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 על סדר היום:

 . 2022ריה לשנת יהעת תקציב עצה .1

 

 לו ק ו  פ ר ו ט

 

, יש לנו המון ישיבת מועצהם בבית. ערב טוב לכולם. ערב טוב לתושבי ע:"ר. מרלי, רה

 ים קצרים.של עדכונאנחנו נתחיל ממש שתי דקות נושאים היום. 

כנסת, גם ם וחברי קודם כל לעדכן אתכם שהשבוע נפגשנו עם מספר שרי 

שרת התחבורה מירב מיכאלי, גם שר התיירות יואל רזבוזוב, השר 

דברג וסגן השר לשירותי דת מתן כהנא, השרה להגנת הסביבה תמר זנ

 תחומים, לאלא מעט נושאים, לא מעט  פנים יואב סגלוביץ'. לביטחון

הפגישות בסך הכל יש הישגים טובים מים ששוחחנו עליהם. מעט דבר

 מה שהיה שם. דש הישיבה אנחנו נפרט בהמשך על בגלל גוהאלו. 

, בסך הכל התכנון של 6לכלה על כביש הכ בוועדתשני דיונים חשובים  

וב שלו יימשך ואנחנו נאיץ כדי שיקדימו את התכנון, את התקצ 6כביש 

הר לכברי ואחר כך כמה שיותר מגיע י 6כביש לחודש הקרוב כדי ש

 לשלומי.

ים שמבוצעים כרגע ברחבי העיר אני מכיר, מניח שאתם פרויקטלא מעט  

מכירים את כולם, גם קרית הספורט מערבית לבית החולים. מזח 

 שעד הקיץ נצליח לסיים מקווהאנחנו עובדים עליו, אני  הדייגים החדש

יף עכשיו את כל המרחב החלהולכים לשפך הגעתון אנחנו הדק באותו. 

פארק את כל  עקה חדש, לסדרשל שפך הגעתון בדק חדש עם מ

והטיילת, אנחנו מחליפים שם חלקים יליות, פארק המשפחה הגלג

 .ארקגדולים בתוך הפ

וא גם כן בתהליך שיפוץ. המבנה החדש שצמוד אז ה קהוותימבנה הימיה  

ליח להעביר לו, אני יירות הצי גם הוא בשלבי גמרים כבר. שר התלקנטר
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שקלים שהוא התחייב עליהם  מיליון 3חודש נקבל שעד סוף ה מקווה

 בפגישה השבוע. 

אל שרון. בניית שני בתי כנסת פים בשכונת אריבניית ארבעה גנים נוס 

 הענייןכיתות, אנחנו ממשיכים עם  48יית בית ספר תיכון חדשים. בנ

 הזה. 

מאומתים.  222חנו עם נו, אנגם אצלת קורונה אז יש עליה משמעותי 

אנחנו עיר אדומה. המדינה כל כמה שעות יש לנו זום והערכות מצב עם 

, המדיניות כמדיניות היא משרד הבריאות, משרד החינוך, המדינה עדיין

סקית של המדינה וכמה שיותר ות סגר והפרעה לפעילות העשפחכמה 

 ום בדיקות. ל מקסימ, כוללשחרר

. בקיצור יש מדיניות והיא 60מעל גיל  PCR-את ה ם להעבירעכשיו רוצי 

 שנעבור את התקופה הזו בשלום. מקווהמשתנה לא מעט, אני 

פועל באופן רשמי עם מהפכת לחודש אנחנו בעצם מתחילים ב 21-ב 

אוטובוסים  17התחבורה הציבורית שעבדנו עליה בשנתיים האחרונות, 

רבה יותר נוחה בתוך ניידות החדשים שיגיעו לעיר. הרחבת קווים, הת

העיר וגם פה שרת התחבורה תקצבה אותנו בתקציב משמעותי מאוד, 

 כולל כמה פתרונות לרכבת. 

לשנת הלימודים וגני הילדים וכיתות  הרשמההביום שני האחרון נפתחה  

 48היינו עם  שעות 4, אנחנו אחרי ברישום א'. אנחנו העיר המובילה 

ובה גם למינהל החינוך, למחלקת ד מילה טאחוז נרשמים. צריך להגי

נים, לענת ולמחשוב שלנו שעשו עבודה נהדרת ובסך הכל תהליך ג

 דרך אתר האינטרנטבצע , כולו מתהרישום מתבצע בצורה תקינה

נשלח בדואר  2022אז אישורי תושב לשנת כשירות נוסף לתושבים. 

ע ייב להגידרך אתר העיריה, לא ח ניתן להפיק אותו ,SMSוהועברו גם 

תו כדי לקבל אישור תושב היום. אפשר בלחיצת כפתור להוציא או לרשות

 בבית. 

, הוא מנהל מחוז הזימה קאחרון. נמצא איתנו מאל ןבענייואני מסיים  
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ק נמצא איתנו כאן כי מדינת ישראל מים. מאל לביטחוןצפון באגף 

ותי אם ים ובעצם היום, ותקן א ל מיי שנים להתפי, הצליחה לפנהחליטה

ישראל נהנים ממים מותפלים בעצם. אחוז מתושבי מדינת  75ני טועה, א

 של המדינה. יתרון אדיר 

ם , בעצם תהליך אצלנו בגליל של הזרמת מיביום ראשון הקרוב חל ניסוי 

מותפלים ממתקן ההתפלה בחדרה לתוך הצנרות שלנו בנהריה. הרעיון 

דוק ו ולבאלינ מיםשל משרד הבריאות והמים זה בעצם להעביר את ה

 יםמדבר על צנרות בבת ,איזה צנרות אצלנו ישנות ומחייבות החלפה

 ואיזה צנרות בסדר.

