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 חברי וחברות מועצה, תושבים ותושבות, קוראים יקרים,

 
 , שיועבר לאישור מועצת העיר.2022אני שמחה להציג בפניכם את טיוטת תקציב 

 
מדובר בתקציב שנבנה לאחר עבודה מאומצת של כל יחידות העירייה, והשקעת זמן רב 
בחשיבה ולימוד הצרכים העירוניים המשתנים, התאמתם לשינויים בדרישות התושבים, 
התפתחויות פיסיות ותשתיתיות ועוד. בנוסף, תקציב זה נבנה כתף אל כתף עם התכניות 

', צוות החשיבה האסטרטגי 2030ידי צוות 'חיפה האסטרטגיות שהוכנו בשנה האחרונה על 
של עיריית חיפה. התכניות העתידיות הללו מציגות שינויים עמוקים בתפיסת ההתחדשות 

תרבות, קהילה, ספורט, בנייה והתחדשות עירונית, תחבורה, ים,  -של העיר במגוון נושאים 
 סביבה, תיירות ועוד. 

 
ווה עם תכניות העתיד: ניהול ותיפעול העיר התקציב החדש מפגיש למעשה את צרכי הה

כיום מתחילים להתחבר עם החזון העירוני הצופה את פני העתיד, ויוצרים את הבסיס 
המשותף לתחילתו של מהלך עירוני משמעותי. אין כל ספק ששינוי פני העיר יימשך יותר 

ר לפני משנה אחת, יותר משלוש ואף למעלה מזה... מדובר בתהליך אותו התחלנו כב
 למעלה משנה, והיום אנו נכנסים לשלב הבא, שיהיה משמעותי אף יותר.

 
שהם חשובים ומרגשים, ועליהם תוכלו לקרוא  2022ישנם סעיפים רבים בתקציב לשנת 

בחוברות ההסבר לספרי התקציב. אני בחרתי בהקדמה לציין ולהסביר את השינויים 
א מן הכלל, בכל המגזרים, בכל השכונות המהותיים, שישפיעו על כל תושבי חיפה ללא יוצ

ובכל מרחבי העיר; שני שינויים גדולים בתקציב הרגיל, ושני שינויים גדולים בתקציב הבלתי 
 רגיל.

 
 שינויים באגפי התיפעול (נקיון ובטחון) ובאגפי התרבות והקהילה –תקציב רגיל 

 
  –תיפעול  . 1

מציג שני שינויים גדולים במינהל התיפעול,  2022התקציב הרגיל של עיריית חיפה לשנת 
 הנדרשים לעיר באופן קריטי:

 
תוספת של כוח אדם, כלי ניקיון ושיטות ניקיון  –אגף התברואה ושיפור נקיון העיר  א.

של העיר החלה עוד בשנה הנוכחית עם הוספת משמרת שנייה  מתקדמות. מהפכת הנקיון
לניקיון מתחמים רבים בעיר, רכישת משאיות וכלי רכב, ותיגבור מצבת כוח האדם. לאחר 
שנים רבות מאד בהם אגף התברואה של עיריית חיפה לא השתנה ולא גדל כלל וכלל 

יחידות תברואה של  למרות שלעיר התווספו שכונות חדשות, ולאחר השוואה מעמיקה עם
גילינו חוסרים רבים  -ערים גדולות אחרות (כמות עובדים וכלי רכב ביחס לשטח העיר) 

ולמדנו שהעיר חיפה אינה רק גדולה בשטחה, אלא גם מורכבת בגלל הצמחייה הרבה 
הקיימת בה (שמפזרת עלים, פירות ולכלוך רב) ובגלל הטופוגרפיה (סמטאות ורחובות 

 ו קושי להגיע עם רכבים, ואדיות אליהם משליכים פסולת ועוד). מדרגות אליהם ישנ

 

בנוסף, בשנה האחרונה, החלה עיריית חיפה להיכנס ולנקות מתחמים רבים שהוזנחו משך 
-שנים רבות בתוך השכונות הוותיקות, בעיקר בחצרות משותפות בשכונות ממעמד סוציו

ל המשך תחזוקה במימונם. כיוון וזאת בתיאום עם התושבים ובסיכום ע –אקונומי נמוך 
שאיזורים רבים בעיר לא נוקו ולא טופחו משך עשרות שנים, עלות התחזוקה שלהם היום 

 מחייבת את הגדלת מצבת כוח האדם באופן משמעותי.
 

 א
 



 

 

 

בשנה האחרונה אוחדו כל יחידות הפיקוח  – אגף הפיקוח, האכיפה העירונית והבטחון ב.
של העירייה, וכל עובדיה הוכשרו לטפל בכל נושאי הפיקוח והאכיפה הנדרשים בעיר, על 
מנת לייעל את המערכת העירונית ולהגדיל את האחיזה בשטח. המהפך שהחל בשנה 

רכב  הנוכחית ואמור להמשיך בשנה הקרובה כולל הוספת פקחים למצבת כוח האדם עם כלי
 ואמצעים נוספים הנדרשים לתיפקודם. 

 

חיפה היא עיר אם המושכת אליה תושבים רבים מכל קצוות המרחב המטרופוליני בזכות 
ההיצע התעסוקתי, הבילוי, חופי הים ועוד. יחד עם אכיפה מואצת הנדרשת לחניה ולסדר 

פיקוח והבטחון הציבורי, העיר מושכת אליה לצערנו גם גורמי פשיעה, בהם מטפלת יחידת ה
העירוני בתיאום מלא עם המשטרה. בהפרעות האחרונות שהתרחשו ברחבי המדינה, שלא 

 פסחו גם על העיר חיפה, 
 

יחידת הפיקוח והבטחון של העירייה פעלה ללא לאות, לילות כימים, והצליחה להכניע את 
יצעה עם הגורמים הקיצוניים תוך ימים ספורים בזכות הפעילות המתואמת והמשותפת שב

כוחות השיטור וגורמי הבטחון הארציים. מדובר ביחידה הכרחית שצריכה להמשיך ולגדול 
 על מנת לשמור על בטחון כל תושבי העיר, ועל הסדר הציבורי במרחב העירוני כולו.

 
  –(תרבות, קהילה, ספורט וים)   תקס"י.  2

מציג שינוי משמעותי נוסף במינהל תקס"י, עם  2022התקציב הרגיל של עיריית חיפה לשנת 
כניסתם של מנהלים חדשים לאגפים השונים, וכניסתה של מנהלת חדשה למינהל. לעיריית 

משך שנים רבות אגף אחד, "תרבות", שלא עשה אבחנה בין שני עולמות תוכן  החיפה הי
אופן לא טיבעי: חברה וקהילה (מתנ"סים, מרכזים קהילתיים שונים במהותם, וחיבר אותם ב

ופעילות שכונתית וקהילתית) ותרבות (אומנויות, מוזיקה, מחול, אירועים ושאר ענפי 
התרבות החשובים). כיום, תחומי תוכן אלה הפכו לשתי יחידות נפרדות ושונות במהותן, 

ופן מסודר ומקצועי כראוי לעיר בהובלת אנשי מקצוע מהטובים בארץ, והן למעשה נבנות בא
 השלישית בגודלה בארץ.

 
בנוסף, למרות שחיפה היא עיר ים עם קו חוף ארוך ומורכב הכולל לא רק חופי ים לרחצה, 
אלא גם ממשקים עם גופים ימיים גדולים כמו נמלים, רציפים, תעשיות כבדות, תעשיות 

ם ובממשקים של העיר עם הים מעולם לא היה אף גוף בעירייה שטיפל בי –צבאיות ועוד 
באופן מקצועי. תחת מינהל תקס"י הקמנו אגף נוסף קטן בגודלו העוסק בכל הנושאים 
הקשורים לים, "רשות הים", המובילה את בנייתם של מרכזים ימיים, מקדמת את הספורט 

רכז הימי, תנועות נוער וארגוני ים שונים וכו'. בין מרכזי הים והספורט הימי יוקם בקרוב מ
, צוות ההנהלה החדש של 2022גלישה וצלילה, פרי עבודת היחידה החשובה הזו. בשנת 

תקס"י ימשיך ויבנה את כל הגופים הללו על מנת להעניק שירותים טובים יותר לתושבי 
 חיפה, בכל הקשור לפעילות קהילתית, תרבותית, לספורט ולים.

 
מעבירים לציבור את הכוח להחליט מחזירים את ההדר להדר, וגם,  –תקציב בלתי רגיל 

 (על חלק מהתקציב לעצמו)
 
 –"תקציב משתף" (או "שיתוף הציבור בתקציב הגמיש") .  1

מתרגשת לספר כאן על מהלך חדשני מאד, וראשוני, של שיתוף הציבור בקביעת תקציב 
התושבים. כמי שמאמינה שהתושבים יודעים  גמיש המיועד לטיפול בשכונות על פי תיעדוף

תקציב  2022נקצה בשנת  –היטב מה חסר להם ומה יכול לשפר את איכות חייהם בשכונה 
לא גדול שיאפשר לבנות את מנגנוני תהליך שיתוף הציבור בתקציב. ככל שהתהליך יתקדם 

 בעתיד. בצורה מוצלחת ולשביעות רצון התושבים, כך נוכל להרחיב את סכומי התקציב
 

 ב



 

 
הרעיון נבנה על פי מודל שיתוף ציבור של תקציבים מוניציפליים שקיים מזה שנים רבות 

 במקומות רבים בעולם, ולאחרונה גם בירושלים, בשכונת הגבעה הצרפתית.
 

המודל נלמד במפגשים שנערכו בין צוותי עיריית ירושלים ועיריית חיפה (אגף חברה וקהילה, 
') בחצי השנה 2030התיפעול, בהובלת ויוזמת צוות 'חיפה  מינהל הכספים, מינהל

 האחרונה.
 

עבור כל שכונות העיר, ₪ ליון ימ 30כהתחלה, הסעיף התקציבי המדובר יעמוד על סכום של 
והוא מסומן כסעיף פתוח וגמיש לפרויקטים שיקבעו בתהליכים מסודרים על ידי הציבור, 

התיפעול. היות ובעיר חיפה מתגוררים כמעט בהובלת אגף 'חברה וקהילה' יחד עם מינהל 
תושבים, כל תושב ותושבת יקבעו למעשה את מהות השימוש בתקציב באופן  300,000

 -יחסי, על פי גודל השכונה בה הם מתגוררים. שכונה כמו הדר, למשל, בה מתגוררים כ
יית להחלטת התושבים. שכונה כמו קר₪ מליון  4תושבים, תקבל את הסכום של  40,000

 וכו'. ₪ מליון  3 -תושבים, תקבל את חלקה היחסי כ 30,000 -חיים בה מתגוררים כ
 

ההחלטה כיצד לממש את התקציב תיקבע בתהליך סדור על ידי התושבים, אותו יוביל אגף 
'חברה וקהילה' בעיריית חיפה באמצעות המרכזים הקהילתיים, בשיתוף עם מינהל התיפעול 

לאחר לימוד הנושא על ידי אנשי המקצוע בעירייה במהלך  וכל היחידות הרלוונטיות.
 100גלים, לציון -החודשים האחרונים, נקבע שהתהליך השיתוף הראשון יעשה בשכונת בת

שנות היווסדה, בזכות המרכז הקהילתי הפעיל המצוין שקיים בה. לאחר שהתהליך ילמד 
 לעומק, וככל שיצליח, נתקדם לשכונות נוספות ברחבי העיר. 

 
  -מחזירים את ההדר להדר .  2

 תהייה שנת בשורה משמעותית לרובע הדר. 2022שנת 
' מזה 2030במסגרת התכניות האסטרטגיות להתחדשות כל העיר חיפה, עובד צוות 'חיפה 

חודשים רבים על התכנית לחידוש רובע הדר. על פי תפיסתנו, הדר מהווה את הלב העירוני 
המרכז המסחרי הראשי ומרכז התרבות הגדול של  -יפה ההיסטורי המשמעותי ביותר של ח

העיר, המשולבים עם מגורים ותעסוקה: רובע עירוני מעורב, מהנפלאים שיש בארץ. הדר 
יהודים, ערבים, דתיים וחילוניים,  –היא מיקרוקוסמוס חברתי נדיר, שילוב של מגזרים שונים 

במרחב עירוני יפיפה, עם אדריכלות  דוברי רוסית, ערבית ועוד שפות נוספות רבות, וכל זאת
היסטורית עשירה, מבני ציבור מפוארים ושלל נכסים עירוניים שחייבים לחזור לימי 

 תפארתם.
 

במסגרת העבודה השוטפת והפורייה עם משרד השיכון ועם הרשות להתחדשות עירונית, 
רובע הדר,  קיבלה עיריית חיפה כבר לפני שנתיים התחייבות למימון תכנית אב להתחדשות

מתקציבי הממשלה. לצערנו, בגלל אי העברת תקציב המדינה בשנים אלה, המימון טרם 
עבר. על מנת לא לאבד שנים יקרות בהמתנה, וכדי למנוע המשך דעיכה חברתית ופיסית 

בתחום של  –נוספת של לב העיר, התחלנו בפעילויות רבות ברובע זה כבר בשנה הנוכחית 
), בטחון (מצלמות ואכיפה מוגברת), שיפוץ וחידוש פרויקטי דגל תשתיות (שיקום רחובות

(שוק תלפיות וסביבותיו, תכנון וחיזוק מתחם התיאטרון), שיקום חזיתות מסחריות (הוכנה 
מדיניות שתיושם ביתר שאת, אנו מקווים, החל מהשנה הבאה) ועוד. את התכנית 

דה משותפת עם כל המינהלים האסטרטגית להתחדשות הדר אנו בונים בחודשים אלה בעבו
והאגפים של העירייה, בתהליך מסודר ולאחר שלמדנו את כל החוסרים והחסמים הידועים 
למינהלים ולאגפים השונים של העירייה מזה שנים רבות. למעשה, את טיוטת תכנית 
ההתחדשות של הדר הכנו בעירייה בכוחות מקצועיים פנימיים, שיתוגברו עם צוותי התכנון 

 וניים ככל ויאושר תקציב הממשלה ומימון הפרויקט יאושר.החיצ
 
 

 ג



 

 
 
', יטופלו התחומים 2030מסגרת תכנית ההתחדשות להדר שהוכנה על ידי צוות 'חיפה ב

הבאים: בטחון אישי (סילוק מפגעים, תאורה, מצלמות), תחזוקה (שיפוץ תשתיות וניקיון), 
טיפול במרחב הציבורי (טיפול נופי, רחובות מדרגות, חיזוק צירים עירוניים, גנים ציבוריים), 

הסדרת תשתיות, שיפור שירותי תח"צ, דרגנועים באזורים משופעים), תחבורה (הלכתיות, 
תרבות (חיזוק הקשר אל מוסדות התרבות הקיימים, ויצירת מרחבי תרבות חדשים עם 

רווחה (חיזוק  העסקים הקטנים), סביבה (נטיעת עצים, בניה ירוקה וקידום גגות ירוקים),
י התושבים), מסחר ותעסוקה (שיפוץ החוסן הקהילתי, בחינת פיזור המוסדות על פי צרכ

רחובות מסחריים, הוספת שטחי תעסוקה), חינוך (התאמת הצרכים לביקושים משתנים בכל 
המגזרים), קהילה (העמקת הקשר עם הקהילות הוותיקות, חיזוק הקהילות הצעירות), 

הדרוש שימור אדריכלי (בנייני מגורים ומבני ציבור), תיירות ודיור. סך התקציב ההתחלתי 
מחצית  2022מתוכם נרשמה לשנת התקציב ₪, ליון ימ 50 -לשיקום הדר עומד על כ

 מהסכום. ההשקעה תתבצע על פי יכולות המימון של העירייה.
 
מדובר בתקציב שיש בו בשורה של ממש, בכל הקשור להתחדשות העיר על שלל תחומי  

 החיים בה, ועל מגוון תושביה ושכונותיה.
 

