחרים לעידוד לימודים אקדמיים ובתמורה 

 18עיר במתן שעות התנדבות בקהילה. הסטודנטים יפעלו ברחבי ה

 19והוא יעמוד על )₪( מיליון  7.93-הגדלנו את תקציב פעולות הרווחה ב

 20. זה בא 2019בתקציב )₪( מיליון  41,200,000לעומת )₪(  49,132,000

 21לידי ביטוי בטיפול וליווי בפרט, במשפחה, בקשישים ובאוכלוסיות 

 22המשרות בשנת מיוחדות. ירדנו ממספר משרות הרשות כאשר מספר 

 23 796ולעומת  2019בתקציב  792משרות לעומת  785עומד על  2020

 24גני ילדים חדשים ובית ספר רונה  4. יש לזכור כי נפתחו 2018בתקציב 

 25-אנשי חינוך הכלולים במשרות, מכאן שהקיצוץ ב 14רמון לשם גויסו 

 26 2020משרות. במהלך שנת  25בסך  2018-משרות ומ 21הוא בסך  2019

 27לקדם את החזון העירוני לנהריה כמרכז הגליל המערבי, בית נמשיך 

 28לכל החיים, עיר בה התושב במרכז העשייה, נמשיך להשקיע בחינוך, 
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 1לקחת אחריות על כל ילד תוך שימת דגש לערכיות, דרך ארץ וטיפוח 

 2מצוינות. נמשיך לפעול לתכנון ופיתוח אזורי תעשיה ותעסוקה ולעודד 

 3ית. נמשיך בשדרוג וחידוש מערך כלכלה מקומית ויזמות עסק

 4התשתיות העירוני ופיתוח מבנים ומרחבים ציבוריים. נמשיך לפעול 

 5להגדרת נהריה כיעד תיירותי חי ותוסס ומוקד משיכה לאירוע תרבות 

 6וספורט ארציים ובינלאומיים. נמשיך לעודד ולשמור על סביבה 

 7נקת עירונית ירוקה, לקדם מיזמים אקולוגיים, נמשיך לפעול להע

 8שירות מיטבי לתושבי העיר תוך שמירה על יושרה, אחריות ושקיפות. 

 9אני מודה לגזבר העירייה מיכה זנו ולצוות הגזברות על עבודה 

 10מקצועית ובניית התקציב שמוגש הערב לאישור המועצה. נעבור לדיון, 

 11 אבקש דודו, איפה דודו?

 12 בבקשה, פה מר ד. אילוז:

 13דיון, שכל אחד יתייחס כמו שצריך, מיכה ירכז בסוף, יש לנהל פה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14למיכה לא מעט דברים לומר, אז מיכה, ברשותך, אני מעביר את 

 15 השרביט אליכם וכמובן נתייחס ונעשה הרצאה בסוף.

 16מסתכל לסך  2020שלום לכולם וערב טוב, תקציב המועצה לשנת  ח מ. זנו:"רו

 17ניית התקציב לקיומו של הנחות העבודה שלקחנו בב₪, מיליון  450.3

 18 115-, הגירעון משוערך בכ2019גירעון נצבר משוער גבוה לסוף שנת 

 19משנים קודמות ₪ מיליון  90בתקציב הרגיל הגירעון הוא ₪, מיליון 

 20נדרש לצמצם, להקטין את הגירעון, ולכן ₪. מיליון  25-ומתב"רים כ

 21אש אנחנו נדרשים לבצע התייעלות במקביל להשקעה בחינוך כמ ושר

 22העיר אמר, מה שיש בתקציב. בנוסף אנחנו לוקחים בחשבון את 

 23ה)מלה לא ברורה( של משרד הפנים שקובע לנו כללים איך להכין את 

 24, קובע את שיעור העדכון 3%וקובע עדכון לשכר במקדם של התקציב 

 25בארנונה, קובע את הכללים לתקצוב המענקים הממשלתיים ומענק 

 26מעבר לזה אנחנו מסתכלים על הביצוע . ₪ מיליון  37.2האיזון שכולל 

 27, הנתונים שאנחנו 2019וביחס לביצוע המשוער של  2019המשוער של 

 28כדי שיהיה  2019רואים, אנחנו יודעים לבצע התאמות לתקציב של 
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 1 176.7ריאלי ומאוזן. ניכנס להכנסות. בארנונה תקצבנו הכנסה של 

 2נסות בגין פיגורים, מתוך ההכנסות זה הכ)₪( מיליון  19.1)₪(, מיליון 

 3היה  2018זה הכנסות שוטפות, אחוז הגביה לשנת ₪( )מיליון  157.6

 4ואת המקדם הזה לקחנו  88% 2019, המשוער לסוף שנת 85.5%

 5מתוך זה יש )₪( מיליון  45.1בחשבון. במים תקצבנו הכנסות של 

 6עצמיות ₪(. )מיליון  40.1ושוטף של )₪( מיליון  5הכנסות פיגורים של 

 7 5.8זה כולל היטלי השבחה ואגרות בנייה, ₪, מיליון  25.7ת אחרו

 ₪8(. )מיליון  2.9שכר דירה ₪( )מיליון  6.9הכנסות מחניה ₪( )מיליון 

 9מתוך זה מענק ₪(, )מיליון  42.1במענקים המיועדים יש הכנסה של 

 10מענקים )₪( מיליון  4-באישור משרד הפנים ו₪( )מיליון  37.2איזון 

 11ל מנגנון ערי עולים והקרן לצמצום פערים. מיוחדים שזה ביטו

 12השכר ₪(, )מיליון  146.6בהוצאות כמו שאמרתי, סך ההוצאות זה 

 13 9.5והרווחה ₪( )מיליון  54.6החינוך זה ₪(, )מיליון  82.4הכללי זה 

 14מיליון  28.1ועלויות פנסיה ופרישה של  3%כולל מקדם של ₪( )מיליון 

 15ני רק רוצה להוסיף למה שראש זה מה שיש בהוצאות. בחינוך, א)₪(. 

 16לעומת הכנסה ממשרד החינוך ₪ מיליון  117העיר אמר, סך ההוצאה 

 17ההשתתפות ₪( )מיליון  14.6והכנסות עצמיות של ₪( )מיליון  63.5של 

 18)₪( מיליון  39 2020נטו בחינוך, הכנסות פחות הוצאות לתקציב 

 19מר יש כמו שראש העיר א₪(. )מיליון  35.1של  2019לעומת תקציב 

 20גידול בצהרונים ועדכון סעיפי הסעות ועדכון ניהול עצמי. ברווחה 

 21לעומת תקציב )₪( מיליון  16.3אוסיף ואומר כי ההשתתפות נטו היא 

 22מסך  75%משרד הרווחה כעיקרון מתקצב ₪(. )מיליון  14.1 2019

 23ההוצאות, תקצבנו את נושא הרווחה בהתאם לתקציב משרד הרווחה. 

 24כולל חלק ₪( )מיליון  114.6ך ההוצאה בפעולות הכלליות ס

 25מהמרכיבים שהם קבועים עבור פינוי אשפה, ניקוי רחובות, חשמל, 

 26תאורת רחובות, משק המים והביוב, הוצאות משפטיות, גינון, ביטוח 

 27לקחנו את ₪(, )מיליון  16.6ומחשוב. פירעון מלוות לקחנו הוצאה של 

 28הלוואה חדשה ההלוואות הקיימות לפי הלוח סילוקין בתוספת 
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 1-תקציב המדינה ל₪. לכיסוי גירעון נצבר, הפירעון שלה חצי מיליון 

 2 151טרם אושר, ההכנסות הממשלתיות בתקציב הן כשליש,  2020

 3כשהרוב זה משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הפנים, )₪( מיליון 

 4יתכן וכשיהיה תקציב מדינה נידרש לבצע התאמות, התקציב דינמי 

 5ך לבצע שינויים. לגבי נזקי הסערה לא לקחנו בחשבון ונגיע אם נצטר

 6הוצאות בגין נזקי הסערה, פתחנו תב"ר מתואם עם משרד הפנים, כל 

 7ההוצאות יירשמו לתב"ר ואז כשנראה את התוצאות אנחנו נראה מה 

 8לבצע עם ההפרש. אני רוצה להודות לכל העובדים, המנהלים 

 9ות, לניר גלבוע על שהשתתפו בהכנת התקציב, לאגף הכספים, הגזבר

 10 עבודה מאומצת ומקצועית.