 40, 30, 20בצנרות הישנות יותר התושבים בעצם יקבלו פרק זמן של  

שניות בפתיחה מים אדומים, צהובים, צהבהבים, כפי שאתם מגדירים 

ם, נדע המי רשותעצם אלו ביחד עם באת זה, אנחנו נמפה את הצנרות ה

רת השם זכדי לעשות את זה ובע מיליון 20מה קורה. זה פרויקט של 

, אם אני מבין נכון, אז ורגבהכשיוקם מתקן ההתפלה באזור מטה אשר 

, 25 גם נהריה תעבור באופן ישיר למים מותפלים וזה יקרה בערך בשנת

 התוכנית של המדינה.  את. נכון? ז6

 .25לקראת  מ. הזימה:

רשות הדיבור כדי לא לעכב  אתבסדר. אז מאלק, אני נותן לך . 25לקראת  ע:"רלי, רהמ ר.

אותך ואחריך נעבור לתקציב. אז אם תוכל להסביר למועצה ולתושבים 

 אנחנו נשמח. תודה. את התהליך

אין ספק , שהזמנתם אותי. . קודם כל זכות גדולה להיות כאן אתכםתודה מ. הזימה:

, בכלל מתישהו בגלילויקט לאומי מאתגר. מי חלם שאנחנו בפתחו של פר

שכל הזמן היה רווי במשקעים שנצטרך כאן  רבי ספציפית,גליל מע

, תסתכלו על התמונה מימין, היום להתפיל מים. הכנתי כאן מצגת קצרה

זה טריוויאלי וטבעי, כל אחד, כל אזרח במדינת ישראל פותח את הברז 

 וכל הזמן יוצא מים. 

 כמה כל כמה אנשים מודעים ודעלא יאני מאליו. ה לא מובן אני אומר ז 
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זאת  בית יותר מהמספר שנקוב כאן,רך באחד צורך, אני אישית צו

ליטר בבית שלהם.  300 ליטר, יש כאלה 60יש כאלה שצורכים  אומרת

 ליטר ליממה.  180כל אדם צורך בערך הממוצע ש

מסגרת ההסכם עם אצל השכנים שלנו יש מחסור אדיר. בטח שמעתם על  

 שם לפני חודש ימים, הם מקבליםשמסתיימת במאי, הייתי  ירדןממלכת 

 ולךאז הוא הומי שנגמר לו המים במיכלים על הגג  לשבוע אחת הקצאה

 וקונה. 

אנחנו רואים כאן כל צבע  ,מים הטבעייםנו ללמעשה אלה המקורות של 

דיברו תמיד  יפר מסוים, רצף של קידוחים תת קרקעיים. הכנרתזה אקוו

יני מבחינת המים, היום היא מאגר אסטרטגי ור רצקמ תהוהיי עליה

  חקלאות וגם לממלכת ירדן. , כולל לה מקומיתומספקת לצריכ

 1.1במידה וכל שנה אותה כמות משקעים יורדת אנחנו יכולים להפיק בין  

זה כיוון צפון. מואני מתייחס כולל גם למים שמגיעים  1.2כולל 

 ם.בעייות טממקורכל להפיק מים שנוהמקסימום 

. ואיך אני 2,4-הסתכמה בערך ב 2019הצריכה של מדינת ישראל בסוף  

 התלמידים. 2,400בזת שקל, המשפחה מבז 1,200ומר? אבא מרוויח א

אבא הולך לבנק ולוקח הלוואה. מה זה למעשה מכירים את התשובה 

דוחים, מהקירת והיינו שואבים יותר מים מהכנ זאת אומרתהלוואה? 

ואם גדלה בכל המקומות, הביקוש עולה.  לוסייהוכהאן אבל כל הזמ

ניקח את העיר נהריה ואני מכיר אותה מהילדות, כשהתחלתי את 

 60, 55אלף,  60בות בסבי תםשנה היי 13העבודה שלי ברשות המים לפני 

הביקוש  זאת אומרתאלף.  100-היא נושקת לעוד מעט כבר אלף. היום 

 יר. י העתושבמים לצריך לספק יותר  כאן עולה,

של בערך מיליארד קוב בכנרת היה מחסור  2018אז אם נסתכל כאן בסוף  

. כמו שאמרתי זה הלוואות שהיינו לוקחים 2,5של ובאקוויפר היה חוסר 

שר זה כל כדי לגשר על הפער לעומת הביקוש. אז חלק מהפתרונות כדי לג

ישראל  ות, היום מדינתזה מסופק מחקלאשל מי קולחין שהקטע 
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פלוס מינוס אחוז המים, כאילו כל השפכים של  90ובערך  עולםלה במובי