רייה ולכל ראשי המינהלים על אינספור ישיבות, בדיקות, חקירות ודיונים תודה למנכ"ל העי
 כיצד להיטיב עם העיר ולשפר את תיפקוד העירייה והשירותים שהיא מספקת.

תודה עמוקה לגזבר העירייה, רוני בן חיים ולצוות מינהל הכספים כולו, לראש אגף 
ה הקשה והישיבות איתנו עוד על העבוד –התקציבים שמוליק מרמלשטיין ולצוותו המסור 

 ועוד, שוב ושוב, על כל סעיף וסעיף, בסבלנות אין קץ ובאהבה.
 
 
 
 
 

 ד"ר עינת קליש רותם
 ראש העיר חיפה.
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 רותם קליש עינת' דר – העיר ראש' כב

 העיר ראש סגני

 מועצה חברי

 מכובדי,

 

 2022 לשנת פיתוח תקציב: הנדון

 

  .2022אישורכם הצעת תקציב פיתוח לשנת להריני מתכבד להגיש 

 .המתמשך עקב משבר הקורונהשנה זו הינה שנה שונה במיוחד 

, תקציבי 2022-ו  2021לשנים ממשלת ישראל טרם קבעה את מסגרות תקציבה 
 הפיתוח נגזרים ברובם מתקציב הממשלה.

 .העירבנה על סמך אומדנים ותוכניות נדרשות של צורכי נהתקציב 

 בפועל ואו הכנסות עתידיות מובטחות. הכנסותיש להדגיש שהביצוע ייגזר על פי 

ותקציב רב שנתי,  2022 -תקציב פיתוח ל ,י מתודותתהתקציב נבנה בשילוב של ש
כאשר שילובם אשר מוצג בפניכם נותן לכם פרספקטיבה רחבה לתפיסת העבודה של 

 נהלים.יהמראשי הנהלת העירייה ו

ובנוסף ₪ מ'   769 -כבסך  2022התקציב הבלתי רגיל משקף היקף עבודות לשנת 
 ₪.מ' מליארד  1.002 -כ תקציב רב שנתי בסך

 הבלתי רגיל כלהלן: 2022מקורות המימון בתקציב 

  השתתפות ממשלה ומוסדות (ביטוח לאומי, פיס, טוטו ואחרים) .א

 ₪.מ'  268.6בסך 

 .₪מ'  98.8היטל השבחה בסך  .ב

 .₪מ'  211.4השתתפות בעלים בסך  .ג

 .₪מ'  190 בסך הלוואות פיתוח .ד

 כלהלן: 2022מקורות המימון לתקציב הפיתוח הרב שנתי 

 ₪.מ'  459.5סך בממשלה ומוסדות  .א

 .₪מ'  156.9סך בהיטל השבחה  .ב

 .₪מ'  158סך בבעלים השתתפות  .ג

 ₪. מ'  228 בסך הלוואת פיתוח .ד

 ה



 

 

 

  :באחוזים גופיםהתפלגות הוצאות תקציב פיתוח לפי מינהלים ו

 . 27.6%שמהווה ₪ מ'  212.4תחבורה ובינוי מסתכם בסך  .א

 .41%שמהווים ₪ מ'  315.5הנדסה מסתכם בסך  .ב

 .14.6%שמהווים ₪ מ'  112.2תפעול מסתכם בסך  .ג

 .10.9%שמהווים כ ₪,  מ' 83.4 -חינוך תרבות, קהילה ספורט וים מסתכמים ב .ד

 
השתתפות מ ההכנסות משקל  ,יב הפיתוחהתפלגות מקורות המימון של תקצ לפי

 רב שנתי₪ מ'  459 -וכ בשנתי ₪ מ'  268.6שהינם כ  35% -לה ומוסדות מהווה כשהממ
 

 כגון: 2022בתקציב השנתי ל  יתר הכנסות העצמיות

 .24.7% -כמהווה ₪ מ'  190הלוואות בסך  ·

 .27.5% -כמהווה ₪ מ'  211.4בעלים בסך  ·

 .12.8% -כמהווה ₪ מ'  98.8היטל השבחה בסך  ·

אשר הממשלה משתתפת אנו נדרשים להשלמות מתקציב עצמי  במרבית הפרויקטים,
 .משווי הפרויקט הן בבניה והן בכבישים 50%-20%בין  העירייה הנע של
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  –תקציב פיתוח לפי מינהלים 

 הנהלה

בבניין מלון ציון ₪ מ'  2.5הקמת מוקד ממוגן לשעת חירום בסך כולל של  .1
 .כתגבור למנ"מ

תכנים בתוכניות רב שנתיות של  יוצקתהמינהלת פרויקטים,  - 2030מינהלת  .2
, קידום פרויקטים והתחדשות עירונית, חיבור יזמים מהארץ עוגני פיתוח העיר

  לפרויקטים שונים.₪ מ'  2 -ולכך הקצבנו כ ומהעולם לפיתוח עסקי

סריקת כל חומרי ארכיון העיר במטרה להנגיש את  –סריקת ארכיון העיר  .3
 בתקציב הרב שנתי.₪ מ'  1.75, לשם כך תקצבנו המידע לציבור

 

 נהל ההנדסהימ

מינהל ההנדסה הינו הזרוע הביצועית והתכנונית של עיריית חיפה תחת חסותו עשרות 
 פרויקטים חשובים לפיתוח העיר.

. רב שנתי)₪ מ'  1 -שנתי ו₪ מ'  1( ₪ מ'  2ב  עירוני לפיתוח פרויקטיםב תקצבנו .1
 לתת אמורים ל"הנ הפרויקטים. כלכליים מנופים לתגבור בפרויקטים מדובר
 .השונים הגווני על העיר לפיתוח העירייה הנהלת של לדגשים מענה

 

₪ מ'  2( ₪מ'  5דמי הקמת מבנים ציבוריים (אגרות מים וביוב) תוקצב בסך של  .2
 .רב שנתי)₪ מ'  3 -שנתי ו

 
 :הנגשה ובטיחות .3

 ₪.מ'  13.5 -כ בסך שלתוקצב  וטיפול בגשריםמבנים מסוכנים  שיפוץ .א

עקב פסיקת בג"צ אנו נדרשים להנגיש את מבני העירייה לסוגיהם, העמדנו  .ב
בסופו של דבר עלות ההנגשה תסתכם בסך כולל ₪. מ'  33תקציב בסך לכך 
 ₪.מיליארד  1.6 -של כ

 

 :פרויקטים עירוניים כללי .4

כל מתחם ₪. מ'  17סירקין תוקצב בעלות של  מתחם שוק תלפיות וקירוי  .א
לי לצמיחת כל מתחם הדר, הן כמרכז קניות שוק תלפיות הינו עוגן כלכ

כן המתחם , כמו פתוח וסגור וכן כמרכז תיירותי המכיל בתי קפה, מסעדות
 ₪)מ'  18(תקציב רב שנתי הינו  בבתי מגורים. יתעבה

ט העיר וטיילות כחלק ממיתוג העיר וקידום התיירות לש ,מסלול אופניים .ב
₪ מ'  3.5 -העיר חיפה ו לטלש₪ מ'  2.5לשבילי אופניים, ₪ מ'  2תקצבנו 

 לטיילות בת גלים וחוף כאן בקרית חיים.

 

 ז



 

על מנת לשפר את הנגישות מהדר לעיר התחתית ומשוק  –דרגנועים בעיר  .ג
רב ₪ מ'  7שנתי, ₪ מ'  ₪6.5 (מ'  13.5תלפיות להדר תקצבנו דרגנועים בסך 

 שנתי)

 

שיפוץ חזיתות  עיריית חיפה מעודדת –שיפוץ חזיתות ומבנים במקומות שונים 
מענק של  . העירייה נותנתברחבי העיר ובייחוד למלבן הדר, ק. חיים וק. שמואל

שנים  5הפרוסה על פני ₪ אלף  15לכל בעל דירה בנוסף הלוואה ע"ס ₪  7000 -כ
ברב ₪ מ'  7 -בנוסף ל₪  מ' 3הינו  2022סך התקציב לשנת  ללא ריבית והצמדה.

 שנתי.
 

 : תכנון דרכים ותנועה .5

ביצוע עבודות תשתית ופריצת דרכים על מנת  –מבואות דרומיים שלב ב'  .א
להכין את הקרקע להרחבת שכונת נאות פרס אשר ממוקמת במבואותיה 

 הדרומיים של העיר.

ברצועה בין רחוב הנמל ולצ'ק ועיריית חיפה מתכננת במתחם הצ'ק פוסט  .ב
פוסט, מתחם נוסף של מגורים עם שימושים מעורבים, הכוללים חברות 

אפ, מגורים, תעשייה קלה ואחרים. במתחם זה יבנו רבי  –הייטק, סטארט 
קומות בדומה למבנים אשר נמצאים בנתיבי איילון, דהיינו, רבי קומות 

 כמעט ללא הגבלת גובה. 

להשלמת פיתוח בשכונות, כבישים ומדרכות ₪ מ'  6 -עיריית חיפה תשקיע כ .ג
למסירת טופס איכלוס של הקבלנים. עיריית חיפה תמשיך להשקיע בתכנון 

דרכים לאזורי התעשייה והתעסוקה אשר אמורים לאכלס מבנים 
תעשייתיים במגוון נושאים, מתן תעסוקה לתושבי חיפה וכל הסביבה 

 ם לעיר. זה אחד העוגנים החשובי –המטרופולינית 
, ח"פ 1076, ח"פ 1074כמו כן, תשקיע בהמשך תכנון איזורי תעשיה ח"פ 

 ₪. מ'  3ואחרים סך כולל של  1767
בנוסף עיריית חיפה תמשיך להשקיע בפיתוח מתחם חביבה רייך (כולל 

 קט ההתחדשות העירונית ברחוב זה.) כחלק מפרויחניון
 

 :תכניות אב .6

 אלו אב תוכניות מתוךלתעסוקה ומסחר,  לחנייה, לחינוך, לתחבורה אב תכניות
 . ₪' מ 2 – כ ההוצאה אומדן. העיר לפיתוח המשנה תכניות המשך נגזרים

 העדפה עם הכרמל מרכס לירידות ₪' מ 2 -כ של סך שהקצבנו להדגיש יש
, דניה, כרמליה: שכונות ומכיוון החוף לכביש מערב לכיוון ציבורית לתחבורה

 .הרופא ורחוב בגין רמת
 

 :הסדרת תנועה וכבישים .7

 בכל וחניות רחובות הסדרת, צמתים להסדרת ₪' מ 18 -כ להשקיע בכוונתנו יש
 :העיר רחבי
 .₪' מ 5 -כ זמר רמת

 .₪' מ 3 של בסך אינטל ליד מודרני חניון ביצוע
 

 ח
 



 

 
 

 2.5שנתי, ₪ מ'  2.5(  ₪' מ 5 של בסך השקעה פרס נאות מעל לינקולן מורדות
 .רב שנתי)₪ מ' 

 מקבילה חניה במקום ישיבה אזור לטובת המדרכה הרחבת – פארקלטים
 רב שנתי)₪ מ'  0.4שנתי, ₪ מ'  0.4(.₪' מ 0.8 של סך הכביש לאורך

 .העיר ברחבי נוספים פרויקטים וכן
ברחוב הרב חלפון ובקריית חיים  גאומטריות הסדרות שמתוכננות, לציין יש

 בכביש מגדל אור בהמשך לפארק הספורט.
 

 :תכנון נוף .8

יש בכוונת העירייה להשקיע בביצוע שצ"פים, מדידות גנים והשלמת הסכם 
 ₪.מ'  2פרויקט נחלת יעקב העירייה תשקיע סך של פיתוח, לדוגמא, 

 
 :אגף נכסים .9

 השבחת, שונות הפקעות. השנה ומגוונות רבות משימות יש הנכסים לאגף
 את להמשיך, חיצוני במימון מותנה יום מעונות הקמת, פולשים פינוי, נכסים

 אומדן כ"סה). חיצוני מימון - ₪' מ 4( פלמר שער ושיפוץ הנכסים סקר
  .₪' מ 76.5 -כ הפרויקטים

 

 מערכת החינוך

מערכת החינוך הינה אחד העוגנים החשובים בעיר חיפה שהישגה הפדגוגיים מהטובים 
הכספים נותנים להם את מלוא הכתף הפיננסית לקדם את בארץ ואנו אנשי 

הפרויקטים בעדיפות עליונה לרווחת התלמידים וכלל התושבים, מכיוון שמבני החינוך 
 משמשים גם כמרכזי תרבות לתושבי העיר מהצהריים ואילך.

 ₪.מ'  25.9 -סה"כ במערכת החינוך יושקעו כ
 

 :עבודות מיוחדות .1

סה"כ העלות  תוספת כיתות בבתי"ס קיימים, הסבת מבנים לגני ילדים
 ₪.מ'  0.65הכוללת 

 מבני חינוך וקהילה: שיפוצים ובטיחות .2

 .וגנ"י בבת"ס שיפוצי שבר ומפגעים הכוללמבני חינוך ב₪ מ'  18.7השקעה של 
 

 ריהוט וציוד: .3

גני ילדים, כולל הצטיידות , כיתות וחדרי מורים ומזכירויותנשקיע בריהוט 
  ₪.מ'  2.9 –השקעה סה"כ  ,חדשים פתיחת גני ילדים

 
 
 
 
 

 ט



 

 
 
 
 

 ןמחשוב מוסדות חינוך: מחשוב מדע וטכנולוגיה .4
סך  /תלמידמחשב לכל ילד בפרוייקט –נשקיע במערכת החינוך לגווניה השונים 

 ₪.מ'  1.1של 
 ₪.מ'  2 -נשקיע במעבדות וביוזמות פדגוגיות בעזרת הממשלה כ

 

 , קהילה ספורט ויםמערכת התרבות

 תרבות וקהילה

 חשוב בתרבות הפנאי של תושבינו. נדבךהינה והקהילה  מערכת התרבות 

 ₪.מ'   2.5כ  – וקישוט העיר לימי החגים ובפרט ליום העצמאות נשקיע בדיגלול
רועים משמעותיים בעיר חיפה יבכדי להפיק א - ₪מ'  10 -נשקיע בתשתיות לאירועים כ

רועים מנוף כלכלי יאנו רואים בא רוע.יקיום האאנו נדרשים לתשתיות פיזיות לצורך 
הן לרווחת התושבים והן לרווחת העסקים הקטנים והבינוניים ,סעיף זה יבוצע אך 

  .לרשותנוורק עפ"י המקורות הכספיים שיעמדו 

₪ מ'  6שנתי, ₪ מ'  ₪1 (מ'  7 -נשקיע בשיפוצים ורכישות במרכזי החברה והקהילה כ
בו יבוצעו פרויקטים  משתף,בפרויקט תקציב ₪ מ'  30 -כרב שנתי) לראשונה, נשקיע 

 ופעילויות לרווחת הציבור ושיתוף הציבור.

 ספורט

נשפץ ונצפה את מגרשי הספורט החיצוניים בציפוי  –ספורטקוט  –מגרשים חיצוניים 
ותית אולם אקרובטיקה והתעמלות אמנ –נקים אולם ספורט מתנפח ספורטקוט.  

