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מועצת העיר מתבקשת לאשר את 
: הנושאי ם הבאים

ח" מש531 – 2012תקציב העירייה לשנת •
 משרות 1644א ושכר "תקן כ•
ח " מש2.045 בהכנסות  מו תנהתקציב •
ח" מש824 – 2012-2016מסגרת תוכנית פיתוח  •
.ח" מש266.3 – 2012) ר"תב(תקציב פיתוח  •
 + ר"תב+  שוטף 2012לשנת  כ תקציב עירייה "סה•

.ח" מש799.3מותנה 
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בני י ת  ת קציב 
מנ הל י  ( אגפי 

)אגפים
די ונ י  תק ציב ש ל  
מ נהל י  ה אגפים 
עם הגזבר

די ונ י  תק ציב ש ל  
מ נהל י  ה אגפים 

עם גזבר 
ל "ו מ נכ

הצגת ת קציב 
 ר"ות בשוט ף   

לראש העיר

הצגת ת קציב 
 ר"ות בשוט ף   

די ונ י  תק ציב עם לחברי קואל יצ יה 
 יש יב ו ת  ועדת   4מחזיק י  ת יקים 

כספ ים

העברת תקציב  
  לעי ו ן   ס ופ יס ו פ י  

חברי מ ו עצה
איש ור ת קציב 

י " ער"ות בשוט ף   
4ה מ ועצה



ניקיון רחו בות ש ל 
מ   ליום" ק111 

שטח שי פוט   
  דונם14,250–כ  

משפחות  מטופלות  
-באגף רווחה  כ   

5,600

 תל מי דים 16,000 –כ  
במוסדות  החינוך 

 מ ר כזיות תאורה   114 
 פנסים בר חבי   העי ר 18,000 -וכ

  מזגנים2,000 -כ

400תחזוקה  ש ל  כ  
מוסדות עירוניים

דונם  שטחי  גינון בעיר  965
 שט חי  גינון בפארק130

ר "  מ145,800:   שטחי   מב ני ציבור 
 ר"מ 62,000:  שטחי   מ שק ב מוס דות

93,700-כ מות התושבים כ 

 פניות  ל מוקד 215,000-כ
  58,000-מ תוכן כ ,  בשנה 

לקב לת  ש ירות

-מספר  ב תי אב כ 
30,800 

2011סבא -כפר
 נתונים כלליים
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חינוך•
92% –אחוז זכאים לבגרות –
84% –אחוז גיוס לצבא –
50% –אחוז מתנדבים בקרב בני הנוער –

התנהלות אזרחית•
94% –) שוטף משוטף(אחוזי גביה –
 :2011 לשנת 2010שינויים באחוזים משנת –

)143 ל 259 -מ  (44.7%גניבות רכב ירידה של •
) מקרים163 ל 164מ (0.6%התפרצות לדירות ירידה של •
)159 ל 209מ  (23.9%תיקי אלימות נוער ירידה של •
)1554 ל 2709מ  (42.6%קריאות להקמות רעש ירידה של •

פרס ניהול תקין לעירייה–

 2011כפר סבא 
 עירוני יםהשגים
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איכות חיים•
ר" מ21 –שטח ירוק לתושב –
 בתי אב3200 –הפרדת אשפה במקור –
 ברמזורים ובתאורת רחוב שבשכונה הירוקהלדיםתאורת –
, מערכת ניטור קרינה, וולטאיים תאים פוטו – ירוקים פרוייקטים–

.פילטר בשכונה הירוקה-ביו, בניה ירוקה על פי אוגדן מאושר
 שנה שלישית ברציפותקלינטק פרס –

 2011כפר סבא 
)2( עירוני ים השגים
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תוך הקדמת הפיתוח , השכונות הירוקותהמשך פיתוח •
.השכונותלאכלוס ושיפור הדיאלוג עם תושבי 

 במזרח 50ס "כ והתעסוקה החדש התעשיהאזור סיום תכנון •
זאת תוך קיום דיאלוג , העיר ותחילת ביצוע עבודות הפיתוח

עם היזמים הקיימים ופתיחת אפשרויות עסקיות ליזמים 
.חדשים

.היכל התרבותסיום תכנון •
 בשכונה הירוקה הדרומית כבית ספר ס יסודי חדש"ביבניית •

).LEED Gold(ירוק על פי תקן בינלאומי 
חידוש ושדרוג מרכז , גוריוןמקווה בן ,  גני ילדים4בניית •

ס "שיפוץ בי,  ופיתוח הפארק העירוניסקייטפארקבניית , גלר
.גוריוןבן 

 2011כפר סבא 
 מרכזי ים שבוצעופרוי יקטים
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. ב יצ וע מדרכות בכל  צ ירי   ה אכלו ס –
. ג ינון, מתקני מ שחק, פי ם"פיתוח שצ –
).LED( תאורת  רחוב –
.מעבר תחתי–
. גשר י  הו לכי  רגל–
. שדרו ג  רחוב מש ה   סנה–
  .הט מנת קו מ תח עליון –
ס  ירוק  ס  ירוק  " " ב י ב י ס יום   עבוד ו ת ש ל ד  –