בל לטובת , אהביוב אנחנו ממחזרים אותם וחוזר חזרה לחקלאות

כמובן, כולל שתיה, אז ישראל מים שפירים לכל השימושים לפתרונות 

 מתקני התפלה. מובילה בעולם מבחינת 

פעילים. שהם פלה מתקני הת 5אים כאן יש התמונה שיש כאן, אתם רו 

בצפון זה מתקן התפלה בחדרה, כרגע הוא הכי גדול בעולם. היום מייצר 

במקום אחוז מהמים שהוא מייצר  80קוב, כאשר  מיליון 138בערך 

אחוז הולכים  80רומה, אז היום לפי התוכנית למרכז דמקור בשילכו 

 בצפון.  ביקוש והמחסור של המיםהון צפון בגלל לכיו

היה יתקן באזור של שורק, נקרא שורק ב', הוא וד מום עמה שעתיד לק 

קוב בשנה. וכמו  מיליון 200אמור להפיק בסביבות  המתקן הגדול בעולם,

יש כאן עיכוב של ארבע  שאמרתי בגליל המערבי וראש העיר התייחס לזה

לא אני נפעיל את המתקן הזה. כבר  2020-תכננו שבכלל בשנים. אנחנו 

, תחילת 2024, אבל אנחנו צופים בסוף יכובה העכנס לכל הסיבות למא

 שהמתקן הזה כבר יתחיל לעבוד.  25

ך לקראת אספקת מים מותפלים. אני שמתי מכאן אנחנו צריכים להיער 

כאן זה כל האזור של  כאן מפה של רשת המים האזורית באזור שלנו,

. כל האזור הזה והצפוןהגליל המערבי וכאן כל האזור של מרכז הגליל 

, מקידוחים בלבד עד היום. הקו הצהוב כאילו מכאן עד עכו מקבל מים

לים מזמן. יש גם את המתפיל של עכו מקבלת כבר מים מותפכולל עכו, 

תפלים, הם מסריק כולל מכיוון חדרה שהם כבר טעמו את המים המו

 2018וגם בשנים קודמות, אמרתי  מכירים את זה שם ואין שום בעיה.

והישובים של בסביבה פר, אז גם כרמיאל והכפרים שהיה מחסור באקווי

 משגב גם קיבלו מים מותפלים.

, פלהתסתכלו כאן על הקו האדום, אנחנו ברגע שנפעיל את מתקן ההת 

בית שאן ות או יותר של הגליל, כולל עד כל האזור הזה פח זאת אומרת

שומרון הולכים לקבל  וכל הסביבה, כל הכפרים של כרמיאל הר מירון,ו
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רוב המים שיהיו יהיו מים מותפלים. יהיה מים קידוחים  אופן קבועב

 אבל רוב הזמן יקבלו מים מותפלים. 

בדיוק בתקופה הזאת כי עכשיו יש  כשיוע מיםה המטרה של ההזרמה של 

 השבתה של המוביל הארצי ועשינו את כל ההכנות מבחינת המערכת

כדי  רה עד נהריהחדליך את המים מכיוון כדי שיהיה אפשר להו ארציתה

 לעזור לספקי המים לזהות אזורים שיושפעו מהשינויים במקור המים. 

קידוחים. משל המים  עירוב . יהיההמים המותפלים בעיקר יש בהם סידן 

, תלוי כרגע אני לא יכול להגיד כאילו כמה כל אזור יקבל מבחינת אחוזים

ם מבחינת כל ת של צבע במים, גתופעוויש  בזמינות של המים המותפלים

ן ביתר הישובים לסמן אותן תשתיות ויש לנו זמ ספק, כל חיבור צעיר כאן

 עד ההקמה של מתקן ההתפלה להחליף אותה תשתית שזה מחייב. 

הסכימה הזאת מראה איך הולכת ההזרמה של המים. אתם נמצאים כאן  

זאת התחנה באזור האדום, כל הצד המערבי צפוני. כמו שאמרתי 

, אנחנו נוביל אותם ן מתקן ההתפלה בחדרהמים מכיוושתקלוט את ה

ישוב מאכר. מעל מי שמכיר אותם זה  .עכובריכות עד דרך תחנת אפק 

בית ל, אזור של נהריה כולל ומשם מזרימים את המים לכל האזור הזה

בית חולים כדי לעזור להם ב ביקורפני שבאתי לכאן היינו בל. חולים

  להיערך.

. 29-עד ה 9-מהשאמרתי הכוונה להזרים מים כמו  אז בגדול זה הלו"ז. 

אנחנו מקימים החל מיום , אנחנו בהתאם נעשה כל הזמן הערכות מצב

רמיאל, חדר המצב של התאגיד. יש יהיה בכראשון חפ"ק. החפ"ק הזה 

גם אנחנו בתחום המים. אני נמצא שמה, שמה נציגים של כל הגורמים, 

. אנחנו נהיה ל ברשות המיםת המים, מנהל אגף תפעוהדובר של רשו

 עלתם לא לבד בעסק הזה ונעקוב כל הזמן אתכם, נלווה אתכם, א

 שינויים שיהיו, אם יהיו שינויים. 

ואם נראה שיש מצב אני אומר כאילו החמרה, קטסטרופה, אנחנו יכולים  

ז חזיר, כבר קיבלנו תמונת מצב, אנחנו יכולים לעצור ואלעצור ולה
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הכנתי כאן ידוחים כפי שאתם מקבלים עכשיו. קמלהזרים בחזרה מים 

סרטון קצר מאירועים שהיו או מקומות שהיו בהם תופעות של צבע 

צבע במים ואיך ראו את ההמחשה מה זה רק שת במים. אתם תיכף תראו

ראו מצד שמאל בכרמל תיכף תל בתופעה הזאת. ספק המים שמה טיפ

ל רת שזוית אחראו כף תים צלולים ותי, אז המים נרא2018-קרה ב

את לו כאילראות רק  הזרמההצילום, כמובן אנחנו עצרנו שמה את ה

 עד שרואים מים לגמרי צלוליםממשיכים להזרים אנחנו אבל הצבע 

 תיכף תראו בעוד סרטון בהמשך.ו

שי התפעול של ספק המים, במקרה אז איך מטפלים בתופעה הזאת? אנ 

, זה רכת האזוריתפשוט במע ,בעירייהכאן שלכם של מחלקת המים 

, פשוט לא הזרימו את המתוך הזרמת מים בישוב ערערה, בואדי ער

המים לכמה שניות עד שהתופעה של המים הצבועים תחלוף ואז נראה 

איש התפעול ברגע שיש כבר מים צלולים אז סוגרים את מים צלולים. 