 ₪.מ'  3חיצוני, בהיקף של בקרית אליעזר במימון 
 0.55אתלטיקה קלה ואבי רן בהיקף של  –נבצע החלפה ושיפוץ משרדים באיצטדיונים 

 ₪.מ' 
 

 אש"ח. 350תקציב בסך  –שיפוץ סירות והצטיידות המרכז הימי  –ים 

 

 רווחה

כמו כן כחלק מהדאגה  חשוב בעזרת הקהילה לזולת הנזקק. נדבךהרווחה הינה 
הנפש נרחיב את היחידה לתשושי נפש בקרית חיים ע"י תוספת  למטופלים תשושי
 -ממומן ב₪ מ'  7מטופלים תשושי נפש. הפרויקט בהיקף של  45קומה שתכיל עוד 

 0.25כמו כן נשפץ את המרכז למשפחה תומכת בהיקף של  ע"י הביטוח הלאומי. 50%
 ₪.מ' 

 

 י



 

 

 מנהל התיפעול

 :תברואה .1
  למחזור ופעילות הסברה בנושא.אגף התברואה אחראי לניקיון העיר,  .א

 אשפה. מסתורי, נמשיך לרכוש כלי אצירה, דחסניות, כלי עבודה לניקיון .ב

 ).₪לף א 900קיבוע פחי אשפה כנגד חזירי בר (  .ג

 ₪.מ'  5 סך כולל של סה"כ השקעה בתברואה

 
 :אגף תשתיות עירוניות (שפ"ע) .2

אגף תשתיות עירוניות הינו אחד החוליות החשובות של מינהל התיפעול בקשר 
 עם האזרח ושיפור חייו.

בתקציב ₪ מ'  80 ותקצוב נוסף של₪ מ'  20נרבד ונשקם רחובות בסך כולל של 
לפי רשימות אשר ערך האגף ובהתאם למדיניות  יתבצעוהרב שנתי. הריבודים 

 רה"ע וכן בתיאום תשתיות מלא עם "מי כרמל".

   - שיפוצים, תאורה, תחנות אוטובוסים ואחרים -שיפוץ מקומי 
יתר שאת לשנה הבאה בכדי יר באגף תשתיות עירוניות ימשיך לתחזק את הע

 להביא חזית חדשה והתרעננות אורבנית כגון:
 

  .₪ מ'   1.5 -מסוכנים וקירות תומכיםמבנים 
 .₪ מ'  2   - מתקני תאורה

 .₪מ'   3  -גידור וטיפול בחזירים
 .₪מ'   2.5          -תחנות אוטובוס

 ₪מ'  10            -"אצלנו בשכונה" 
 ₪מ'  2  -גינון והסרת מפגעים 

 
 .₪מ'  55 -סה"כ נשקיע סך של כ

 
  :בקרת רמזורים ותנועה .3

 .₪מ'  0.98בהקמת יחידת קצה למרכז בקרה המחלקה תמשיך להשקיע 
 .₪מ'  0.5 זמזמים לעיוורים

 .₪מ'  0.63 החלפת פנסי רמזור ללדים 
 ₪.מ'  3.6 –ניהול תנועה 

 
 ₪.מ'  5.73 -סה"כ יושקע כ

 
 
 
 
 

 יא



 

 :מחלקת גנים .4

 
מיזם חדש מיזם תיירותי ברחובות  -מיזם תיירות ברחובות מדרגות  .א

להקים דוכנים,  ,מקשרים במדרגות ממרכז הכרמל עד להדראשר 
 אטרקציות וגינון מיוחד.

 ₪.מ'  2 -קט כאומדן הפרוי

 ₪.מ'  0.5שיפוץ שיקום והעמדת פרגולות  .ב

 ₪.מ'  3 –שדרוג טיילת לואי  .ג

 ₪.מ'  1 –הצללת מתקני משחקים  .ד

 .₪מ'  1.2שיקום ואדיות  .ה

 ₪.מ'  7.1סה"כ יושקע  

 ₪.מ'  3.7 -שקיע בניקוז ברחבי העיר כהעירייה ת:  ניקוז .5

 
 חופי חיפה ידועים ביופיים ובפוטנציאל התיירותי והאורבני של חיפה.: חופים .6

ואנו נדרשים להשקיע  לחופי חיפה מגיעים מכל תושבי עירנו ומפריפריית חיפה
 החופים. רבות בשדרוג 

 .משרד הפניםבמימון ₪ מ'  1.6כאשר  ₪מ'   2סה"כ השקעה כוללת של 

 
עבודות לשע"ח,  האגף מטפל במגוון פעילויות של בטחון העיר כגון::  בטחון .7

 מצלמות בשכונות, ציוד תקשורת סלולרית.
 ₪.מ'  2.5 -סה"כ התקציב הנדרש כ

 

 -ובביצוע של מינהל התפעולמשרדי ממשלה יקטים בשיתוף ופר

 ₪ מ'  10שנתי, ₪ מ'  10( ₪מ'  14 –ממשלה מימון ₪ מ'  20שבילי אופניים  .1

 רב שנתי)

 70 -ממשלה כמימון ₪ מ'  2.5מזור, הסדרי תנועה ר .2

₪ מ'  5שנתי, ₪ מ'  5(₪ מ'  5 -ממשלה מימון  ₪ מ'  10תנועה ובטיחות הסדרת  .3
 רב שנתי)

 ₪.מ'  112.2  סה"כ השקעה כוללת במינהל התפעול סך של 

 ועמותות:חברות 

 מוזיאונים

 .₪מ'  0.6 -נשקיע השנה בשיפוצים ורכישות כ
 (רב שנתי)₪ מ'  2שיפוץ והנגשת מוזיאון מאנה כץ 

 (רב שנתי)₪ מ'  2שיפוץ בית קיש 
 ₪.מ'  4.6סה"כ 

 

 יב



 

 אתו"ס

אולמות מופעים (אודיטוריום, רפפרוט, קריגר, ביט), נשקיע במתקני אתו"ס כגון: 
 היכל הספורט, גן חיות וכו'

 ₪.מ'  1.5 -כ

 

 -חברה כלכלית –קרית ספורט 

 .רב שנתי -₪ מ'  4.5 –פארק ספורט ק. חיים 

 

 אפת"ח –תיירות 

 התיירות הינה אחת העוגנים של כלכלת העיר.
 אש"ח. 500 –סיורים  –אפת"ח תשקיע במיזמים תיירותיים 

 רב שנתי)₪ מ'  5שנתי ₪ מ'  1( ₪.מ'  6  -שיווק בינ"ל ומיזמי תיירות 
 .אש"ח 500 – ייםתיירותפרויקטים פיתוח 
 בתקציב השנתי.₪ מ'  2.2סה"כ 

 אחרים

 ₪.מ'  3 -פרויקטים בשיתוף האוניברסיטה כ .1
 ₪מ'  1.5  -ביטוח –נזקים הוצ' בגין 

 אש"ח 500ב "מילמתקני שיפוצים ב .2

 אש"ח 800 –סקר שלטים  .3

 ₪מ'  1.2 –סקר מבנים  .4

 ₪ מ'  3מבצע אכיפת הגביה  .5

 
 ₪.מ'  34.1סה"כ 

 

 ובינויתחבורה 

משרד  85%עירייה  ₪15% מ'  300 -המשך סיום עבודות הרכבל אשר עלותו כ – רכבל
 התחבורה.

מימון  – רב שנתי)₪ מ'  45שנתי  ₪ מ'  ₪45 ( מ'  90 –ומטרונית  11סלילת כביש 
 חיצוני מלא.

 מימון חיצוני מלא. – רב שנתי)₪ מ'  105שנתי, ₪ מ'  ₪45 (מ'  150מחלף מת"מ 
 מימון חיצוני מלא. – שנתי -₪ מ'  90כבישים בשיתוף משרד התחבורה סך של סה"כ 

 

 

 יג



 

 

 

 מבני תרבות וחינוך במימון מלא של מפעל הפיס:

 ₪מ'  35סך של  אולם ספורט נאות פרס
 ₪.מ'  16מרכז קלור בשכונת הדר סך של 

 ₪מ'  9.3רב תכליתי בנווה פז מרכז 
 ועוד פרויקטים רבים.

מסכום ₪ מ'  98.7כאשר סך של ₪ מ'  109.2בסך סה"כ השקעה במבני תרבות וחינוך 
 . זה הינו במימון במפעל הפיס

 
 משרד החינוך : –בינוי 

 רב שנתי₪ מ'  30 – כיתות 42השלמה ל  –בניית אגף בית ספר אליאנס 
 רב שנתי₪ מ'  10 –בניית אגף בי"ס פיכמן 

 ₪ מ'  2.9 בניית  גני ילדים נאות פרס
 מ' ש"ח 1.5התאמת כיתות לילדים לקויי שמיעה 

במימון משרד ₪ מ'  124רב שנתי מתוכם  182.9 –שנתי ו  -₪ מ'  13.2סה"כ השקעה 
 החינוך.

 
 טכנולוגיה ומערכות מידע

נוספים ברב ₪ מ'  12(₪ מ'  1 –הצטיידות מערכות מידע ותשתיות  מחשוב העירייה
 שנתי)

 ₪.מ'  0.2מערכת פיקוח רב תכליתי  
 ₪.מ'  1.9סה"כ טכנולוגיות ומערכות מידע 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יד



 

 
 
 
 

  - סיכום

 .עדיין מכה בנו ובעולםקורונה המשבר 

ו להתארגנות כספית ומבנית נאנו כעירייה נערכים למספר תרחישים אשר יובילו אות
 חדשה ומתאימה.

המדינה לא נותנת שיפוי יש לעירייה היום הוצאות ישירות בגין המגפה אשר בגינן 
 הולם.

 הנני להדגיש שהביצוע ייגזר על פי הכנסות בפועל ו/או הכנסות עתידיות מובטחות.

מאמץ כביר להעמיד תקציב אגף התקציבים אשר השקיעו ברצוני להודות לעובדי 
מבוסס בתקופה קצרה, בתנאי אי ודאות כלכלית ועל כך אני מלא הערכה וכבוד 

 לכולם.

 

 

 

 

 

 רב,בכבוד 
 

 רוני בן חיים
 גזבר העירייה

 ראש מינהל הכספים 
 

 

 

 

 

 טו
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הנהלת העירייה10100

10101

' פרויקט אכלוס יח

העיריה במבנה 

מנהל הנדסה

 ופינוי משרדים בבניין העירייה פעולה 1הסדרת אכלוס משרדי עירייה לאור העברת עובדים מבניין סולל בונה כורי 

הפרוייקט כולל פינוי קומות מושכרות בבניין מגדל הנדסה , שתביא לחסכון ניכר בהוצאות השוטפות מכאן ואילך

תקשורת לתצורה , ריהוט, תוספת עובדים בקומות מאוכלסות תוך התאמת משרדים, משוכרים ואכלוס בעובדי עירייה

אגף נכסים ושמאות פינוי שטח , -2, -1, 0אגף פיקוח קומה : אגפים מושפעים . הסדרת משרדים במלון ציון,החדשה

העברת ייעודי , 2 לקומה 7העברת מחלקת שימור מקומה , 2אגף תכנון תנועה דרכים ונוף פינוי שטח קומה , 1קומה 

, 3הסדרת הועדה לתכנון ובניה בקומה , 5פרץ לקומה .ל.קליטת בניה ציבורית מבניין י, 1 לקומה 7קרקע מקומה 

העברת אכיפת הגביה , 9,10העברת משאבי אנוש מבניין העירייה לקומות , 7העברת רישוי עסקים ממלון ציון לקומה 

י "הסדרת מכלול תקס,  למלון ציון7העברת משרדי ארנונה מקומה , 12העברת אגף הבקרה לקומה , 11לקומה 

התמחור ,   במקרים מועטים שינוי מבני קל, הפרויקט כולל שינוי תצורת חדרים והתאמת ריהוט ותקשורת, במלון ציון

מבוסס על צפי השינויים האמורים להתבצע במשרדים בהתבסס על מינימום שינוי מבני ובעיקר על שינוי הסדרי 

הדבר יגרור כמובן שינויי ריהוט ונקודות , ישיבה במשרדים שבעיקרם ציפוף והוספת עמדות עבודה בכל משרד

יתבצע תמחור מדוייק בהתאם לתכנון מדוקדק תואם  )פרויקט העברה(לפני כל צבר משרדים , תקשורת נוספות

הערכת התקציב הכללית מבוססת עלויות ריהוט ותקשורת שנבחנו עבור . המחלקה האמורה לעבור ולאלו משרדים

לפני כל ביצוע יאושר הפרויקט ותוצג העלות . פ תכנון שינויים מבניים קלים במקומות בהן יידרש"עמדה בדידה וע

.המסגרת הכללית הינה הערכה הקרובה ביותר שביצענו אך אינה מדויקת ויתכנו שינויים, ל"למנכ

בו " רואה "יחד עם זאת הקמת מוקד . המוקד העירוני הקיים איננו ממוגן ואינו עונה על דרישות המיגון בשעת חירום

מנוהלים כלל המצלמות הפרוסות ברחבי העיר מייצרים את הצורך בהקמת מוקד אחוד שייתן מענה מייטבי לתושב הן 

שהינה קומה ממוגנת ועונה על - 2הקמת המוקד האחוד מתוכננן להתבצע במלון ציון בקומה .בשגרה והן בשעת חרום

שיתוף הפעולה בין המוקד הרואה למוקד הטלפוני תחת קורת גג אחת מייצרת ערך מוסף ביכולת לתת .  הצרכים

עלות הפרויקט הינה בהתאם לאומדן ראשוני . מענה מייטבי לתושב הן ברמה התפעולית והן ברמת הבטחון האישי

.ריהוט ומחשוב,תשתיות תקשורת , תשתיות מיזוג אויר, שיפוץ, י מהנדס הכולל עלויות תכנון"שנקבע ע

סריקת ארכיון העיר10103

על מנת לשמר את חומרי . 21- בארכיון העיר נמצאים כיום חומרים רבים שאינם מונגשים ואינם מותאמים למאה ה 

בשל ריבוי החומרים מדובר . הארכיון ולהנגישם באופן מקוון לציבור הרחב  נדרש לבצע סריקה של כלל החומרים

ב מכרז "המחיר הוא ע.  הקיימים3,500 מיכלים מתוך סך של 1,000 מתוכנן לסרוק 2022בשנת .  שנתי4בפרויקט 

שרטוטים , מפות, האומדן אינו מתייחס לסריקת כרזות. פ הסטנדרט המקצועי המקובל"ל וסעיפי ההצעה ע"חשכ

.וחומר הנדסי אחר

. 1,754,544₪ מיכלים 1000סריקת 

 תיקים22=  מיכל 1

 דפים120=  תיק 1

 דפים במיכל2640כ "סה

 מיכלים1000 דפים ב 2,640,000כ "סה

מ" כולל מע9,969=  דפים 15,000הצעת מחיר ל 

2,640,000:15,000 = 176  

176X9,969 = 1,754,544 ₪  מיכלים1000סריקת 

10104
 - 2030מינהלת 

פרויקטים
התקציב מיועד למחקר ולפרויקטי פיתוח כלכלי ואסטרטגי

10102
הקמת מוקד ממוגן 

לשעת חירום

1
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מינהל הנדסה

20100
משרד מהנדס 

העיר

מ והשלמות פרויקטים"עבודות בנעבודות מיוחדות20101

20102
פרויקטים לפיתוח 

עירוני
סעיף כללי לפרויקטים חדשים שידרשו במהלך השנה

20103

דמי הקמת מבנים 

אגרות (ציבוריים 

)מים וביוב

התקציב מיועד להוצאות בגין חיבור מבני ציבור לתשתית המים והביוב

הנגשה ובטיחות

20104
- מבנים מסוכנים 

אגף לרישוי הבניה

ד לבקשות שונות הנושא מחויב והכרחי בבקשות להיתר של "התקציב מיועד להעסקת קונסטרוקטורים למתן חוו

.38א "תמ

20105

- מבנים מסוכנים 

אגף הפיקוח על 

הבניה

.מסגרת תקציב למבנים מסוכנים לטובת עבודות להסרת סכנה וביצוע הריסות

20106

, מסופים ניידים

מצלמות ומדי לייזר 

אגף , למפקחים

פיקוח על הבניה

. כלי עזר למפקחים העירוניים לביצוע עבודתם

ולכן ישנה חשיבות גדולה מאוד להנפקת מסופים ניידים  )רישוי זמין(אגף רישוי הבניה עבר לעבוד בצורה מקוונת 