 11בבקשה, עו"ד אורן סודאי, תוכל להתחיל עם ההתייחסויות.  בבקשה,  מר ד. אילוז: 

 12 בב. עושים ס

 13האמת שמיכה ענה לנו באמת לגבי כל נזקי הסערה מה אנחנו עושים  ד ל. איתמר:"עו

 14  -ואיך אנחנו מכניסים את זה לתקציב, אתה אומר ש

 15 אני רוצה להגיב על זה.  ע:", רהמר ר. מרלי

 16 עוד לא שאלתי כלום.  ד ל. איתמר:"עו

 17 אני יודע מה השאלה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 או.קי.  ד ל. איתמר:"עו

 19אם אני לא עונה לך אז אני אענה, תראו, התקציב לא כולל את נזקי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20חנו הסערה, כתבתי לכם את זה בדבר ראש העיר בספר התקציב, אנ

 21לא יודעים לאמוד את נזקי הסערה, באומדן שמאים ראשוני זה בערך 

 22הנזקים המיידיים, אבל מאז גילינו מספר בולענים ואם ₪ מיליון  70

 23רוצים לטפל בתשתית לעומק אז זה הרבה מאוד כסף, וזה לא כולל 

 24את המאגרים שמדינת ישראל כבר קיבלה החלטה לבנות, מאגרים אני 

 25ור קיבוץ יחיעם, זאת אומרת בתוך העיר מה מדבר בגב ההר, באז

 26מיליון שקלים, תוסיפי לזה את  70שהשמאים שלנו העמידו זה בערך 

 27אם יכנסו לעבודה מאומצת על ₪, מיליון  125המאגרים שזה בערך 

 28ואני יכול להיכנס לעומק של ₪ מיליון  70הגעתון בתוך העיר זה בערך 
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 1ונים. התקציב שאנחנו תשתית ברחובות מסוימים כך שזה מאות מילי

 2לשוטף, תקציב הטיפול לכל  2020מאשרים היום הוא תקציב לשנת 

 3נזקי הסערה לא קשור לתקציב הרגיל, עכשיו שתבינו, אנחנו קיבלנו 

 4לא קיבלנו בפועל כסף, ממשלת ישראל העבירה החלטת ₪, מיליון  39

 5ממשלה ביום ראשון האחרון שמדברת על החלטת ממשלה, סיוע 

 6כשמסתכלים על התקציב ₪. מיליון  39.05ריית נהריה בסך מיידי לעי

 7של משרד הפנים שזה התב"ר ₪ מיליון  5-וממה בנוי זה בנוי מ

 8שהעברנו עכשיו, משרד הפנים אמר הבנו, חזרתם מהר לשגרה, 

 9ניקיתם את הגעתון, אתם אוספים עכשיו את הבוץ, אתם שואבים 

 10ם מעקות שנשברו, מים מחניונים, עושים טיפולים מיידיים, מתקני

 11שלא תעמיסו על התקציב העירוני ₪ מיליון  5סותמים בורות, קחו 

 12לא קיבלנו בפועל את הכסף אבל ₪, מיליון  5ושלא תקרסו, אז זה 

 13אישרו לנו לעשות עבודות מיידיות, אני מזכיר לכם שכבר ביום רביעי 

 14לחודש התחלנו בשיקום הנזקים, ביום שישי  8-בלילה, אני מדבר על ה

 15לחודש, זאת אומרת שעשינו כמה פעולות  10-בר חזרנו ללמוד בכ

 16 10ממשרד הפנים. ₪ מיליון  5מיידיות ואנחנו עדיין עושים, אז זה 

 17זה משרד הבינוי והשיכון, זה כסף שלנו, עתידי  39-מתוך ה₪ מיליון 

 18עם שיווקים עתידיים בהסכם הגג, מה שעשו משרד הבינוי והשיכון 

 19האלה ולאפשר לנו להשתמש ₪ רה מיליון הסכימו להקדים את העש

 20כמובן אל מול תוכנית, מול אישור שלהם ונוכל להשתמש, לא נוכל 

 21לעשות מה שאנחנו רוצים, לכל פעולה יש אישור, אישור של המשרד 

 22-ל 3, 2020-ל 3משרד התיירות אישר ₪ מיליון  6הרלוונטי והכל. עוד 

 23וזה גם כפוף לאישור רק בטווח מסוים בטיילת, ותיקון הנזקים,  2021

 24 6, עוד 6, זה עוד 3-ו 3המהנדס שלהם ומי שיבוא מטעמם לאשר ושוב 

 25הוא לא נותן כסף, הוא ₪, מיליון  6ממשרד הכלכלה, עד ₪ מיליון 

 26מסך  33%-אומר אתם תעשו התייעלות אנרגטית, אני משתתף ב

 27זאת אומרת שאם אנחנו נשקיע למשל ₪, מיליון  6ההתייעלות שזה עד 

 28יון והוא יתן מיליון, וכך הלאה וכך הלאה, רק על סעיף מיל 3
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 1 8.5-התייעלות אנרגטית. המשרד לאיכות הסביבה משקיע בנו כ

 2וגם זה בעצם, רוב התקציב הזה זה תקציב בעצם על ₪ מיליון 

 3ההצטרפות שלנו לאשכול, הוא כולל בתוכו תקציב בעיקר לכלי 

 4כות הסביבה, כלי אצירה וכלים שאנחנו צריכים שכלולים במשרד לאי

 5ממשלת ישראל החליטה בתוך ₪ מיליון  2פינוי וכל מיני כאלה. עוד 

 6שהם לוקחים לתכנון המאגרים בגב ההר, זאת )₪( מיליון  39-ה

 7מזומן לחשבון בנק של ₪ מיליון  39אומרת שמי שחושב שקיבלנו 

 8 העירייה ואפשר לעשות איתם מה שרוצים אז ממש לא. 

 9 מיליון. 5-רק עם ה מר ח. רואש:

 10 סליחה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 מיליון אתה יכול. 5-רק עם ה מר ח. רואש:

 12 נכון, רק התקציב של משרד הפנים שבפועל ע:"מר ר. מרלי, רה

 13ראית מה דרעי הציע עכשיו? הוא הציע להעלות את השכר לסגנים,  א. שטרקמן: 'גב

 14 ראית? 

 15 רק דרעי מר ח. רואש:

 16 תודה ענקיתצריך לומר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 אפשר לקחת את זה ולתקצב אותנו? דובר:

 18 יש שם הרבה כסף אצל אריה דרעי.  א. שטרקמן: 'גב

 19לשר אריה מכלוף דרעי שבפועל קיצץ מרשויות אחרות והעביר, עדיין,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20מיליון שקלים לנזקים המיידיים. אני  5אני מחכה, אבל אישר לנו 

 21ק חזקים כדי לצאת מזה, מהמשבר הזה מציע שלא נקטר, אנחנו מספי

 22כמו שצריך ולהתקדם וזה מה שנעשה גם, לכל שקל שיוצא על עניין 

 23השיטפון הזה הוא צריך לצאת לפי תוכנית מסודרת ולכן הוא לא 

 24 , זה גם כסף שיגיע עם הזמן לפי פרויקטים 20מופיע בתקציב 

 25ה לא יגיע בבום, ויש בטיפין טיפין כמו שאתה מתאר את זה כרגע ז ד ל. איתמר:"עו

 26פער מאוד מאוד גדול בין מה שהממשלה הולכת להעביר לבין מה 

 27 שהשמאים העריכו את הנזקים, אתה מדבר על 

 28 התקציב הוא סיוע ראשוני לעיר נהריה.  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 יש פער גדול מאוד.  ד ל. איתמר:"עו

 2 רונן, למה על קור? מר ע. אלקיים:

 3 חניק. כי היה מ ש. מולכו: 'גב

 4 מישהו היה עצבני פה.  דובר:

 5 היה פה נורא מחניק.  ש. מולכו: 'גב

 6דבר נוסף, הייתי רוצה לפנות דווקא לאילן לגבי תקציב החינוך  ד ל. איתמר:"עו

 ₪7 מיליון  39שבעיניי אני אישית אכפת לי מאוד מהחינוך פה בעיר, 

 8זה גם לחינוך או לצהרונים כולל קרן קרב זה נמוך מאוד ודיברנו על 

 9בשנה שעברה ואני חושבת שיש מקום לנסות לגייס משאבים 

 10ותקציביים עבור החינוך כי החינוך כרגע עבור הדור שלנו הוא הכל, 

 11מיליון  4-גם לי וגם לכולם, הוא לא גדל בהרבה, הוא גדל בסך הכל ב

 12משנה שעברה וצריך להשקיע שם את מירב המאמצים כדי לתת את 

 13 ות מה עושים, זו דעתי בעניין.הכל, את המירב וצריך לרא

 14 זה אג'נדה של ראש העיר ופחות... א. שטרקמן: 'גב

 15אז אני אגיד משהו ברשותך אדוני ראש העיר, חברים, אני חושב  עו"ד א. סודאי:

 16שהתקציב הזה הוא בהחלט בשורה, בהתחשב במה שקורה בשנה 

 17האחרונה, בהתחשב במה שהיה לפני, אני חושב שהתקציב הזה הוא 

 18לט בשורה וצופה פני עתיד פה. אני חושב שגם בעניין החינוך יש בהח

 19זה עדיין ₪ מיליון  4בשורה, מה שלא היה לפני, גם עם הגדלה של  

 20משמעותי, כמובן שהשאיפה היא ללכת קדימה עם זה ולהעלות את 

 21זה, ואני מאמין שזה מה שיהיה, אבל בהתחשב במצב הנתון כרגע בכל 

 22בעיר אני חושב שהתקציב הזה הוא  מה שקורה עם שאר המוסדות

 23בשורה לעת הזו ואני חושב שעם הזמן כשתוקם ממשלה אז הדברים 

 24גם ייראו אחרת ויצאו לפועל פרויקטים שעדיין לפי דעתי תקועים ואני 

 25אצביע בעד התקציב הזה כי אני חושב שהוא בהחלט בשורה עבור 

 26 תושבי נהריה. 

