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הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותשנתי

 2,750                     -                        -                              -                          2,750                     4,750                        -                          -                             -                        4,750                 כ הנהלת העירייה"סה1

 32,200                 57,200              53,600                     37,400                   180,400                 123,020                  125,250              26,000                   41,320                315,590             כ מינהל הנדסה"סה2

 40,000                   -                      15,000                       -                          55,000                   21,370                    30,300                18,750                   13,020                83,440               תרבות ורווחה, כ מערכות חינוך"סה3

 53,098                 100,850            62,250                     12,600                   228,798                 21,160                    33,330                43,300                   14,470                112,260             כ מינהל תפעול"סה4

 10,000                   -                        -                              -                          10,000                   2,100                        -                          -                             -                        2,100                 כ חברות ועמותות"סה5

 5,400                     -                        -                              -                          5,400                     2,200                        -                          -                             -                        2,200                 כ תיירותיים"סה6

 4,200                     -                        -                              -                          4,200                     10,600                    22,000                  -                           1,500                  34,100               כ אחרים"סה7

 68,400                   -                      25,000                     409,500                 502,900                 3,600                      500                     10,000                   198,300              212,400             כ תחבורה ובינוי"סה8

 12,000                   -                      1,000                         -                          13,000                   1,200                        -                        700                          -                        1,900                 כ טכנולוגיות ומערכות מידע"סה9

 228,048               158,050            156,850                   459,500                 1,002,448              190,000                  211,380              98,750                   268,610              768,740             כ תקציב פיתוח"סה

נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות

הנהלת העירייה1

 2,750                       -                    -                       -                         2,750                    4,750                    -                    -                       -                         4,750                   כ הנהלת העירייה"סה

מינהל הנדסה2

 6,300                     14,250          10,000               -                         30,550                  45,090                2,000            750                  19,000                 66,840                 כ משרד מהנדס העיר"סה

 7,000                       -                  12,100               -                         19,100                  3,000                    -                  4,600                 -                         7,600                   כ תכנון עיר"סה

 18,200                   42,950          31,000             37,400                 129,550                22,230                123,250        13,850             5,320                   164,650               כ רשות התחבורה"סה

 700                          -                  500                    -                         1,200                    52,700                  -                  6,800               17,000                 76,500                 כ נכסים"סה

 32,200                   57,200          53,600             37,400                 180,400                123,020              125,250        26,000             41,320                 315,590               כ מינהל הנדסה"סה

ר"חת3

 1,500                       -                    -                       -                         1,500                    650                       -                    -                       -                         650                      כ עבודות מיוחדות"סה

 500                          -                  15,000               -                         15,500                  2,200                    -                  15,000             1,500                   18,700                 כ שיפוצים ובטיחות מבני חינוך"סה

   -                             -                    -                       -                           -                          2,900                    -                    -                       -                         2,900                   כ ריהוט וציוד"סה

   -                             -                    -                       -                           -                          60                         -                    -                     440                      500                      כ פרוייקטים בשיתוף ביטוח לאומי"סה

   -                             -                    -                       -                           -                          400                       -                    -                     1,650                   2,050                   כ מדע וטכנולוגיה"סה

   -                             -                    -                       -                           -                          1,080                    -                    -                     30                        1,110                   כ מיחשוב מוסדות חינוך"סה

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח  העבודה

נושא'מס
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח  העבודה

נושא'מס

 28,200                     -                    -                       -                         28,200                  13,830                30,300            -                     6,150                   50,280                 ספורט וים, קהילה , כ מינהל תרבות"סה

 9,800                       -                    -                       -                         9,800                    250                       -                  3,750               3,250                   7,250                   כ מערכת רווחה"סה

 40,000                     -                  15,000               -                         55,000                  21,370                30,300          18,750             13,020                 83,440                 תרבות ורווחה, כ מערכות חינוך"סה

מינהל תפעול4

 6,300                     6,250            6,250                 -                         18,800                  520                     6,280            6,250                 -                         13,050                 כ מינהלי"סה

 8,410                       -                    -                     150                      8,560                    4,800                    -                    -                     150                      4,950                   כ אגף תברואה"סה

   -                             -                    -                       -                           -                          10                         -                    -                       -                         10                        כ שירות וטרינרי"סה

 4,800                     90,000          53,000               -                         147,800                5,870                  22,500          26,700               -                         55,070                 כ שיפור פני העיר"סה

 10,780                   1,000              -                       -                         11,780                  1,920                  1,000            3,000               1,200                   7,120                   כ מחלקת גנים"סה

 3,400                     3,600              -                       -                         7,000                    150                     3,550              -                       -                         3,700                   כ ניקוז"סה

 1,500                       -                    -                       -                         1,500                      -                          -                    -                       -                           -                         כ בית מרחץ עירוני"סה

 3,805                       -                    -                       -                         3,805                    2,130                    -                  3,600                 -                         5,730                   כ ניהול בקרת תנועה וטכנולוגיות"סה