.)נכון להיום ובלית ברירה הבקשות וההיתרים המקוונים מודפסים לצורך העבודה בשטח(למפקחי אגף הפיקוח 

המחירים מבוססים על הצעות מחיר שהתקבלו באגף . התקציב שנדרש הינו הערכת מחיר לכלל מפקחי האגף

20107

ס "נגישות מתו

תשתיות , מבנים(

כולל  - )וסביבה

מבני חינוך

אינטרנציונל ,9הרב מרכוס ,60ח עבאס " ש550,000 מבנים בעלות ממוצעת של 20-  הנגשת מבני ציבור

אינשטיין , 1הרב משאש ,101ערד ,75אברבנאל ,46טרומן ,9השומר ,7ג "יל,7הרב מרכוס ,11יודפת ,24הרצליה ,20

, .ח" ש11,000,000כ " סה21נתיב התנאים ,15הגפן , 5גדנע , 39העוגן , 13יואב, 30בודנהיימר ,43הקונגרס , 52

, אינשטיין,יזרעאליה,תיכון עירוני ג, תיכון קריית חיים,ח" ש600,000 בתי ספר בעלות ממוצעת של 16- מבני חינוך

. ח" ש9,600,000כ "אילנות סה, רמות, בן גוריון, יבנאלי, פיכמן,עין הים, הגשר,גבריאלי,חופית,אחווה,צ"אינשטיין חט

 6,785,000כ " גנים ציבוריים גדולים ובינוניים לאחר קבלת תכנון ואומדן סה20הנגשת - מקומות שאינם מבנים, 

 446- חניות נכים ציבוריות , ח" ש3,000,000כ " נקודות חציה סה250- הנגשת נקודות חציה במעברי חציה , ח"ש

הנגשה פרטנית ללקויי שמיעה . ח" ש2,550,000כ "סה,מוסדות חינוך,נקודות חציה חניות בסמוך למבני ציבור 

הנגשת , ח" ש500,000- רכישת עזרים להנגשת השירות, ח" ש10,000- באמצעות מתרגם לשפת הסימנים 

ח" ש55,000- מסמכים

התקציב מיועד לליווי פרויקטי מינהל ההנדסהייעוץ פרויקטים20108

פרויקטים עירונים 

וכללי

שיפוץ שוק תלפיות20109

  עבודות שימור פנים וחוץ 0,1,-1,-2שיפוץ ושדרוג מבנה שוק תלפיות שהינו מבנה לשימור לרבות שיפוץ קומות 

האומדן הינו עפי״י הערכות תכנון . עבודות תקשורת וביטחון וחיזוק נגד רעידות אדמה, הנגשה, לשיקום המעטפת

.ראשוניות

20110

שיפוץ בסטות 

ומרקיזות במתחם 

שוק תלפיות

שדרוג מתיחת פנים לשוק תלפיות ובמטרה . תכנון וביצוע של בסטות ומרקיזות מתוך רצון ליצור אחידות בנראות

שהמקום יהווה מוקד משיכה של מבקרים בעיר

2
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קירוי מתחם סירקין20111
שידרוג ומתיחת פנים , ביצוע גגונים חדשים לאורך ציר סירקין במטרה ליצור אחידות בנראות, החלפת גגונים ישנים

.האומדן התבצע לאחר תכנון אדריכלי והערכת עלות ביצוע לכלל המתחם בשוק. במתחם השוק

מתחמי אומנים20112
כללי את /קהילתי/שישפרו את הנראות ואף ישפרו בפן החברתי, והפיכתם למתחמי אמנים , שיפוץ מבני עירייה נטושים

.21התקציב המבוקש הינו עפ״י ביצוע בפועל של שיפוץ מבנים נטושים בשנת התקציב . הסביבה הקיימת לצידם

20113
- 1שיפוץ קומה 

במלון ציון

האומדן ניתן עפ״י הערכה של הצטיידות במרכזים . השלמת הצטיידות כחלק משיפוץ קומות המרתף בבנין מלון ציון

.מקבילים

20114

הסדרה וטיפול 

בסוגיות בריאות 

וניקוי אזור מפרץ 

חיפה

הסרת , רכש ציוד ומצלמות לצורך פעולות אכיפה, סקר מפגעים, התקציב מיועד לטיפול בסוגיות ניקיון מפרץ חיפה

עלות המצלמות תלויה באיכות המצלמה ובכמות ובפריסה עליה . שיקום אזורים מזוהמים, פינוי פסולת, מפגעים

.התקציב המבוקש ישמש למשל לשמירה על נקיון נחל סעדיה. יוחלט

שלט חיפה20115

ולהוסיף , על מנת למתג את העיר , עם השם חיפה ' ,  מ60-וברוחב של כ'  מ15-הקמת שלט  מואר בגובה של כ

אך גם  פרסום , טיקטוק , בעיקר רשתות חברתיות אינסטגרם  (דבר שיפרסם את העיר בעולם  , אטרקציית צילום 

השלט מתוכנן להתמקם על רכס הכרמל . מבלי להשקיע בהוצאות פרסום נוספות,  )..בתקשורת הקונבנציונלית עוד

מכל אמצעי (בסמוך לשכונת נווה יוסף ובסמיכות לנתיב התנועה של הרכבלית וייראה לכל הבאים מכיוון צפון 

ותחבורה , כלי שייט בכניסה לנמל, רכבלית, דרום/ציר רכבת העמק ורכבת ציר צפון, רכבים, התחבורה הקיימים

, הפיקוח,ר שכוללים את כל התכנון "מ/ח " ש2800-ר של קונסטרוקציה לפי עלות כ" מ900-מדובר ב. )אווירית

מ"מ והמע"הבצ

תכנון סביבה 

וקיימות

20116
סביבה וקיימות 

בקהילה

הסביבה והקיימות ובניית חוסן עירוני כדוגמת הקמת צוותי , בניית תכנית עבודה עם הקהילה בנושאי שינויי האקלים

אירועי שיא, השתלמויות לתושבים להפחתת צריכה, "צוותי אש- "מתנדבים 

20117

פעולות לשמירה 

על איכות הסביבה 

וצמצום ומניעת 

מטרדים

מינים , דרדרות, איתור מפגעים בואדיות כדוגמת השלכת פסולת, מניעת זיהום מים ונחלים, איתור מפגעים בתעשיה

.שמירה על החופים. פולשים

20118
- התייעלות אנרגיה 

בנכסי עירייה

סקרי אנרגיה במבני החינוך והציבור וסקרי מוני . ופעולות ראשוניות להסדרה וחסכון )חברה חיצונית: סקר(ריכוז מידע 

--עלות סקר בסיסי היא כ.איתור פוטנציאל לחיסכון אנרגטי ולהחלפת אלמנטיים בזבזניים באנרגיה. חשמל ומים

.למבנה תלוי בגודל המבנה ומספר המבנים הנסקרים ₪ 1000-1500

20119
הסברה ולימוד 

לתכנית האקלים

צמצום צריכה , עידוד קידום אנרגיות מתחדשות, בנושאי התייעלות אנרגטית- קמפיין הסברה לתכנית האקלים 

.צמצום שריפות, טבע עירוני, ופסולת

20120

תכנון - הר הזבל 

פתרון לתשטיפים 

מהר הזבל לנחל 

סעדיה

.סביבתי לתשטיפים מהר הזבל לנחל סעדיה/תכנון פתרון הנדסי

20121

- מינהור הרכבת 

תכנון ראשוני 

ע למגורים על "לתב

תוואי הרכבת

.ע למגורים ולעירוב שימושים על תוואי הרכבת באזור חזית הים"תכנון ראשוני לתב

20122
יועצים לפרויקטים 

סביבתיים
.ניהול נגר, אנרגיה, סוקרים אקולוגיים, ס"חומ, איכות אויר, סביבה כללי: יועצים לתחומים שונים  כגון
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חופי הים

20123
הגנות ימיות לחופי 

חיפה הדרומים

כולל דיגום לאורך  ₪ 80,000- התכנון כולל סקר ימי באזור שונית בת גלים בעלות של כ- תכנון פרויקטים ימיים 

. 20,000₪-בעלות של כ )צמחיה חופית(השנה וסקר למיפוי אזורים רגישים ברצועת החוף 

20124

- החוף השקט 

תכנון חלופות 

למעגנה ולחוף 

רחצה

.ע להפרדה בטיחותית בין רוחצים לכלי שייט ולתסקיר השפעה על הסביבה"תכנון ראשוני לתב

תכנון לפרויקטים ימייםתכנון ימי20125

20126

השלמת מחקר 

הדברת מינים 

פולשים אילנתה 

בלוטית

נדרשת השלמת תקציב כדי להשלים . עבודת מחקר וניסוי להדברת מינים פולשים החלה לפני מספר שנים ונעצרה

, התקציב מבוסס על הערכת יועץ אגרונומי של מנהל התפעול. את המחקר ולהתחיל בביצוע הדברת המינים בפועל

.חנוך בורגר

התקציב מיועד להשלמת הבחינה המקצועית לביצוע של הדברת המינים הפולשים לרבות מינים בדרגת סיכון גבוהה 

חלקם מינים אלרגניים העשויים לסכן את . יקינטון המים וטיונית החולות, אמברוסיה מכונסת, כדוגמא שיטה כחלחלה

.בריאות הציבור

חיות בר

20127
טיפול באוכלוסיות 

חיות בר
.ניטור איכות המים, איטום, ניקוי בריכות. טיפול ושיקום של אתרי רביה של דו חיים בבריכות חורף ומקווי מים

.לחודש ₪ 40,000-כ )לכל העיר(עלות חודשית . ספירה וניטור גודל אוכלוסיית חזירי בר כולל ציודסקר חזירי בר20128

20129
טיפול בחזירי בר 

מ"בצ
הוצאות לטיפול בגידול אוכלוסיית חזירי הבר

תכנון עיר20200

. כלל העלויות בסעיפי תכנון עיר הינם הערכות שנעשו בהתאם לניסיון מצטבר

י הגורמים הרלוונטים באגף תכנון עיר "סכום ההתקשרות בפועל יעשה רק לאחר קבלת הצעות מחיר ובדיקה ע

.ובגיזברות

20201
מלונאות , מגורים

והתחדשות עירונית

נוף , תנועה: התקציב מיועד להתקשרות עם יועצים נופים בנושאים הבאים( ₪'  מ1-ע למבואות המזרחיים כ"תב

, מדידה:  התקציב מיועד לתכנון סטוטוטרי הכוללח" אש500-תכנית לעיר התחתית כ, )מדידה, תשתיות שמאי

התקציב מיועד לעדכוני מדידה והכנת ח " אש150-  כ6המושבה הגרמנית מתחם ,  שמאי ויועץ תנועה, יועצים

התקציב מיועד להכנת תכנית  -ח " אש600-תכנית אב לשכונת בת גלים כ, ת"מסמכי תכנית מועדכנת בנוסח מב

-תכנית אב לואדי סאליב כ, מבני ציבור, ד"חיבור לבה, הוראות שימור, )כולל התחדשות עירונית(כוללת לשכונה 

שינוי הקפי בניה ,גישות דרכים וחניה, פריסת מבני ציבור: התקציב מיועד להכנת תכנית חדשה הכוללת- ח " אש300

, התקציב מיועד להכנת פרוגרמה ותכנית מפורטת -ח "ש'  מ1.8-שכונה חדשה באדמות נשר כ, והוראות שימור

התקציב מיועד - ח "ש'  מ1-תכנית מתאר להתחדשות עירונית כ, חניה ועצים, תנועה, נוף: יועצים בתחומים הבאים

.ש וקיית חיים"להכנת תכנית מתאר להתחדשות עירונית לשכונת נו
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20202

, תוכניות שונות

, שיתוף ציבור

נכסים עירונים 

ושימור

התקציב מיועד להשלמת סקרי שימור באזורים  -ח "ש'  מ1-כ )כולל תכנית שימור עירונית(סקרי ותוכניות שימור 

התקציב מיועד -  ח" אש250-רמת גוראל כ- '  א2169/תכנית חפ, שטרם נסקרו והשלמת מסמך שימור עירוני

התקציב מיועד להכנת - ח "ש'  מ2-הגדלת חוזה מבואות חיפה ותכנית לשטח דרום חיפה כ, לעדכון מדידה ושמאי

תכנית , שטחי קייט ונופש השינוי נובע מתכנון המסילות והדרכים הפתוחים, תכנית חדשה לכל המבואות הדרומים

רישום , ניץ'התקציב מיועד להשלמת יועצים לתכנית בינוי חדשה בויז-ח " אש300- כ1811/ בינוי לשינוי תכנית חפ

 70-יוסף וינר כ' חלוקה חדשה בהמשך רח- א /1808/ר חפ"הכנת תצ,  ח" אש300- כ1691/שכונת אלמוגי חפ

 חיפה אל 2340/חפ, ח"ש ' מ1-תכניות להשבחת נכסי העירייה כ, התקציב מיועד לרישום התכנית- ח "אש

הכנת תכנית עירוב שימושים בגרמי , התקציב מיועד להשלמת תכנית והוראות שימור- ח " אש150-עתיקה כ

התקציב -  ח" אש200-כ )טוסקנה(מורדות רמת גוראל - '  א2165/תכנית חפ,  ח" אש600-כ )פלאקה(מדרגות 

- ח " אש200-מורדות נוה שאנן כ- א /2001/חפ, מורדות רמת גולדה- א /2330/חפ, מיועד לביצוע שינויים בתכנית

-  ח"ש'  מ2-תכנית שימור עירונית סטטוטרית כ, התקציב מיועד לתכנית איחוד וחלוקה במורדות המזרחיים

התקציב מיועד להכנת מסמכי תוכנית שתיקבע אילו מבנים ראויים לשימור ותאפשר העברת זכויות בניה למקומות 

.ח תקציב לתכניות בלתי צפויות" אש500-כ, אחרים תוך שמירה על הנחיות השימור

20203
תשתיות , תעסוקה

ודרכים

התקציב מיועד להכנת תכנית סטטוטורית  )מרגלית וציר מוריה, שמשון, יזרעאלי'ד(תוכניות להרחבת דרכים 

.מדידה ועצים, נוף, יועצי תנועה, להרחבת דרכים

20204

שיפוץ חזיתות 

ומבנים במקומות 

שונים

 1-כ. י נוהל שיפוץ חזיתות"התקציב מיועד לעזרה לתשובים בשיפוץ חזיתות הבתים עפ- שיפוץ חזיתות ברחבי העיר 

.יוקצה לטובת שיפוץ חזיתות מסחריות בהתאם למדיניות עירונית₪ ' מ

רשות התחבורה20300

כללי

20301
טיפול בגשרים 

ומבני דרך

. טיפול בארועי חירום בגשרים ומבני דרך ברחבי העיר, ניהול ופיקוח , ביצוע , בקרה, ניטור, התקציב מיועד לשיקום

)'גשרי שילוט וכו, כמו קירות תומכים( גשרים ועוד אלפי מבני דרך 130בתחום השטח המוניציפאלי יש כ 

.כל אחד חייב להיסקר על ידי מומחה בתחום

יעברו תכנון מפורט , כלל הגשרים ומבני הדרך שיסקרו יועברו למתכננים כדי לקבוע תיעדוף לטיפול במסגרת התקציב

.ושיקום וחוזר חלילה

בעיר יש אלפי מטרים מרובעים של קירות תומכים ומדרונות טבעיים אשר גובלים במרחב הציבורי ואשר נדרש , בנוסף

.להקים עבורם מערך מצאי וניטור

.התקציב ישמש גם להפעלת צוות חרום לעת פגיעה בגשרים לצורך בדיקתם המיודית ומתן מענה טיפולי מיידי