2011ביצוע 
80/60שכונות  

החברה הכלכלית 

ח  " מ לש60ביצוע בפועל 
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60/80גני ילדים 

מקווה בן גוריון

4
בעלות 

כיתות  
 

ח  " מל ש5.2

ח  " מ לש2ביצוע 

2011ביצוע פרויקטים 
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חידוש ושדרוג מ ר כז 
2009-2011גלר 

 ח "מל ש 5.6עלות  מצ טבר ת 
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2011ביצוע בפארק 
 הסקייטפארקפיתוח מתחם 

 ח "מל ש 3.6 –ביצוע בפועל 

2012ביצוע מתוכנן 
פיתוח מתחם פינת החי

  ח"מ לש 1.5 –ת קצי ב 
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עוזי נרקיס

גד הנביא/בת שבע

ר"מתחם בית

גוריוןס בן "ביה
וולטאיםתאים 

פיתוח העיר  
ופעולות א חזקה   

2011ביצוע 

 ח"מלש 1

 ח"מלש 8

 ח"מלש 0.8

 ח"מלש 4

 ח"מלש 0.6עלות מצטברת 
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שופצו ורובדו במשטח גומי, הוצללו•
)איכות הסביבה. ( גני משחקים ציבוריים4 

.  גינות קהילתיות ושוקם יער קפלן2הוקמו •
)איכות הסביבה(

מידע של הביטוח הלאומי לבניין אגף הכנסות " קיוסק"הוכנס •
)הכנסות.(בכדי לשפר ולייעל את השירות לתושב 

)חינוך ומחשוב) .(בשנתיים האחרונות( כתות מולטימדיה60הוקמו •

נפתח חדר מצב לקבל ת דיווחים על יל דים ונוער בסיכון וכן החלה •
רווחה בשיתוף עם . (פעילות לטיפול רגשי בילדים עדים לאלימות

14")עיר ללא אלימות"



)רווחה. (נפתחה קבצת תמיכה לסבים שכולים הראשונה בארץ•

 קבוצות מנהיגות נוער בנושא 2 קבוצות הורים וכן 8הוקמו •
פיילוט ראשוני של מניעה . מניעת השימוש בסמים ואלכוהול

הרשות העירונית למאבק . (ו באחד מבתי הספר יסודיים-בכיתות ה
)בסמים ואלכוהול

בראיה , נערות ברצף חינוכי180בוצע קידום ותהליך העצמה ל •
)מועצת נשים. (מגדרית

, בוצעו פעילויות של מובילות ומנהיגות נשים במרכז ובשכונות•
 –כ כ "סה.  במרכז הקהילתי האתיופי"זמן אישה"כגון פעילות 

)מועצת נשים. ( נשים250
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.  נשים2000 – נשיים עירוניים בהשתתפות כ ארועים קויימוכ "בסה•
)מועצת נשים(

עם שיעור " הפרדה במקור"  בתי אב השתתפו בתכנית 3200•
")איכות הסביבה. (30%מחזור של 

 קיץ גדולים ברחבי העיר וכן פעילויות קיץ לפלחי ארועי 4 קויימו•
 30,000 –בהשתתפות למעלה מ , אוכלוסיה שונים בפארק העירוני

)נוער וספורט, תרבות. (אנשים

להתאמת פעילויות התרבות והספורט " תובנות"בוצעה תוכנית •
) תרבות נוער וספורט. ( בעירהאוכלוסיהלמגוון 
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. הורחבה פעילות פנאי חיובית לבני נוער בסופי שבוע ובחופשות•
")עיר ללא אלימות(

 חזרה לבית הספר בנושא בטיחות בדרכים בהשתתפות ארוע קויים•
חידון עירוני לתלמידי בתי הספר היסודיים בנושא ,  אנשים4000

ב בכתות "כנס השתלמות והצדעה למפקדי הזה, בטיחות בדרכים
)בטיחות בדרכים. ('ו

 36 -לכהורחב מערך המצלמות העירוני , הוקם מוקד בטחון•
 בהקמות הרעש 42%- ירידה של כ-מנתוני המשטרה. מצלמות

")עיר ללא אלימות. ("בגנים ציבוריים
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 סיורי בטחון ניידים 7הקמת , בוצע שינוי במערך המאבטחים בגנים•
. והערכות טכנולוגית תומכת, גאוגרפייםעל פי חלוקה לאשכולות 

)בטחון(

). ס"ייחודי לכ(הוחל בשידור חי של ישיבות מועצה באינטרנט •
)מחשוב(

 שתושבים  ועובדים יכולים האינטרקטיביותהוגדלו מספר הפעולות •
: ומערכות ממוחשבות אחרות כגון, לבצע באמצעות האתר העירוני

