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26.5.19
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סעיףהנושא
תכנון שנתי 

2019
הוצאותהכנסות

כ "סה
שימושים

דמי ניהול החברה 
 5%הכלכלית 

מהכנסות קבלן
הערות

-603,2000603,200-603,200מנהלה2

-166,0000166,000-166,000הנהלת חשבונות3

104,900,644104,779,644104,900,644-121,0003,002,406פרויקטים4

-1,464,2901,167,218395,790771,428נכסים5

-2,311,4651,294,0001,016,465277,535פינוי אשפה6

-593,500280,500280,5000אחזקת מגרש סינטטי עירוני7

-819,000445,000352,00093,000שוק עירוני8

-936,100800,000136,100663,900שטחי פרסום9

-77,14177,14177,1410בריכת שחייה10

160,0000160,000-160,000סיוע לעיריה11

112,031,340108,843,503108,087,840755,6633,002,406

2019 תכנון תקציב החברה הכלכלית לשנת 

ריכוז תקציב לפי מחלקות

2019כ כללי לתקציב "סה

 800,000₪מתוך סכום זה יועבר לעירייה 



2

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2019

הוצאותהכנסות
כ "סה

שימושים

50,00050,000-50,000יעוץ משפטי35004

18,00018,000-18,000ביטוח דירקטורים35005

4,0004,000-4,000חבות מעבידים+ ביטוח משרד 35006

11,10011,100-11,100מתנות לחג+צרכי משרד35010

6,0006,000-6,000אחזקת משרד35011

4,0004,000-4,000הקמת אתר/ אינטרנט / טלפון 35012

10,00010,000-10,000השתלמויות350112

8,0008,000-8,000אגרות35013

800800-800מים35020

900900-900פלאפון- ל "מנכ35021

55,00055,000-55,000רכב ליסינג- ל "מנכ35022

17,10017,100-17,100דלק- ל "מנכ35023

8,5008,500-8,500מיחשוב35027

12,00012,000-12,000קופה קטנה35050

263,000263,000-263,000שכר- ל "מנכ35070

108,000108,000-108,000שכר מזכירה35072

15,50015,500-15,500שכר מנקה- ניקיון 35073

5,0005,000-5,000ריביות+בנקים עמלות37010

6,3006,300-6,300קופת עובדים610006

603,2000603,200-603,200

מדפסת, שי לחג, כולל דואר

 1,000₪כולל אחזקת אינטרנט שנתי 

כ מנהלה"סה

מנהלה

הערות

רישיון שנתי+ טמל + שרות ענן

רשם החברות, דמי חבר

 שח1,000חניה שנתית + ל"כולל עמלת משכ

תיק עזרן



3

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2019

הוצאותהכנסות
כ "סה

שימושים
הערות

טמל+חשבשבת+כולל שיקלולית8,0008,000-8,000שירות- תוכנות 35007

13,00013,000-13,000רואה חשבון35008

142,000142,000-142,000שכר מנהלת חשבונות 35071

הדפסות + כולל שיקים בהזמנה3,0003,000-3,000צרכי משרד35110 כ "סה
166,0000166,000-166,000הנהלת 

4

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
2019ביצוע 2018יתרת /גורם מממןסעיף

