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 מ ב נ ה   ה ת ק צ י ב 
 כ ל ל י 

 
 .ולמספור סעיפי הכנסה והוצאההרשויות המקומיות  ווג תקציביקובעות שיטה אחידה לסמשרד הפנים הנחיות 

 קים: פר תשעהמחולק ל העירייה תקציב

 1,2,3,4,5קי תקבולים )הכנסות(  פרקים פרחמישה 

 6,7,8,9פרקים  - (קי תשלומים )הוצאותפר ארבעה

 הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.קיימת 

 

 :חלקים כמפורט להלןתשעה הוד השרון לתקציב עיריית 

 
 : חלוקת תקציב העירייה לפרקים1טבלה 

 

 י התשלומיםפרק פרקי התקבולים

 מיסים – 1

 ארנונות – 11  

 אגרות – 12  

 מענקים ממשרדי ממשלה – 19  

 הנהלה כללית – 6

 מינהל כללי – 61  

 מינהל כספי – 62  

 )עמלה, ריבית( מימון אותהוצ – 63  

 רעון מלוותיפ – 64  

 שירותים מקומיים – 2

 וניקיון תברואה – 21  

 טחוןישמירה וב – 22  

 הנדסה ותכנון – 23  

 נכסים ציבוריים – 24  

 רותים שוניםיש – 26  

 פיקוח עירוני – 28  

  

 שירותים מקומיים – 7

 יקיוןונתברואה   – 71  

 טחוןישמירה וב – 72  

 ותכנון הנדסה – 73  

 נכסים ציבוריים – 74  

 וטקסים חגיגות – 75  

 שוניםשירותים  – 76  

 פיקוח עירוני – 78   

 שרות חקלאי – 79  

 ממלכתיים שירותים – 3

 חינוך – 31  

 ונוער תרבות – 32  

 ספורט – 329  

 רווחה – 34  

 קליטת עליה – 36  

 איכות הסביבה – 37  

 שירותים ממלכתיים – 8

 חינוך – 81  

 ונוערתרבות  – 82  

 ספורט - 829

 בריאות  – 83  

 רווחה – 84  

 דת – 85  

 איכות הסביבה – 87   

 מפעלים – 4

 מים – 41  

 נכסים – 43  

 תחבורה – 44  

 מפעל הביוב       – 47  

 מפעלים ותקציבי עזר – 9

  מים – 91 

 נכסים – 93 

 תחבורה – 94

 מפעלים אחרים – 98
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תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות  – 99 

 ארנונה

 תקבולים בלתי רגילים – 5

 תקבולים לא רגילים – 51  

 שנים קודמות נסותהחזר מקרנות והכ – 59  
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  )המשך( מ ב נ ה   ה ת ק צ י ב

 

 ווג סעיפי ההכנסה יס

מייצגת  9מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה  8–1קבוצות  ים לפי מקור ההכנסה.מסווגסעיפי ההכנסה 

 הכנסות ממשרדי ממשלה.

 

 

 ווג סעיפי ההוצאה יס

 ווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:יקרון המנחה את סיהע
 

לחלקים,  לכך מחולק התקציב מהתנו ההקצבות. בהתאימטרות שעבורן נמפרט את ה .הפונקציונליהמישור   .1
 משניים לפי הפעולות השונות. פרקי עזרלו פרקי עזרלפרקי משנה, לפרקים, ל
 

  
ל וצינ את מפרטיםלפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה ה .יוהמישור הקו  .2

 ההקצבה.
 

קביעת יחידות  דייל תוכן ע צקתווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לישיטת ס
שיהיה זה תקציב פעולות של  כדיהגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים,  ועל ידיתפוקה או יחידות ביצוע 

 ממש.
 

 

  של התקציב מישור החלוקה הפונקציונלית

וך א ייעוד ההקצבה ולא השייווג היהוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לס הקריטריון לחלוקה
 הארגוני של היחידה המבצעת.

 
שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת 
הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או 

לק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי ח
 .היחידה הממונה על ביצוע הפעולה )אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב(

 
 חלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:ל הדוגמ

 תקציב רגיל         .1   ראשי:

 גילתקציב בלתי ר.         2                             

 שירותים מקומיים  . 7                  אגף/מנהל:
 תברואה וניקיון   .71                         : פרק 

    וטרינר   .714      :/ מחלקה פרק משנה
 
 

 מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים 
 

במישור הפונקציונלי(, ואלה מידת הפירוט על פי פרק עזר משני )לסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או מכאמור 
 מרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.ב עוסקיםמסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים 

 
סעיפים משניים. הסעיפים ממורכב מסעיפים ראשיים ו והוא ,אחיד בכל התקציב ןפירוט ההוצאות ומספור