קבלת , מעקב אחר, קבלת חשבונות באמצעות המייל, רישום לגנים
)מחשוב. ( ועוד בנושאי פעילויות תרבותניוזלטרים
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וכן קורס לפיתוח ,  מחזורים של קורסי העצמת עובדים18 קויימו•
)משאבי אנוש והדרכה. (מנהלים

 ניוזלטר, ניוזלטר לעובדים, היערכות להקמת מדיה אינטרנטית•
)דוברות. (לתושבים
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מימוש חזון העיר הירוקה•
שמירה על איזון תקציבי•
הגדלת הכנסות•
שיפור השירותיות לתושב•
תכנון ובקרה ולמידה ארגונית•
העצמת עובדים ומנהלים•

20



60/80גן ילדים 

שבילי אופנייםמבנה הרבנות

 מרכזיים בבניה ציבוריתפרוייקטים – 2012שנת 

שיפוץ היכל התרבות: תרבות
ח"מלש 4.2ס אלי כהן "     שיפוץ מתנ

' שלב ב– הגן הארכיאולוגי פרוייקט     המשך 
בניית משרדים לאגף הרווחה:  רווחה

סירקין –          בניית מועדון קשישים 
אופירה נבון, גורדוןס " בי–שיפוץ קיץ :   חינוך

 גני ילדים בשכונות הירוקות8          הקמת 
בניית מקווה נשים בשכונת עליה:     דת

          בניית מבנה רבנות והמועצה הדתית
ח"מלש 9הקמת אולם ספורט רמז : ספורט

  60   תכנון ותחילת בניית אולם ספורט בשכונה 
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מבני ציבור ) הזמר העברי (60שכונת 
בתכנון ובנ י יה 
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אולם ספ ורט מבט כללי 

צ יב  
ת ק 

–
21.7

 מ ש
ח  "

אולם ספורט שכונת   הזמר העברי
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בית ס פ ר  יסודי כ פ ר  סב א  ש כ ונת הזמ ר  ה עב רי 

ח  " מ ש24.5 –ת קצי ב כולל 
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2012תכנון היכל התרבות 
מכרזים+ תכנון מפורט 
ב א 8/2012 –תחילת ביצוע  

ב של
ת קצי 

2012-
13 ח "  מש 45 "  מש 20מ זה 
 2012ח ב 
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תשתיות וכבישים: 'שלב א– 50ס " המזרחי כהתעשיהפיתוח אזור •
 ורותאביגייל פ"שצ' שלב א–פיתוח מתחם רות בשכונת קפלן •
 תוספת חניות–פיתוח רחוב ברנר •
התמר' ורחהחרוב ' רח: ' שלב א–פיתוח שכונת לוי אשכול •
 מתחם פינוי בינוי ששת הימים– גורדוןפיתוח רחוב •
 צד מזרח–שמחה אסף ' רחפיתוח •
בשיתוף אגף איכות הסביבה-פיתוח הכניסות לעיר  •

גשר מנחם בגין•
 גשרי הולכי רגל4•
קיר אקוסטי מנחם בגין•
תאורת רחוב וחניון ציבורי, ים"שצפ, המשך פיתוח מדרכות•
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 :2012 לשנת  תחבורתייםפרויקטים •
.ש"התעפית וח רחוב : ' שלב א-  B.R.Tפרויקט •
.טירת צבי/  בקטע הכרמל -פית וח רחוב ת ל  חי צפון •
. 531התאמת  רחוב ת ל ח י  דרום לפתיח ת   המחלף בכביש •
. לפי  ת וכ ני ת אב-ביצוע שבילי או פניים •
. שיפו ר מערכת  הרמזורים- פרישמן/טשרנחובסקי/צומת רמז•
.   ירו שלים/ שיפורים בטיחות יים בקטע בר אילן-רחוב הכרמל •
 .בן יהודה/ בגין/טשרנחובסקיבדיקת  כדאיות  להפרדה מפלסית  בצומת  •
יהכתיב ת  תכני ת   אב חדשה ותח יל ת  ביצוע תכני ת  עירונית  לנ וש א חניוני ם וחנ•
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הן שוטף והן , ס"התקציב הגדול ביותר שעמד לרשות עיריית כ•
.פיתוח

ה שנה עוד ג ידול .  של השנים ה א חרונותנמשכת מגמת הצמיחה•
ללא  ( 17% וגידול של 2011 לעומת שוט ף 7.5%נומינאלי של 

.2011יחסית לפיתוח מתוכנן )  יתרות
בשל התייקרויות בשכר וב משק התקציב הריאלי הפנוי  ,   עם זאת•

.  לפעילות גד ל בשיעור נמוך יותר
 על מנת והחסכוןנמשכים תהליכי ההתייעלות לאור זאת •

. לאפשר המשך צמיחה ריאלית בכל התחומים
 בש עורש מעבר להעלאת ארנונה ,  כמו כן חשוב  להזכיר שו ב•

גם   , ) מעליות המדדים80%-המבטא  שעור ש ל כ ( 3.1%של 
 .לא תחול עליה בארנונה למגורים 2012בשנת 

