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סעיףהנושא
תכנון שנתי 

2018
הוצאותהכנסות

כ "סה
שימושים

דמי ניהול 
החברה 

הכלכלית 
5% 

הערות

-584,4000598,200-598,200מנהלה2

-207,5000207,500-207,500הנהלת חשבונות3

90,080,54690,080,54690,080,54604,093,971פרויקטים4

-1,356,733860,000496,733363,267נכסים5

-1,510,700805,000705,70099,300פינוי אשפה6

-180,0000180,000-180,000פינוי אשפה עירוני7

-716,480411,600411,6000אחזקת מגרש סינטטי עירוני8

-944,000520,000424,00096,000שוק עירוני9

-848,100690,000158,100531,900שטחי פרסום10

-123,955123,955123,9550בריכת שחייה11

255,089124,000124,0000סימון כבישים12

96,807,50393,615,10193,510,334104,7674,093,971

2018 תכנון תקציב החברה הכלכלית לשנת 

ריכוז תקציב לפי מחלקות

2017כ כללי לתקציב "סה

 800,000₪מתוך סכום זה יועבר לעירייה 



2

/ הנושא
סעיף 

סעיף
תכנון שנתי 

2018
הוצאותהכנסות

כ "סה
שימושים

48,00048,000-48,000ריטיינר- ייעוץ משפטי 350004

30,00030,000-30,000יעוץ משפטי35004

15,50015,500-15,500ביטוח דירקטורים35005

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

8,5008,500-8,500מתנות לחג+צרכי משרד35010

5,0005,000-5,000אחזקת משרד35011

5,2005,200-5,200הקמת אתר/ אינטרנט / טלפון 35012

1,5001,500-1,500אגרות35013

2,0002,000-2,000פרסום35014

1,0001,000-1,000מים35020

700700-700פלאפון- ל "מנכ35021

48,50048,500-48,500רכב ליסינג- ל "מנכ35022

14,00014,000-14,000דלק- ל "מנכ35023

6,0006,000-6,000מיחשוב35027

5,0005,000-5,000כיבוד ואירוח35050

260,000273,000-273,000שכר- ל "מנכ35070

105,000105,000-105,000שכר מזכירה35072

14,50015,300-15,300שכר מנקה- ניקיון 35073

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

5,0005,000-5,000קופת עובדים610006

584,4000598,200-598,200

3

תיק עזראן

הדפסות, שי לחג, כולל דואר

מנהלה

הערות

כ מנהלה"סה

הנהלת חשבונות

טמל, מערכת ענן

ל"כולל עמלת משכ



/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

שימושים

5,0005,000-5,000שירות- תוכנות 35007

13,00013,000-13,000רואה חשבון35008

15,00015,000-15,000ביקורת35052

162,000162,000-162,000לבדוק- שכר מנהלת חשבונות 35071

2,5002,500-2,500צרכי משרד35110

207,5000207,500-207,500

4

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
ביצוע עודףביצועהקצאה/גורם מממןסעיף

דמי ניהול 
החברה 

הכלכלית 
5% 

מהכנסות 
קבלן

ר"תב/הערות 

82,00082,000פניםשכר מנהלת פרויקטים35094

3,0003,000פניםהוצאות משרדיות33058

הערכה5,0005,000ל"חכהכנסות והוצאות ממכרזים35029

271,3680271,36813,568690317,500.00כופר חניה9חניון 15462

162,3930162,3938,120739190,000.00משרד השיכוןתכנון- ' מרכז הכיכרות שלב ב15793

129,2900129,2906,465798תחבורהתל חי- ארלוזורוב 15901

6,689,30506,689,305334,465804תחבורההרצל- ארלוזורוב 15005

4,130,29504,130,295206,515848חינוךס מגינים"חיזוק בי- בתי ספר 15443

3,846,15403,846,154192,3088504,500,000.00משרד החינוךם"ס רמב"ביה- חיזוק - בתי ספר 11850

הערות

פרוייקטים

תקציב מקורי

טמל+חשבשבת+כולל שיקלולית

כולל שיקים בהזמנה

כ הנהלת חשבונות"סה

י השוואת עובדי "ל עפ"חכ.ע ע"הסדרת שכ
ל"רשות לפי חוזר מנכ 10,00010,000ל"ע חכ"הסדרת שכ