כיר אותה באופן היא רצינית, אני מיועצת שהמים והדוגם ויש לכם 

 שתעזור לכם לעשות דיגום למים. שי, אי

, פשוט ממש בכניסה לבנין מוציאים בנין משותף בצד ימין צפון מקורות 

חזרה באת המים ואחרי כמה שניות כבר רואים מים צלולים. מחברים 

 את הצינור ואז אפשר להזרים מים לבנין. 

מים ערכת הכבר במהסרטון בצד שמאל, אז  ו אתאתם תיכף תרא 

ברגע שהוא שוט חלק ישן, ים נקיים, אבל אותו חלק פהעירונית המ

יכול לחכות כמובן כמה מפרק אותו אתם רואים כאן שיש מים צלולים. 

 גם כן שמה יהיו צלולים. ניות ואז תראו איך המים ש

בעיקר בצנרת הישנה פעה הזאת? תראו את הצינור הזה, זה מה גורם לתו 

 ראה את זה. כרח שנכול להיות שלא בהוי יתשהיא צנרת לא תקנ

אנחנו רוצים שכל תושב וכאן זה חשוב מבחינת התושבים,  מה שחשוב 

כך  .לעירייהשהיה אצלו תופעה של מים, של צבע במים שמיד ידווח 

טפל קומות שצריך לקר את המאפשר לעזור כאן למחלקת המים למר
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שאין תופעה בל איפה שלא יהיו תלונות סרק, א מקווהבהם. כמובן אני 

גיע לשם להקר בו, מדי שם העיריה תוכל להכין תוכנית ת אומרתזא

 בכלל מתחילה הצריכה הביתית. לפני שלנקז את המים  הזה לרחוב

המים עומדים בצנרת וזה  בדרך כלל בשעות הלילה כמעט ואין צריכה.ו 

 בדיוק הזמן שתהיה ריאקציה ואז שחרור של החלודה שיש בצינור ולכן

יכולים לראות את התופעה של הצבע במים,  ברגע שפותחים את המים

או  ים. ואני מתאר את זה אחד שיוצא לבית מלוןמים צהובים או אדומ

א חוזר ופותח את בבית וברגע שהו לטיול בחוץ כבר לא משתמש במים

 א רואה את התופעה ואחרי כמה שניות זה חולף.הברז אז הו

אז  ע במיםגע שרואים בבית שיש צבמה שאני ממליץ לתושבים בר 

או מכשיר מים  כמו מכונת כביסה מכשירים רגישים לא להפעיל אותם

 , לא משנה מה השם של החברה, פשוט לפתוח את הברזלשתיה, בר מים

א יכול להפעיל בבית שהמים בהם צלולים אז הווברגע שהוא רואה בברז 

 כשיר.את המ

תושבים, פוי להכלכלה של שייבת , חטאנחנו ברשות המים קבענו מנגנון 

א , לאנחנו רוצים שהתושבים כן יזרימו מים כדי לנקות את הצנרת

, כמובן מי שאצלו יתנו זיכוירשות המים קבעה שלכל בית אב לחשוש ו

, כולל ליטר ליום 300א לכל אחד גורף, זיכוי של קרתה התופעה, ל

 ליטר.  50בהתאם למספר הנפשות, תוספת של עד 

אז אני מקבל, ואצלי יש  נפשות 4ו נחנאאם אני בבית שלי זאת אומרת  

זאת ליטר ביום.  500הבעיה על את התופעה, מדי יום זיכוי עד שזה חולף 

זכה את העיריה כמובן רשות העיריה תזכה את התושב ומי שי אומרת

 המים ומקורות. 

נות כמובן זאת התחשב מבחינת כל הקטע של שטיפת צנרת ראשית בעיר 

שות המים על כל המים שיצרכו בתקופה מול מקורות ורשל העיריה 

שלא נראה את  יכול להיותהזאת. אז זה בגדול. אני אומר עוד פעם 

אשון שמקורות התופעה הזאת בכל מקום, לא בהכרח. נאמר בדיון הר
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 זאת אומרתעשתה ניסוי כלים, אני אקרא לזה ככה במונח צבאי, 

 מקווהאני ו ד לא הרגיש שהיה משהו חריגזרימה לכאן מים ואף אחה

 שנעבור את זה בשלום.

סננים ופילטרים שאלות אמרת. אי אפשר לשים בצינורות הראשיים מ ע. אלקיים:

 לפני שמגיעים לצרכנים? 

 למה, מה המטרה? מ. הזימה:

 נקיים.  גיעוהמים, שי לסנן את ע. אלקיים:

 וצה מהצנרת. ם החזה לא יעזור, צריך להוציא אות מ. הזימה:

יאקציה שבין המים לצנרת. לא הבעיה במים הבעיה לא במים, הבעיה בר ד. אלחיאני:

 עצמם.