:חלוקת התקציב תהיה בהתאם לבאים

]ח"אלש[ 10,000- פיקוח וביצוע שיקום  גשרים ומבני דרך , תכנון- 

]ח"אלש[ 1,000- סקירות שגרתיות לניטור מצב הגשרים ברחבי העיר - 

]ח"אלש[ 1,000- טיפול במצבי חירום - 

 ]ח"אלש[ 2,000- הקמת מצאי קירות תומכים ומדרונות ברחבי העיר - 

]ח"אלש[ 3,000- מנהלת פרויקט גשרים ומבני דרך - 

]ח"אלש[ 700- ביצוע ובקרת חשבונות , תקורות חברת בת לניהול המכרזים- 

אגף תכנון דרכים 

ותנועה

כללי

20302
תכנון ומדידה 

במקומות שונים
י הצורך"תקציב כללי לתכנון  פרוייקטים עפ

20303
- תכנון ארוך טווח 

יפה נוף

הפעלת תחזיות , ח" אש100-התקציב מיועד להזמנת ספירות תנועה כ- תקציב כללי לתכנון פרויקטים ארוכי טווח 

.ח" אש700-תחזיות והעסקת יועצים כ, הוצאת תוכניות, ח" אש200-למודל ומודל חיפה כ
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20304

מיחשוב תהליכים 

סריקה , תיוק

ותמרור חניות

מיחשוב ארכיון מינהל ההנדסה

20305
סקר ומחשוב ועדת 

תמרור

בהמשך לדוח מבקר העירייה ולקושי באחזור מידע הגורם לעירייה . סקר והפעלת תוכנת תמרור ועדה מקומית

להפסדים כספים

מ והשלמות פרויקטים"עבודות בנעבודות שונות20306

פיתוח בשכונות 

קיימות

20307

השלמה פיתוח 

היטל - בשכונות 

דרכים

מסגרת התקציב נערכה לפי כמות ביצוע משוער וביצוע -  לאחר תשלום היטלים 4תקציב לביצוע השלמות טופס 

.התקציב והביצוע תלויים בכמות סיומי הבניה בכל שנה ומותנה בקצב התקדמות היזמים הפרטיים. בשנים קודמות

20308

- גאולה ' תכנון רח

קטע הרבה קניאל 

עד רחוב הפועל

תקציב לתכנון ופיקוח- הסדרת תאורה וכביש , הרחבת מדרכות, הסדרת הרחוב

תקציב לתכנון פיקוח- ,  כולל הרחבה והנגשה להולכי רגל, שיקום והסדרת הרחוברחוב מיכאל20309

תקציב לתכנון ופיקוח- כולל מדרכות וחניות  , שיקום והסדרת הרחוב לתנועה דו סיטריתרחוב השילוח20310

אזור תעשיה 

ומפרץ

20311

אזור תעשיה 

 ליד 1704/חפ

ק פוסט'הצ

העסקת , סקרים אקולוגים, התקציב מיועד לבדיקות קרקע- פיתוח אזור תעסוקה ליד מרכזית המפרץ ותחנת הרכבל 

.העמסת קרקע ופריצת דרכים, מתכננים

20312
אזור תעשיה 

 תכנון1706/חפ

, העסקת מתכננים, סקרים אקולוגים, התקציב מיועד לבדיקות קרקע- ההסתדרות ' פיתוח אזור תעסוקה בסמוך לשד

.העמסת קרקע ופריצת דרכים

20313
אזור תעשיה 

1767/חפ

, העסקת מתכננים, סקרים אקולוגים, התקציב מיועד לבדיקות קרקע- ההסתדרות ' פיתוח אזור תעסוקה בסמוך לשד

.העמסת קרקע ופריצת דרכים

הסדרת פרויקטים 

התחדשות- 

.חלק מתוכנית התחדשות עירונית ותנאי לקבלת השתתפות משרד השיכון. עבודות לצורך ביצוע חניון מספר שתייםל"רחוב מח20314

20315

פיתוח מתחם 

כולל (חביבה רייך 

)חניון

)קומה שנייה(או תכנון המשך החניון /התקציב מיועד להשלמת ריבודים ו
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תוכניות אב

20316
תוכנית אב 

לתחבורה ציבורית
הכנת תוכנית אב לתחבורה

הכנת תוכנית אב לחניהתוכנית אב לחניה20317

20318
תכנון ירידות מרכס 

הכרמל

הכוללת תכנון דרך לירידה מכרמליה לכיוון מערב ואיחוד וחלוקה של מגרשים , התקציב מיועד לתכנית איחוד וחלוקה

יועצי , כל תגנית כוללת יועצי תנועה ודרכים לתכנון מפורט', ש'  מ1-תכנית לירידה משכונת דניה מערבה כ, ₪'  מ1-כ

.סוקר עצים ועורכי תכנית, נוף ומדידה

הכנת תקציב לתכנית אב לחינוךתכנית אב לחינוך20319

20320
תכנית אב 

לתעסוקה ומסחר
התקציב מיועד להעסקת יועץ- ר הותיק בלב העיר חיפה "תכנון שטחי תעסוקה ומסחר בעיר והחייאת המע

הסדרת תנועה 

וכבישים

20321
הסדרת חניה 

ברחובות
תקציב יעודי להסדרת חניות ברחובות במקומות שונים בעיר בהתאם לצרכים שיעלו במשך השנה

פארקלטים20322
.  אתרים חדשים שיבחרו בשיתוף הציבור4-התקציב מיועד להתקנת פארקלטים ב- התקנת פארקלטים ברחבי העיר 

.י ביצוע קודם של פארקלטים שהוצבו ברחבי העיר"האומדן נעשה עפ

20323
הסדרת צמתים 

ושינויים גאומטריים

הסדרת צמתים , קלישר הסדרת תנועה חד סטרית' רח: הסדרת צמתים ושינוים גאומטריים במקומות שונים כגון

יותם אהוד  שיאפשר חציה בטוחה של רחוב יותם לכוון בית ' מעגל תנועה ברח, גאולה וכרמליה' וחניות גאוטריה ברח

.)יצמצם פניות בצומת שמשון העמוס(הספר אהוד ויציאה בטוחה מרחוב אהוד לכוון כיכר ספר 

20324

ביצוע חניון ליד 

אינטל כחול לבן 

תאורה , סלילה

עצים וחשמל

הכשרת חניון ליד משרדי אינטל לרווחת באי אזור התעסוקה ומשתמשי הרכבת

המשך סלילה ופיתוח השכונה לפי תוכנית רב שנתית וצפי איכלוס השכונהסלילה- רמת זמר 20325

)ברגע שיוגשו(בצמוד להיתרים ' התחלת שלב גרמת הנשיא20326

20327
מבואות דרומיים 

'שלב ב

המשך , כולל העתקה זמנית של עצים בפרויקט, ששווק' בקשת תקציב לביצוע פריצת דרכים ותשתיות לשלב א

לתכנון מפורט

התקציב מיועד לפריצת דרכים ותחילת ביצוע תשתיותמורדות לינקולן20328
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20329

, הרב חלפון' רח

שיפורי תנועה 

ובטיחות

שיקום קיר תומך, תכנון שיקום הרחוב

20330

השלמת כביש 

בהמשך , מגדל אור

לפארק הספורט

השלמות כבישים באזור פארק הספורט בקרית חיים

20331
- מורדות ורדיה 

פיתוח
חיבור שכונת ורדיה לכיוון רחוב גאולה

תשתיות 

הולכי , דרגנועים

אופניים , רגל

ותחבורה ציבורית

20332
דרגנועים ברחבי 

העיר
ביצוע דרגנועים ברחבי העיר לרווחת התושבים

20333

- יורדי הים ' רח

 4תכנון והעתקת 

עמודי חשמל כולל 

פינויים

.                                 טראפו אשר נמצאים על עמודי חשמל ברחוב4 הבקשה הינה עבור העתקת והטמנת 

.האומדן נערך על בסיס מקומות מקבילים

.ח לביצוע שלטי הכוונה" אש150-ח עבור תכנון תוכנית וכ" אש50-שילטי הכוונה ברחבי העיר כשילוט בעיר20334

רחוב אבן גבירול20335
הסטת נתיבי ,והסבתו לטיילת' התקציב מיועד לתכנון חלקו התחתון של הרח- אבן גבירול ' תכנון וביצוע טיילת ברח

.תכנון בניית קירות להסטת הכביש, הנסיעה לחלק העליון של הרחוב

פרוייקטים 

. בשיתוף מ

ממשלה

20336

הסדרת כניסה 

לתחנת רכבת 

מרכז ולקמפוס 

הנמל

הסדרת כניסה לתחנת הרכבת כולל פניה לקמפוס הנמל

20337
נתנזון חיבור 

לקרית הממשלה

נתנזון שנעשו - יפו ' האומדן נערך על בסיס קטעים דומים שברח- נתנזון וחיבורו לקרית הממשלה '  שיקום רח

₪'  מ30-מ היא כ"העלות המשוערת לק. באמצעות החמת

20338
תכנון שיפורים 

בציר שמשון
.התקציב מיועד לתכנון התשתיות- שיפורי בטיחות במסגרת העליה הגדולה בנפח התנועה ברחוב 

יפו חיבור לבן גוריון20339
. נתנזון שנעשו באמצעות החמת- יפו ' האומדן נערך על בסיס קטעים דומים שברח- בן גוריון ' יפו לרח' חיבור רח

₪'  מ30-מ היא כ"העלות המשוערת לק

בטיחות

שיפורי בטיחות20340

' רח, ח לפי אומדן מפורט" אש161- השלמת אי תנועה ומעבר חצייה כ- הצדף ' רח, תקציב לשיפורי בטיחות קטנים

 500-עבודות בטיחות דחופות שעולות במהלך השנה כ,  ח" אש300-השלמת עבודות לאחר הסדרי בטיחות כ- ל "צה

ח"אש

20341

בטיחות בדרכים 

בתחום הגורם 

האנושי

ח" אלש480נוער והגיל השלישי בנושאי הבטיחות בדרכים השתתפות ממשלה , הדרכת ילדים
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20342
משטחי בטיחות 

בגנים

להנחיל מהגיל הרך את - המטרה , ילדים קטנים - קהל היעד  - )כולל הצללה(שילוב  משטחי פעילות בגינות ציבוריות 

.ח כל אחת" אש300-התוכנית כולל חמש גינות בעלות ממוצעת של כ. דפוסי הבטיחות בצורה ידידותית

תכנון נוף

תכנון ומדידה של גנים חדשיםמדידה ותכנון גנים20343

טיילות ושבילי 

אופניים

שבילי אופנים20344

,  ד החדשה כולל מדרכה ושביל"השלמת שביל אופניים בין הטיילת הקיימת לטיילת הבה, ביצוע שבילי פופ אפ

האומדנים . חיבור לשביל אופניים שקמונה, השלמת שביל אופניים זמני בטיילת בת גלים על בסיס מצב קיים

.מבוססים על כתבי כמויות

20345
-טיילת קריית חיים 

 חוף כאן
תכנון מפורט

20346
 שיקום טיילת בת 

גלים
ביצוע+ תכנון מפורט 

פים וגני "שצ

משחק

20347
י "פיתוח ליד גנ

ומבני ציבור
. ליד מבני ציבור חדשים בלבד4השלמות לטופס 

20348
פ ברל "פיתוח שצ

כצנלסון
.פ במתחם חדש בהשתתפות משרד השיכון"פיתוח שצ

20349
הסכם -נחלת יעקב

פיתוח
)פ האומגה"מקביל לשצ(תכנון מפורט וביצוע 

ים בהתאם לצרכים שיועלו במשך השנה"תקציב כללי לביצוע שצפים"ביצוע שצפ20350

20351
פארק נחל 

הגיבורים
פארק בלב העיר, ביצוע פארק נחל הגיבורים

20352

ר כליל "שביל ה

' החורש ומורן שכ

ורדיה

.לאחר עבודות בניה ציבורית, שיקום שביל הולכי רגל

20353
תכנית שילוט 

ואדיות
.התקציב מבוסס על עבודות קודמות שבוצעו, שילוט שבילים לואדיות 

20354
פארק ארכיאלוגי 

תל שקמונה
.מבוסס על אומדן, תקציב לתכנון עבודות שיקום והפיכת האתר לאטרקציה תיירותית
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20355
פארק האומגה 

בנווה פז

פ נערך על בסיס "אומדן השצ. )כולל הנגשה(פ וגשר הולכי רגל "הפרויקט כולל פיתוח שצ- פ בנווה פז "ביצוע שצ

האודמן לגשר הולכי רגל התבסס על הביצוע של גשר הולכי רגל בשכונת נאות , פ"אומדנים קודמים של פיתוח שצ

.פרס

נכסים20400

הפקעות שונות20401
התביעה המרכזית בגין הפקעה - הפרשות בגין תביעות לפיצוי הפקעה שהוגשו כנגד העירייה והוועדה המקומית 

.האומדן מתבסס על פסק דין דומה שניתן בנושא. המתנהלת בבית משפט היא בשטח בו נבנו קניון חיפה וקסטרא

20402

השבחת נכסים 

, טיוב, מבנים,

הסרת סכנה ,שיפוץ

, בנכסים ציבורים

, רישום ופרצלציה

מדידות והריסת 

מבנים

שיפוצים למניעת הדרדרות פיזית של , הסרת סכנה מיידית בנכסי העירייה, התקציב מיועד להשבחת נכסי עירייה 

.האומדן נערך בהתאם להוצאות משנים קודמות. מבנים ורישום פרצלציות של תוכניות חדשות ברחבי העיר 

20403

, רכישת נכסים

, פרסום מכרזים

פינוי פולשים וניהול 

הליכים משפטיים

פינוי קיוסקים ופולשים , רכישת זכות דיירות מוגנת בנכסים בבעלות העירייה, רכשית נכסים הדרושים לצרכי העירייה

.בהתאם להוצאות משנים קודומות. )כולל טיפול משפטי(

20404
ט שמאים "שכ

ד חיצוניים"ועו

ד המעניקים שירות משפטי "עבור עריכת שומות ועו, שמאים - ד חיצונים "התקציב מיועד להפעלת מאגר שמאים ועו

.בהתאם להוצאות משנים קודמות. לרבות בתביעות פינוי ובתיקי רישום מורכבים, לאגף

מעונות יום20405
תכנון מעונות יום בנאות , ₪'  מ5-כ )במרכז קלור(מעון מסדה , ₪'  מ5- בניית מעון אחווה : הקמה ותכנון מעונות יום

.₪'  מ3-רמת בגין וגבעת זמר כ', פרס ב

20406

סקר נכסים של 

מבני חינוך לאיתור 

פוטנציאל תגבור 

וניצול אופטימלי 

של מגרשים 

"חומים"

בדיקת התכנות להרחבת מבני חינוך ומענה פרוגרמתי להתחדשות עירונית

.בהתאם לאומדן, שיפוץ ושחזור מבנה לשימור בגן בנימין כולל עבודות הפיתוח שמסביבוגן בינימין20407

שיפוץ שער פלמר20408
הנכס הוקצא (.  פינת הנמל4במבנה הניצב בפלמר  )קומות(שיפוץ ותוספת בניה - פרויקט בשיתוף האוניברסיטה 

)לאוניברסיטת חיפה 
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ר"חת

מערכת חינוך

עבודות מיוחדות30100

פ צורך והתאמה לביקוש הגדל"הסבת מבנים קיימים לשימוש כגני ילדים עי"הסבת מבנים לגנ30101