 27 תודה ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 אתייחס? אתה רוצה דובר:
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 1 לא ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 נעשה סבב, כל אחד יגיד את הדברים שלו. מר ד. אילוז:

 3 אני חושב שקיבלנו הסבר מעולה ואין מה להוסיף.  מר ח. רואש:

 4 עופר? ע:"מר ר. מרלי, רה

 5מברכים אותך על הכל רונן. אנחנו לא בימים קלים ואנחנו צריכים  מר ע. אלקיים:

 6ם כמו שעברנו אני חושב את תיבת נוח, להודות על הנסים הגדולי

 7נהריה הוצפה וזה ממש לא פשוט, אני מציע שמעכשיו נתחיל לחפור 

 8את הגעתון וניקוזים ונתחיל להשקיע באמת כי אני חושב שהרבה 

 9אנשים בחרדה, בכל גשם פוחדים וצריך כבר להתחיל, לא לחכות, את 

 10התחיל, ישר מיליון, ואת זה כבר ל 100-המאגר הממשלה תעשה, את ה

 11 כוח על הכל, לא פשוט, לא פשוט להיות אדם פשוט ואתה אדם פשוט. 

 12  -כמי שעבר על הדוח ו מר מ. אפריאט:

 13 יו"ר ועדת הכספים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 14אני חושב שעשינו עבודה באמת, נעשתה עבודה מבורכת, זה לא היה  מר מ. אפריאט:

 15ימינה ובסופו של קל, זה אותה שמיכה שצריך למשוך אותה שמאלה ו

 16דבר אתה צריך לספק את כל מה שאתה רוצה, אני חושב שראש העיר 

 17וגם הגזבר עשו עבודה נהדרת גם לדעתי שנה שעברה עם מה שקרה, 

 18עם מה שקיבלנו, כי כשישבנו על הדוחות האלה באמת אני ניסיתי כל 

 19הזמן לחפש את הפרצה לנסות לראות איפה הוא מסוגל לעשות משהו 

 20ראיתי משהו שנעשה בזדון או במזיד, נעשתה פה עבודה באמת, לא 

 21נאמנה לעומת שנים עברו ועל זה תבורכו אתם, כל העמלים, ראש 

 22 העיר, הגזבר ואתם עובדי העירייה.

 23 תודה ע:"מר ר. מרלי, רה

 24אני מצטרף לדבריהם של חבריי שבאמת נעשה פה בעיניי תקציב שקול  מר א. כהן:

 25האלה נוכל ביחד עם הסיוע הממשלתי ומצוין, אני מקווה שבימים 

 26באמת להתקדם קדימה ולפתור את הנזקים שקרו ובטח לראות 

 27השקעה כמו שהצגת בחינוך יותר גדולה בשנים הבאות וזהו, בסך הכל 

 28 עבודה יפה.
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 1 טוב, אז קודם כל נתחיל בברכות לך רונן, בירכנו בכל מיני אמצעים  ש. מולכו: 'גב

 2 על הספר? ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 לא, לא, זה הזמן להודות לך בכלל על הפעילות שלך, על ההנהגה שלך  ש. מולכו: 'גב

 4 תודה ע:"מר ר. מרלי, רה

 5על ההובלה שלך, אני לא חושבת שיש אדם בארץ לא רק בעיר שלא  ש. מולכו: 'גב

 6מוקיר ומכיר את העשיה והפעילות שלך במשבר שעברנו וכל הכבוד, 

 7 שאפו גדול.

 8 תודה רבה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 9לגבי התקציב, כמו שחבריי אמרו כאן, זה תקציב שמאוד קשה לבצע  ש. מולכו: 'גב

 10בו שינויים, השמיכה מאוד קצרה וקשה, קשה מאוד לבצע פה 

 11שינויים, אבל אני כן רואה הרבה מאוד דברים קטנים שדווקא גרמו 

 12לי, אתה יודע, להרגיש שוואלה, יש פה באמת איזושהי עשיה ושאיפה 

 13דוגמה קטןנה, הוצאות מבקר העירייה לקדם איזשהו שינוי, אתן לכם 

 14השנה היא סוף ₪,  5,000במשך חמש שנים ההוצאה הזאת עמדה על 

 15יותר מכל שנים קודמות, זה ₪ אלף  50שזה ₪ אלף  55סוף עומדת על 

 16רק מראה מה אתה חושב על הביקורת העירונית ואיך אתה רואה את 

 17נת הדברים וזה באמת שאפו גדול, אני רואה את השינוי מבחי

 18התקציבים בצהרונים, בקייטנות, יש פה גידול מאוד משמעותי. אם 

 19אני עושה הכנסות מול הוצאות אין פה הבדל משמאותי אבל אני רואה 

 20את ההבדל בזה שהציבור רואה את אמונו ברשות ומצביע ברגליים, 

 21התושבים מרגישים שיש פה רשות שניתן להאמין בה והיא שמה את 

 22וזה באמת שאפו גדול גם לראש מחלקת  הילדים שלה בידיים שלנו

 23חינוך, לראש העירייה ולכל העוסקים בדבר. אני מניחה שאייל 

 24 יתייחס לכל מה שקשור לאיכות סביבה, להשקעות שם. 

 25 תודה, ענת? ע:"מר ר. מרלי, רה

 26אני גם קראתי את התקציב, הוא מאוזן והוא טוב ומבחינת החינוך  ע. לורנץ: 'גב

 27 רכות לך על ה, שאפו לך על העמידה האיתנה במצוין בתוספת שלו ו

 28 לכולם ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 בשיטפון ולכל מי שלקח חלק פה בעירייה. ע. לורנץ: 'גב

 2 תודה, גילינו את איגור, מי שלא יודע, איגור מצטיין סופה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 ותודה למיכה ולכל הצוות ולוועדה שישבה הרבה.  ע. לורנץ: 'גב

 4 תודה ע:", רהמר ר. מרלי

 5טוב חברים, אנחנו באופוזיציה במשך שנים ניסינו לגרום לשינוי  מר א. וייזר:

 6בתקציב של העירייה, לשינוי בסדרי העדיפויות. סדרי העדיפויות 

 7הלכו ברובם ללדים, לפרחים, לחזות העיר, לכל מיני דברים שהם 

 8ה חשובים אבל זה הלך בפער מאוד ניכר לטובת חזות העיר ולעומת ז

 9לחינוך ולדברים אחרים שמאוד מהותיים הפער היה גדול ולא מאוזן. 

 10אנחנו לשמחתי בתקציב הזה שרונן מוביל אנחנו רואים שינוי שהוא, 

 11אנחנו רואים את השינוי הקיצוני מתחיל לקרות וזה מאוד קשה 

 12לשנות תקציב מהבסיס, ודיברו פה על חלק מהדוגמאות, אני יכול 

 13הקטנים אפילו שהם תקציב משמעותי אבל לציין את זה גם בדברים 

 14הם כביכול הוצאה לא מאוד גדולה, לדוגמה קרן קרב שהתקציב שלה 

 15או בכלל בתקציב שלה בכל ₪ מיליון  1.2-בגני הילדים השנה גדל ב

 16קרן קרב המשמעות של זה זה בדיוק ₪. מיליון  1.8-במוסדות החינוך 

 17גני הילדים, לבתי מה שאנחנו מדברים עליו שנים, זה חוגי העשרה ל

 18 ספר, דברים שבעבר העירייה הדירה את רגליה מזה. 

 19 אייל, אני לא הייתי פותחת את זה. ד ל. איתמר:"עו

 20 זה לא בדיוק נכון אייל. לא, היו חוגים... א. שטרקמן: 'גב

 21זה דבר ששנים אנחנו מדברים עליו וזה דבר שראש העיר מקדם וראש  מר א. וייזר:

 22קדם את זה. נכון, ההורים משתתפים בזה אבל מינהל החינוך החדש מ

 23 הגידול משמעותי.