 דגשי ם- 2012תקציב 
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המש ך  שמירה על איזון  תקציבי•
שמירה על  ה מדיניות העירונית ה עקרונית  לג בי תעדוף ת חומי •

 בתוכנית הע בודהוקיימות חינוך
:דגשים מיוח דים נוספים •

תוספת לגינון (שפור פ ני ח זות העיר   : בתחו ם איכות הסביבה–
.'שלב ב,   הפרדה במקו רפ רו ייקטובצוע ) ולגנים הציבוריים

תוכנית (שפור הטפול ב נושא התחבו רה  : בתחו ם ההנדסה–
תוספת משרה , הקמת  ח ניו נים  עיר וניים חדשים, עירו נית חד שה

) הע ר כות לקול ק ור א, BRTהתחלת תוכנית ה, למהנדס ת ח בורה
 

 המשך -דגשים  לתקציב 
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עקרונות פיננ סיי ם מנח ים
 תכנית העבודה ל נהול

המש ך שמי רה  על  ר מ ת  גביה  גבוהה של א רנונה •
% 94-% 93 ש ל בשעורוהיטלים 

המש ך  מ שיכת ע ס קים חדשים וגדולים לעיר •
המש ך הצ מצום בהוצאות ת פעול ומנהלה •
)נקי ון, שמי רה (א ב טכנולוגיה " המ ר ת כ•
.  יציר ת נכסים מניבי ם•

30



31



תקצי ב בלתי רגיל
קר נות בלתי מיועדות

תשלומיםתקבולים

עבודות
קבל ניות

ר כישת
ציוד
יסודי

תכנון ופקוח

ממשלה 
פייס ויעודי

אחר 

קר נות
פיתוח

מלוות בנקים 
גירעון

תקצי ב רגיל

תשלומים תקבולים

הוצאות
קבועות
ושירותי
חובה

מלוותפרעון
רמת שרות
לפי החלטה 

פעמיותח ד 
תוספת שרות

ארנונה 
ועצמיות

השתתפות
ממשלה 
יעודיות

שוטף גירעון

שוטףגרעון
נ צבר גרעון

ה ג ז ב ר

עומס מלוות

מערכת תקציב מוניציפאלי
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2012עקר ונות לבניית התקציב של 
 מאוזנתהצעת תקציב •
לא גירעוניתקצוב •
 להכנת התקציב החדש כבסיס 2011תקציב •
פרט למה שסוכם עליו בשנים , הקפאת מצבת כוח אדם•

קודמות ותוספת תקנים בחינוך ורווחה 
הניתנים לתושבי העיר ולבאים שמירה על רמת השירותים •

. בשער יה
לחינוך וקיימותהמש ך מתן דגש •
, )במונחים ריאליים( לפעילות 2012לאור העובדה שתקציב •

מתקשה לבצ ע את כל סל הפעילות המבוקש על ידי האגפים 
לחלק מהפעילותבתקצ יב מותנה  שמוש –
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ביצ וע שני ם  קו דמ ו ת 

עלויות הפרויקטים

אומד ן הכ נס ו ת 
ממשלה עצמי ו ת 

פע ולו ת   חדשות ומס י ם 

הסכמים   

                 
חדשים

התי יקרוי ו ת 
ו תו צא ו ת מ כרזי ם 

/ ת יק ו נ י ח ק יקה

ח ו ק ההסדרים 

הסכמ י שכר 
קיב ו צי י ם 

גורמים המשפיעי ם על  בניית התקציב
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2012סיכום הצעת התקציב השוטף לשנת 
)₪ באלפי (
 הצעת תקציב  תקציב מותנה 2012

2012
 תקציב מעודכן 

 ביצוע 2009 ביצוע 20112010

         464,723-         495,110-         493,991-         531,246-                           2,045-הכנסות
הוצאות
          265,626          280,861          277,047          291,714                            1,475פעולות
         198,676         212,985         216,943        239,532                               570שכר

         464,302         493,846         493,991        531,246                            2,045הוצאות סה"כ
               421-            1,264-                -                -                                -סה"כ
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מקורות תקציב 2012

ארנונה
51%

עצמיות תרבות
2%

יתר עצמיות
13%

החזרים מקרנות 
הרשות

4%

עצמיות חינוך
6%

משרד הרווחה 
ועצמיות רווחה

7%
משרד החינוך 
וממשלתיים 
אחרים
17%36
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 הצעת תקציב הוצאות 2012

מחשוב
0%

מנהל  כספי
1%

מנהל כללי
3%

מיסים ומענקים 
כללי
7%

הנדסה
4%

הכנסות העירייה
2%

דת
1%

איכות הסביבה
12%

תרבות
9%

חינוך
34%

שונים
12%

תפעול
4%

רווחה
11%



 לפי אגפים2012תקציב הוצאות 
)₪ באלפי ( 

אגף
הצעת תקציב 

2012
תקציב מעודכן

ביצוע 2009 ביצוע 20112010
         31,870         33,905             33,300              35,829מיסים ומענקים כללי