 4,270                       -                    -                       -                         4,270                    450                       -                    -                     1,600                   2,050                   כ חופים עירוניים"סה

 4,358                       -                    -                     150                      4,508                    2,230                    -                    -                     270                      2,500                   כ ביטחון"סה

   -                             -                    -                       -                           -                          30                         -                    -                       -                         30                        כ פיקוח"סה

 1,775                       -                    -                       -                         1,775                    550                       -                    -                       -                         550                      כ רשות החניה"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח  העבודה

נושא'מס

 3,700                       -                  3,000               12,300                 19,000                  2,500                    -                  3,750               11,250                 17,500                 כ פרוייקטים בשיתוף משרדי ממשלה"סה

 53,098                   100,850        62,250             12,600                 228,798                21,160                33,330          43,300             14,470                 112,260               כ מינהל תפעול"סה

חברות ועמותות5

 4,000                       -                    -                       -                         4,000                    600                       -                    -                       -                         600                      כ מוזיאונים"סה

 1,500                       -                    -                       -                         1,500                    1,500                    -                    -                       -                         1,500                   ס"כ אתו"סה

 4,500                       -                    -                       -                         4,500                      -                          -                    -                       -                           -                         עמותות ותרומות, כ חברה כלכלית"סה

 10,000                     -                    -                       -                         10,000                  2,100                    -                    -                       -                         2,100                   כ חברות ועמותות"סה

תיירותיים6

 5,400                       -                    -                       -                         5,400                    2,200                    -                    -                       -                         2,200                   כ תיירותיים"סה

אחרים7

 4,200                       -                    -                       -                         4,200                    10,600                22,000            -                     1,500                   34,100                 כ אחרים"סה

תחבורה ובינוי8

   -                             -                  25,000             295,000               320,000                  -                          -                    -                     90,000                 90,000                 כ כבישים בשיתוף משרד התחבורה"סה

   -                             -                    -                       -                           -                            -                        500                10,000             98,700                 109,200               כ מבני תרבות וחינוך במימון הפיס"סה

 68,400                     -                    -                     114,500               182,900                3,600                    -                    -                     9,600                   13,200                 משרד החינוך-כ בינוי"סה

 68,400                     -                  25,000             409,500               502,900                3,600                  500                10,000             198,300               212,400               כ תחבורה ובינוי"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח  העבודה

נושא'מס

טכנולוגיות ומערכות מידע9

 12,000                     -                  1,000                 -                         13,000                  1,200                    -                  700                    -                         1,900                   כ טכנולוגיות ומערכות מידע"סה

 228,048                 158,050        156,850           459,500               1,002,448             190,000              211,380        98,750             268,610               768,740               כ תקציב פיתוח"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות

הנהלת העירייה10100

1,2501,250העיריה במבנה מנהל הנדסה' פרויקט אכלוס יח10101

2,5002,500הקמת מוקד ממוגן לשעת חירום10102

1,7501,750סריקת ארכיון העיר10103

1,0001,0001,0001,000פרויקטים - 2030מינהלת 10104

 2,750                       -                    -                       -                         2,750                    4,750                    -                    -                       -                         4,750                   כ הנהלת העירייה"סה

נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

מינהל הנדסה

משרד מהנדס העיר20100

1,0001,000עבודות מיוחדות20101

1,0001,0001,0001,000פרויקטים לפיתוח עירוני20102

2,0002,0003,0003,000)אגרות מים וביוב(דמי הקמת מבנים ציבוריים 20103

הנגשה ובטיחות

2,0002,000אגף לרישוי הבניה- מבנים מסוכנים 20104

1,5001,5001,5001,500אגף הפיקוח על הבניה- מבנים מסוכנים 20105

20106
, מצלמות ומדי לייזר למפקחים, מסופים ניידים

אגף פיקוח על הבניה
230230

20107
כולל  - )תשתיות וסביבה, מבנים(ס "נגישות מתו

מבני חינוך
33,0003,00030,000

500500500500ייעוץ פרויקטים20108

פרויקטים עירונים וכללי

16,00016,00015,0007,5007,500שיפוץ שוק תלפיות20109

2,0002,000שיפוץ בסטות ומרקיזות במתחם שוק תלפיות20110

1,0001,0001,0001,000קירוי מתחם סירקין20111

750750750750מתחמי אומנים20112
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