 24 זה פשוט דרך קרן קרב, היו חוגים.  א. שטרקמן: 'גב

 25 אני אחדד  ש. מולכו: 'גב

 26דבר נוסף, אפשר לחדד את זה, אפשר להגיד הכל, אבל יש גידול  מר א. וייזר:

 27משמעותי בנושא הזה, אפשר לראות את הגידול, כל אחד יוכל לדבר 

 28 4בזמנו ולהגיד מה שהוא רוצה. הגידול בצהרונים, יש לנו גידול של 
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 1מיליון שקל אבל זה פי  4מיליון שקל, אמרה פה הגברת שזה רק 

 2שנה שעברה, המשמעות של זה גידול שתיים בערך מהתקציב שהיה 

 3עצום בנושא הצהרונים בגני הילדים בנהריה, שוב, זה לקחת את 

 4הכסף מפרחים ומלדים ומדברים אחרים ולשים אותם בכל מערכת 

 5יוזמה של ₪ אלף  150החינוך, יש עוד דוגמאות לזה, יש תוספת של 

 6מות, מינהל החינוך, יוזמות פדגוגיות, דברים שלא ראינו בשנים קוד

 7זה שינוי משמעותי וכשאנחנו שואלים את עצמנו על חשבון מה בא 

 8השינוי הזה אז אנחנו יכולים לראות את השינוי, יש לנו חיסכון של 

 9מיליון בנושא ניקיון רחובות ואני בעצמי, הרבה תושבים באו מכל  1.5

 10מיני מקומות ואמרו לי העיר מלוכלכת, הלכו לבדוק את זה, לקחתי 

 11את אותם אנשים שאמרו שהיא מלוכלכת, והסתובבנו  איתי אנשים,

 12בעיר ואמרנו ואללה, זה סתם שמועות שהפיצו, העיר נקיה, מסודרת 

 13מיליון שקל.  1.5לא פחות ממה שהייתה כל השנים האלה, וחוסכים 

 14בשירותים ₪. מיליון  1.2בעמותת הכדוסל חיסכון של מיליון, מעל 

 15פים, חיסכון של כמעט חצי משפטיים, דבר שהעירייה בזבזה עליו כס

 16יחד אנחנו מגיעים ₪, אלף  400מיליון שקל. בחזות העיר חיסכון של 

 17לעוד ועוד חסכונות ואנחנו מעבירים ראש העיר ומינהל החינוך וכל מי 

 18שעוסק בדבר, כמובן שמיכה, מעבירים את הכסף מבזבוז של הכסף 

 19רו שאפו ומהנראות לדברים החשובים ולטיפוח דור העתיד, ועל זה אמ

 20וכל הכבוד על התקציב החדש ועל הכיוון החדש ובשנים הקרובות 

 21 נראה, אני בטוח שנראה עוד יותר את השיפור הזה.

 22 תודה, דימה ע:"מר ר. מרלי, רה

 23אני רק רוצה להתייחס למשהו בקצרה, פה נאמרו דברים נכונים  מר ד. אפשטיין:

 24לב בפער, בעיניי אבל לפחות הפעם השנה התקציב משקף אם תשימו 

 25כי הדוחות לא מוכנים,  2019אנחנו לא יכולים לבחון כרגע את תקציב 

 26באמצע השנה, יתקן אותי הגזבר, בסוף פברואר, אבל סביר להניח, 

 27אני אומר לכם, השנה תהיה גירעונית כי התקציב לא נבנה נכון, הפער 

 28שעיריית נהריה הגיעה לגירעון  2018-למשל, אתם רואים מה שהיה ב
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 1אז פה, אני מאוד מאוד מקווה ומאחל לכולנו שזה מה ₪, יליון מ 24.5

 2שיהיה וזה ישקף וזה יהיה התקציב בלי שום גירעונות כי לפחות פה 

 3השקיפות היא בעצם זה שכרגע הוצג תקציב אמיתי, אני מאחל 

 4 בהצלחה, תודה.

 5זה מה שאפשר אני מצטרפת לכל מה שנאמר קודם, בנסיבות העניין  ד ק. מרקוב:"עו

 6 עשות ואני תומכת, לא רוצה להרחיב יותר.ל

 7אני כחבר ועדת כספים חושב שמה שאמר מקס זה דיעה משותפת  מר ב. שטארקר:

 8 שלנו.

 9 אז לא נפטר יו"ר ועדת כספים? מר ד. אפשטיין:

 10 לא, אף פעם לא.  מר ב. שטארקר:

 11 נקבל החלטה עוד מעט, רגע  מר מ. אפריאט:

 12 בגלל זה שאלתי.  מר ד. אפשטיין:

 13מפגשים עם הגזבר והצוות שלו על התקציב אני  2בסך הכל אחרי   י. פרץ: מר

 14 חושב שכמעט קיבלתי תשובות 

 15צריך להגיד כל הכבוד לחברי המועצה, באו לפה, ישבו עם  הגזבר,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16למדו את התקציב, הרוב המכריע של חברי המועצה, אני חושב שזה 

 17שבי העיר, שלא תחשבו שאנשים תעודת כבוד, אני אומר את זה לתו

 18מצביעים פה, אנשים באו וקראו את הספר והעירו הערות, גם אלי 

 19באופן אישי וגם כמובן הגזבר, אז נעשתה פה עבודה יסודית של חברי 

 20המועצה ועל זה צריך להגיד כל הכבוד, זה חשוב שלא נצביע בלי 

 21 לקרוא את הדברים.

 22ות על הפתיחות וכל השאלות, בסך הכל אני רוצה לברך את מיכה והצו מר י. פרץ:

 23באמת היה מלמד. שני דברים מרכזיים שאני מזהה בתקציב, אחד זה 

 24עליה בתחום החינוך, רואים אותו, אל מול ירידה בעלויות התפעול 

 25והקיום של העיר, אני חושב שזו מגמה חשובה ומבורכת. לסוגיית, יש 

 26אני חושב שאנחנו נושא אחד שכן חשוב לי להעלות, בסוגיית החינוך 

 27צריכים ללכת לאיזושהי תוכנית אב של חמש שנים, להגיד איך אנחנו 

 28רוצים לראות באמת גם את החינוך, גני ילדים וגם חינוך יסודי ועל 
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 1יסודי, להציג תוכנית, צריך את מינהל החינוך, את המנהלים ,את 

 2היועצים, אשמח להיות חלק מהקבוצה, מהתהליך הזה, ולייצר 

 3ב לחמש שנים, איפה אנחנו רוצים לראות את נהריה בתחום תוכנית א

 4החינוך ולתקצב אותה רב שנתי אומנם אבל לפחות שאנחנו יודעים, 

 5אני חושב שגם אתה מהרגע שהגעת אתה אומר חברים, חינוך, חינוך, 

 6אני רוצה לשים את נהריה, אז אני חושב שלתת איזושהי פלטפורמה 

 7ה טוב לנו ולחינוך, באמת תוכנית ותוכנית של חמש שנים, חומש, תעש

 8שתהיה מדידה, שאפשר למדוד את זה, זה לא רק שיהיה פה מרשים 

 9מיליון, זה יפה, מספרים מרשימים, אבל  10מיליון לחינוך ועוד  2-ש

 10אתה צריך שכשאתה רואה תוכנית אתה יודע למדוד אותה, יודע מה 

 11שנים, התוצאות שאתה רוצה לקבל ואתה עושה תוכנית חומש לחמש 

 12 אני חושב שזה יהיה טוב לנו לנהריה וברכות ושאפו לראש העיר. 

 13אני רוצה רגע, לפני, אני אגיד שניה משהו שחשוב להבין כאן בחדר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14הזה, אני מניח שכולם מכירים אבל שוב, אני מזכיר שאנחנו מדברים 

 15למי זה של התושבים וכסף של מש₪ מיליון  450אל התושבים, בסוף 

 16, הוא לא כולל בתוכו 2020-המיסים. התקציב הזה הוא תקציב שוטף ל

 17מיליון  26את התב"רים, רק היום אישרנו בנייה של בית ספר על סך 

 18התחלנו ₪. מיליון  40בערך, בשבוע הבא עוד בי"ס תיכון, בערך ₪ 

 19התחלנו ₪. מיליון  5גני ילדים שהעלות שלהם היא בערך  4בבניית 

 20ספרתי עד עכשיו ₪. מיליון  48, 40גני ילדים, בערך  24בתכנון עוד 

 21שעובדים עליהם בשטח, זה לא קשור לתקציב ₪ מיליון  100בערך 

 22שוטף, זאת אומרת שאם מסתכלים, וזה לאמירתך איציק, אם 

 23מסתכלים בצדק, תוכנית רב שנתית, אז אנחנו בונים גני ילדים ובתי 

 24עכשיו, לאולם ספורט  ספר בלי קשר למועדונים שאנחנו יוצאים לדרך

 25בשכונת אריק שרון החדשה, בקיצור התקציב הוא תקציב שוטף של 

 26מעבר לזה יש תקציב של תב"רים של כמה מאות ₪, מיליון  450

 27 100מיליונים שהוא רץ במקביל, ולחינוך, השבוע ממש אושרו בערך 

 28אז צריך להבין שזה משהו שילווה אותנו ואתם מאשרים ₪, מיליון 
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 1ב"רים אז אם היינו לוקחים וסוכמים את התב"רים לצד כל השנה ת

 2, אבל ההערה שלך נכונה 2השוטף אז היינו מבינים שזה בערך פי 

 3 ואנחנו מתעצמים במקביל כמובן לאורך כל השנה. תודה. זכריה.