30102
תוספת כיתות 

ס קיימים"בבתי
פ צורך והתאמה לגידול במספר התלמידים"תוספת כתות ואגפים בבתי ספר ע

30103
- שיקום וצביעה 

חזיתות בית ספר
שיקום כולל של חזיתות בתי הספר לפי מפרט שנקבע מראש

30104
התאמה לבתי ספר 

יחודיים
התאמת כתות שונות בבתי ספר לפי שיטת לימוד ייחודית

30105
שיפוץ והצטידות 

משרדי חינוך
שיפוץ והצטיידות בריהוט בסיסי למשרדי אגף החינוך

30200
שיפוצים ובטיחות 

מבני חינוך וקהילה

30201

שיפוץ מוסדות 

עירוניים לפי 

קריטריונים

שיפוצים נרחבים יותר בבתי הספר המבוצעים בחודשי הקיץ בזמן חופשת התלמידים

30202
שיפוץ והצטיידות 

מוסדות לא עירוניים

י "שיפוץ מוסדות לא עירוניים הממומנים באופן מלא על ידי משרד החינוך ונבחרים בהתאם לקול קורא המאושר ע

משרד החינוך ולפי מפתחות וקריטריונים של משרד החינוך

30203
שיקום מוסדות 

חינוך
ח למוסד" אש300-400שיקום ושיפוץ כללי במוסדות חינוך לפי מפתח של 

30204

פינוי פסולת 

מסוכנת וכימית 

ס"בבת

פינוי חומרים מסוכנים וכימיים ממעבדות מדע כתנאי לקבלת רשיון למוסדות החינוך ממשרד החינוך

30205
הצללת חצרות 

י"ס וגנ"בת
הצללות  בתי הספר וגני ילדים

ריהוט וציוד30300

30301
ריהוט כיתות בבתי 

ספר
החלפת ריהוט בלוי ותוספת ריהוט בהתאם לצורך, ריהוט כתות בבתי ספר קיימים
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30302
ריהוט כתות 

במימון עצמי
ריהוט ורכישת ציוד במימון עצמי של בתי הספר

30303
ס "הצטיידות בי

רמת הנשיא
רמת הנשיא- השלמת הצטיידות בסיסי לבית ספר חדש 

דוד ילין- השלמת הצטיידות בסיסי לבית ספר חדש הצטיידות דוד ילין30304

30305

ריהוט חדרי מורים 

ומזכירויות 

)תיכוניים ויסודיים(

פ הצורך"הצטיידות והחלפת ריהוט בחדרי מורים ומזכירויות ע

30306

שיפוצים ורכישות 

בבתי ספר בגין 

פריצות

גניבות ונזקים כתוצאה מנזקי טבע, השתתפות עצמית של עיריית חיפה בגין פריצות

30307
י "פתיחת גנ

)הצטיידות(חדשים 
ח לגן" אש70-הצטיידות בסיסית ראשונית לגני ילדים חדשים בהיקף של כ

30400

פרוייקטים 

בשיתוף ביטוח 

לאומי

30401
פרוייקטים בשיתוף 

ביטוח לאומי

הפרוייקטים מיועדים לתלמידים עם ,  מימון עירוני20% מימון ביטוח לאומי 80%פרוייקטים בשיתוף ביטוח לאומי לפי 

צרכים מיוחדים לצורך רכישת ציוד ואביזרי עזר

מדע וטכנולוגיה30500

30501
יוזמות פדגוגיות 

החינוך.בשיתוף מ
מיחשוב ויוזמות חינוכיות בבתי ספר לפי קול קורא במימון משרד החינוך

30502
הצטיידות מעבדות 

מדע וטכנולוגיה

ההצטיידות נקבעת לפי בקשות בתי הספר השונים ובכפוף לאישור , הצטיידות מעבדות מדע ורובוטיקה בבתי ספר

המימון ברובו מושת על משרד החיוך, קולות קוראים המוגשים למשרד החינוך

תשלום למיקרוסופט בגין רשיונות לשימוש בתוכנות החברה שנעשה במוסדות החינוךפרוייקט חותם30503

30600
מחשוב מוסדות 

חינוך

30601
מחשב לכל ילד 

)נייח(

הפרוייקט ,בהשתתפות סמלית של ההורים, מחשב נייח לתלמידים בשכבות הנמוכות בהתאם למצב סוציואקונומי

ניצול מקסימלי של מחשבים עומד על ,ולאפשר לכל ילד למידה גם מהבית, נועד לצמצום פערים חברתיים לימודיים

 בשנה100

30602
מחשב לכל תלמיד 

)נייד(
מחשב נייד לכל תלמיד בשיתוף משרד החינוך ובכפוף למצב סוציואקונומי
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30700
, מינהל תרבות 

ספורט וים, קהילה

תרבות וקהילה

30701
, קישוט העיר

מיצגי אור, דגלים
)חג החגים ועוד,יום העצמאות(,קישוט ודגלול העיר במהלך השנה

30702
תשתיות והפקות 

לאירועים
לאירועים המתקיימים במהלך השנה ברחבי העיר' חשמל מים כיבוי אש וכו,תשתיות לוגיסטיקה כגון במות

30703

הפירמידה משכן 

- לאומנויות  

השלמות והצטיידות

טיפול חירום במפגעי בטיחות, ציוד אחזקה שוטפת, רכישת מחשבים, השלמת ציוד בטיחות

הנגשה על פי חוק לארועים המתקיימים במהלך השנההנגשת אירועים30704

30705

- ספריות שונות 

הצטיידות , שיפוצים

וריהוט

בלאי והצטיידות הספריות העירוניות בהתאם לצורך ועל פי קריאה, שיפוצי שבר

30706
פיתוח פארק ואדי 

סאליב
הכנה לתצוגות ומיצגים, תשתיות, הקמת הפארק

30707
-שפוצים ורכישות

חברה וקהילה
שיפוץ הוליסטי נרחב למרכזים הקהילתיים השונים אשר מצויים במצב תחזוקתי ירוד

30708
הצטיידות מרכזים 

קהילתיים
הצטיידות מרכזים קהילתיים חדשים

30709
שיפוץ והנגשת 

מבני ציבור
פ חוק"הנגשת מבני תרבות עירוניים ע

30710
מרכז קהילתי נווה 

דוד
שפוצים והצטיידויות במרכז קהילתי נווה דוד

גינות קהילתיות30711
 גינות 20- מדובר כב. ניכוש עשבייה וגיזומים בגינות קהילתיות ושיקומן, ביצוע ותיקון מערכות השקייה, התקנת גידור 

.קהילתיות

30712
מרכז קהילתי 

קרית אליעזר

, כולל חוגים ,שיפוץ מבנה עירייה קיים בכיכר מאירהוף בקרית אליעזר על מנת להפעילו כמרכז קהילתי רב תכליתי 

על מנת לרתום את התושבים להרגיש שייכות , ייעוץ והכוונה לכלל הגילאים והקהילות שגרות בסביבה , תמיכה 

לקהילה וסיוע הדדי זה לזה

תקציב משתף

30713
פרויקטים ופעילויות 

בשיתוף הציבור
פרוייקטים שונים לרווחת הציבור בשיתוף הציבור
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רשות הספורט

30714

, מגרשים חיצוניים

שיפוץ וציפוי 

ספורטקוט

כמו כן החלפת משטחי מגרשים מאספלט ,טיפול ושיקום מגרשים עם ליקויי בטיחות בתוך בתי הספר

כולל מגרשי מיני פיץ,לספורטקוט

תכנית אב רב שנתית לספורט ברחבי העירתוכנית אב לספורט30715

 שיקום מגרשים קיימים בקריית חיים והדרמגרשי סחבק30716

30717
רכישת ציוד ספורט 

ס"לבתי
ציוד ספורט לאולמות ומגרשים בתוך בתי הספר

30718

סימון מרחקי 

הליכה ושילוט 

ברחבי העיר

סימון והכוונת מסלולי הליכה ברחבי העיר

30719
החלפת משרדים 

ק"אצטדיון א
שיקום ושדרוג המשרדים הקיימים

30720
הגברת תאורה 

איצטדיון בית נגלר
הגברת התאורה לצורך תחרויות ומשחקים בשעות הערב

30721
החלפת שני מגרשי 

מיני פיץ
'שדרוג מגרשי אספלט למגרשי מיני פיץ

30722
אולם ספורט 

מתנפח
אליעזר.בניית אולם אקרובטיקה והתעמלות אומנותית בק

30723
בנית מתקני 

ספורט ברחבי העיר
מתקני כושר לרווחת הציבור

30724

המרת מגרש 

כדורגל בית נגלר 

לסינטטי

המרת הדשא לסיננטי לשם הגברת פעילות משתלמת

30725

המרת מגרש 

כדורגל אבירן 

לסינטטי

המרת הדשא לסיננטי לשם הגברת פעילות משתלמת

30726

החלפת דשא 

סינטטי מגרשי 

אגריטק

המרת הדשא לסיננטי לשם הגברת פעילות משתלמת

30727

החלפת דשא 

ץ 'סינטטי מיני פי

קרית חיים

החלפת דשא סינטטי ישן

30728
שיפוץ מבני 

אבירן-משרדים
החלפת מבנים יבילים ישנים
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30729
שיפוץ מקלחות 

אולם דגן
תיקון נזקים ושבר במקלחות אולם ספורט דגן

30730
קולות קוראים 

מתקנים
ינג משוער לשם קבלת תקציבי מדינה במתקני ספורט עירונייים'מאצ

קהילת ההולכים והרצים-שדרוג טיילת הים בחוף דדו לרווחת האוכלוסיה שדרוג טיילת ריצה30731

רשות הים

30732
הצטיידות המרכז 

הימי
מרכז ימי חוף השקט ורכש כללי, חיים.מרכז גלישה וספורט ימי ק, הצטיידות מרכז גלישה וצלילה בת גלים

מערכת  רווחה30800

30801
שיפוץ היחידה 

לתשושי נפש

י " ע50%הפרוייקט ממומן ב ,  מטופלים נוספים45על מנת להוסיף , תוספת קומה ליחידה לתשושי נפש בקריית חיים

ביטוח לאומי

30802
שיפוץ המרכז 

למשפחה תומכת
שיפוץ המבנה

שיפוץ המבנה עבור השירות הפסיכולוגישיפוץ בנין מאי30803

 ואתרים נוספים ברחבי העיר1כחלק מהעברת משרדי הרווחה הרווחה מחורי ,שיפוץ רחב היקף26שיפוץ הגפן 30804

30805

שיפוץ מבנה 

ח ותוספת "השפ

קומה

פ בקשת היחידה"שיפוץ ותוספת קומה למבנה השירות הפסיכולוגי ע
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מינהל תפעול

מנהלי40100

שיפוץ מבני מינהל תפעולבינוי40101

תכנון פרוייקטים קטנים באחריות המינהלתכנון פרויקטים40102

טיפול במתחמים לפני אירועיםשיקום נקודתי40103

40104
טיפול במפגעים 

פרטיים
תיקון מפגעים קטנים בשטחים פרטיים

40105
ידוע ציבור על 

עבודות בביצוע
הפצת פלייארים לטובת יידוע הציבור בסטטוס פרויקטים בעיר

פרויקטים שונים לביצוע באחריות מינהל התפעולפרויקטים מינהליים40106

פיתוח הדר40107

חיישנים ואמצעים נוספים , מצלמות, מסתורי אשפה ומשאיות לדחיסת קרטונים- תכנית פיתוח אסטרטגית להדר 

תגבור מתן השירותים חברתיים , שיפוץ חזיתות מסחריות, תשתיות לפעילות ספורט, להגברת תחושת הבטחון

נכסים ומתחמים בהדר, שיקום רחובות, שדרוג שטחים ציבוריים וגני משחקים, בהדר

אגף תברואה40200

תחנת מעבר דנו

40201
שדרוג תחנת דנו 

)גזם ואריזות(

תשתיות מתקנים : קליטת פסולת אריזות בכמות גדולהלקליטת גזם מרחבי העיר ובנוסף  )כולל תכנון(הקמת מערך 

כולל תיקוני ריבוד כביש והסדרי תנועת משאיות' וכד

ניקוי מיוחד

40202
חביות לביעור חמץ 

ג בעומר"והגנה לל
ג"רכישת חביות לביעור חמץ ול

40203

פינוי דירות צווי 

אספני (בתי משפט 

)גרוטאות

פינוי דירות לפי צווי בתי משפט לאגרנים כפייתיים
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מיחזור

40204

- חוק האריזות  

הפרדה במקור 

כולל רכש משאיות 

, כלי אצירה, 

אביזרים נדרשים 

וסקרים

'פרסום וכו, הסברה, יישום פריסת פחים כתומים בהתאם להתחייבות העירייה מול המדינה כולל פעילות רכש

40205
מוקדי מיחזור 

שכונתיים
תחזוקת מעקות ומשטחים, כלי אצירה, הקמה ואחזקה של מוקדי מיחזור שכונתיים כולל שילוט

40206

פעילות הסברה 

להפחתת ייצור 

פסולת ביתית 

ושמירת הנקיון 

ברחבי העיר

הסברה  בנושא שמירה על הניקיון והפחתת ייצור פסולת

רכש ושידרוגים 

טכנולוגיים

רכישת כלי רכב40207
משאית לשטיפת עגלות , נפת חול, בובקט,  )טרקטור קטן( JCB, שופל,  יחידות אופנוע ים לאגף החופים4רכישת 

ומחפרון

40208

הצטיידות 

מפוחים , חרמשים(

)וחומרים

' כלי עבודה למח, )..כובעים  וכו, צבעים, פחים, מטאטאים, כפפות, ווסטים(רכש ציוד שוטף , ציוד הגנה ובטיחות

, נגרר, ק להרמת מתקנים'ג, ארגזי כלים, מבו'ג, ניטים, מברגות, מקדחות, מכונת שטיפה: לניהול פסולת ומחזור

.כלים מכשירים וציוד שירותים מונעים , תיקוני מכולות ודחסניות

40209
דחסניות ומכולות 

ברחבי העיר
מ"כולל מע ₪ 23,500- א כ"עלות כ.  קוב 12-15או דחסניות בנפח /מכולות ו12-  החלפת כ

כלי אצירה40210
מרכזים מסחריים חדשים ושינוי שיטת הפינוי ממכולות לעגלות יש צורך , 38א "תוספות תמ, עקב  בלאי טבעי

. ליטר ומכסים1100,  ליטר360רכישת עגלות , בהגדלת רכש כמות כלי האצירה

 פחים טמוני קרקע ברחבי העיר10הצבת  טמוני קרקע40211

40212
מסתורי אשפה 

להגנה על עגלות
. בניית משטחי אשפה ומסתורי אשפה

40213

מעבר לשיטת שכר 

עידוד על בסיס 

משקל במקום 

יועץ- הנפות  

מעבר לשיטת חישוב שכר חדשה שתחסוך סידורי עבודה ותתעל את העובדים למשימות אחרות

17



2022דברי הסבר לתקציב פיתוח לשנת נושא'מס

הקמת שירותים 

ציבוריים יבילים 

ברחבי העיר לפי 

תכנון מינהל 

הנדסה

40214
הקמת שירותים 

ציבוריים
 מבנים יבילים לטובת שירותים ציבוריים4אספקת 

קיבוע פחי אשפה 

נגד חזירי בר

40215
קיבוע פחי אשפה 

נגד חזירי בר
קיבוע פחי האשפה למניעת הפלתם על ידי חזירי הבר

שירות וטרינרי40300

מרפאה

40301

ציוד מרפאה 

וריהוט לכלבייה 

החדשה

אספקת ציוד למרפאה ולכלביה

אגף תשתיות 

עירוניות

שיפור פני העיר40400

.השלמת עבודות נגישות עבור הנמכת מדרכות ומעברי חציה לבעלי מוגבלויות ובשבילים נגישות דרכים40401

40402
מפגעי בטיחות 

פרטיים
עבודות מסגרות בשטחים פרטיים
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שיקום המרחב 

הציבורי

40403
שיקום רחובות 

ומתחמים

..'מסתורי אשפה וכו, גינון , תאורה, ר "קרצ, שיקום הוליסטי  של רחובות ומתחמים  כולל ניקוז