ביצוע עודף 
2019לשנת 

דמי ניהול החברה 
 5%הכלכלית 

מהכנסות קבלן
ר"תב/הערות 

112,000112,000פניםשכר מנהלת פרויקטים35094

4,0004,000פניםהוצאות משרדיות33058

הערכה5,0005,000ל"חכהכנסות והוצאות ממכרזים35029

6,687,2236,687,223200,617804תחבורההרצל- ארלוזורוב 15005

269,274269,2748,078848חינוךס מגינים"חיזוק בי- בתי ספר 15443

4,064,6544,064,654121,940852חינוךס תל חי"חיזוק בי15852

479,524479,52414,386854חינוך'שלב א- ס דנציגר "חיזוק בי10854

197,274197,2745,9181011תחבורהכיכר ברל+ הרצל - יהודה הלוי 15702

176,746176,7465,3021059פיסגן משחקים דן11059

632,541632,54118,9761147פיספיס- גן רמז 15025

3,1253,125941154קלור/שיכוןמגרש בימת תל חי15465

27,183-27,183-8151167-תחבורהוורדים חדש11167

13,120-13,120-3941186-תחבורההרצל/הסדרת ציר ברל כצנלסון11186

3,9323,9321181194פיסגן משחקים שפרינצק צפון11194

תקציב מקורי

פרוייקטים

הנהלת חשבונות



192,533192,5335,7761208תחבורהארלוזורוב הרצל11208

77,49277,4922,3251222פיסס מגינים"בי11222

14,098,36414,098,364281,9671255ת"תממנהלת אזורי תעשייה11255

504,299504,29915,1291270תחבורה90כביש -תל חי- חיבור ארלוזרוב 11270

123,932123,9323,7181299פיסבית החאן11299

288,863288,8638,6661303פיסגן אחד העם11303

427,350427,35012,8211304פיסגן מנחם בגין11304

105,272105,2723,1581326תחבורהסימון כבישים11326

213,675213,6756,4101337פיסגן רקפת11337

602,861602,86118,0861361תחבורה99מעגל תנועה כביש 11361

85,47085,4702,5641371פיסמ.ל.ע11371

234,620234,6207,0391377פיסס רננים"ביה11377

470,085470,08514,1031379פיס/נגב גלילס רמבם"שיפוץ בה11379

470,085470,08514,1031380פיס/נגב גלילס יצחק הנשיא"שיפוץ ביה11380

969,812969,81229,0941383תחבורההסדרת כביש עליית הנוער11383

468,198468,19814,0461384טוטושיפוץ אולם ספורט עירוני11384

512,821512,82115,3851385טוטומגרש שחבאק11385

83,69583,6952,5111386טוטוסקייטארק- חי -תאורה המגרש תל 11386

542,222542,22216,2671417משרד החינוךבימת תל חי- ס לאוטיסטים "ביה11417

117,273117,2733,5181418פיסס עוזיאל"שיפוץ ביה11418

3,136,3533,136,35394,0911422חינוך/שיכוןשיקום קירות תמך1422

85,47085,4702,5641427פיסגן בני מלך11155

מוזיאון עירוני
/ נגב גליל 
תיירות

1,538,4621,538,46246,154

683,761683,76120,513פיסגן אתגרי 

1,196,5811,196,58135,897ל"קקגן משחקים גן המדע

1,818,8031,818,80354,5641437תחבורההסדרת רחוב הבנים

256,410256,4107,692נגב גליל/פיסגן משחקים שפרינצק דרום

854,701854,70125,6411403כלכלהשיקום פיזי איזור תעשייה דרומי

1,051,2821,051,28231,5381356כלכלהתעשייה.א-שיקום פסולת פארק טכנולוגי

5,128,2055,128,205153,846טוטואולם התעמלות



WE WORK534,188534,18816,0261395מרכז עסקים 

1,282,0511,282,05138,4621173פניםמרכז הפעלה

256,410256,4107,6921155תחבורה90כביש - כביש אופניים 

170,940170,9405,128תחבורהרחוב הירדן- שבילי אופניים 

683,761683,76120,513פיסשיפוץ אולם האיגלו

170,940170,9405,128שילוט רחובות העיר

384,615384,61511,538תחבורהצומת יקותיאל אדם

341,880341,88010,256תחבורהפיתוח עורק-הסדרת רחוב יקותיאל אדם

256,410256,4107,692תחבורהסיני-הסגרת רחוב הרצל מיצחק שדה

393,162393,16211,795תחבורהחומה ומגדל

102,564102,5643,077תחבורהצומת סיני

85,47085,4702,564תחבורה(תכנון)חנה סנש ברנר 

170,940170,9405,128תחבורהתחנת קצה בביג

213,675213,6756,4101434תחבורהת צפוני"תחנת קצה אז

42,73542,7351,2821433תחבורהת צפוני" תחנות אז2הסדרה הנדסית 

384,615384,61511,5381436תחבורה21רה ארגון - תחנות ברחבי העיר 

51,28251,2821,5381448תחבורהברנקו וייס/תכנון הסדרי בטיחותרחוב הנשיא

341,880341,88010,2561405נגישות לתחנות אוטובוס ברחבי העיר

81,27281,2722,438ישן מול חדשרחוב דן

55,55655,5561,667ישן מול חדשרחוב דן דיין