 4אתחיל דווקא בסערה שהייתה, אני חושב שזה אירוע מכונן לעיר כמו  מר ז. חי:

 5שלנו. כאחד שצפה על זה מהצד על התהליכים והפעילות ועל כל מה 

 6שקרה פה מסביב אני מסיר את הכובע לפני האנשים, לטעמי זה נוהל 

 7ברמה כזו של מבצע צבאי, אני הייתי מציע שני דברים, האחד לטפל 

 8יחות שבולענים זה דבר מפחיד, כשרואים במיידית בכל נושא הבט

 9באזור ים המלח בולענים שגורמים לאובדן חיי אדם, אז עכשיו רק 

 10פעם ראשונה שאני שומע את הנושא של הבולענים, צריך לקחת את 

 11כל נושא הבטיחות בעקבות הסערה הזאת בעדיפות עליונה וראשונה 

 12להוקיר את זה מה שאני הייתי עושה. הדבר השני, אני חושב שצריך 

 13האנשים כולל האנשים שהגיעו לעיר הזאת מישובים סמוכים, פשוט 

 14להוקיר אותם גם בתעודת הוקרה, לא צריך מתנות ולא צריך 

 15פסטיבלים, צריך לבוא ולומר שאנחנו מעריכים ואני רוצה לומר לכם 

 16שאני באופן אישי מאוד התרגשתי מכל מיני דברים שראיתי גם 

 17ללית וגם במפגש עם האנשים, אנשים פה בפייסבוק וגם בתקשורת הכ

 18נתנו את עצמם, אני אישית חולצתי על ידי אדם שאני לא מכיר אותו 

 19בכלל בעשר בלילה והוא הביא אותי עד הבית עם הטנדר הענק שלו 

 20אחרת הייתי נשאר עד הבוקר שם, צריך להוקיר את האנשים על זה, 

 21יהם, לכנס פה בטח החבר'ה ברשות מכירים את האנשים, יודעים מ

 22אותם, אפשר להזמין גם חברי מועצה, ללחוץ להם את היד בצורה 

 23מכובדת ולפרגן. והדבר השלישי שאני רוצה להגיד בנושא הסערה, מה 

 24קורה מחר בבוקר? הרי כל התהליכים של העתיד זה יקח הרבה זמן, 

 25מה קורה בעוד שבוע אם יש עוד סערה כזו בעיר, השאלה אם אנחנו 

 26ק את הלקחים מה שקרה ונהיה יותר טובים בסערה פה סיימנו להפי

 27הבאה? זו לדעתי שאלה פתוחה, אני חושב שצריך לתת קשב לעניין 

 28הזה ולראות, כי זה עלול לתפוס אותנו, החורף עוד לא נגמר, והנחת 
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 1 העבודה שיקח שנה ויותר להקים את המאגרים וכל הדברים

 2 שלוש שנים. מר ח. רואש:

 3 צריך להסתכל מר ז. חי:

 4אני חושבת שזו שאלה מצוינת ולדעתי צריך לתת מענה גם ברמה שלנו  ש. מולכו: 'גב

 5כחברי מועצה, זאת אומרת שלדעתי לא רבים השתתפו באותו יום 

 6בחילוץ ובעזרה, ואני בטוחה שרבים פה ישמחו לעזור ולדעתי כולנו 

 7צריכים לעבור היערכות לשעת חירום, שעת חירום זה לא רק שיטפון, 

 8 כול להיות חלילה זה גם י

 9אז תעשי, אני חושב שצריך לעשות, אם אתם מדברים וזה כל כך  ד א. סודאי:"עו

 10 אקוטי 

 11 זה לדעתי  ש. מולכו: 'גב

 12 אז תעשו ישיבת מועצה יחודית לעניין. ד א. סודאי:"עו

 13 תעשו זה גם אתה, אתה גם חלק מהמועצה. ש. מולכו: 'גב

 14 יש ראש עיר שמחליט. ד א. סודאי:"עו

 15 אני אתייחס. ע:". מרלי, רהמר ר

 16 סליחה שהערתי אתכם מהשינה, לא התכוונתי. מר ז. חי:

 17לא, לא הערת, זה נושא חשוב. אני בטוחה שאם זה חשוב לי חשוב גם  ש. מולכו: 'גב

 18לך, אתה חבר מועצה בדיוק כמוני ואנחנו רוצים באמת )לא ברור( 

 19 בשעת חירום. 

 20 תנו לו לסיים. מר ע. אלקיים:

 21 אתה רוצה שאתייחס לזה? ע:"לי, רהמר ר. מר

 22עוד מעט, אחרי שאסיים את הכל, אני מבקש לך להודות ראש העיר  מר ז. חי:

 23על הקשר הבלתי אמצעי שדיברת אל התושבים, זה עשה את שלו וזה 

 24יש את היכולת לעשות את זה, היה מאוד חשוב  2020היום בשנת 

 25נותן דחיפה ששוחחת עם האנשים ודיברת עם האנשים, זה מרגיע, 

 26ועושה את שלו. מכאן לתקציב. אני מבקש לפתוח ולפרגן למיכה, 

 27מיכה להזכיר לכולנו הוא גזבר של הרשות כמה חודשים, אני ישבתי 

 28איתו שעתיים תמימות שבוע שעבר, העליתי לפניו שמונים נושאים 
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 1ה, הרגשתי ומצאתי קודם כל אוירה שונה ממה שחוויתי שנה שעבר

 2ים, זה לא חוברת ששנה שעברה הרגשנו חלק שיש בעל בית למספר

 3מאיתנו העתק הדבר כזה היה, השנה ראיתי דברים אחרים, ראיתי 

 4חשיבה, גם ראיתי ניתוח של הדברים וראיתי גם תוכנית עבודה 

 5להמשך, זאת אומרת זה לא מסתכם רק בהכנת התוכנית, זה גם 

 6 מסתכם בזה שהבן אדם רושם לעצמו הערות לבצע פעילות עתידית

 7לאורך כל השנה על המספרים האלה, איך לבחון אותם, איך לעשות 

 8יותר טוב ומאוד נהניתי לשבת איתו שעתיים, את האיש הזה אני לא 

 9מכיר אותו, אומנם ישבתי עם הוועדה שקלטה אותו בזמנו, אבל אני 

 10  -חושב ש

 11 הוא עשה עבודה טובה. ש. מולכו: 'גב

 12הרוח שונה לחלוטין, היה לי מאוד חשוב לומר את זה. אני מציע  מר ז. חי:

 13לכולנו לחשוב על ניהול הסיכונים מול תקציבי ממשלה בשנת העבודה 

 14  2/3-. אין לנו הרי ממשלה, גם אם אחרי ה2020

 15 רק בספטמבר אולי יהיה תקציב מדינה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 16ם על תקציבי ממשלה. יכול עד שתקום, ומנגד יש פה דברים מבוססי מר ז. חי:

 17להיות שהם יתקיימו ויכול להיות שגם לא, ולכן אני מציע לרשות 

 18במבט אחר, במבט  2020להסתכל על החציון הראשון של שנת העבודה 

 19של זהירות, של צמצום כדי לדעת לחצות אותו בשלום עד שיתבהרו 

 20 הדברים בחציון השני, זה מה שאני הייתי עושה, זה מה שאני מציע,

 21 להסתכל על זה אחרת מכל שנה רגילה. 

 22 חזק וברוך. ד א. סודאי:"עו

 23ני הערתי לפני שנה נושא שנקרא בנ"מ, בלתי נצפה מראש, תקציב א מר ז. חי:

 24בלתי נצפה מראש, אמרתי לך את זה ראש העיר, ואני מצפה מרשות 

 25בתקציב השוטף ועוד מאות רבות של ₪ מיליון  450שמגלגלת 

 26רים שיהיה בנ"מ, עובדה, תראו מה קרה לנו מיליונים בדברים אח

 27השנה עם השיטפון הזה, בנ"מ זה דבר חשוב שיהיה בתקציב, וכל שנה 

 28אני בא ורואה את זה ואני רואה שזה איננו, אני ממליץ להקים שורה 
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 1 שנקראת בנ"מ.

 2 יש דבר כזה מיכה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 בלת"מ, בלת"מ. דובר:

 4 , אפשר יש הוצאות אחרות ח מ. זנו:"רו

 5והבנ"מ הזה אני מציע אדוני ראש העיר שמפעילים אותו  )מדברים  מר ז. חי:

 6ביחד, לא ברור( בכל תקציב, גם אני מנהל תקציב בחיים שלי ויש לי 

 7בנ"מ, בלתי נצפה מראש לכל מיני מכות שבאות על הראש שמה 

 8לעשות, אנחנו מפעילים אנשים, מפעילים אמצעים, זה ספיירים, ואני 

 9לחתי שנה שעברה, אני גם לא מאמין שאצליח, מבקש את לא הצ

 10ההטמעה הזאת, זה לא בשבילי, זה בשביל אלה שמנהלים את הארגון 

 11הזה. אני חושב ש, ראיתי ניצנים מאוד ברורים של אנשים שמחפשים 

 12איך לעשות יותר עם פחות, אני חושב שבחלק מהשורות שיש בתקציב 

 13הסברתי את זה, נתתי  הזה יש אפשרות לעשות יותר עם פחות,

 14דוגמאות, ואני חושב שצריך להשקיע בזה ולתת לו את האמצעים 

 15לטפל בזה, זה מאות רבות של שורות פה, צריך לבודד כל פעם, לעשות 

 16שורות ורואים  Xתוכנית עבודה שנתית כזאת שכל חודש בוחנים 

 17שאנחנו יודעים לעשות יותר עם פחות, יש אפשרויות כאלה, תודה 

 18 רבה. 

 19קודם כל מיכה, גם אני רוצה, קודם כל התקציב נראה קריא ומזמין,  א. שטרקמן: 'גב

 20 כל הכבוד, היה לנו הרבה יותר קל לגשת, לגמרי, שאפו, זה כן.