         52,145         56,930             59,169              62,022איכות הסביבה
           3,283           4,506               4,544                4,986דת

         12,328         11,840             13,927              14,113הכנסות + מנהל כספי
         25,807         26,977             20,391              21,732הנדסה
       153,048       163,096           167,746            183,951חינוך

         13,266         12,840             13,114              14,192מנהל כללי
         53,480         54,510             57,306              60,036רווחה
         57,328         63,338             54,168              64,633שונים

         24,908         26,163             26,962              24,258תפעול + מחשוב
        36,839        39,740            43,364             45,495תרבות

      464,302      493,846         493,991           531,246סכום כולל
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תקציב לנפש
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תמצית הצעת התקציב לפי פרק ים
)₪ באלפי ( 

 הצעת תקציב 
2012

 תקציב מעודכן
 ביצוע 2009 ביצוע 20112010

        254,612-        266,626-       278,164-       1-293,057מיסים ומענקים
          10,770-          12,800-         16,011-         2-16,970שרותים מקומיים

        156,317-        166,219-       163,147-       3-177,847שירותים ממלכתיים
          36,163-          39,391-         25,519-         4-28,592מפעלים

            6,862-          10,073-         11,150-         5-14,779מימון והחזרים מקרנות
        464,723-        495,110-       493,991-       531,246-הכנסות סה"כ

           53,310           51,487          55,997          661,569מנהל כללי
           76,773           80,901          85,715          790,815שירותים מקומיים

         259,646         273,708        286,546        8304,533שירותים ממלכתיים
           74,573           87,750          65,732          974,328מפעלים ואחרים

         464,302         493,846        493,991        531,246הוצאות סה"כ
               421-            1,264-                 -                -סה"כ

הכנסות

הוצאות

42



 לפי אגפים2012א "תקן כ
2012אגף תקן 2011תקן

                29.0                               29.0הכנסות + מנהל כספי
                73.4                               70.6איכות הסביבה

                  3.6                                 3.9דת
                69.5                               71.1הנדסה
              836.7                             899.7חינוך

                37.0                               43.0מנהל כללי 
              100.2                             103.3רווחה

              186.9                             196.0שונים (פנסיונרים)
                52.1                               58.4תפעול + מחשוב

              170.6                             169.3תרבות
         1,559.1                        1,644.4סה"כ
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תקציב האגף לתרבות נוער וספורט
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תקציב אגף הרווחה
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תקציב אגף איכות הסביבה
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שעור ההחזר ועומס המלוות מהתקציב הרגיל

כמימון ביניים לפתוח השכונות הירוקות, ח" מש60בשל נטילת אשראי בסך ,  יש גידול בעומס המלוות2009ב 
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ת ק ציב ת ח ו ם 
 פניםל בטחוןבאישו ר   המ ש רד  

 ₪ 813,000אכ י פה

 ₪ 590,000ח י נ וך

 ₪ 292,000פ נאי 

 ₪ 150,000הקשר רחב

 ₪ 219,000רוו חה

 ₪ 380,300מ נהלה 

 ₪ 20122,444,300כ ת ק ציב לשנת "סה

"עיר ללא אלימות"תוכנית 
"עיר ללא אלימות"פירוט תקציב תוכנית 

54ח"אש 1,120 פנים לבטחוןהשתתפות המשרד 



גרעון / עודף שנה
שוטף

סכומים להקטנת 
מסגרת   גרעון נצברגרעון

תקציב
אחוז גרעון 

נצבר מהתקציב
אחוז גרעון 

שוטף מהתקציב

199723,869-5,00077,778239,29833%10%
199818,065-19,30076,543267,73229%7%
199915,349-13,14978,743284,78928%5%
200034,381-10,000103,124302,91334%11%
200115,102-20,00098,226335,72829%4%
20029,240107,466350,61031%3%
20038,304-11,750104,020350,61030%2%
2004-127-2,000101,893353,37629%0%
2005-1,982-25,00074,911379,95720%-1%
2006-559-50,00024,352403,6116.0%0%
2007-266024,086421,5495.7%0%
2008-438023,648441,8255.4%0%
2009-421023,227464,3025.0%0%
2010-1,264021,963493,8464.4%0%
20110021,963493,9914.4%0%

עודף שוטף ו נצבר  /התפתחות הגירעון
)₪באלפי  ( 2011  -  1997 בין השנים 
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.  פ יתוח חדש  בעי ר  תשתיות ומבנים•
תשתיות ומבנים  י שני ם -שד ר וג ושי קום  ה קי י ם  •
פ יתוח א זורי  תעסוק ה ומס ח ר •
מימוש ה  של  תוכנית ה פ ית וח מותנה ב ה כנ סות •
ח "א ש  824,043:  2012-16מס ג רת תוכנית ה פ ית וח •
 ח "א ש   266,292 -2012) ר" תב( תוכנית פ יתוח •