128,205128,2053,846דוד שמעוני+אלי כהן+9חניון +גינון חנה סנש

367,521367,52111,026פיסגן רחוב הבנים

299,145299,1458,974פיסרחוב עולי הגרדום- גן איילים 

854,701854,70125,641פיסגן המצודות

1,538,4621,538,46246,154פיסגן חורשת הנופלים

149,573149,5734,4871232פיסהחווה החקלאית כיתות

4,273,5044,273,504128,205חינוךביצוע א- ס לאוטיסטים "ביה

119,658119,6583,590חינוךגוונים- ס לאוטיסטים "ביה

213,675213,6756,410ספריה עירונית

149,573149,5734,4871308חינוךהחווה החקלאית 

170,940170,9405,128חינוךברנקו וייס

170,940170,9405,128פיסמצודות קרית שמונה



126,350126,3503,7901360שיכון804תכנון מועדון נוער במגרש 

124,160124,1603,7251360שיכון802תכנון בית הכנסת במגרש 

128,205128,2053,8461360שיכון806תכנון בית הכנסת במגרש 

229,000229,0006,8701360שיכון805 כיתות גן ילדים במגרש 4תכנון 

695,000695,00020,8501360שיכון801ס וספריה במגרש "תכנון מתנ

90,00090,0002,7001360שיכון802תכנון מקווה טהרה במגרש 

188,100188,1005,6431360שיכון803 כיתות במגרש 3תכנון מעון יום 

219,000219,0006,5701360חינוך802 כיתות גן נוספות במגרש 2תכנון 

658,560658,56019,7571360שיכון801 מקומות ישיבה 500תכנון אולם ספורט 

898,000898,00026,9401360שיכון805 כיתות במגרש 18תכנון בית ספר יסודי 

1,872,0001,872,00056,1601360שיכון801 כיתות במגרש 30תכנון בית ספר על יסודי 

1,811,9661,811,96654,3591347הגנת הסביבההתייעלות אנרגטית

1,311,7571,311,75739,3531347משרד הכלכלההתייעלות אנרגטית

1,777,7781,777,77853,3331347משרד הפניםהתייעלות אנרגטית

3,974,3593,974,359119,231הגנת הסביבהשטח פתוח פרטי

854,701854,70125,641משרד הרווחהשיפוץ ומיגון מבנה  רווחה

1,709,4021,709,40251,282משרד התיירותתשתיות תיירותיות

427,350427,35012,821משרד השיכוןשיקום רחוב שטרנחובסקי ארלוזורוב

444,444444,44413,333איזי/טוטושירותים מגרש סינטטי

17,948,71817,948,718538,462פניםצומת גיבור

4,102,5644,102,564123,077חינוךהחווה החקלאית

119,658119,6583,590פניםתכנון כלכלי

162,393162,3934,872פניםהשמשה והפעלת הטרמינל

273,504273,5048,205פיסגן הכורדים

358,974358,97410,769נגב גליל/פניםגנים מוסיקלים

649,573649,57319,487פיס2019סקר בטיחות מוסדות חינוך 

128,205128,2053,846פניםמערכות השקייה

170,940170,9405,128משרד השיכוןמדרכות בימת תל חי חדש

71,79571,7952,154משרד החינוךחווה חקלאית/שיפוץ חממה טכנולוגית

104,900,6440104,900,6443,002,406 כ פרוייקטים"סה

9%לא נלקח בחשבון זה שכר תכנון ופיקוח 



5

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2019

הוצאותהכנסות
כ מקורות "סה

ושימושים

150,000150,000150,000הכנסות דירות 10001

770,000770,000770,000הכנסות עסקים 10002

5,0005,000-5,000אחזקת והשקעות דירות 30010

5,0005,000-5,000אחזקת והשקעות עסקים 30002

2,0002,000-2,000דירות- ייעוץ משפטי 30005

25,00025,000-25,000עסקים - ייעוץ משפטי 30012

208,332208,332-208,332החזר הלוואה- סלילים חולה 7060120

45,14045,140-45,140ריבית הלוואה- סלילים חולה 37008

98,71898,71898,7180מגדלים- אנטנות סלולר 10032

76,50076,500076,500סלקום- אנטנות 10030

72,00072,000072,000התנור- אנטנות 10132

2,6002,600-2,600גינון30102

4,0004,000-4,000יעוץ משפטי - מנחת 32103

1,464,2901,167,218395,790771,428

עד /   { חודשים12* ₪ 4,141.75} 2017מחודש ינואר 
סיום תהליך עיקולים

עירייה/ ל "חכ

הכנת חוזים , טיפול בחייבים

סלילים , שוטף נכסים, שוק הדוכנים עד /  { חודשים12* ₪ 17,361} 2017מחודש ינואר 
סיום תהליך עיקולים

נכסים

הערות

תכנון תקציב הכנסות מדירות עשוי להשתנות עקב 
מכירת דירות

כ"סה



6

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2019

הוצאותהכנסות
כ "סה

שימושים

1,240,0001,240,0001,240,000פינוי אשפה מפעלים 12002

קרן שיקום+כולל הטמנה30,00030,00030,000(מלקוחות מזדמנים)הובלה לאתר חגל +הטמנה12001