 21 לא היינו צריכים מחשבון. ש. נס פררו: 'גב

 22כן, אז קודם כל אני רוצה לדעת אם אתה יכול לתת לי בבקשה את  א. שטרקמן: 'גב

 23, אני 2019, את הגירעון של 2019ים המשוערים של הנתונים האמיתי

 24מניחה שיש לך את התחזית המשוערת וממה זה מורכב. אתה יכול 

 25להמשיך את הכל, אני רוצה להגיד כמה דברים ואחר כך לשאול כמה 

 26שאלות, אני מקווה שהבאתם חטיפים כי זה יהיה הפתעה. אז גם מה 

 27ר את זה, אני רק אחזור , בעיקרון גם דימה אמ2019מקור הגירעון של 

 28, לא רואים את זה פה בתקציב כי זה רק 2019ואחדד, הרי סיימנו את 
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 1 12חודשים של  9-עם גירעון, זה בטוח, ב 2019צפי, אבל סיימנו את 

 2 2020-מיליון, אני מניחה שיותר, אז מדוע אחד, אתם חושבים שב

 3 2019-אתם תיצמדו לתקציב ותהיו מאוזנים כשיש גירעון ב

 4וצאות, זו שנה ראשונה אבל אין יותר מדי השקעות, אני אשאל כשהה

 5, שתיים, איך אתם חושבים 2019את ראש העיר, אז זה דבר אחד על 

 6תהיו מאוזנים, ודבר נוסף, איך היא מתאזנת בלי תוכנית  2020-שב

 7הבראה, כי כל שנה שעברה בעצם שמענו שיש תוכנית הבראה, חשב 

 8ומה הצעדים שהעירייה ת את זה מלווה, אז איך היא אמורה לעשו

 9 עושה, נתחיל עם זה. אנחנו רוצים שתענה לנו על זה. 

 10 הוא יענה על הכל, שרית בבקשה.  מר ד. אילוז:

 11גם אני מיכה רוצה להגיד החוברת קריאה, כאחת שלא באה מהתחום  ש. נס פררו: 'גב

 12בכלל, אנחנו חברי מועצה ופעם ראשונה אני נחשפת לדברים כאלה 

 13ולא יצא לנו לבקש לשבת אתך ורציתי להתייחס לעמודה של השכר 

 14והמשרות לפי פרקי תקציב, כי אני רואה סעיפים מסוימים למשל שיש 

 15בערך,  40%-דלד משמעותית בכירידה במספר המשרות והשכר ג

 16למשל בפיקוח עירוני, בתברואה, ורציתי לשאול אם מספר המשרות 

 17מתייחס למספר עובדים או שזה משרה אחת מתייחסת לשני עובדים 

 18 בחצאי משרה. 

 19 אבל אם אפשר לעבור  א. שטרקמן: 'גב

 20 משרה.  100%משרה זה משרה, זה לא מספר עובדים, זה משרות,  ש. מולכו: 'גב

 21 בוא נעבור סעיף סעיף כי זה לא מידע . א. שטרקמן: 'בג

 22 שאלתי האם מספר המשרות מתייחס למספר העובדים.  ש. נס פררו: 'גב

 23אני אחדד את זה, אעבור רק סעיף סעיף, קודם כל במינהל כספים  א. שטרקמן: 'גב

 24עובדים אז אם אפשר לפרט, במינהל כללי ירד עובד,  5נראה שנוספו 

 25ן ויתרתם, וגם שאלה, בתברואה ירדו עובדים, גם השאלה איזה תק

 26עובדים. לגבי  7עובדים, אז לדעת אם פיטרתם  7ירדו מספר העובדים, 

 27עובדים ואיך  7עובדים, אז אם פיטרתם  7נכסים ציבוריים גם ירדו 

 28השכר, אותו דבר בפיקוח העירוני, אומנם זה עלה, ירדו העובדים, עלה 
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 1 ים אבל השכר קפץ, אז איך זה עובד 7השכר, בתרבות גם ירדו 

 2 גמלאים.  11בגמלאים נוספו  ש. מולכו: 'גב

 3 לא, בסדר, אבל השכר, איך ירדו עובדים והשכר עלה? א. שטרקמן: 'גב

 4 שכר לגמלאים. ש. מולכו: 'גב

 5לא, שאלנו על תרבות, סעיף סעיף, לא בכללי, אז לעומת אם נסתכל  א. שטרקמן: 'גב

 6 בתחבורה העובדים ירדו, השכר ירד, כאילו, שזה הגיוני. 

 7 אני רוצה לומר ככה הערה  מר ז. חי:

 8 רגע, לא סיימתי זכי.  א. שטרקמן: 'גב

 9סליחה, הערת ביניים להתנהלות פה, את השאלות האלה שהיא  מר ז. חי:

 10 ני ישבתי במשרד שלו שואלת עכשיו א

 11 כל הכבוד.  מר ע. אלקיים:

 12 זה דיון. א. שטרקמן: 'גב

 13 זה מה שאנחנו מדברים. מר ע. אלקיים:

 14 אני לא קואליציה ולא אופוזיציה.  מר ז. חי:

 15עשר שנים זה ככה, בחמש שנים האחרונות זה היה ככה, אני לא מבין  זו :

 16 למה 

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

 18 לא קשור, מותר לשאול. מר ז. חי:

 19 הגזבר פה  א. שטרקמן: 'גב

 20 מה אתה תוקף?  ש. נס פררו: 'גב

 21 אני לא תוקף...  מר ז. חי:

 22 אסור לנו לשאול שאלות? א. שטרקמן: 'גב

 23 רגע, אני חושבת... )מדברים ביחד, לא ברור(  ש. מולכו: 'גב

 24 שנים, אני לא ...  10זה בעיה שלך שלא שאלת  טרקמן:א. ש 'גב

 25 אני הייתי שואל. ד א. סודאי:"עו

 26 אני אמורה לעבור על זה בבית? ש. נס פררו: 'גב

 27 אני לא ממהר, אני אומר שאם היית שואלת אותו  מר ז. חי:

 28 אני שואלת אותו כרגע.  א. שטרקמן: 'גב
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 1שלא עכשיו נשב על כל הדברים  ותביאי לפה דברים שהוא לא ענה לך, מר ז. חי:

 2 האלה.

 3 זה הדיון. )מדברים ביחד, לא ברור(  א. שטרקמן: 'גב

 4יש דברים שאני לא יכול לענות במקומו כי אני למדתי, הוא הראה לי  מר ז. חי:

 5 את זה... 

 6אז יופי שהוא הראה לך, כל הכבוד, כל הכבוד, מה אתה רוצה? אז תן  א. שטרקמן: 'גב

 7 לי לדבר איתו.

 8 אני לא מחפש כבוד אלייך, אני מחפש התייעלות. ז. חי: מר

 9אז אני כרגע, התייעלות זה שנה הבאה, שנה הבאה, סבבה? אתה יכול  א. שטרקמן: 'גב

 10 לתת לי להמשיך לענות?

 11 אני לא מסכימה עם מה שאמרת. ש. מולכו: 'גב

 12 תודה רבה שרית. א. שטרקמן: 'גב

 13לא מסכימה עם מה שאמרת, זכותה לשאול  חייבת לציין, לא, לא, אני ש. מולכו: 'גב

 14 כמה שאלות שהיא רוצה, לשם כך התכנסנו היום.

 15 בסדר, אין לי בעיה שהיא תשאל שאלות אבל אחרי שהיא ביררה. מר ז. חי:

 16ומי שצריך לענות לה יענה לה, השאלות שהיא שואלת אלה שאלות  ש. מולכו: 'גב

 17 שהציבור רוצה לקבל תשובות עליהן עם כל הכבוד.

 18 הציבור רואה.  ש. נס פררו: 'גב

 19 אין בעיה. מר ז. חי:

 20 הציבור רואה, זה שישבת עם מיכה... ש. נס פררו: 'גב

 21אפשר להמשיך? תודה. מיכה, עוד דבר אחד, או ראש העיר האמת, לא  א. שטרקמן: 'גב

 22בערך, ₪ מיכה, לגבי האגרת שלטים אני רואה שיש גידול של מיליון 

 23שאלה על סמך מה החלטתם את זה או שיש סליחה, פחות ממיליון, ה

 24בקשות חדשות לעסקים או שזה ככה לרשום על הדיו או קנסות? לא 

 25-, איך זה הגיע ל8,000יודעת. ומיכה, הכנסות מדיבידנד, פעם זה היה 

 26, ואני גם לא 1.25אלף, מה זה בדיוק, ממה זה מורכב? זה סעיף  420

 27  1.27יודעת, ובסעיף 

 28,את רצינית במה שאת אומרת? אם היא תשב שעה עכשיו שרית  ד א. סודאי:"עו
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 1 ותשאל על כל סעיף תגידי לה כן?

 2 כן א. שטרקמן: 'גב

 3 על כל שאלה? ד א. סודאי:"עו

 4 זכותי. א. שטרקמן: 'גב

 5 זה לא נכון מה שאת אומרת. ד א. סודאי:"עו

 6 זה נכון, בטח שכן א. שטרקמן: 'גב

 7 היא מוגבלת בזמן. ד א. סודאי:"עו

 8 אני לא מוגבלת, אני ממש לא מוגבלת בזמן.  א. שטרקמן: 'גב

 9 היא עומדת בזמנים שלה עם כל הכבוד.  ש. נס פררו: 'גב

 10 בכלל לא נכון. ד א. סודאי:"עו

 11 בדקתי במועצות אחרות, זה לא נכון. א. שטרקמן: 'גב

 12 היועץ המשפטי יגיד בדיוק. ד א. סודאי:"עו

 13 אז שאלה  א. שטרקמן: 'גב

 14 יש הקצבה של זמן לכל חבר מועצה. ארבל:ד א. "עו

 15 דקות?  10דקות, דיברתי  10אבל אנחנו מתחלקות.  לא עברתי  א. שטרקמן: 'גב

 16 רק אמרתי שיש הגבלה של זמן. ד א. ארבל:"עו

 17דקות, אם ניתן ללירז גם שאלות, היא תעזור לנו, היא תשאל  20 א. שטרקמן: 'גב

 18 שאלות. 