) 2011-  בח"א ש  226,443לעומת (

עיקרי תוכני ת הפ י תוח

58



2011נובמבר 

מקורות התוכנ ית-תקציב הפיתוח

מקורות לתוכנית

מסגרת רב 
שנתית ב אלפי 

₪20122013201420152016

100,00020,00020,00020,00020,00020,000הכנסות מאגרות והיטלים
278,47561,60060,62553,72551,75050,775הכנסות 60/80

             -132,1006,10026,00050,00050,000מכירת מקרקעין

76,50015,00020,00020,00015,0006,500הכנסות כ"ס 50 אזה"ת
587,075102,700126,625143,725136,75077,275סה"כ אגרות והיטלים 

5,0001,0001,0001,0001,0001,000השתתפות התקציב הרגיל
39,675-8,655-7,900-7,700-7,700-7,720-פרעון הלוואת פיתוח 60/80

21,000-4,200-4,200-4,200-4,200-4,200-בניכוי העברה לתקציב רגיל
531,40090,845115,525132,825125,85066,355סה"כ אגרות והיטלים נטו

97,46631,80222,85519,06217,9025,845משרד ממשלה ומקורות חיצוניים

97,46631,80222,85519,06217,9025,845סה"כ חיצוניות נטו
             -             -195,177143,64545,8455,687יתרה בקרנות   הפיתוח 

824,043266,292184,225157,574143,75272,20059סה"כ מקורות



שי מושי התוכני ת לפי אגפים

אגף

 תקציב הוצאות 
רב שנתי 2012-

16
  תקציב הוצאות 

2012
 תקציב הוצאות 

2013
 תקציב הוצאות 

2014
 תקציב 

הוצאות 2015

 תקציב 
הוצאות 
2016

     4,600        4,902           5,674       14,341        13,357      42,874א.הסביבה
        200           200              400            400             400        1,600הכנסות
   21,680      48,380         64,680       62,030        77,540    274,310הנדסה
   12,550      21,300         21,800       27,055        43,090    125,795חינוך
   10,000      42,000         51,800       33,100        79,000    215,900חכ"ל

     1,770        1,770           1,770         1,770          2,170        9,250מחשוב
        300           300              300            300          5,750        6,950רווחה
        900        1,900           1,950         2,500          3,703      10,953תפעול
   20,200      23,000           9,200       42,729        41,282    136,411תרבות

   72,200    143,752       157,574     184,225      266,292    824,043סכום כולל
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 בי צ וע תק צי ב  שנ ה  קוד מ ת

אגף
ביצוע הוצאות 

2010
 תקציב  

 2011הוצאות 

 ביצוע חזוי 
כולל  (2011

) שריון
 תקציב מצטבר 

 2011לסוף 
 ביצוע מצטבר 

 2011לסוף 

 4,666 26,196 19,374 39,832 30,380הסביבה.א

 575 435 858 447הכנסות

 46,396 48,352 51,382 225,751 201,077הנדסה

 21,767 27,850 42,273 80,586 87,125חינוך

 53,859 61,030 63,790 260,461 256,973ל"חכ

 1,190 1,426 1,581 2,467 2,758מחשוב

 441 900 639 2,060 1,959רווחה

 1,774 2,920 2,756 6,129 6,024תפעול

 10,335 24,635 15,427 46,399 39,570תרבות

 140,428 193,884 197,657 664,543 626,312סכום כולל

61 2012 כולל חוזה לביצוע מתקציב 2011שריון 



  פרויקט מחזור הפרדה במ קור
  שדרוג גינון כניסות לעיר

השלמת שלב א שיקום יער קפלן
 רחובות והצטיידות תברואהטאוט  המשך שדרוג מערך 

 עירונית שתביא לחיסכון מהותי    השקייה  שדרוג מערכ ת 
   בצריכת המים

איכות הסביבה

 ח "מל ש 13.4 –ת קצי ב 
62



50ס " כת"אזה  פיתוח תשתיות 
.  שדרוג ושיפוץ מד רכות וכבישים והקמת חניונים

 BRT  השתתפות העירייה ב 
תחבורתיים פרוייקטים  

  שיקום מקלטים ציבוריים
המבנה הנוכחי יחזור    (  הקמת מבנה  לאגף הרווחה 

) בית ספר- המקוריליעודו
  מבנה משרדי האגף לאיכות הסביבה

)מבני חינוך (-  סקר עמ ידות לרעידות אדמה
  תכנון והקמ ת שבילי אופניים

  תכנית תחבורה עירונית

הנדסה

63  ח"מ לש 77.5–ת קצי ב 



60-80  המשך פיתוח תשתיות 
  השלמת ביצוע חי פארק 

 הזמר העבר י60  ביצוע בית ספר יסודי כס 
 הזמר העבר י60  תכנון וביצוע אולם ספורט כס 