-10,000



4,064,65404,064,654203,2338524,755,645.00חינוךס תל חי"חיזוק בי15852
4,597,72004,597,720229,8868545,379,332.00חינוך'שלב א- ס דנציגר "חיזוק בי10854

371,7710371,77118,5891011תחבורהכיכר ברל+ הרצל - יהודה הלוי 15702

170,9400170,9408,5471059200,000.00פיסגן משחקים דן11059

9,91209,9124961071פיסגן משחקים חבצלת נורית11071

256,4100256,41012,8211076300,000.00פיסגן משחקים חנה סנש11076

128,2050128,2056,4101078150,000.00פיסגן משחקים אלי כהן11078

1,709,40201,709,40285,47011472,000,000.00פיספיס- גן רמז 15025

1,025,64101,025,64151,28211541,200,000.00קלור/שיכוןמגרש בימת תל חי15465

158,1200158,1207,9061155185,000.00כביש אופניים11155

777,3460777,34638,8671166תחבורההסדרת בטיחות כניסה תל חי11166

6,410,25606,410,256320,51311677,500,000.00תחבורהוורדים חדש11167

1,282,05101,282,05164,10311731,500,000.00פניםמרכז הפעלה1173
153,9090153,9097,6951174חינוךדרכא מעלית- הנגשה פזית אולפנית 11174

37,078037,0781,8541179טוטו'שלב א- איצטדיון עירוני 11179

711,2820711,28235,5641186832,200.00תחבורההרצל/הסדרת ציר ברל כצנלסון11186

149,5730149,5737,4791194175,000.00פיסגן משחקים שפרינצק צפון11194

225,0310225,03111,2521196תחבורההסדרת ציר הרצל קטע אמצעי11196

6,410,25606,410,256320,51312087,500,000.00תחבורהארלוזורוב הרצל11208

77,492077,4923,8751222פיסס מגינים"בי11222

85,470085,4704,2741224100,000.00פיסגן תקומה11224

140,7960140,7967,0401225164,731.32פיסאק'ס קורצ"בי11225

158,1200158,1207,9061228185,000.00פיסמועדון הצופים11228

176,0680176,0688,8031232206,000.00משרד החינוךהחווה החקלאית חשמל15402

167,5210167,5218,3761232196,000.00משרד החינוךהחווה החקלאית כיתות15402

354,6030354,60317,7301254414,885.00ש"משבהיכל התרבות11254

13,518,542013,518,542270,371125519,000,000.00ת"תממנהלת אזורי תעשייה11255



299,1450299,14514,9571263350,000.00פיסדוד שמעוני- גן משחקים 11263

213,6750213,67510,6841264250,000.00פיסקרן היסוד- גן משחקים 11264

427,3500427,35021,3681265500,000.00פיסערוגות הבושם- גן משחקים 11265

170,9400170,9408,5471266200,000.00פיסברל כצנלסון- גן משחקים 11266

2,222,22202,222,222111,11112702,600,000.00תחבורה90כביש -תל חי- חיבור ארלוזרוב 11270