: רשימת פרוייקטים אשר יבוצעו לפי תעדוף מינהל התפעול

', אידר , בר גיורא, שניים בנובמבר, נתיב העולים, מסדה, סיגלית, הדסים, רימונים, הורדים, הברושים, כלניות, ניצנים

, יוסף לוי, גיימס ווט, הקיטור, גרינשפון-החיטה-מתחם הדגן, טיילת נורדאו, ורדיה, )'שלב ב(הצבי , קמיל הויסמנס

יחיאל , קיבוץ גלויות, לאה+רחל, הנפח, החרמש, )הטלאות- כולל רמפות ( 22כביש , ניוטון אייזיק, אדיסון, המפוח

, שדה בוקר, אריה שנקר, מאיר רוטנברג, מנחם אוסישקין, )חלק עליון(ארנון , יוסף הגידם, הרב קניאל, )מדרכות(

שושנת , י'לאונרדו דה וינצ, התשי, הנשיא, לוטוס, חגית, זיוונית, מרים, יוכבד, מחניים, אמיל זולא, שמשון, ל"מח

, דניה, שיקמה, חורב, מאפו, בני ברית, )קטעים(סורוקה , איינשטיין, בית לחם, נדב יצחק, איריס, פינסקי, הכרמל

, הגיבורים, הירדן, רזיאל, יחזקאל, ק'קורצ, הפרחים, הנטקה, אמנון ותמר, חלמיש, יקינתון, לינקולן, אלברט שווייצר

, קומוי, ברנר, ברל כצנלסון, גוט לוין, זלמן שניאור, התיכון, בורוכוב, הרב קלישר, גלבוע, קליבנוב, שילון, זאב וילנאי

, רובינשטיין, גרינברג, גבעת דאונס, ברנדייס, שהם, אודם, ענבר, דרך העמקים, יציב יצחק, השיירה, הנגב, גוש עציון

.רניאבסקי'צ, מנחם סבידור

ר"קרצ40404

קרצוף וריבוד רחובות שונים ברחבי העיר

: רשימת פרוייקטים אשר יבוצעו לפי תעדוף מינהל התפעול

, )הס-הפועל(ארלוזרוב, אנקוואה רפאל הרב, מיכואלס, צפרירים, ההגנה רוטשילד/)הציונות' שד-בין גוריון(אלנבי

-44לאון בלום , 45סמטת הגפן , יורדי הים, החרמש, חנה, )אלנבי- סנט לוקס(הציונות' שד, הנוטר, סילבר אבא הלל

קטע חיבור עד רחוב  + )22משטרה עד יציאה כביש (חטיבת גולני, הרב ניסים אוחנה, )בקטעים(רבי עקיבא, 46

, שבדיה, )קטעים(מבצע קדש, גולדפאדן אברהם, האיצטדיון, )קטע קרית ספר עד חורב(מוריה, ורבורג, העצמאות

, פיקא, אבא חושי, )חורב-קרית ספר(מוריה, קלר, )דפנה-החורשה(יפה נוף , צרפת, טופז, )קטע מערבי(יצחק בן צבי

, הנציב, )השיש שנקר(רח חלוצי התעשיה, בסטיליה, ההגנה, בקטע חוצות המפרץ )חלקי(משה דיין, ינקולביץ חיים

, משמר העמק, )בן גוריון-עין דור (המגינים' שד, )קטע צפוני(הראשונים, )קטע צפוני(הגדוד העברי , השקד, ר ציפר"ד

..י"לח, חנקין, )הטלאות(הגליל

40405

מתחמים מיוחדים 

בטיפול מחלקת 

דרכים

, נורדאו, מתחם הרצל והחלוץ  בית הקרונות עד ככר מסריק, מושבה גרמנית - שיקום ואחזקת מתחמים מיוחדים 

גן , טיילת לואי וגן האם, נתנזון ושוק טורקי- מתחם יפו , קמפוס הנמל ורחוב העצמאות, כיכר מאירהוף, מרכז הכרמל

פארק הקישון, בנימין והתאטרון

40406
חידוש המרחב 

הציבורי
.תכנון ושיפור של שטחים ציבוריים פתוחים או מרחבים ציבוריים כחלק ממגמת ההתחדשות העירונית 

שיפוץ מקומי

40407
גידור מדרונות 

מסוכנים

: גידור מדרונות מסוכנים

שוודיה, האסיף, תענך, דרך יעקב דורי, אסתר המלכה, סטלה מריס

40408
, מבנים מסוכנים

קירות תומכים

:שיקום קירות תומכים ברחבי העיר שלא מכוסים על ידי הביטוח

29גולומב 

8ציפורי 

3בורלא 

64ארלוזורוב 

64יפה נוף 

18שמשון 

16אסתר המלכה 

18הנרייטה סולד 

13-15קדושי דמשק 

81יד לבנים 

ס"רניאבסקי ביה'צ

א"פיק/הצוללת דקר
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תאורה

40409
טיפול וביצוע 

מתקני תאורה

מתקן תאורה ברחוב , שיקום תאורה ברחוב המלך שלמה, שיקום רחוב קדושי בגדד, החלפת פנסים ברחוב גולומב

, החלפת פנסים בשביל המחבר בין הטכניון  לחסידי אומות העולם , פיתוח תאורה בשני גנים ציבוריים , אהוד ויותם 

החלפת תאורה בטיילת לואי, הנמל ומתחם תחנת השמונה 

40410
עבודות תאורה 

לטובת הבעלים
4עבודות תאורה עקב טפסי 

40411
הארת מתחמים 

מיוחדים
שיקום תאורה במתחמים מיוחדים

.החלפת פנסים ישנים ללדיםשיפורי תאורה40412

40413
פרויקט תאורה 

בחוף הדרומי
תאורה דקורטיבית בכניסה לחוף הדרומי

טיפול בחזירי בר

40414
גידור וטיפול 

בחזירי בר
גידור מתחמים כנגד גישה של חזירים למקום

פחי אשפה מיוחדים כנגד הפלתם על ידי חזירי הברפחי אשפה40415

תחנות אוטובוס

40416
תחנות אוטובוס 

והחלפת סככות

, ניקיון סככות ההמתנה , תחזוקת שבר לסככות, אחזקה כוללת של מכלול המערכות כולל חשמל ותאורה בסככות

סיורים יומיים, תוכנת בקרה ושליטה, לוחות המפה ולוחות הפרסום

מיפוי תשתיות

מיפוי תשתיות תמרוריםמיפוי תשתיות40417
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-חבלים תפעוליים 

 השכונה שלנו

בחירת השכונות נעשתה על בסיס מפת . הפרויקט נועד לשפר את איכות החיים של תושבי השכונות השונות בעיר

. 2008- כפי שהוגדרה במפקד אוכלוסין ב, כלכלי של האוכלוסייה לפי אזורים סטטיסטיים בחיפה-אשכולות חברתי

 - 10-התוכנית היא ל. ח" מש2- ל1.5 עלות פעילות ממוצעת לשיקום השכונה נעה בין 2021מניסיון שהצטבר בשנת 

סדר הכניסה לשכונות הללו . ישנן שכונות שבשל גודלן נצטרך להכנס אליהן יותר מפעם אחת.  שכונות בשנה12

להלן רשימת שכונות שנקבעו במפקד האוכלוסין.  תעשה לאחר אישור התקציב ובהתאם לסדר העדיפות העירוני

2008מפקד , כלכלי של האוכלוסייה לפי אזורים סטטיסטיים בחיפה-מפת אשכולות חברתי

40419
גינון והסרת 

מפגעים

באי יכולת להתארגן , אחד המאפיינים של השכונות הללו הינו מצב סוציו אקונומי נמוך שבא ליידי ביטוי בין היתר

ל בטיפול ואחזקה שוטפת של השטחים המשותפים "על כן נדרש לסייע לאוכלוסייה הנ. ולטפל במפגעים באופן עצמאי

מדובר בתקצוב ביניים לביצוע . גינון /וזאת באמצעות הקמת ועדי בתים וגבייה סימלית שתאפשר הפעלת קבלני נקיון

ההוצאות . י מועצת העיר"עבודות בהתאם לנוהל סיוע בהסרת מפגעים ואחזקת חצרות בבית משותפים שאושר ע

.יוחזרו לעירייה באמצעות גביה מהתושבים שיצטרפו לפרוייקט

הנחיות אגף תכנון 

דרכים

40420
- תמרור וסימון 

תנועה' הנחיות מח
יחידות לנכים, סימוני צבע חדשים , עמודי חסימה ומעקות- השימוש נעשה בהתאם לדרישות מחלקת התכנון 

אצלנו בשכונה 40418
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40421
סלילה במקומות 

שונים

- קדושי דמשק / רחוב הנמל , הסדרת צומת - הבריכה צומת חניתה , הסדרת אוזן ומעבר חציה- בועז צומת לאה 

שינויים בכרמליה, הסדרת מדרכה לצד החניון

ציוד ושוטף

כובעי מגן, קרם הגנה, כובעים, אפודות, כפפות, מחסומי עץ, קונוסים ציוד בטיחות40422

גנים' מח40500

גינון ברחובות 

מדרגות

40501
גינון ברחובות 

המדרגות
שיקום ושדרוג גינון במהלכי מדרגות ברחבי העיר, ביצוע

שיקום גנים

ועוד. הגנה מהשמש, כפפות, מיגון,רכש מזמרותרכישת ציוד יעודי40502

40503
שיפוץ שיקום 

והעמדת פרגולות

 פרגולות בגנים הציבוריים80-מדובר בכ. שיקום והקמת פרגולות בגנים

, יקינטון, השייטת, המולדת, דב פרומר, יגאל אלון, קאודרס, דולצין, פארק צירי, טיילת לואי, מצפור עורב: רשימת גנים

.פייר קניג, ן"גן רמב, טיילת קרית אליעזר, ככר ויצו, ראול ולנברג, אלכס

40504

החלפת פחי 

נגד (אשפה בגנים 

)חזירים ועורבים

פחי אשפה בגנים

40505
שילוט בגנים 

ובגינות הכלבים
.החלפת שלטים דהויים בגנים והתקנת שלטים חדשים בהתאם לצורך

החלפת ברזיות לא תקינות בגניםשדרוג ברזיות40506

סקר שטחים לצורך מדידות  חישוב הקצאת המים השנתית לגינוןסקר מערכות מים40507

שדרוג טיילת לואי40508
נדרש . טיילת לואי מציעה את אחת מנקודות התצפית המרהיבות בחיפה ועל כן מהווה אתר תיירות מרכזי בחיפה

לשדרג על מנת לשמר ולטפח את איזור הבילוי התיירותי

נחל שיח40509
- ח " אש200-כ, מדובר בהשתתפות העירייה עם הקרן לשטחים פתוחים- ח מיועדים לתכנון הנחל " אש400-כ

נטיעות ונטיעות, הסדרת תעלות ניקוז, השתתפות העירייה עם רשות הניקוז כרמל בשיקום בוסתן כיאט
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נקיון גנים

שיקום ושדרוג הגנים לפני חגי תשרי ואירועים בגניםאירועים בגנים40510

40511

נקיון לאחר 

אירועים בגנים 

פים"ושצ

נקיון בגנים לאחר אירועים וחגי תשרי

40512
גינון , נקיון

ואשפתונים בגנים
נקיון כללי והוספת אשפתונים בגנים

הצללות

40513
הצללת מתקני 

משחקים

אחסנה והרכבה בעונת , כולל פירוק בעונת חורף, ) הצללות200- קיימים כ ( אחזקת הצללות בגנים ובמתקני כושר 

.קיץ

שתילה ושתילים

שתילה בכיכרות ואיי תנועהשתילים רב שנתיים40514

..,התאמה לחיות בר וכו, מינים מקומיים, הפחתת תחזוקה, גינון חסכוני במים גינון בר קיימא40515

40516
יער - סקר עצים 

עירוני
סקר  מקדים לביצוע תכנית יער עירוני

40517

נטיעות וטיפול 

יער עירוני - בעצים 

תכנון וביצוע

ח במימון " מש1. נטיעות עצים לאחר שנת שמיטה. בניית תכנית עבודה לנטיעות ולהגדלת היער העירוני וביצועה

.הקרן לפיצוי נופי

איזורי חיץ ושיקום 

ואדיות

40518
שיקום חורשות 

לאחר השריפה
שיקום חורשות לאחר השריפה

בהמשך לתכנית אב לשיקום ואדיות ועל פי קול קורא   במימון הקרן לשטחים פתוחיםשיקום ואדיות40519
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ניקוז40600

ביצוע קווי ניקוז 

חדשים

ביצוע קווי ניקוז40601

:עבודות לביצוע קוי ניקוז על פי תוכנית עבודה שנתית

, 35גולומב , רבי עקיבא', שלב ב-מקור ברוך, 10-12הרואה , ואדי ניסנאס, ת"בצ-מובל סלמן, משמר העמק-31מחל 

, 24-26טשרניחובסקי , )שטרית ברודצקי(הראשונים , גאולה', שלב ב-תעלת נחל הגיבורים, הנגב, 112ארלוזורוב 

, י אילת"בן צבי עד אח/אלכנסדר זייד, )ברודצקי(אביר מארק ,  עד הים התיכון23הרואה , )יוליוס סימון(קצנשטיין 

.אריה שנקר, הירדן, ן"רמב, פרנץ לוי/הפלס

ניקוי תעלות באופן שוטף

חיבורי בתים לניקוז לאחר קבלת היתר לפי הכנסות ההיטלים בהתאם לעבודות שיבוצעוחיבור בתים לניקוז40602

השבת מים

עלות הקמה למערכת לטובת השבת מיםהשבת מים40603

, ניקוי , שיקום

שדרוג

40604
עגלות חץ מעברים 

תת קרקעיים
לנהול תנועה בימים גשומים

40605
מעבדה לדיגום 

זיהומי מים
איתור מקורות זיהום מים כמו בנחל סעדיה במוצאי הניקוז

תכנון ותכנית אב 

לניקוז

40606
עדכון תכנית אב 

לניקוז
עדכון תכנית האב על פי תעדוף לטיפול- נגר עילי 

יש צורך לתכנון ניקוז ומודדיםתכנון ניקוז40607

בית מרחץ עירוני40700

40701
שיקום חדרי 

שירותים ומקוואות
עבודות שיפוץ במתחם
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40800
ניהול בקרת 

תנועה וטכנולוגיות

40801
ציוד עזר למרכז 

בקרה
רכישת גלאי תשתיות

40802
קצה ' הקמת יח

למרכז בקרה
העברת כל יחידות הקצה למערכת החדשה

התקנת לחצני שמע לליקויי ראייהזמזמים לעיוורים40803

40804

החלפת פנסי 

רמזור וחיצי הכוונה 

ללדים

 שנים בצמתים10החלפת לדים מעל 

התקנת אל פסק בצמתים מרומזרים לגיבוי במקרה של נפילת מתח או הפסקת חשמלהתקנות אל פסק40805

40806
ציוד בטיחות 

רמזורים
קסדות בטיחות, משקפי מגן, אפודות, מעילים, קונוסים– הצטיידות סרטי סימון 

ניהול תנועה40807

תכנון , עדכון מהבהבים מותנים, שיפורים בטיחותיים בצמתים, שדרוגים במערכת ניהול תנועה- תכנית לחמש שנים 

, רמזור צמתים חדשים, חציות רצופו בצמתים מרומזרים קיימים והצבת לחצני שמע לעיוורים לטובת שיפור נגישות

ביצוע סקרים , איסוף מידע תנועתי, הפעלת תכנונים לטובת מימוש חצייה רצופה, יישור קו בהקלטות לחצני שמע 