 אבל עכשיו הם נקיים.  ע. אלקיים:

קודם כל אין צורך. אם אתה שם את זה בבית את זה בבית,  אם אתה שם מ. הזימה:

 אז הפילטר נסתם.

 ,ים חדשים שמגיעיםזה מ ע. אלקיים:

כת הארצית יש ניטור יכות גבוהה מאוד. המים במערים חדשים באמ זה מ. הזימה:

דקה, כל שניה. מים באיכות גבוהה, אין בעיה. אני כשאני מגיע רציף כל 

להיפך,  דרה דבר ראשון שאני עושה שותה מים.למתקן ההתפלה בח

 אנחנו כמעט לא נראה אותם. האלה בעתיד כל התופעות 

 צנרת. סביר שהבעיה לא במים אלא במאלק, מה שחשוב לה ד. אלחיאני:

 אמרתי.  מ. הזימה:

יכול לריאקציה עם המתכת שקיימת אצלנו מגיעים מים מותפלים כש ד. אלחיאני:

ון של חום כתוצאה יהיה גוש יכול להיות, לא בכל המקומות, להיות

מהריאקציה בין המים המותפלים לצנרת עצמה. זה לא שהמים לא 

 ים נקיים ומסודרים, זה הכל.עים נקיים, המים מגיעגימ

ד שאלות, חברים? עודודו, התמונה הזאת ממחישה בדיוק מה שאמרת.  מ. הזימה:

 אני מאחל לכולנו בהצלחה. טוב, אז 

 אין קשר לתאגיד, נכון?אלה. עוד ש ע. אלקיים:
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 אין קשר לתאגיד.  מ. הזימה:

זו התחנה  ? האםלירדן שאלה. איזו תחנה בארץ מספקת בעצם מים מ. אפריאט:

 מים לירדן או,שתספק 

לא, לא, לא. אם זה מענין אותך יש תחנה שנקראת דגניה ששואבת  מ. הזימה:

, מים של לא מסונניםבית זרע. ירדנים מקבלים מים ריכת כנרת, יש במה

 ם ואצלם הם עושים את כל התהליך של הסינון של המים. כפי שה הכנרת

 ם מים, ספק להנלפי ההסכם עכשיו  מ. אפריאט:

טוב חברים,  הם יקבלו תוספת של מים ואנחנו נקבל מהם מנגנון חשמל. מ. הזימה:

 צלחה.תודה רבה ובה

  רבה.תודה  ע:"ר. מרלי, רה

 ך, שיהיה בהצלחה. תודה רבה למאלק,  ד. אילוז:

 

 2022ריה לשנת יהעת תקציב עצה .1

יר את רשות הדיבור י אעבהתקציב. לפני שאנ טוב, אנחנו עוברים לישיבת ע:"ר. מרלי, רה

בגובה  22הצעת תקציב לשנת לגזבר, אנחנו מעלים בעצם היום להצבעה 

, קצת 21סף לעוד וחצי. התקציב הזה מתוו 495, שקלים מיליון 495של 

שזה  שקלים שמושקעים במרכזים הקהילתיים שלנו מיליון 21-יותר מ

ך הכל ים, סשקלים במרכזים הקהילתי מיליון 4נו יפה, עד עכשיו השקע

שקלים להשקעות נוספות בחינוך  מיליון 63. בנוסף מיליון 21זה מגלגל 

ה לא שזה הישג וז שקלים מיליון 579-העל יסודי שזה מביא אותנו ל

 מעט. 

 היריעה הזה ףטושה ביצקתל ףסונב .ךוניחב עקשוי ביצקתהמ זוחא 36 

 קויד רתיל ,םיטקיורפ 250 לעמ ,םיר"בתב םילקש מיליון 744 דוע תלהנמ

  .םיטקיורפ 262

 ןתנייא וה ,יפוסה חודה תא ןיידע ןיאש תורמל 21 תנשש ןכדעל חמש ינא 

 2008 זאמ הנושארה הנשה איה 21 תנש לבא ,22 לירפא ,ץרמ תארקל
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  .גשיה הזש תנזואמ הרוצב ביצקת תמייסמ שהעירייה

 ינא ,הז תא וארת םתא .םימוחתה לכב תובחרנ תועקשהמ יונב ביצקתה 

 ,תורבזגה לש תווצל ,בשחל ,רבזגל תוודלה הצור ינא .טוריפל סנכא אל

 ביצקתה ,הרוסמ ,תיודסי הדובע הפ השע ,הכאלמב קסעש ימ לכל ,היבגל

 םיחקלנ םירטמרפה לכשכ םינורחאה םישדוהח תעברא ךרואל הנבנ הזה

 .םישנאלו ךל חוכ רשיי ,הכימו .המישרמ ביצקת עתצה הפ שיו ןבוחשב

 .השקבב זא

 לש ךסל תמכתסמ 2022 תנשל ביצקתה תעצה .םלוכל בוט ברע .בוט זנו: מ.