605,4360605,43630,2721281טוטו'שלב ב- איצטדיון עירוני 11281

427,3500427,35021,3681281500,000.00טוטו'שלב ב- איצטדיון עירוני 11281

290,5980290,59814,5301283340,000.00פיסגן כושר משולב משמר הגבול11283

213,6750213,67510,6841295250,000.00פיסס המתמיד"ביה11295

128,2050128,2056,4101296150,000.00פיסס מצודות"ביה11296

123,9320123,9326,1971299145,000.00פיסבית החאן11299

299,1450299,14514,9571300350,000.00פיסגן משחקים ירקון11300

299,1450299,14514,9571301350,000.00פיסגן אליהו11301

170,9400170,9408,5471302200,000.00פיסגן צמרת הגליל11302

299,1450299,14514,9571303350,000.00פיסגן אחד העם11303

427,3500427,35021,3681304500,000.00פיסגן מנחם בגין11304

1,276,00001,276,00063,80013071,492,920.00פיס+ רווחה מבנה רווחה15461

149,5730149,5737,4791308175,000.00פיסהחווה החקלאית11125

299,1450299,14514,9571310350,000.00פיסס יצחק הנשיא"ביה11310

42,735042,7352,137131150,000.00פיסס רננים"ביה11311

85,470085,4704,2741312100,000.00פיסגן סביון11312

64,103064,1033,2051313פיסגן אחווה11313
75,000.00

64,103064,1033,205131475,000.00פיסגן השלום11314

42,735042,7352,137131550,000.00פיסגן חבצלת11315

42,735042,7352,1371316פיסגן רמה11316
50,000.00

213,675213,67510,6841337250,000.00פיסגן רקפת11337



299,1450299,14514,9571348350,000.00קרן קלורמגרש ספורט ארתור פוקס11348

3,589,74403,589,744179,48713614,200,000.00תחבורה99מעגל תנועה כביש 11361

117,0940117,0945,8551363137,000.00פיסס מצודות"אולם התעמלות ליד ביה11363

13,675013,675684136416,000.00פיסס דצינגר"אולם התעמלות ליד ביה11364

11,111011,111556136513,000.00פיסמרכז גיל הרך11365

5,128,20505,128,205256,4106,000,000.00טוטואולם התעמלות

213,6750213,67510,684250,000.00משרד החינוךבימת תל חי- ס לאוטיסטים "ביה

1,709,40201,709,40285,4702,000,000.00חינוךברנקו וייס

2,521,36802,521,368126,068תחבורההסדרת כביש עליית הנוער
2,950,000.00

2,051,28202,051,282102,5642,400,000.00תחבורההסדרת רחוב הבנים

512,8210512,82125,641600,000.00טוטומגרש סחבאק

מוזיאון עירוני
/ נגב גליל 
תיירות

1,965,81201,965,81298,291
2,300,000.00

WE WORK384,6150384,61519,231מרכז העסקים 
450,000.00

213,6750213,67510,684משרד השיכוןספריה העירונית
250,000.00

726,4960726,49636,325פיססקייטפארק
850,000.00

85,470085,4704,274פיסמ.ל.ע
100,000.00

0000ת"חפפארק המטוס
2,497,659.00

2,991,45302,991,453149,5733,500,000.00חינוךשיפוץ בתי ספר

90,080,546090,080,5464,093,971

5

כ פרוייקטים"סה

9%לא נלקח בחשבון זה שכר תכנון ופיקוח 

נכסים



/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

מקורות 
ושימושים

160,000160,000160,000הכנסות דירות 10001

700,000700,000700,000הכנסות עסקים 10002

25,00025,000-25,000אחזקת והשקעות דירות 30010

10,00010,000-10,000אחזקת והשקעות עסקים 30002

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

50,00050,000-50,000עסקים - ייעוץ משפטי 30012

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

49,70149,701-49,701ריבית הלוואה- סלילים חולה 37008

98,20098,200-98,200מגדלים- אנטנות סלולר 10032

3,5003,500-3,500דירות- גינון 30102

50,00050,000-50,000יעוץ משפטי - מנחת 32103

1,356,733860,000496,733363,267

6

/  { חודשים12* ₪ 17,361} 2017מחודש ינואר 
 12* ₪ 4,141.75} 2017מחודש ינואר עד סיום תהליך עיקולים