200200במלון ציון- 1שיפוץ קומה 20113

20114
הסדרה וטיפול בסוגיות בריאות וניקוי אזור מפרץ 

חיפה
5005001,5001,500

2,5002,500שלט חיפה20115

תכנון סביבה וקיימות

300300סביבה וקיימות בקהילה20116

20117
פעולות לשמירה על איכות הסביבה וצמצום 

ומניעת מטרדים
1,0001,0001,0001,000

300300700700בנכסי עירייה- התייעלות אנרגיה 20118

300300הסברה ולימוד לתכנית האקלים20119

20120
תכנון פתרון לתשטיפים מהר הזבל - הר הזבל 

לנחל סעדיה
300300

20121
ע למגורים על "תכנון ראשוני לתב- מינהור הרכבת 

תוואי הרכבת
750750

300300700700יועצים לפרויקטים סביבתיים20122

חופי הים

100100900900הגנות ימיות לחופי חיפה הדרומים20123

600600תכנון חלופות למעגנה ולחוף רחצה- החוף השקט 20124

100100תכנון ימי20125

20126
השלמת מחקר הדברת מינים פולשים אילנתה 

בלוטית
6060
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

חיות בר

5050טיפול באוכלוסיות חיות בר20127

500500סקר חזירי בר20128

1,0001,000מ"טיפול בחזירי בר בצ20129

 6,300                     14,250          10,000               -                         30,550                  45,090                2,000            750                  19,000                 66,840                 כ משרד מהנדס העיר"סה

תכנון עיר20200

2,0002,0003,5003,500מלונאות והתחדשות עירונית, מגורים20201

20202
נכסים עירונים , שיתוף ציבור, תוכניות שונות

ושימור
2,0002,0008,0008,000

600600600600תשתיות ודרכים, תעסוקה20203

3,0003,0007,0007,000שיפוץ חזיתות ומבנים במקומות שונים20204

 7,000                       -                  12,100               -                         19,100                  3,000                    -                  4,600                 -                         7,600                   כ תכנון עיר"סה

רשות התחבורה20300

כללי

10,00010,0007,7007,700טיפול בגשרים ומבני דרך20301
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

אגף תכנון דרכים ותנועה

כללי

200200800800תכנון ומדידה במקומות שונים20302

1,0001,000יפה נוף- תכנון ארוך טווח 20303

700700סריקה ותמרור חניות, מיחשוב תהליכים תיוק20304

2,0002,000סקר ומחשוב ועדת תמרור20305

1,0001,000עבודות שונות20306

פיתוח בשכונות קיימות

6,0006,000היטל דרכים- השלמה פיתוח בשכונות 20307

20308
קטע הרבה קניאל עד רחוב - גאולה ' תכנון רח

הפועל
1,1001,100

900900רחוב מיכאל20309

1,3001,300רחוב השילוח20310

אזור תעשיה ומפרץ

2,0002,0008,0008,000ק פוסט' ליד הצ1704/אזור תעשיה חפ20311

1,0001,0005,0005,000 תכנון1706/אזור תעשיה חפ20312

17671,0001,0002,0002,000/אזור תעשיה חפ20313
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

התחדשות- הסדרת פרויקטים 

800400400ל"רחוב מח20314

1,0001,000)כולל חניון(פיתוח מתחם חביבה רייך 20315

תוכניות אב

1,5001,500תוכנית אב לתחבורה ציבורית20316

150150תוכנית אב לחניה20317

1,0001,0001,0001,000תכנון ירידות מרכס הכרמל20318

150150תכנית אב לחינוך20319

250250תכנית אב לתעסוקה ומסחר20320

הסדרת תנועה וכבישים

500500הסדרת חניה ברחובות20321

400400400400פארקלטים20322

1,2001,2003,0003,000הסדרת צמתים ושינויים גאומטריים20323

20324
תאורה , ביצוע חניון ליד אינטל כחול לבן סלילה

עצים וחשמל
3,0003,000

5,0005,000סלילה- רמת זמר 20325

2,5002,500רמת הנשיא20326
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

90,00090,000'מבואות דרומיים שלב ב20327

2,5002,5002,5002,500מורדות לינקולן20328

3,0001,5001,500שיפורי תנועה ובטיחות, הרב חלפון' רח20329

5,0005,000בהמשך לפארק הספורט, השלמת כביש מגדל אור20330

6,0006,000פיתוח- מורדות ורדיה 20331

אופניים , הולכי רגל, תשתיות דרגנועים

ותחבורה ציבורית

6,5006,5007,0007,000דרגנועים ברחבי העיר20332

20333
 עמודי חשמל 4תכנון והעתקת - יורדי הים ' רח

כולל פינויים
1,5001,500

200200שילוט בעיר20334

5005004,5004,500רחוב אבן גבירול20335

ממשלה. פרוייקטים בשיתוף מ

4,0002,8001,200הסדרת כניסה לתחנת רכבת מרכז ולקמפוס הנמל20336

12,0008,4003,600נתנזון חיבור לקרית הממשלה20337

20014060תכנון שיפורים בציר שמשון20338

16,00011,2004,800יפו חיבור לבן גוריון20339

 6,200                     30,000          19,300             29,400                 84,900                  2,060                  115,900        13,850             540                      132,350               כ תכנון דרכים ותנועה"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

בטיחות

1,0001,000שיפורי בטיחות20340

600480120בטיחות בדרכים בתחום הגורם האנושי20341

750750750750משטחי בטיחות בגנים20342

 750                          -                    -                       -                         750                       1,870                    -                    -                     480                      2,350                   כ מטה לבטיחות בדרכים"סה