 הזמר העברי60  תכנון מרכז קהילתי כס 
80  תכנון בית ספר יסודי כס 

)פרויקט החטיבות(  הקמת פרויקט לדיור בר השגה 

החברה הכלכלית
צי ב 

ת ק
–79

ח  " מ ש



גשר מנחם בגין

צי ב 
ת ק

–4.5
ח  "  מ ש

65



ס" גן ארכיאולוגי כפרוייקט  שלב א 
  תכנון מפורט וביצוע שיפוץ היכל התרבות 

  אולם ספורט רמז
  ובהמשך אולם נוסף  60ס "  אולם ספורט הזמר העברי כ

,80הברון מנשה כס ' בשכ
  המשך מיזוג אולמות ספורט 

.  תכנון מגרש אימונים נוסף לכדורגל
שיפוץ יסודי ושדרוג(  המשך שיפוץ מרכזי תרבות ונוער 

)מרכז קהילתי אלי כהן
לארועי  הקמת מערך  ממוחשב  אינטרנטי למכירת כרטיסים 

.התרבות

תרבות נוער וספורט

  ח"מ לש 41.3–ת קצי ב 
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ח "מוס קייץ  שיפוצי 
גורדון  שיפוץ יסודי בית ספר 

מהם    ) כיתתיים- גנים דו8 (60-80 גני ילדים 16  בניית 
2012 ב 8

 ביס דמוקרטימ"חנ כיתות 2  בניית 
ס"ובהמשך  בי ) ס"חכ ( 60  בניית בית ספר כס 

80בשכונת כס 
ליעודוהשבת מבנה הרווחה (ס תיכון דתי לבנים "  בי

)כבית ספר
מבנה (   שיפוץ והתאמות לבתי ספר לחינוך מיוחד 

) הישןהאמר

חינוך
  ח"מ לש 43 –ת קצי ב 
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רווחה

שיפוצים במועדוני קשישים שונים     
סירקין  העתקת מועדון 

 תכנון וביצוע–  מרכז הורים ילדים 
  השתתפות בהק מת מרכז יום חדש  לקשיש

  הקמת מבנה  אגף רווחה

  ח"מ לש 5.8 –ת קצי ב 
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תפעול מחשוב והכנסות

 שדרוג מער כות מחש וב פרוייקט  המשך 
 עיר ללא אלימות פרוייקט  המשך רכש והתקנת מצלמות 

  שדרוג מערכ ות כיבוי אש בבתי ספר
 תיק בניין פרוייקט  

  חיבור המקלטים הציבוריים לתקשורת

  ח"מ לש 5.9 –ת קצי ב 
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מועצת העיר מתבקשת לאשר את  
: הנושאים הבאים 

ח" מש531 – 2012לשנת תקציב העירייה •
 משרות 1644 א ושכר"תקן כ•
ח " מש2.045 בהכנסות  תקציב מו תנה•
ח" מש824 – 2012-2016מסגרת תוכנית פיתוח  •
.ח" מש266.3 – 2012) ר"תב(תקציב פיתוח  •
מותנה  + ר"תב+  שוטף 2012כ תקציב עירייה "סה•

.ח" מש799.3 –
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תודה על ההקש בה
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דגשים  למדינ יות פיננ סית 
לטווח הרחוק

, חטיבות(תכנון פריס ת  ת קצי בי פתוח על צ יר ז מן •
) . יהודה- בן'צפ

.  מ ניבים מ ת קציב  הפיתוח פר וייקטיםיציר ת •
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2011דצמבר 

דגשים  לתוכנ ית הפיתוח

המ שך הפיתוח המו א ץ ב שכונות הירוקות  •
50ס " בכהתעשיההתח לת  הק מ ת פא ר ק  •
 בבית  ס פר הירוק 'וב 'השלמ ת  שלבים א•
 1000שיכיל , 60-תחיל ת בניית  אולם ספורט ב•

מושבים
בניית  אולם ספורט בבית  ס פר ר מ ז •
התח לת  שפוץ היכל הת רבות •
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נ ספחים

75



76

היררכית , תוכנית עבודה שנתיתבניית תהליך משתף של חשיבה וכתיבת •
) בוצע(בממשק לתקציב , ומדידה

) בוצע (  2011 -יצירת תוכנית עבודה כזו  כבר ל•
בוצע  (התקשרויות רכש והצטיידות : לתחומי צוותי מצוינות 5הפעלת  •

רווחיות   ,)בוצע ו המלצות יו ש מו חלקית (ת הליכי עבודה  ,)והמלצות יו ש מו
בוצע והמלצות טר ם  (יוזמה ויזמות  ,)בוצע והמ לצות יושמו (תפעולית 

  )בוצע  ונמצא בשלבי יישו ם (ומבנה ארגוני    )יושמו 
של שילה מול כל תוכנית האב האסטרטגית השלמת תהליך אישור •

 והשלמת )בש לבי ביצוע סו פיים (הגורמים ובהמשך העברתה לציבור 
תוך שילובן בתוכניות העבודה , נדבכים נוספים של תוכניות אב קונקרטיות