עד סיום תהליך עיקולים/   {חודשים

עירייה/ ל "חכ

כ"סה

הכנת חוזים , טיפול בחייבים

סלילים , שוטף נכסים, שוק הדוכנים

הערות

{עיסקי, תעשייה}פינוי אשפה 



/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

שימושים

780,000780,000780,000פינוי אשפה מפעלים 12002

25,00025,00025,000פינוי אשפה שוק 12009

131,000131,000-131,000שכר נהג   32001

700700-700פלאפון30049

45,00045,000-45,000סולר ושמנים32020

98,00098,000-98,000הובלה לאתר אשפה32031

30,00030,000-30,000אחזקת מכולות32010

1,0001,000-1,000אחזקת תחנת מעבר 32032

15,00015,000-15,000אחזקת משאית32021

90,00090,000-90,000רכישת משאית

21,00021,000-21,000משאית ביטוחים ורשיונות32022

250,000250,000-250,000הטמנה באתר תאנים32030

22,00022,000-22,000קרן שיקום אתר תאנים32046

2,0002,000-2,000טיפול משפטי32039

1,510,700805,000705,70099,300

7

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

שימושים

180,0000180,000-180,000שכר מנהל עבודה 32310

180,0000180,000-180,000

8

כ"סה

פינוי אשפה עירוני

כולל חשמל דחסן 

כולל ביוב ומים

הערות

 תשלומים36ב  ₪ 410,000רכישת משאית 

כולל החזר בלו

הערות

כ"סה

אחזקת מגרש סינטטי עירוני



/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

שימושים

35,00035,00035,000הכנסות מזדמנים17101

170,940188,300188,300הכנסות מעיריה17100

170,940188,300188,300ל"השתתפות החכ

90,00090,000-90,000ע מנהל"שכ

83,00083,000-83,000עובד ניקיון 380014

50,00090,000-90,000חשמל380006

16,00048,000-48,000מים380007

25,60025,600-25,600אגרת רישום קבוצות380009

2,0002,000-2,000מיחשוב380019

3,0003,000-3,000מהנדס בטיחות380011

50,00050,000-50,000אחזקת דשא380012

5,0005,000-5,000אחזקה כללית380005

10,00010,000-10,000ריהוט וציוד למשרד

5,0005,000-5,000חומרי ניקוי וכללי380013

716,480411,600411,6000

9

כ"סה

צפי הכנסות מזדמנים

העיריה משלמת

העיריה משלמת 

הערות

50/50הסכם אחזקה עם הרשות הינו : הערה

שוק עירוני



/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

מקורות 
ושימושים

370,000370,000370,000שוק עירוני חוזים 11002

150,000150,000150,000שוק עירוני מזדמנים11001

84,00084,000-84,000שוק עירוני  שכר מפקח 31001

5,0005,000-5,000אחזקה31011

2,0002,000-2,000פלאפון/ טלפון 31012

2,0002,000-2,000אגרות31035

80,00080,000-80,000שיפוץ מלתחות גברים- השקעה 31091

2,0002,000-2,000משפטיות 31015

25,00025,000-25,000פינוי אשפה 32017

17,00017,000-17,000חשמל31010

7,0007,000-7,000מים31017

40,00040,000-40,000ניקיון שוק 31021

160,000160,000-160,000אבטחה31020

944,000520,000424,00096,000

10

הערות

ניקיון בנישו+ניקיון מזדמן

כ"סה

שטחי פרסום



/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

מקורות 
ושימושים

650,000650,000650,000שילוט פרסום 16000

40,00040,00040,000משבצות אזורי תעשייה 16006

60,00060,000-60,000שיווק 36008

50,00050,000-50,000התקנה +אחזקה36001

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

600600-600פלאפון 36006

45,00045,000-45,000השקעות44007

500500-500פרסום שונות36005

848,100690,000158,100531,900

11

/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

מקורות 
ושימושים

25,00025,00025,0000שכר דירה 14045

45,00045,00045,0000חשמל14034

51,00051,00051,0000מים14039

8008008000טלפון14047

2,1552,1552,1550ציוד ואחזקה385018

123,955123,955123,9550

12

מסכים+בילבורד+קוביות+כולל שלטים מוארים

קרנות רחוב+ריבועים

הערות

סימון כבישים

כ"סה

כ"סה

בריכת שחייה

הערות



/ הנושא
סעיף 

תקציבי
סעיף

תכנון שנתי 
2018

הוצאותהכנסות
כ "סה

מקורות 
ושימושים

124,000124,000124,000הכנסות מעיריה- סימון כבישים 

589589-589ביטוח עגלה- סימון כבישים 30408

50,00042,911-42,911ע"שכ- סימון כבישים34001

1,1001,100-1,100דלק- סימון כבישים 34004

50,00050,000-50,000חומרי צביעה- סימון כבישים 34005

4,4004,400-4,400אחזקה- עגלה - סימון כבישים 34007

1,0001,000-1,000תיקון מכונות סימון - סימון כבישים 34008

24,00024,000-24,000תמרורים- סימון כבישים 34009

255,089124,000124,0000כ"סה

הערות


