תכנון נוף

200200300300מדידה ותכנון גנים20343

טיילות ושבילי אופניים

2,0002,0003,0003,000שבילי אופנים20344

1,5001,500חוף כאן- טיילת קריית חיים 20345

2,0002,00011,00011,000 שיקום טיילת בת גלים20346

פים וגני משחק"שצ

1,0001,0001,0001,000י ומבני ציבור"פיתוח ליד גנ20347

9,1004,3004,800פ ברל כצנלסון"פיתוח שצ20348

2,0002,0003,0003,000הסכם פיתוח-נחלת יעקב20349

350350350350ים"ביצוע שצפ20350

13



הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

8,0008,000פארק נחל הגיבורים20351

300300ורדיה' ר כליל החורש ומורן שכ"שביל ה20352

250250250250תכנית שילוט ואדיות20353

550550פארק ארכיאלוגי תל שקמונה20354

1,0001,0009,0009,000פארק האומגה בנווה פז20355

 11,250                   12,950          4,000               8,000                   36,200                  8,300                  7,350              -                     4,300                   19,950                 כ תכנון נוף"סה

 18,200                   42,950          31,000             37,400                 129,550                22,230                123,250        13,850             5,320                   164,650               כ רשות התחבורה"סה

נכסים20400

50,00050,000הפקעות שונות20401

20402

הסרת סכנה ,שיפוץ, טיוב, מבנים,השבחת נכסים 

מדידות , רישום ופרצלציה, בנכסים ציבורים

והריסת מבנים

5,6005,600

20403
פינוי פולשים , פרסום מכרזים, רכישת נכסים

וניהול הליכים משפטיים
2,7002,700

700700ד חיצוניים"ט שמאים ועו"שכ20404

13,00013,000מעונות יום20405

20406
סקר נכסים של מבני חינוך לאיתור פוטנציאל 

"חומים"תגבור וניצול אופטימלי של מגרשים 
500500500500
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

700700גן בינימין20407

4,0004,000שיפוץ שער פלמר20408

 700                          -                  500                    -                         1,200                    52,700                  -                  6,800               17,000                 76,500                 כ נכסים"סה

 32,200                   57,200          53,600             37,400                 180,400                123,020              125,250        26,000             41,320                 315,590               כ מינהל הנדסה"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

ר"חת

מערכת חינוך

עבודות מיוחדות30100

500500י"הסבת מבנים לגנ30101

500500ס קיימים"תוספת כיתות בבתי30102

500500חזיתות בית ספר- שיקום וצביעה 30103

500500התאמה לבתי ספר יחודיים30104

150150שיפוץ והצטידות משרדי חינוך30105

 1,500                       -                    -                       -                         1,500                    650                       -                    -                       -                         650                      כ עבודות מיוחדות"סה

שיפוצים ובטיחות מבני חינוך וקהילה30200

3,0009002,100שיפוץ מוסדות עירוניים לפי קריטריונים30201

600600שיפוץ והצטיידות מוסדות לא עירוניים30202

15,00015,00015,00015,000שיקום מוסדות חינוך30203

100100ס"פינוי פסולת מסוכנת וכימית בבת30204

500500י"ס וגנ"הצללת חצרות בת30205

 500                          -                  15,000               -                         15,500                  2,200                    -                  15,000             1,500                   18,700                 כ שיפוצים ובטיחות מבני חינוך"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

ריהוט וציוד30300

850850ריהוט כיתות בבתי ספר30301

350350ריהוט כתות במימון עצמי30302

500500ס רמת הנשיא"הצטיידות בי30303

150150הצטיידות דוד ילין30304

150150)תיכוניים ויסודיים(ריהוט חדרי מורים ומזכירויות 30305

200200שיפוצים ורכישות בבתי ספר בגין פריצות30306

700700)הצטיידות(י חדשים "פתיחת גנ30307

   -                             -                    -                       -                           -                          2,900                    -                    -                       -                         2,900                   כ ריהוט וציוד"סה

פרוייקטים בשיתוף ביטוח לאומי30400

50044060פרוייקטים בשיתוף ביטוח לאומי30401

   -                             -                    -                       -                           -                          60                         -                    -                     440                      500                      כ פרוייקטים בשיתוף ביטוח לאומי"סה

מדע וטכנולוגיה30500

5050החינוך.יוזמות פדגוגיות בשיתוף מ30501

1,8001,600200הצטיידות מעבדות מדע וטכנולוגיה30502
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

200200פרוייקט חותם30503

   -                             -                    -                       -                           -                          400                       -                    -                     1,650                   2,050                   כ מדע וטכנולוגיה"סה

מחשוב מוסדות חינוך30600

1103080)נייח(מחשב לכל ילד 30601

1,0001,000)נייד(מחשב לכל תלמיד 30602

   -                             -                    -                       -                           -                          1,080                    -                    -                     30                        1,110                   כ מיחשוב מוסדות חינוך"סה

 2,000                       -                  15,000               -                         17,000                  7,290                    -                  15,000             3,620                   25,910                 כ מערכת חינוך"סה