 לודיג ,464,7 לש ךסל םכתסהש 2021 ביצקת תמועל ₪ מיליון 495,402

 דרשמ תויחנה י"פע ביצקתה תא ונינב .זוחא 6.6 ,₪ מיליון 30,7 לש

 ,ימקומה ןוטשלה זכרממ םינפה דרשמ תויחנה םילבקמ ונחנא .םינפה

 ,רכהש ידמקמ ,האבה הנלש םיקנעמה תא ונל םיעבוק ונחנא םש

 .ביצקתה תים אנוב נוחנא תויחנהל םאתהבו תולועפה ימדבקמ

 םיפיעסהל כל ע םילכתסמ ,21 ףוסל יופצה עוציבה תא םיקדוב םג ונחנא 

 תאם יניכמו נחנאשכ לבא ,עיפומ אל הז תרבוחב ,םיינכדעה םינותנה םע

 םאתהב תומאהת יםעצבמו יםנונתהל ע םילכתסמ ונחנא ביצתקה

  .םיכרצל

 תואצוהה תא ונלדגה ,הנורוקה רבשמ לש אשונה תא ןובשחב ונחקל 

 תושימג ונל רשפאל ידכ תמדוקה הנשל סחיב ₪ מיליון 5,7-ל תונתומה

 .תאזה תואיצמב םינתשמש םיביצקתל ביגהל תלוכיו

 תמדוק הנשב הארוה ירזוע ויה ,הנורוק ינמאנ שי םיעדוי םתאש ומכ 

 תואצוה לש בוצקתה זא ,500-ב ךוניחב םירעפ םוצמצ שי ,לטוב הזש

 ןובשחב ונחקל .םיכרצל הנעמ תתלו םישימג תויהלו נל רשפאמ תונתומ

 בוצקתה .ב"פשתב םינג 6 וחתפנ ,זגה םכסה ,באוכלוסייה לדויג ונל שיש
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  .םיפסונ םינג תחיתפל יפצ שי ,האלמ הנש לע אוה 22 תנשל

 שי םג ךוניחה אשונב .חתפיהל רומא ןורש קירא תנוכשב שדח רפס תיב 

 ןכל ,תודומצו תויאופר תועייסו תועייס אשונב ךוניחה דרשממ לודיג

 לודיגל ,םיכרצל םאתהב זה ,ךוניחה תואצוהב לודיג וארת םתא

  .ךוניחה דרשממ םיביצקתה ורשיאלו באוכלוסייה

 לשו עוציבה לש תויחנהה תא ונחקל םג הז םירחא םייתלשממ םילובקת 

  .םינפה דרשמ

 ,175.9-ל הז תא ונילעה ונחנא ,186.5 ונבצקת הנונרא .םירפסמלר ובענ 

ו נחנא הנשה תאשד יגהל םיעדוי ונחנא .₪ מיליון 10.6-כ לש לודיג

 תוסנכה ללוכ אוה .ילאיר אוה הזה ביצקתהש הככ ,178-ב םימייסמ

 1.8 לש לודיג ,46.4 ונבצקת םימב .יםרוגיפמ הנונראו תפטוש הנונראמ

  .מיליון

 .ןזאתמ הזש הככ זא ,המוד לודיג שי םימ תשיכר תואצוהב דגנמ 

 החוור תוימצע .יתוהמ יוניש ןיא ,מיליון 8 תמועל 7.6 ךוניח תוימצעב

 מיליון 30 ,₪ מיליון 4.8 לש לודיג שי תורחא תוימצע .מיליון 1,470

 תוסנכהו החבשה ילטיהו הינב תורגאב לודיגהמ האצותכ .25.1 תמועל

  .לודיהג תא הפ שי זא תואצוהה דגנכ תויוריכשמ

 שי החוורהרד שמ ,םאתבה החוורה דרשמ .79.4 ךוניחה דרשממ תוסנכה 

 ןרק טעמל ,המוד דואמ םיחרא םיקנעמ .43.8 תמועל 45.7 לש לק יוניש

 ,םיקסלע הנוורק קנעמו .תיחפהל ונתוא וחנה המשש יםרפע םוצמצל

 זה, םירעפ םוצמצל ןרקמ 37.2 ונל שי ןוזיא קנעמב תמדוק הנש םצעב

 ,2.1 הארבה תינכות רובע ןוערג יוסיכל קנעמה .הזה ףיעסב שיש המ

-ל לק רועבשי לוע תוחנה .תואצבהו םגו תוסנכהב םג אצמנ הזה ףיעסה

  .ונרביד תונתומ תוסנכה ,₪ מיליון 43.3
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 הז .לודגב יתועמשמ יוניש ןיא .זוחא 3 לש יללכ םדקמ חקלנ רכשב 