24,00024,00024,000פינוי אשפה שוק 12009

136,000135,000-135,000שכר נהג   32001

700700-700פלאפון30049

40,00040,000-40,000סולר ושמנים32020

10,00010,000-10,000אחזקת מכולות32010

119,765119,765-119,765רכישת משאית

192,000192,000-192,000הובלה לאתר חגל32031

480,000480,000-480,000הטמנה באתר חגל32049

2,0002,000-2,000אחזקת תחנת מעבר 32032

15,00015,000-15,000אחזקת משאית32021

20,00020,000-20,000משאית ביטוחים ורשיונות32022

2,0002,000-2,000טיפול משפטי32039

2,311,4651,294,0001,016,465277,535

אשכול גלילי

כולל ביוב ומים

כ"סה

כולל החזר בלו

כולל תיקון מכולות, כולל חשמל דחסן 

עמלות+החזר חודשי  ₪ 121,416:עלות הלוואה

אורי משה

{עיסקי, תעשייה}פינוי אשפה 

הערות

כולל הכנסות מפינוי לעיריה



7

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2019

הוצאותהכנסות
כ "סה

שימושים

50,00050,00050,000הכנסות מזדמנים17101

115,250115,250115,250הכנסות מעיריה17100

115,250115,250115,250ל"השתתפות החכ

90,00090,000-90,000ע מנהל"שכ380000

90,00090,000-90,000עובד ניקיון 380014

55,00055,000-55,000חשמל380006

8,0008,000-8,000מים380007

3,0003,000-3,000אגרות380009

2,0002,000-2,000מיחשוב380019

25,00025,000-25,000אחזקת דשא380012

7,5007,500-7,500אחזקה כללית380005

32,50032,500-32,500ריהוט וציוד

593,500280,500280,5000

2019ע "ל תעמוד ביעדי ההכנסות לשנה"בתנאי שהחכ - 50/50הסכם אחזקה עם הרשות הינו : הערה

העיריה משלמת 

( כולל מעמ38,000)מסרקת לדשא 

כ"סה

הערות

העיריה משלמת

אחזקת מגרש סינטטי עירוני



8

/ הנושא
סעיף 

סעיף
תכנון שנתי 

2019
הוצאותהכנסות

כ מקורות "סה
ושימושים

320,000320,000320,000שוק עירוני חוזים 11002

125,000125,000125,000שוק עירוני מזדמנים11001

95,00095,000-95,000שוק עירוני  שכר מפקח 31001

3,5003,500-3,500אחזקה31011

2,0002,000-2,000פלאפון/ טלפון 31012

2,0002,000-2,000אגרות31035

10,00010,000-10,000תאורה- השקעה 31011

2,0002,000-2,000משפטיות 31015

25,00025,000-25,000פינוי אשפה 32017

17,00017,000-17,000חשמל31010

7,5007,500-7,500מים31017

ניקיון בנישו+ניקיון מזדמן40,00018,000-18,000ניקיון שוק 31021

170,000170,000-170,000אבטחה31020

819,000445,000352,00093,000כ"סה

שוק עירוני

הערות



9

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2019

הוצאותהכנסות
כ מקורות "סה

ושימושים

מסכים+בילבורד+קוביות+כולל שלטים מוארים750,000750,000750,000שילוט פרסום 16000

קרנות רחוב+ריבועים50,00050,00050,000משבצות אזורי תעשייה 16006

80,00080,000-80,000שיווק 36008

2,5002,500-2,500התקנה +אחזקה36001

2,0002,000-2,000טיפול משפטי +אגרות 36003

600600-600פלאפון 36006

50,00050,000-50,000השקעות44007

1,0001,000-1,000פרסום שונות36005

936,100800,000136,100663,900כ"סה

10

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2019

הוצאותהכנסות
כ מקורות "סה

ושימושים
הערות

25,64125,64125,6410שכר דירה 14045

50,00050,00050,0000חשמל14034

1,5001,5001,5000טלפון14047

77,14177,14177,1410כ"סה

בריכת שחייה

שטחי פרסום

הערות



11

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2019

הוצאותהכנסות
כ מקורות "סה

ושימושים

160,000160,000-160,000סיוע לעיריה32336

160,0000160,000-160,000כ"סה

סיוע לעיריה

הערות

עובדי ניקיון איזורי תעשייה
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