 19 מיכה כבר, אז מה.היא נפגשה עם  ד א. סודאי:"עו

 20כל הכבוד, אה, כי היא הולכת לוועדת כספים אז היא עושה את  א. שטרקמן: 'גב

 21 העבודה שלה.

 22 מה הויכוחים האלה, נו באמת. ש. מולכו: 'גב

 23 בואו נתקדם.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 למה, כי זה אנחנו. למה, נו באמת. א. שטרקמן: 'גב

 25 מצוה עוד מעט.חבר'ה, יש לנו בר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 ...זה לא מעניין אותי גם. איפה, מיכה, אתה רושם?  א. שטרקמן: 'גב

 27 רושם, רושם מר ד. אילוז:

 28וראש העיר, על הקנסות חניה אני רואה שזה גם גדל, על מה  א. שטרקמן: 'גב
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 1, זה 1.000420, 1.28, 1.27ההתבססות, הכנסות מקנסות חניה, סעיף 

 2 י. פחות או יותר השאלות, תענה ל

 3 שרית, את רוצה עוד משהו? קדימה הגזבר, בבקשה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 4מיליון  12יצא דוח לרבעון השלישי של  2019בעיקרון לגבי הגירעון של  ח מ. זנו:"רו

 5כרגע זה לא נכון שאגיד את המספר שיהיו, כי לא קלטנו עוד את ₪, 

 6 כל הנתונים.

 7 המשוער א. שטרקמן: 'גב

 8עשות התאמות בנקים, התאמות גביה, התאמות שכר, צריך צריך ל ח מ. זנו:"רו

 9לערוך את הדוח עד סוף פברואר, זה יהיה בצורה יותר מדויקת. זה 

 10שאני אגיד מספר בלי שיהיו לי כל הנתונים זה לא יהיה נכון לעשות 

 11, מה שעשינו כמו שאמרתי בהנחות עבודה, לקחנו 2020את זה. לגבי 

 12 כבסיס, רגע 2019את הביצוע של 

 13 אז יש לך, למה אתה לא נותן לי אותו אם יש לך מיכה? א. שטרקמן: 'גב

 14 רגע, רגע, לקחנו את הבסיס הקיים, המשוער שהוא טיוטה ח מ. זנו:"רו

 15 אז את זה תגיד לי. א. שטרקמן: 'גב

 16 רגע ח מ. זנו:"רו

 17 אבל עכשיו תני לו את לדבר.  ש. מולכו: 'גב

 18 בסדר, אבל את מבינה... א. שטרקמן: 'גב

 19 אבל עכשיו תני לו א תהכבוד, תני לו לדבר. ש. מולכו: 'גב

 20 יא אללה. מר ז. חי:

 21ברגע שנתונים לא נסגרים ואני רושם הכנסת ארנונה צריך להתאים  ח מ. זנו:"רו

 22אותה אל מול הגביה, אם אני צריך להתאים שכר מול הגביה אני צריך 

 23נתונים סדורים, את הטיוטות של הנתונים אני רואה כשאני מכין את 

 24התקציב. אם קבעתי תקציב בהכנסות אני בודק כמה הוא ריאלי 

 25אני מסתכל ₪ מיליון  176.8כתבנו ארנונה , אם 2019-ביחס לביצוע ל

 26, בודק את ההכנסות ,אני מתקצב את 19-על הביצוע הלא סופי ל

 27ההכנסות ממשרד הפנים בהתאם לאישורים, אני בודק את השכר, את 

 28מיליון שקל, יש מקדם של  200השכר אני יודע את הנתון להיום, זה 
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 1והראיה  משרד הפנים, אנחנו בודקים שעשינו סעיפים ריאליים

 2תראי כמה ₪(, )מיליון  412לעומת )₪( מיליון  450הוא  2020שתקציב 

 3נגיעות וכמה שינויים עשו, אז זה הנקודה שאנחנו בונים את התקציב. 

 4עכשיו לגבי תוכנית ההבראה שדיברתם עליה, במקביל התקציב 

 5שמוצג פה מוגש למשרד הפנים ויש במשרד הפנים דיונים והרבה שעות 

 6את זה כתוכנית הבראה, אנחנו מציגים פה את התקציב עבודה לאשר 

 7כדי שנוכל לעבוד בצורה מסודרת עם תקציב ריאלי, במקביל אם 

 8נידרש לשינויים ממשרד הפנים נבוא ונציג אותם כמו שתקציב 

 9המדינה יכול להשתנות ולהשפיע עלינו, אז הכל דינמי. הרבה סעיפים 

 10ם שהם לא היו במקום עשינו להם מיונים שונים בתקציב, יש סעיפי

 11הנכון וצריך לעדכן אותם אז בגלל זה את רואה את השינויים, אני אגע 

 12בכמה נקודות לגבי השכר, מחלקת השכר שהייתה דרך משאבי אנוש, 

 13כוח אדם, קרה שהמנהלת חשבונות ראשית קלטנו אותה כעובדת 

 14עירייה אז זה קופץ בסעיף שיש חריגה אבל בסך הכל כסף אם תסתכלי 

 15רות אין שינוי. מה שקרה מבחינה רגולטורים, אנחנו העסקנו בגזב

 16עוברים לתאגיד ואם  7-משרות, מאפריל כל ה 7וטרינרים של זוגלובק 

 17הם עוברים לתאגיד אנחנו רואים שההכנסה שלהם חסרה וגם 

 18ההוצאה במשרות חסרה, אז יש הרבה מיונים. לקחנו את סעיף 

 19נו הרבה שינויים. בסך הכל הקב"ט ושינינו אותו להוצאות חינוך, עשי

 20הכללי רואים שיש הקטנה במשרות. עכשיו לגבי הנקודה של 

 21הדיבידנד, הדיבידנד נגזר כאחוז של תשואה, יתרת מזומנים, אם 

 22בשנתיים האלה היו גירעונות אז אם יש לך פחות כסף וגם )לא ברור( 

 23 אז הסכום יהיה נמוך יותר. 

 24  -באלפיים ו 8,000אבל אם היה רשום  א. שטרקמן: 'גב

 25 רגע, לא, לא, לא ח מ. זנו:"רו

 26 אבל לא... שאתה אומר בלי... א. שטרקמן: 'גב

 27זה נגזר, ההכנסות מדיבידנד זה נגזר מהסכום שיש לך בבנק ביחס   ח מ. זנו:"רו

 28  -לתשואות שקיימות, בגלל ש
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 1 עכשיו אנחנו מפוצצים בכסף. ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 כום ירד, אין מה לעשות.היתרות ירדו אז הס ח מ. זנו:"רו

 3 .400-אז זה הפך ל 8,000לא, זה היה  א. שטרקמן: 'גב

 4אלף בגלל שככל שיתרת המזומנים יורדת את עושה  400-כן, זה ירד ל ח מ. זנו:"רו

 5 פחות תשואות.

 6 , כן, זה מה שמוזר.2018-ב 8,000לא, זה היה  א. שטרקמן: 'גב

 7 איזה מספר? באיזה עמוד? ח מ. זנו:"רו

 8שקל ועכשיו זה  8,000זה  2018-, איך ב1269000666למטה,  14עמוד  א. שטרקמן: 'גב

 9 , זה מה שאני לא מבינה. 420

 10 אה ח מ. זנו:"רו

 11 אלף. 400זה עמד על  19-כנראה, גם ב 19זה לפי הביצוע של  ש. מולכו: 'גב

 12 תסביר ממה זה נובע, זו השאלה. א. שטרקמן: 'גב

 13תי את יתרת המזומנים כנגד השקעות ועשיתי עשיתי את זה, לקח ח מ. זנו:"רו

 14 מקדם ועשיתי 

 15 כאילו שלא סתם רושמים בשביל... א. שטרקמן: 'גב

 16אז אני מניחה שאין לו  18אלף, הוא לא עשה את  400זה עמד על  19-ב ש. מולכו: 'גב

 17 תשובות לתת לך.

 18 .19-אני שואלת מה קרה ב א. שטרקמן: 'גב

 19יתרת המזומנים, לגבי השלטים, אגע בנושא לוקחים את זה לפי  ח מ. זנו:"רו

 20 1.8זה  19-, אני יכול להגיד לך שהביצוע ל2.1השלטים, התקציב הוא 

 21 בתוספת להשלמת ההכנסות מפיגורים ככה תוקצב התקציב.