ספורט וים, קהילה, מינהל תרבות 30700

תרבות וקהילה

2,5502,550מיצגי אור, דגלים, קישוט העיר30701

5,0005,0005,0005,000תשתיות והפקות לאירועים30702

150150השלמות והצטיידות- הפירמידה משכן לאומנויות  30703

150150הנגשת אירועים30704

6506502,5002,500הצטיידות וריהוט, שיפוצים- ספריות שונות 30705

1,0001,000פיתוח פארק ואדי סאליב30706

1,0001,0006,0006,000חברה וקהילה-שפוצים ורכישות30707
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

250250500500הצטיידות מרכזים קהילתיים30708

1,0001,0006,0006,000שיפוץ והנגשת מבני ציבור30709

300300מרכז קהילתי נווה דוד30710

300300גינות קהילתיות30711

350350מרכז קהילתי קרית אליעזר30712

תקציב משתף

30,00030,000פרויקטים ופעילויות בשיתוף הציבור30713

רשות הספורט

1,0001,0002,5002,500שיפוץ וציפוי ספורטקוט, מגרשים חיצוניים30713

500500תוכנית אב לספורט30714

400400מגרשי סחבק30715

250250ס"רכישת ציוד ספורט לבתי30716

3030סימון מרחקי הליכה ושילוט ברחבי העיר30717

300300ק"החלפת משרדים אצטדיון א30718

250250הגברת תאורה איצטדיון בית נגלר30719

250250החלפת שני מגרשי מיני פיץ30720

19



הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

3,0003,000אולם ספורט מתנפח30721

500500בנית מתקני ספורט ברחבי העיר30722

1,7501,750המרת מגרש כדורגל בית נגלר לסינטטי30723

1,7501,750המרת מגרש כדורגל אבירן לסינטטי30724

500500החלפת דשא סינטטי מגרשי אגריטק30725

200200ץ קרית חיים'החלפת דשא סינטטי מיני פי30726

200200אבירן-שיפוץ מבני משרדים30727

200200שיפוץ מקלחות אולם דגן30728

2,0002,000קולות קוראים מתקנים30729

5050שדרוג טיילת ריצה30730

רשות הים

150150הצטיידות המרכז הימי30731

 28,200                     -                    -                       -                         28,200                  13,830                30,300            -                     6,150                   50,280                 ספורט וים, קהילה , כ מינהל תרבות"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

מערכת  רווחה30800

7,0003,2503,750שיפוץ היחידה לתשושי נפש30801

250250שיפוץ המרכז למשפחה תומכת30802

1,4001,400שיפוץ בנין מאי30803

262,0002,000שיפוץ הגפן 30804

6,4006,400ח ותוספת קומה"שיפוץ מבנה השפ30805

 9,800                       -                    -                       -                         9,800                    250                       -                  3,750               3,250                   7,250                   כ מערכת רווחה"סה

 40,000                     -                  15,000               -                         55,000                  21,370                30,300          18,750             13,020                 83,440                 תרבות ורווחה, כ מערכות חינוך"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

מינהל תפעול

מנהלי40100

5005004,5004,500בינוי40101

200200תכנון פרויקטים40102

100100שיקום נקודתי40103

3030טיפול במפגעים פרטיים40104

2020ידוע ציבור על עבודות בביצוע40105

1,5001,500פרויקטים מינהליים40106

12,5006,2506,25012,5006,2506,250פיתוח הדר40107

 6,300                     6,250            6,250                 -                         18,800                  520                     6,280            6,250                 -                         13,050                 כ מינהלי"סה

אגף תברואה40200

תחנת מעבר דנו

1,2001,200)גזם ואריזות(שדרוג תחנת דנו 40201

ניקוי מיוחד

5050ג בעומר"חביות לביעור חמץ והגנה לל40202

100100)אספני גרוטאות(פינוי דירות צווי בתי משפט 40203
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

מיחזור

40204
הפרדה במקור כולל רכש משאיות - חוק האריזות  

אביזרים נדרשים וסקרים, כלי אצירה, 
300150150300150150

50505050מוקדי מיחזור שכונתיים40205

40206
פעילות הסברה להפחתת ייצור פסולת ביתית 

ושמירת הנקיון ברחבי העיר
100100

רכש ושידרוגים טכנולוגיים

5,0005,000רכישת כלי רכב40207

450450)מפוחים וחומרים, חרמשים(הצטיידות 40208

200200100100דחסניות ומכולות ברחבי העיר40209

1,8001,800כלי אצירה40210

500500טמוני קרקע40211

200200100100מסתורי אשפה להגנה על עגלות40212

40213
מעבר לשיטת שכר עידוד על בסיס משקל במקום 

יועץ- הנפות  
110110

הקמת שירותים ציבוריים יבילים ברחבי העיר 

לפי תכנון מינהל הנדסה

5005001,5001,500הקמת שירותים ציבוריים40214
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