,   )מבוצע(תר בות  ,)2012נדחה ל (רווחה   , )מ בוצע(ספורט  (השנתיות 
הומ ר  לגזי (פסולת  , )מבוצע במסגר ת  תכנית אב  של תו בנות( נוער 
שילוט   , )בוצע(אנטנות סלולאריות ,  ) בוצע( שבילי אופנים ,)חממה

  ) )בתחילת בצוע (
מבני , ח"מוס ובנוי לשפוץתוכניות עבודה רב שנתיות הנדסיות כתיבת •

טר ם ר א יתי  , בתחילת בצוע(מתקני ספורט  , מבני עירייה, תרבות
) תוצרי ם 

חזרה 
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לייעול התכנון , עירונית חדשהתוכ נית מתאר הער כו ת להכ נת •
, מבוצע(אחוד תוכנ יות קימות  וקבלת עצמאות תכנ ונית , המפורט

)לקראת בחירת מתכננים, הוקם צוות בראשות אורי קידר
והסמכ ת ) ע"תלמ (תוכניות למיזם עירוניהטמעת תהליך כתיבת •

לא הוסמכו , הוטמע ב אופן חלקי, נכתב  תהליך( פרוייקטורים
)פרויקטורים

, בתהל יך בצוע(בעירייה ספר תהליכ י ונוהלי העבוד ה ע ד כון כתיבת •
) נהלים חדשים20נכתבו כ 

)בוצע(תכנון אסטרטגי ובקר ה , פונקציה ח ד שה לתכנוןיצירת •

חזרה 
+ 5ציון חציון ל" מנכ–מוביל יעד 



תכנון מת ח ם ,  אולמות ספורט2 בניית –המשך קי דו ם ו ח יזו ק הספ ורט בעיר •
: יחודיים פרוייקטים,יישום פרקים מתוכנית האב לספורט, 80 בשכונה ספורטק   

. ומתגלג ל יםמירוץ, הרחב ת  אירועי ספורט עממי, הליכה, "זוזו",    שחיה

שיפוץ מרכז , שיפוץ היכל התרבות העירוני– שדרוג מוס דו ת  ומרכזים קהילת יי ם•
 ב שילוב רייזלת כנון מת ח ם בית , 60תכ נון מרכז קהילתי בשכונה ,     אלי כהן

תכנון שיפוץ מרכז , )חלו פת גלר(29תכנון חלופות למצ ב  וגלריה , השכ לת  מבוגרים
.נוער עירוני

לפעילות תרבות קהילתית " תובנ ות"יישום תכנית -פע ילו יו ת תרבות חדש ו ת •
".ע יר לומדת"תחילת יישום תוכנית ,     במרח ב הפתוח

 מהלך לשיתוף הורים צעירים לילדים –טיפ ו ח שכב ת הנוער והצעירי ם בעיר •
ס למנהיגות "בי, "29ג לריה "וב, ב" יישום תוכנית עסקי ת במ צ ,"תובנות "בשתוף    

.    צעירה בשיתוף בתי ספר ואגף החינוך

חזרה
78



.הפעלת מפעל המנויים ורכש מופעים תוך הערכות לתקופת שיפוץ ההיכל

.מקהלות ולהקות, תזמורת קאמרית,ישום תכנית רב  שנתית לאנסמבל תיאטרון 

.הקמת תאגיד עירוני לתרבות מוסיקה ופנאי

.התנעת תהליך של הקמת מוזיאון לילדים

. יישום התוכנית להרחבת פעילות כמרכזי תרבות בפריסה א גפית– ספריות

, ספר תולדות בתי הכנסת,ספריה לכתבי קודש(לתרבות תורנית הנעת תוכנית רחבה 
).מצווה- ברפרוייקט, ך עירוני"חידון תנ

הרחבת ,  שנים לעיר110 ארועי, פסטיבלי שירה בינלאומיים- ח דשים ארועים
.תחרות נגינה ופסטיבל מוסיק ה ק אמרית לכלי נשיפה,  הקיץארועי

                            
חזרה
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על בסיס התכנית הרב שנתית  ,יישו ם  תוכנית  עבוד ה לשדרוג מוסדות  חינוך•
. 2011   שאושרה בשנת 

מבני , בתי כנסת, מ קוואות  (ביצוע סקר פ יזי ותי עוד מצ ב קיים  במוסדות ה דת•
בשיתוף , ובניית תוכנית עבודה רב שנתית לבניה ושיפוץ המבנים)    דת שונים

.   המועצה הדתית עד סוף רבעון שלישי

ביצוע סקר מבנים וקביעת צרכים וסדרי  –  חיזוק מבנים כנגד רעידו ת  אדמה •
 קביעת קריטריונים והתניות להקצאת  :כולל,    עדיפויות לתכנון עד סוף רבעון שני

נית    תקציבים עירוניים לחיזוק המבנים תוך שילובם פרויקטים במסגרת תוכ
.   העבודה

ותכנון , עד סוף השנהתכנון משר די ם חדש ים לאגף איכו ת הסביבה ובניית ם  •
.   משרדים נוספים לאגף הרווחה עד סוף השנה

חזרה
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