 22 אני אשמח לדעת איך הורדת את התקציב להוצאות משפטיות. ש. נס פררו: 'גב

 23 אני הורדתי. ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 תגיד להם. ו:ח מ. זנ"רו

 25 מעולה, אני מאוד שמחה. ש. נס פררו: 'גב

 26דיברתי עם עו"ד גולדהמר, עשינו שינויים במערך, חלק הבאנו תובעת  ח מ. זנו:"רו

 27 עירונית 

 28 מעולה ש. נס פררו: 'גב
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 1 אלף שקלים. 400וחסכנו בערך  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 600 ש. מולכו: 'גב

 3 אבל מיכה, לא הבנתי משהו  א. שטרקמן: 'גב

 4שנים הראו  15האג"חים אחרי  2018-רגע, רגע, אני רוצה להגיד לכם, ב ח מ. זנו:"רו

 5הייתה שנה חריגה, בגלל זה את רואה סכום  2018תשואה שלילית, 

 6נמוך, הם הפסידו בממוצע בתיקים כאחוז, אני יודע גם ממקומות 

 7לוקח את יתרת , בגדול אתה 3.5%עשו תשואה של  2019אחרים, 

 8 הייתה שנה שהיא  2018המזומנים ומעריך אחוז תשואה. זה הסיבה, 

 9אנחנו נסיים בגירעון, ידוע  2019אבל מיכה, יש לי שאלה עכשיו בכללי,  א. שטרקמן: 'גב

 10 2020-האם ב מיליון. 20-מספר בטח כב כשאתה רוצה לנקוב

 11סיכון בעצם אתה לוקח פה ₪( )מיליון  450-כשהגדלנו את התקציב ל

 12  -מיליון, האם אנחנו נעמיק את ה 38של עוד 

 13 אני רוצה לענות רגע.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 את הגירעון והאם עושים את זה כאילו א. שטרקמן: 'גב

 15 אני רוצה להתייחס לזה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 16  -כן, תענה על ה א. שטרקמן: 'גב

 17 שניה, צריך להבין  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 תהיה תוכנית הבראה או לא? א. שטרקמן: 'גב

 19 הוא ענה לך, לא הקשבת.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 לא שמעתי. א. שטרקמן: 'גב

 21 אין ממשלה ואנחנו רוצים תוכנית הבראה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 רוצים, או.קי. א. שטרקמן: 'גב

 23ואנחנו עובדים על תוכנית הבראה ורוצים חשב מלווה, רק אין עם מי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24לדבר כרגע, אנחנו עדיין בדיונים מול משרד הפנים, התקציב הזה הוא 

 25כי הוא תקציב ריאלי, ₪ מיליון  450-תקציב מאוזן. התקציב גדל ל

 26גדלנו, מה לעשות, גדלנו בכמות התושבים בעיר, גדלנו בכמות גני 

 27הילדים בעיר נהריה, גדלנו בבית ספר שלם בעיר נהריה, אנחנו גדלים 

 28גדל, ההוצאות שלנו גדלות, זה לא שאנחנו רוצים,  ולכן גם התקציב
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 1זה לא כדי להגיד שוואלה, התקציב שלנו יותר גדול,  450אם אני רושם 

 2מה עושים ₪. מיליון  450כי ההוצאות שלנו הן כאלו. זה ההוצאות, 

 3 בתקציב

 4 השאלה אם נגיע לאיזון.  א. שטרקמן: 'גב

 5ציב, כמו בבית, אם ההוצאות שלך נניח אני עונה, מה עושים עם תק ע:"מר ר. מרלי, רה

 6אלף שקלים  20אלף שקלים לחודש אז אתה צריך הכנסות של  20

 7אלף שקל לחודש תהיה  20בחודש, אם לא יהיו לך הכנסות של 

 8 450-בגירעון, אז אנחנו צריכים להגדיל את ההכנסות שלנו ולהגיע ל

 9הוא כדי שנהיה מאוזנים. מה שאומר מיכה,  2020בשנת ₪ מיליון 

 10עשה עבודה, ועשינו גם סקרי נכסים, ועשינו סקר שילוט, ועשינו לא 

 11בהוצאות ₪ אלף  600מעט פעולות כולל קיצוץ, לא סתם קיצצנו 

 12במצב  2020משפטיות, עשינו כמה מהלכים כדי שהעיר תסיים את 

 13העיר ₪. מיליון  450נוציא ₪, מיליון  450מאוזן, זאת אומרת נכניס 

 14יה שהחיים הם דינמיים ויש מצבים שוואלה, נכון חבר המועצה זכר

 15קורים, אני אומר לכם שכל יום כל היום אני מקבל עניינים של שבר, 

 16פה התפוצץ ביוב, שם נוצר בור, יש דברים שצריך לתקן, לסדר אותם, 

 17להתקדם ואנחנו מוצאים פתרונות, אז אנחנו מורידים איפה שאפשר 

 18ים ומשקיעים איפה כמו בתחום התמיכות בכדורסל למשל, מוריד

 19זה לא המצאה של מיכה, אלה ₪ מיליון  450שצריך להשקיע, אבל 

 20המתוכננות כרגע אם אנחנו רוצים  2020הוצאות עיריית נהריה בשנת 

 21אחרת ₪ מיליון  450או לא רוצים, ההכנסות שלנו צריכות להיות 

 22נסיים את השנה בגירעון. במדינת ישראל כל שנה יש אחוזים מסוימים 

 23ים מסוימים שגדלים באופן אוטומטי, למשל שכר, אני חושב בתחומ

 24מיליון שקלים בערך ותוסיפו  140-אחוז בערך, אז תיקחו את ה 3, 2.30

 25האלה צריכים להיכנס  3%-לינואר ה 1באופן אוטומטי כל  3%לזה 

 26לתקציב ,אז יש דברים שגדלים ויש דברים שקטנים. אם לא שמתם 

 27ר נהריה ירדו בניגוד לכל מה לב, דיברתי על זה, המשרות בעי

 28 25-שאומרים כל הזמן ומה שחושבים, הורדנו את כמות המשרות ב
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 1, הורדנו, איך עשינו את זה, דרך 2019-משרות ב 21, 2018-משרות ב

 2אגב, וקלטנו מבקרת כשלא היה וקלטנו מהנדס מים שלא היה וקלטנו 

 3היו  תובעת עירונית שלא הייתה וקלטנו עוד מספר משרות שחלקן לא

 4והתייעלנו במקומות מסוימים, קלטנו אנשים שאנחנו צריכים אותם 

 5לטובת עבודה יעילה יותר בתוך העיר, בסך הכל הכללי ירדנו בכמות 

 6המשרות וזו התייעלות ואין מה לעשות ונצטרך לעשות את זה גם 

 7בעתיד, להתייעל איפה שצריך להתייעל ולחסוך איפה שצריך לחסוך, 

 8לל במשרות, זה כולל באנשים ,זה כולל זה כולל שכר, זה כו

 9בהתייעלויות בתמיכות מסוימות ודברים מסוימים ומה שיפה 

 10בתקציב וצריך להגיד את זה למיכה שאין פה סעיפים, לצערי היו לנו 

 11סעיפים שהם לא בדיוק מה שהיה רשום על זה איסוזו כזה וכזה, זה 

 12התקציב ויש  לא בדיוק היעוד של הכסף הזה, אנחנו מיושרים לפי ספר

 13מיליון  450פה כל סעיף מסודר ומתוקנן כפי שצריך ולכן כשאומרים 

 14מיליון, אני  450תזכרו שהתקציב מאוזן ואנחנו צריכים לסיים עם 

 15 מקווה מאוד בשבילנו שנצליח לעמוד בזה.

 16זה הדבר היחיד שאמרתי, שבוא נהיה ריאליים, לא נעמוד בזה,  א. שטרקמן: 'גב

 17 , זה אחלה, זה ההוצאות.הסברת על זה שהגדלת

 18 .2020איך נבדוק? נתאזר בסבלנות ונסיים את  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19אז זה מה שאמרתי, אז איך העירייה מצפה לעמוד בזה אם היה לה  א. שטרקמן: 'גב

 20 גירעון כבר בשנה הראשונה.

 21 בוא נצביע כבר. ד א. סודאי:"עו

 22 כן, אפשר להצביע.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 זהו, צריך להגיד את האמת... א. שטרקמן: 'גב

 24 אם לא תהיה ממשלה, אם לא תהיה ממשלה  מר מ. אפריאט:

 25 מה שאני אומרת אמרת בדיוק, רק בעדינו. א. שטרקמן: 'גב

 26מיליון  38, 2019להפך, כשיש לך גידול לעומת שנה שעברה, תקציב  מר ד. אפשטיין:

 27 שקל  

 28 מי בעד? מי בעד? ד א. סודאי:"עו
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 1 שמתבטא פה במספרים אז אני מניח שזה יהיה מאוזן הפעם. ד. אפשטיין:מר 

 2 רונן, הצבעה. מר ד. אילוז:

 3אז רגע, ברשותכם, רק בשביל הפרוטוקול והסדר, אנחנו עוברים  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4להצבעה, להצבעה אני מקריא את הנוסח המתוקן. אישור הצעת 

 5הן בהכנסות והן  ₪ 450,394,066המסתכמת לסך של  2020התקציב 

 6 בהוצאות, מי בעד? מי נגד? נמנעים? תודה, שבוע טוב. 

 7 חודש טוב.  מר ח. רואש:

 8 שיבה נעולהי