קיבוע פחי אשפה נגד חזירי בר

900900קיבוע פחי אשפה נגד חזירי בר40215

 8,410                       -                    -                     150                      8,560                    4,800                    -                    -                     150                      4,950                   כ אגף תברואה"סה

שירות וטרינרי40300

1010ציוד מרפאה וריהוט לכלבייה החדשה40301

   -                             -                    -                       -                           -                          10                         -                    -                       -                         10                        כ שירות וטרינרי"סה

אגף תשתיות עירוניות

שיפור פני העיר40400

200200נגישות דרכים40401

5050מפגעי בטיחות פרטיים40402

שיקום המרחב הציבורי

20,00020,00080,00080,000שיקום רחובות ומתחמים40403

10,00010,00030,00030,000ר"קרצ40404

2,0002,0003,0003,000מתחמים מיוחדים בטיפול מחלקת דרכים40405

20,00010,00010,000חידוש המרחב הציבורי40406
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

שיפוץ מקומי

5005001,0001,000גידור מדרונות מסוכנים40407

1,5001,500700700קירות תומכים, מבנים מסוכנים40408

תאורה

2,0002,000טיפול וביצוע מתקני תאורה40409

200200עבודות תאורה לטובת הבעלים40410

800800הארת מתחמים מיוחדים40411

200200שיפורי תאורה40412

1,0001,000פרויקט תאורה בחוף הדרומי40413

טיפול בחזירי בר

3,0003,000גידור וטיפול בחזירי בר40414

500500פחי אשפה40415

תמרורים ותחנות אוטובוס

2,5002,500תחנות אוטובוס והחלפת סככות40416

מיפוי תשתיות

1,0001,000מיפוי תשתיות40417
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

השכונה שלנו- חבלים תפעוליים 

10,00010,00010,00010,000אצלנו בשכונה40418

2,0002,000גינון והסרת מפגעים40419

הנחיות אגף תכנון דרכים

250250תנועה' הנחיות מח- תמרור וסימון 40420

350350סלילה במקומות שונים40421

ציוד ושוטף

2020100100ציוד בטיחות40422

 4,800                     90,000          53,000               -                         147,800                5,870                  22,500          26,700               -                         55,070                 כ שיפור פני העיר"סה

גנים' מח40500

גינון ברחובות מדרגות

1,0001,0001,0001,000גינון ברחובות המדרגות40501

שיקום גנים

2020רכישת ציוד יעודי40502

500500שיפוץ שיקום והעמדת פרגולות40503

500500)נגד חזירים ועורבים(החלפת פחי אשפה בגנים 40504
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

750750שילוט בגנים ובגינות הכלבים40505

900900שדרוג ברזיות40506

300300סקר מערכות מים40507

3,0003,000שדרוג טיילת לואי40508

600600נחל שיח40509

נקיון גנים

100100200200אירועים בגנים40510

100100900900פים"נקיון לאחר אירועים בגנים ושצ40511

1,0301,030גינון ואשפתונים בגנים, נקיון40512

הצללות

1,0001,0001,0001,000הצללת מתקני משחקים40513

שתילה ושתילים

200200300300שתילים רב שנתיים40514

300300גינון בר קיימא40515

200200יער עירוני- סקר עצים 40516

3,3003,300יער עירוני תכנון וביצוע- נטיעות וטיפול בעצים 40517
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

איזורי חיץ ושיקום ואדיות

500500שיקום חורשות לאחר השריפה40518

1,2001,200שיקום ואדיות40519

 10,780                   1,000              -                       -                         11,780                  1,920                  1,000            3,000               1,200                   7,120                   כ מחלקת גנים"סה

ניקוז40600

ביצוע קווי ניקוז חדשים

2,5002,5002,5002,500ביצוע קווי ניקוז40601

1,0001,0001,0001,000חיבור בתים לניקוז40602

השבת מים

2,4002,400השבת מים40603

שדרוג, ניקוי , שיקום

150150100100עגלות חץ מעברים תת קרקעיים40604

100100מעבדה לדיגום זיהומי מים40605

תכנון ותכנית אב לניקוז

800800עדכון תכנית אב לניקוז40606
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

5050100100תכנון ניקוז40607

 3,400                     3,600              -                       -                         7,000                    150                     3,550              -                       -                         3,700                   כ ניקוז"סה

בית מרחץ עירוני40700

1,5001,500שיקום חדרי שירותים ומקוואות40701

 1,500                       -                    -                       -                         1,500                      -                          -                    -                       -                           -                         כ בית מרחץ עירוני"סה

 20,480                   94,600          53,000               -                         168,080                7,940                  27,050          29,700             1,200                   65,890                 כ אגף תשתיות עירוניות"סה

ניהול בקרת תנועה וטכנולוגיות40800

2020ציוד עזר למרכז בקרה40801

980980קצה למרכז בקרה' הקמת יח40802

500500זמזמים לעיוורים40803

630630החלפת פנסי רמזור וחיצי הכוונה ללדים40804

1,2001,200התקנות אל פסק40805

55ציוד בטיחות רמזורים40806

3,6003,600ניהול תנועה40807

טכנולוגיות

1,7001,700שיקום וחדר בקרה, הקמה- בולרדים40808
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