.שדרוג מצלמות ניהול תנועה ומצלמות חדשות, סימולציות וספירת תנועה

טכנולוגיות

40808
, הקמה- בולרדים

שיקום וחדר בקרה
סירקין ובן גוריון, הנמל, יפו, עמודי חסימה ברחובות נתנזון 

טכנולוגיות חדשות40809

פיילוט חיישנים ואיתור , מצלמה ניידת סולארית , מערכת פיקוח קבלנים, מצלמות מוסלקות, פתיחת שערים מרחוק

רכישת : בטיחות , AS MADEמערכת קליטת תוכניות , אפליקציית עזר לביצוע אינוונטר, טכנולוגיות למחלקת ניקוז

פיילוטים משולבי חיישנים בשטח לתשתיות מחלקות התפעול, מערכת הדרכה+ מערכת בטיחושבת 

40810
חידוש משק  

מיחשוב מנהלי
מחשבים נייחים ומדפסות
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חופים עירוניים40900

שיפוצים ותחזוקה

40901
מצופי הפרדה חוף 

השקט
 . מצופי הפרדה בחוף הרחצה המוכרז הסמוך למרכז השייט

40902
מחשוב נתוני 

מרפאות
 מיחשוב המרפאות המטפלות בכל עונה במקרים רבים

40903

שיקום בריכת 

פעוטות כולל 

-החלפת משאבות  

 חוף זמיר

שיקום בטיחותי של הבריכה והחלפת משאבות תקולות

40904

תכנון והקמת 

בריכת פעוטות חוף 

נאות

.תכנון והקמת בריכת פעוטות בחוף נאות

הכשרת נקודות 

להורדת כלי שייט

40905
הכשרת נקודה 

להורדת כלי שייט
'שילוט וכו, סימון ימי,הכשרת שטחים להורדת כלי שיט לים בחוף הסטודנטים וחוף נאות לרבות הכשרת שבילי גישה

פיתוח במימון 

מוסדות וממשלה

40906
פיתוח במימון 

ממשלתי
התחייבויות שמתקבלות ממשרד הפנים לטובת רכישת ציוד לחופים

בטחון41000

, מקלטים, א "הג

ציוד ושוטף

41001
, עבודות בטחון

ח"בטיחות ושע

, טים "ציוד בטחון לסיירים ולקב, מוקד מבצעים , ק  "רכבי חפ- בטיחות וחירום , הגברת תחושת הבטחון וסדר ציבורי

ב"ציוד נלווה למערכת השו

41002
החלפת נשקים 

מנה ראשונה
חידוש נשקים ישנים עקב בלאי וקורוזיה הגורמים לתקלות בהפעלת הנשק

41003
א "להג' המח

ומקלטים
רכש אמצעים לחירום, מערכת שליטה ובקרה לחירום, רכש גנרטורים 

41004
פתיחת מקלטים 

מרחוק
פתיחה וסגירה מרחוק- מערכת לבקרת מקלטים הפועלת על ידי מודם סלולאר  
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41005
ציוד תקשורת 

סלולרית
מגני טלפון, מטעני רכב, מטענים

מצלמות להגברת 

הבטחון

הקניית תחושת בטחון לתושב, מניעת וונדליזם, פריסת מצלמות ברחבי העיר ובחופי הרחצה לשם אכיפהמצלמות בשכונות41006

אכיפה עירונית

פיקוח41100

41101

ציוד חירום שוטף 

, פנסים, גדרות(

)'רמקולים וכו

ציוד לרוכבי קטנוע, רמקולים , פנסים, חליפות סערה , מערכות כריזה

רשות החניה41200

 20מצלמות ל 

דקות זוז

41201
מצלמות לאיתור 

עבירות
 דקות זוז20פרויקט - הצבת מצלמות אכיפה חדשות  ושידרוג מצלמות קיימות 

מצלמות ואביזרי 

אכיפה

41202
אביזרי בטיחות 

בתנועה
 רכבים חדשים15- מערכות כריזה ל

41203
שדרוג מצלמות 

קיימות
החלפה ושדרוג מצלמות קיימות לצורך שיפור השידור

41204
רכישת אמצעי 

תקשורת אחרים
השלמת רכש מכשירי קשר לכל האגף

41205
מצלמות גוף 

למפקחים
בטחון וחופים, הפיקוח, מצלמות גוף למפקחי החניה
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41300

פרוייקטים 

. בשיתוף מ

ממשלה

.ביצוע סימון ותמרור וביצוע שני חניונים, חניון משאיות לצורך אכיפת איסור חנית המשאיות בעיר כולל תכנוןחניון משאיות41301

41302
שבילי אופניים 

ברחבי העיר
פחי אשפה, תאורה, ספסלים, ביצוע שבילי אופניים כולל גינון

הסדרי תנועה

ביצוע רמזור או שיפורים ברמזור קיים בצמתים בינהם שיפור ברמזור מורדות ורדיה מסוף אוטובוסיםרימזור בצמתים41303

41304
הסדרי תנועה 

ובטיחות
הסדרי תנועה ובטיחות במקומות שונים כולל הנגשה בינהם הסדרת רחוב עקיבא
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חברות ועמותות

מוזיאונים50100

50101
- מוזיאונים 

שיפוצים ורכישות
שיפוצים ורכש כללי למוזיאונים השונים בעיר

50102
שיפורים אנרגטיים 

במבני המוזיאונים
מיזוג חדרי התצוגה של יצירות האומנות על מנת לשמרן

50103
שיפוץ מוזיאון 

מאנה כץ
פיתוח חצר והקמת בית קפה לרווחת המבקרים, )פיר מעלית ומעלית(עבודות הנגשה 

בית קיש50104
כולל הנגשה מבית קיש לטיילת לואי כולל ביצוע רחבות ישיבה והוספת אפשרות , עבודות פיתוח שיאפשרו גישה

.בית קפה/למזנון

ס"אתו50200

50201
-שיפוצים ורכישות

מקומות שונים
שיפור מתקנים ושיפוצים כללים בכלל מתקני החברה

50300
, חברה כלכלית

עמותות ותרומות

50301
. פארק הספורט בק

חיים
הרחבת פארק הספורט בקריית חיים
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תיירותיים60100

י מורי דרך שונים לטובת שיווק חבילות נופש בחיפה"סיורים באיזור חיפה והצפון עסיורי רגולר60101

60102
מיזמים תיירותיים 

ושיווק בינלאומי

- שיווק תיירות חוץ . הפקות, תמריצי קיץ לנופשים במלונות חיפה, ירידי תיירות בארץ , פרסום- שיווק תיירות פנים 

תמיכה באתר ושדרוגו, אירוח עיתונאים וסוכנים. ל"פרסום ותמריצי שיווק חו, ל"ירידים וסמינרים בחו

60103
פיתוח פרויקטים 

תיירותיים בחיפה
..פרוייקט שילוט תיירותי ברחבי העיר וכו, מיתוג של מספר מוקדי תיירות בעיר 

60104
בניה בטיילת ביפה 

נוף
השלמת ביצוע חנות מידע ושירותים ציבוריים בטיילת לואי
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אחרים70100

70101
פרוייקטים בשיתוף 

אוניברסיטה

י "ביצוע פרויקטים משותפים לעיריית חיפה ולאוניברסיטה בגובה מחצית מתשלום הארנונה השנתית המשולמת ע

האוניברסיטה

70102
-הוצאות בגין נזקים

ביטוח
השתתפות עצמית של העירייה בגין נזקים

70103
פרויקטים בשיתוף 

הטכניון
ביצוע פרויקטים משותפים לעיריית חיפה ולטכניון

התקנת שילוט לאתרים היסטורים ברחבי העירשילוט הסטורי70104

70105
הוצאות גביית 

היטלי פיתוח
התקציב מיועד לתשלום לספק חיצוני הממקסם את הכנסות העירייה מהיטלים

י מי כרמל"תשלומים בגין פרויקטים שבוצעו עתשלום למי כרמל70106

70107
- ב "עמותת מיל

שיפוצים ורכישות
ב"שיפוצים ורכישות כלליות למיגוון מועדוני הפנסיונרים  באמצעות מיל

סקר שלטים בעיר לעדכון חיוביםסקר שלטים70108

סקר מבנים בעיר לעדכון שומותסקר מבנים70109

70110
מבצע אכיפת 

הגביה
מבצע להגדלת וטיוב הכנסות ארנונה מחייבים
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תחבורה ובינוי

80100
כבישים בשיתוף 

משרד התחבורה

ממומן בצימוד עם משרד התחבורה-התקציב מיועד לסיום הפרוייקטרכבל80101

80102
פרויקטים בשיתוף 

תחבורה. מ
התחשבנות בגין פרויקטים בשיתוף עם משרד התחבורה

ושכונות מבואות דרומיים ומטרונית טירת כרמל, ביצוע עבודות מקדימות למחלף כחלק מהסכמי הגגמ"מחלף מת80103

80104
 11סלילת כביש 

ומטרונית

התקציב מיועד - ושכונות מבואות דרומיים ומטרונית טירת כרמל , ביצוע עבודות מקדימות למחלף כחלק מהסכמי הגג

.התקציב מבוסס על תכנון מפורט, עבודות תשתית והעתקת מערכות לכבישים הראשיים, לעבודות פריצת דרכים

80200

מבני תרבות 

וחינוך במימון 

הפיס

80201
אולם ספורט נאות 

פרס
י מפעל הפיס והטוטו"ס נאות פרס במימון  רמ"בניית אולם ספורט חדש לבי

80202
ס "אולם ספורט בי

חוגים
בניית אולם ספורט חדש בבית ספר חוגים החדש

80203
מרכז קלור 

בשכונת הדר
תכנון וביצוע מרכז קלור בשכונת הדר מדובר במרכז רב תכליתי לתרבות אמנות וחוגים לציבור הרחב

הוספת בית קפה, הוספת חדר חוגים והתכנסות, )מדובר במבנה לשימור(שיפוץ ושדרוג ספריית בית מינץ  בית מיינץ80204

80205
מרכז רב תכליתי 

נווה פז
חוגים למגוון גילאים וקהילות בשכונת נווה פז/תרבות /הקמת מרכז רב תכליתי לאומנות 

80206
פ מתחם שוק "שצ

תלפיות
נפתלי אימבר תחתון'  וברח63החלוץ ' פ ליד שוק תלפיות ברח"הקמת שצ

80207
גגות ירוקים על 

מבני ציבור

, העלות כוללת תכנון . ר " מ1200ר גגות לפי עלות של " מ800-טיפול בכ. תקציב לביצוע גגות ירוקים על מבני ציבור 

מ"ביצוע ובצ,פיקוח 

80208
 שדרוג מחשבים 

בשיתוף הפיס
מימון מלא של מפעל הפיס לשדרוג ורכישת מחשבים חדשים במוסדות חינוך

הקמת פארקים לכלבים ברחבי העירגינות כלבים80209
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80210
גני משחק במימון 

מפעל הפיס
הקמת ושדרוג גני משחק ברחבי העיר

מתקני ספורט נינגה בגנים ברחבי העירמתקני פנאי וספורט80211

משושים חוף כאן80212
שיפוץ ושדרוג מבנה משושים בחוף כאן בקרית חיים והפיכתו למרכז ספורט ימי משודרג שישרת את כלל תושבי 

האזור

מועדון שיט וחתירה80213
, השכרת ציוד(הקמת מבנה שישמש כמועדון חתירה וירכז ויסדיר את כל הספורט הימי שמתקיים בפארק קישון 

)'קורסים וכו, אחסון ציוד 

80214

- מרכז אומנות 

רחבת התיאטרון 

העירוני

אמנות וחוגים לקהילה המגוונת , שישמש מרכז תרבות, קים במבנה בית היוצר"השלמת עבודות גמרים ובניית ממ

בעיר

80300
משרד - בינוי 

החינוך

80301

בניית אגף בית 

-ספר אליאנס

 כתות42השלמה ל 

ס אליאנס" כתות בבי18התקציב מיועד לתוספת של 

80302

תכנון בניה בית 

- יעקב יסודי 

 32- השלמה ל

כיתות

התקציב מיועד לתכנון תוספת כיתות בבית ספר בית יעקב

80303
ס " בניית אגף בי

פיכמן
ר" מ900כ "תוספת אגף בשל ריבוי תלמידים סה

80304
ס תיכון נאות "בי

 כיתות42- פרס 
ר" מ7000הקמת בית ספר חדש כ 

80305
-  שני גני ילדים 

ואדי סאליב
הקמת גנים חדשים בואדי סאליב בהתאם לצורך

80306
בניית  גני ילדים 

נאות פרס
הקמת שני גני ילדים חדשים

80307
-י יחל ישראל"גנ

ויזניץ
השלמת עבודות גמר ופיתוח של הגנים במימון עמותת יחל ישראל

80308

- ס חייואר"בי

תוספת אגף 

והצטיידות

מ ושיפוץ חזיתות המבנה"ר ממ" מ120ד  ביצוע של כ "תוספת בנייה והקמת ממ

80309
ס "בי-תוספת אגף

ם"רמב
ר" מ900- תוספת אגף בשל ריבוי תלמידים 

80310

התאמת כיתות 

לילדים לקויי 

שמיעה

התאמת כתות לתלמידים בעלי לקויי שמיעה במימון מלא של משרד החינוך
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מפעל הפיס/תכנון ומדידות פרוייקטים של בינוי מוסדות חינוך בטרם הגשתם לתקצוב משרד החינוךתכנון ומדידות80311

80312
הנגשת כיתות 

ליקויי ראיה
התאמת כתות לתלמידים בעלי לקויי ראייה במימון מלא של משרד החינוך

80313

ס חרדי "תכנון בי

 32-נתיבות משה

כתות

ס חדש בקריית שמואל"תכנון לבי

80314
- יחל ישראל 

 כתות12תוספת 
ר" מ1500תוספת כתות בבית ספר קיים כ 

80315
ס יסודי ורדיה "בי

 כיתות18
ר" מ2000ס יסודי חדש כ "הקמת בי

80316
ב "חט- תוספת אגף

ליאובק
ר" מ1000הוספת קומה כ 

80317
-ב רעות"תכנון חט

קרית אליעזר
תכנון-בצמוד לחטיבת הביניים,   כתות18הקמת תיכון 

80318

-שישה גני ילדים

צאן קדושים נווה 

שאנן

ר בנוי" מ790 גני ילדים חדשים כ 6הקמת 

80319
ס "שיפוץ ובינוי בי

מוריה ברקאי
שיפוץ ורה ארגון של המבנה כפוף למימון משרד החינוך

80320
ס "שיפוץ ובינוי בי

צביה
שיפוץ ורה ארגון של המבנה כפוף למימון משרד החינוך

80321
-ארבעה גני ילדים

גבעת זמר
ר" מ520 גנים חדשים לשכונה חדשה כ 4הקמת 

80322
ש "ב בנים בנו"חט

 כתות12
ר" מ2000הקמת בית ספר חדש כ 

80323
בית ספר גורדון 

דים"שני ממ
ר" מ150ם כ " ממדי2בניית 

80324

שמונה - יבילים 

תהילת (כתות

יחל ישראל ,שלמה

בית יעקב ונאות 

)פרס

שמונה מבנים יבילים
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90100
טכנולוגיות 

ומערכות מידע

90101

מיחשוב העיריה 

, הצטיידות(

מערכות מידע 

)ותשתיות

תשתיות , דיגיטל ומובייל לתושב ולעובדים, מערכות מידע, מערכות רשותיות, התקציב מיועד להצטיידות מחשבים

)טלפוניה, רישוי, ציוד קצה, תשתיות תקשורת, אבטחת מידע, בסיסי נתונים+ שרתים (

90102
מערכת פיקוח רב 

תכליתי
התקציב מיועד לפיתוחים יחודיים במערכת הפיקוח הרב תכליתי בהתאם לתהליכי העבודה

90103
- מערכות הנדסה ו 

GIS

עדכון מיפוי , צילומי רוחב, צילומים אלכסוניים ואוויר, מערכות הנדסיות (מערכות יעודיות למנהל ההנדסה 

)פוטוגרמטרי
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