 הילע שי .120 תמועל 128.5 תולועפב .81.1 תמועל ₪ מיליון 83.8 .םדקמ

 לודיגהו ךרוצהמ ,ריעה תוזחב העקשהמ האצותכ ₪ מיליון 8 לש

  .עיקשהלך ירצש המ לכו באוכלוסייה

 1.9 הז ,וטורבה תישגב הז תא םושרל םיכירצ ונחנאש םיפוחב תואצוה 

 ךס לודגב .67.4 ךוניח תולועפב .ימושיר ןינע הז זא .האצוהבו הסנכהב

 החווהר יביצקתל כ .60.2 תמועל לקש מיליון 63 החוורה תואצהו לכה

 הז ,₪ מיליון 14-כ תואולוה פירעון .החוורה דרשמ לש חודלם בהתא

 םאהתב תחקל ךרטצנש תוספנו תואוולהו תומייקה תואוולהה לכ ללוכ

 .הברה דוע ןיא .הארבהה תינכותל

  .ןזואמ ביצקת 495.4 םוכיסה 

 תואצוהה לכה ךסש םיאור ,םתוא ונחתינו ךוניחה תואצוה תא ונחקל 

 תא ףיסוא ינא םא .116 תמועל 125.1-ל בל ומיש ,תיתועממש הרוצב ולדג

 תונטייק ,םינורהצ ,לקש מיליון 21 הזש םיס"נתמל הרבהח לש תוליעפה

 ונחנא ,מיליון 63 םיידוסי עלר פס יתבל ףסונב תולעיפה לכו ילמורפ יתלב

 31-כ הז יכ םיזוחאב הז תא םיללקשמ םא לודגב .מיליון 209-ל םיעיגמ

 .ביתקצה ךסמ ךוניחה ביצקת זוחא

 לש תופתתשהש רזוח ינא יתרמאש ומכ ,תוליעפה תא םיאור החוורב 

 ינותנל םאתהב המוד יד הז רתוי וא תוחפ ,15.3 תמעול 15.7-כ תושרה

  .חודה תא הפ שי .החוורה דרשמ

 איבמ םדקמה .151 תמועל 144 ,בל ומיש ,רכשה תואצוה תא הפ ונחתינ 

 זא .57.6 תמועל 53.3 ךוניחב אוה יתועמשמה לודיגה ,148-ל ונתוא

 יםרושיאהו תודסומ תחיתפמ האצותכ ךוניחב ואה יתועמשמה לודיגה

 .₪ מיליון 27-כ טעמכ הזם ירנויסנפה הזת א םיאור ךוניחה דרשמל ש
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  .רכשה לש תולועפה הז יללכה רכשה

 אוה ,ןזאומ אוה ביצקתה .₪ מיליון 30.7 לש לודיג שי יתרמאש ומכ 

 תצמואמה תפתושמה הדובעה לע ודודלו ריעה שארל הדומ ינא .ילאיר

 ףגאל .םיפסכה תדעו ר"וי סקמל ,הצעומה ירבחל ,ביצקתהא שונב

 .תצמואמ הדובע לע תמאב תינורל ,תראושל ,רוגיאל ,רניל ,ןחל ,םיפסכה

 לע ודבעו םישדוח ובשי ,יםפגאהו תוקלחמה ילהנמ לכל ,םלוכל הדות

 היה אלה ז ,ךרוצה קדבנו תידסוי הורצב ןחבנט עמכ רפמס לכו ביצקתה

 .רבסה שיף עיסל כל טעמכו קמועל יםפיעהסל כט עמכ ונחבנ ,טספ יפוק

 ?תולאש שי םא .הדות

 ?העבצהל רובענ ד. אילוז:

 ,הצור ינא ,עגר א. שטרקמן:

 .השקבב ד. אילוז:

 הזש עדי רוביצהש בושחש המ ןפוא לכב .עיתפי והשימ ילואש הכחמ מן:שטרק א.

ו נל בושחו ביצקתה לע ונרבע ונחנאש המ .עוציב אלו ביצקת לומ ביצקת

 החוורה תא םדקמלא  אוהו ינויווש ךכ לכ אל ביצקתה יתניחבמ ,ועדיש

 ונחנאש המ ונחנא לבא םתילעהש םתיארה ךוניחב .ריעה יבשות לש

 תומילא לש הנורוקל ש םייתנש ירחא םייתימאה םיכרצהו חטשב תואור

 .תאזה הפוקתב דחומיב ,תילולימ תומילא ,תינימ תומליא ,רפס יתבב

 המ הזו םישרדנה םיינויהש תא ךכ כל קףשא מל הזש יםבשוח נוחנא

  .לוקוטורפב םושר היהישו נל בושחש

 תפוקת יבגל םילימ המכ דיגהל יל בושחו ,ןנור ,סחייתהל הצור ןכ ינא ל. איתמר:

 ונחנא ,םינכומס םימסב קבאמל בוועדה ,ונלש בוועדה תוחפלו ,הנורוקה

 הריש םע דחי בוועדה יםמסהו תומילאה אושנל כת א םצמצל םיסמנ כן

 האלפנ הדובע שם םישעום ה ,תומיללא זכרמה לע תיארחא איהש
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 םיס"וע יבגל קרפהל ע דמעוש ןקת והשזיא שי םג תמאב ושיכעו

 ,קפרה עלן מהזל כא ום הימהסו תומילאה לש אושנה לכו תויורכמתהל

 דאומ דואמ םיפרויקט םע רספי התבב ותאוו נרבגת ודע ושיכעו

  ,תולהנמה את ולאשל הלוכי תא ,םייפיצפסו םימיוסמ

 הז םאו אמא םע דחי םוזב תומילאל בוועדה רבעש עובש יתייה ינא א. שטרקמן:

 .החוור תקלחמ תלהנמ ,המיד, ילריש

  .ךתוא יתעטק אל ינא ,ךישמהל הלוכי תא .רדסב ,הנשמ אל . איתמר:ל

  .תודעו יתש ןיב םילבלבמ םתא דובר:

  ,םיאשונ אלמ שי ,ןכ א. שטרקמן:

 ,םינכוסמ םימסב קבאמל הדעו וז ,אל ,אל ל. איתמר:

  .רדסב לכה א. שטרקמן:

 .תומילאו ל. איתמר:

  .רדסב לכה א. שטרקמן:

 יל בושח ןכו תומילא הלימה תא תנייצ םדוקמ יכ תרבדמ ינא הז לעו ל. איתמר:

 ,רמול

 .הנידמב הרוק המ יארת ,בושח דואמ הז א. שטרקמן:

 םע ועיגה םלוכ ,רפסה יתב ךותב תניוצמ הדובע תושוע תולהנמהש ל. איתמר:

 תתל רשפא ךיאו רחס המ ,חטשב תמאב הרוק המ וחווידו םילוקוטורפ

 .לופיטב םהו קרהפ לע זמןה כל םידמוע הלאה םירבדהו ,הנעמ

 הרוק המ םיאור ונחנא ,דוע רפשל רשפא דימת ,םידמוע םהש ןיוצמ א. שטרקמן:

  ,הנידמב

 .עגר ,עגר ל. איתמר:

 .םירבד לש דחא ןפ א. שטרקמן:

 בושח דואמ דואמ סחי לבקמ אוה הנורוקה אשונ םגש רמול יל בושח ל. איתמר:
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 ,ךתוא הנימזמ ינא סנכתנן כ ונחנאש האבה םעפו

  .הבר הדות א. שטרקמן:

 ,םשרתהלו עומשל ל. איתמר:

  .םג םילוקוטורפ םסרפל יאדכ ילוא א. שטרקמן:

  .חטשב הדובעה תא תוארלו ןורחאה לוקוטורפה תא ךל חלשא ינא .ילוא ל. איתמר:

 הדוקנ איה תמאב יכ ,הנרוא ,סחייתהל הצור יתייה קר םכתושרב ינא ד. אלחיאני:

 הז תראמ תאש המש םידלי השולשל אבאכ ךל רמאו ינאו דואמ הבושח

. זהת א יםארוו חננאום ידילם ע תויעב ישו העפות שי ,ןוכנ הז תמאב

ה בושח יוגיהת דעו ,360 לשי וגיהה בוועדת ונבשי ןורחאה שודחבו נחנא

 לכ ,תקלחממו החוורה תקלחממו הטילקה תקלחממ תבכרומש דואמ

 השולש ונבצקת ,הזל ע ונרבידו רבדב עגונש ימ לכ ,ךוניח לש תוקלחמה

 תא תתל תמאב תנמ לע רעונב לופיט ס"ועו תויורגבתה ס"וע ,םיס"וע

ו נרבגת נושל יגולוכיספה תורישב םג ,םיהמז ונחנאש יבטימה לופיטה

ה, ז תא האור ינא ,זה לש תובישחהת א םיניבמ ונחנא יכ םיגווליכספב

 היאש ישתרדי נאו הנשב םעפת סנכתמ תאזה הדעושהך ל רמאו ינא

 תא דגאנו נחנא םא יכ רבעמו למע איה תובישהח יכ ,וןעברב םעפ סנכתת

 רפס יתבל ןורתפ תתל לכוו ננחנא תנוושה תקולחמב םלוכל שיש תוחוכה

 .תנייצמא ישה ומכ

 םשש דיתע םיחתופ תארקנש תינכתו ונל שי ,רפס יתבב יתייה תישיא ינא 

 ,ברעה דע רקובהמ ינטרפ לופיטל הלאה םידליה תאם יחקולו נחנא

 אשונל דטקידד טושפ םהש יםשנאם עו םיגולכויספ םע םתאו םיוולמ

 זה. תא האוי רנא ךל רמואי נא זא ,הזה

 ינא ,ונלש קראפ טייקסב וליפא זה תא ההזמי נא, והמש דוע ךל דיגאי נא 

 עיגת םירהו תרייסהש םיגאדו ונחנאוה משה לאם הידליהת א ההזמ
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 ,םתאי ורבדי ,םתיא ובשי קראפ טייקסל ואבוי רעונ תעוונתהש ,םשל

 ונחנא ,הז לע ונחנאו .תומוקמ ןווגבמזה  תם איאורו נחנא .םתוא וולי

 לש יוגיהה תודעו םעו םיילאיצוהס םידבועה לש בוצקתה םע הז לע שממ

 תוארל הלוכי תא ,תיביצקת גם הזב תגעל לוכי הכימ ,ףסכ ןומה שי ,360

 .הרצק הכימשה ,תושעל המ ןומה שי  .דלג וליפא הז לש ביצקתהש

  .וןכנה ןוויכב ךושמל הפיא תעך לדירצ

 .ודוד השקבב .העבצה .השקבב תויוסחייתה דוע ע:"ר. מרלי, רה

  .השקבב ?דגנ ימ ?םיענמנ שי .יקוא ?דעב ימ .העבצהל רובענ .בוט ד. אילוז:

 ₪ מיליון 495,402 לש ךסל תמכתסמה 2022 תנשל ביצקתה תעצה רושיא ד א. ארבל:"עו

 דעב ימ .העבצההל ע רוזחל שקמבי נא זא .תואצוהב ןהו תוסנכהב ןה

  .ןנור השקבב .הבר הדות ?עננמ ימ ?דגנ ימ .הדות ?השקבב

 הכימל הבר הדות .הבר הדות ,הצעומה ירבח םכל לכ םדוק חוכ רשיי ע:"ר. מרלי, רה

 אצנ ונחנא ,ךרבמ ינא .העשייה לכ לע חוכ רשיי תמאב ,ולש תווצל ,בוש

 תנשב רוביצה תא תרשלו ךישמהל תוביס מיליון 579 ךרעבו נל שי .ךרדל

 .ןינמה ןמ הצעומהת בישיל רובענ דימו נחנאו הלוענ וזה הבישיה .2022

  .הדות
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