500500טכנולוגיות חדשות40809

400400חידוש משק  מיחשוב מנהלי40810

 3,805                       -                    -                       -                         3,805                    2,130                    -                  3,600                 -                         5,730                   כ ניהול בקרת תנועה וטכנולוגיות"סה

חופים עירוניים40900

שיפוצים ותחזוקה

5050מצופי הפרדה חוף השקט40901

2020מחשוב נתוני מרפאות40902

40903
- שיקום בריכת פעוטות כולל החלפת משאבות  

חוף זמיר
400400

3,3503,350תכנון והקמת בריכת פעוטות חוף נאות40904

הכשרת נקודות להורדת כלי שייט

500500הכשרת נקודה להורדת כלי שייט40905

פיתוח במימון מוסדות וממשלה

2,0001,600400פיתוח במימון ממשלתי40906

 4,270                       -                    -                       -                         4,270                    450                       -                    -                     1,600                   2,050                   כ חופים עירוניים"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

בטחון41000

ציוד ושוטף, מקלטים, א "הג

250150100ח"בטיחות ושע, עבודות בטחון41001

9090החלפת נשקים מנה ראשונה41002

20012080א ומקלטים"להג' המח41003

1,4181501,268פתיחת מקלטים מרחוק41004

5050ציוד תקשורת סלולרית41005

מצלמות להגברת הבטחון

2,0002,0003,0003,000מצלמות בשכונות41006

 4,358                       -                    -                     150                      4,508                    2,230                    -                    -                     270                      2,500                   כ ביטחון"סה

אכיפה עירונית

פיקוח41100

3030)'רמקולים וכו, פנסים, גדרות(ציוד חירום שוטף 41101

   -                             -                    -                       -                           -                          30                         -                    -                       -                         30                        כ פיקוח"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

רשות החניה41200

 דקות זוז20מצלמות ל 

500500500500מצלמות לאיתור עבירות41201

מצלמות ואביזרי אכיפה

5050125125אביזרי בטיחות בתנועה41202

100100שדרוג מצלמות קיימות41203

500500רכישת אמצעי תקשורת אחרים41204

550550מצלמות גוף למפקחים41205

 1,775                       -                    -                       -                         1,775                    550                       -                    -                       -                         550                      כ רשות החניה"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

ממשלה. פרוייקטים בשיתוף מ41300

4,0002,8001,200חניון משאיות41301

10,0007,0003,00010,0007,0003,000שבילי אופניים ברחבי העיר41302

הסדרי תנועה

2,5001,750750רימזור בצמתים41303

5,0002,5002,5005,0002,5002,500הסדרי תנועה ובטיחות41304

 3,700                       -                  3,000               12,300                 19,000                  2,500                    -                  3,750               11,250                 17,500                 כ פרוייקטים בשיתוף משרדי ממשלה"סה

 53,098                   100,850        62,250             12,600                 228,798                21,160                33,330          43,300             14,470                 112,260               כ מינהל תפעול"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

חברות ועמותות

מוזיאונים50100

500500שיפוצים ורכישות- מוזיאונים 50101

100100שיפורים אנרגטיים במבני המוזיאונים50102

2,0002,000שיפוץ מוזיאון מאנה כץ50103

2,0002,000בית קיש50104

 4,000                       -                    -                       -                         4,000                    600                       -                    -                       -                         600                      כ מוזיאונים"סה

ס"אתו50200

1,5001,5001,5001,500מקומות שונים-שיפוצים ורכישות50201

 1,500                       -                    -                       -                         1,500                    1,500                    -                    -                       -                         1,500                   ס"כ אתו"סה

עמותות ותרומות, חברה כלכלית50300

4,5004,500חיים. פארק הספורט בק50301

 4,500                       -                    -                       -                         4,500                      -                          -                    -                       -                           -                         עמותות ותרומות, כ חברה כלכלית"סה

 10,000                     -                    -                       -                         10,000                  2,100                    -                    -                       -                         2,100                   כ חברות ועמותות"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

תיירותיים60100

500500סיורי רגולר60101

1,0001,0005,0005,000מיזמים תיירותיים ושיווק בינלאומי60102

500500400400פיתוח פרויקטים תיירותיים בחיפה60103

200200בניה בטיילת ביפה נוף60104

 5,400                       -                    -                       -                         5,400                    2,200                    -                    -                       -                         2,200                   כ תיירותיים"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

אחרים70100

3,0003,000פרוייקטים בשיתוף אוניברסיטה70101

1,5001,500ביטוח-הוצאות בגין נזקים70102

2,0002,0004,0004,000פרויקטים בשיתוף הטכניון70103

100100שילוט הסטורי70104

10,00010,000הוצאות גביית היטלי פיתוח70105

12,00012,000תשלום למי כרמל70106

500500200200שיפוצים ורכישות- ב "עמותת מיל70107

800800סקר שלטים70108

1,2001,200סקר מבנים70109

3,0003,000מבצע אכיפה גביה70110

 4,200                       -                    -                       -                         4,200                    10,600                22,000            -                     1,500                   34,100                 כ אחרים"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

תחבורה ובינוי

כבישים בשיתוף משרד התחבורה80100

100,00085,00015,000רכבל80101

70,00060,00010,000תחבורה. פרויקטים בשיתוף מ80102

45,00045,000105,000105,000מ"מחלף מת80103

45,00045,00045,00045,000 ומטרונית11סלילת כביש 80104

   -                             -                  25,000             295,000               320,000                  -                          -                    -                     90,000                 90,000                 כ כבישים בשיתוף משרד התחבורה"סה

מבני תרבות וחינוך במימון הפיס80200

35,00035,000אולם ספורט נאות פרס80201

15,0005,00010,000ס חוגים"אולם ספורט בי80202

16,00016,000מרכז קלור בשכונת הדר80203

4,6004,600בית מיינץ80204

9,3009,300מרכז רב תכליתי בנווה פז80205

2,0001,500500פ מתחם שוק תלפיות"שצ80206

1,0001,000גגות ירוקים על מבני ציבור80207

3,1003,100 שדרוג מחשבים בשיתוף הפיס80208
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

1,2001,200) גנים6- ל(גינות כלבים 80209

7,5007,500גני משחק במימון מפעל הפיס80210

6,0006,000מתקני פנאי וספורט80211

2,0002,000משושים בחוף כאן80212

4,5004,500מועדון שיט וחתירה80213

2,0002,000רחבת התיאטרון העירוני- מרכז אומנות 80214

   -                             -                    -                       -                           -                            -                        500                10,000             98,700                 109,200               כ מבני תרבות וחינוך במימון הפיס"סה

משרד החינוך- בינוי 80300

30,00020,00010,000 כתות42השלמה ל -בניית אגף בית ספר אליאנס80301

1,3001,300 כיתות32- השלמה ל- תכנון בניה בית יעקב יסודי 80302

10,0007,0003,000ס פיכמן" בניית אגף בי80303

30,00022,0008,000 כיתות42- ס תיכון נאות פרס "בי80304

2,9001,5001,400ואדי סאליב-  שני גני ילדים 80305

2,9001,5001,400בניית  גני ילדים נאות פרס80306

5,0004,500500ויזניץ-י יחל ישראל"גנ80307

5,5005,500תוספת אגף והצטיידות- ס חייואר"בי80308

38



הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

10,0007,0003,000ם"ס רמב"בי-תוספת אגף80309

1,5001,300200התאמת כיתות לילדים לקויי שמיעה80310

500500500500תכנון ומדידות80311

1,0001,000הנגשת כיתות ליקויי ראיה80312

1,5001,500 כתות32-ס חרדי נתיבות משה"תכנון בי80313

20,00012,0008,000 כתות12תוספת - יחל ישראל 80314

20,00014,0006,000 כיתות18ס יסודי ורדיה "בי80315

10,0007,0003,000ב ליאובק"חט- תוספת אגף80316

1,7001,700קרית אליעזר-ב רעות"תכנון חט80317

8,7004,5004,200צאן קדושים נווה שאנן-שישה גני ילדים80318

2,0002,000ס מוריה ברקאי"שיפוץ ובינוי בי80319

2,0002,000ס צביה"שיפוץ ובינוי בי80320

5,8003,0002,800גבעת זמר-ארבעה גני ילדים80321

20,00012,0008,000 כתות12ש "ב בנים בנו"חט80322
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

1,5001,500דים"בית ספר גורדון שני ממ80323

80324
יחל ישראל ,תהילת שלמה(שמונה כתות- יבילים 

)בית יעקב ונאות פרס
1,8001,800

 68,400                     -                    -                     114,500               182,900                3,600                    -                    -                     9,600                   13,200                 משרד החינוך-כ בינוי"סה

 68,400                     -                  25,000             409,500               502,900                3,600                  500                10,000             198,300               212,400               כ תחבורה ובינוי"סה
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הצעת תקציב 

2022פיתוח 
הלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדותרב שנתיהלוואותבעליםהיטל השבחהממשלה ומוסדות נושא'מס

₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח רב שנתי ₪ באלפי 2022 הצעת היחידות תקציב פיתוח העבודה

טכנולוגיות ומערכות מידע90100

90101
מערכות מידע , הצטיידות(מיחשוב העיריה 

)ותשתיות
1,0001,00012,00012,000

200200מערכת פיקוח רב תכליתי90102

GIS7007001,0001,000- מערכות הנדסה ו 90103

 12,000                     -                  1,000                 -                         13,000                  1,200                    -                  700                    -                         1,900                   כ טכנולוגיות ומערכות מידע"סה

 228,048                 158,050        156,850           459,500               1,002,448             190,000              211,380        98,750             268,610               768,740               כ תקציב פיתוח"סה
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