 .סעיפי משנה( אם ישסעיפי המשנה ) לש םסכומיההראשיים הם ריכוז 
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 מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב: 2טבלה 

 
סעיף  סעיף ראשי

 משנה
 הסבר שם הסעיף 

  משכורת, שכר והוצאות נלוותא.   100

  + נלוות השכר הקובע  110

  שעות נוספות  130

  הוצאות רכב  140

  שכר זמניים  210

  פנסיה ופיצויים  300

  ההוצאות אחרות לפעולב.   400

  שכר דירה  410

  אחזקה ותיקונים  420

  חשמל  430

  מים 432 

  חומרי ניקוי 433 

  ביטוח  440

  ביטוח 440 

  א. מקצועית  ביטוח 441 

  ביטוח תלמידים 445 

  ריהוט ואחזקתו  450

ציוד משרדי מתכלה כגון:  ימשרד ציוד 470-472 470
כלי כתיבה, קלסרים, נייר 

 דפות, טושים וכד'.צילום, דפ

    

  הוצאות כיבוד 510-512 510

  ספרות מקצועית  520

  השתלמויות 521 

  ספרים 522 

 ימי השתלמות )גיבוש( אגפיים טיפוח הון אנושי 523 

הוצאות מרכזיה, קווי  דואר ותקשורתהוצאות   540
תקשורת, שימוש בטלפונים 
ניידים, בשרות פקסימיליה 

 ,ושרותי דואר

  פרסום  550

מדפסות, : שכירות של הוצאות משרדיות  560
 מכונות צילום

הוצאות שוטפות לציוד  ניהול משרד  561
מתכלה כמו: טונרים, 

, חותמות, כלים חד פעמיים
כמו כן שימוש בשירותי 

 ארכיב וכד'.

  הוצאות מיכון  570

  הוצאות משפטיות 580-582 580

 ל תיכון הדריםנבחרת כדורס כיתת ספורט  584

  עמלות והוצאות בנקאיות  610
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סעיף  סעיף ראשי
 משנה

 הסבר שם הסעיף 

  ת משיכת יתרריבי  620

  השתלמויות מורים  680

    

  מלוות  690

  קרן –מלוות  691 

  ריבית –מלוות  692 

  הצמדה –מלוות  693 

  חומרים  720

  דמי שכפול 721 

  חומרי מלאכה 722 

  חומרי מגמה 723 

  תחזוקת רכב  730

  תחזוקת קטנוע 731 

  ליסינג תפעולי 735 

  כלים מכשירים וציוד 740-744 740

  הצטיידות מוסדות חינוך 745 

  עבודות קבלניות 750-758 750

  מרשויות ומוסדות םקניית שירותי  760

  קישוט חשמל ואומנים  771

הקצבה לצורך מתן מענה  הוצאות שונות 780-783 780
ת בשוטף להוצאות לא צפויו

 בסכומים נמוכים

    

  השתתפויות, תרומות ותמיכותג.   800

  השתתפויות 810-811 810

  תמיכות  820

  השתתפות לאיגוד ערים  830

  תשלומים משרד הרווחה  840

  הנחות ארנונה עפ"י חוק  860

    

  הוצאות חד פעמיותד.   900

  הוצאות תכנון עיר  950

  דפותהוצאות עו  970

  הוצאות אחרות  980

  מתנות נבחרים 981-982 

  הוצאות מותנות  990
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 מ ב נ ה    ה ח ל ו ק ה 
 
 
שכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות כל סעיפי ה  – קבוצה א .1

 .מעביד
 

 לק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.ח שהןהוצאות שוטפות אחרות לפעולה   – קבוצה ב .2
 

הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות   – קבוצה ג .3
 גורמים אחרים. םמבצעיש

 
 הוצאות שהן נכסיות באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.  – קבוצה ד. 4
 
 
 
 
 
 
 
 

 למבנה התקציבהערות 
 
 , 64כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק  –רעון מלוות יפ .1

 
 הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות/אגפים שונים: .2

 
לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה. רכישה מתבצעת בהתאם  – ציוד משרדי  – 470

 למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.
יה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות. לעירי – כיבוד – 510

 רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.
לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום, התחשבנות מתבצעת   - הוצ' משרדיות – 560

 רים השונים.בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשי
שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם צאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים ,הו – ניהול משרד – 561

 לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום(, רכישות טונרים, מעטפת, שרותי שליחויות ועוד.
 מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים – הוצ' שונות – 780

 
  

  תקציבעדכון 
 

של כספים והועדת של טעונות אישור  וכן תוספות תקציב ( ומפרק לפרק9–1העברות תקציב מספרה לספרה )
 מועצת העירייה.
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 ה כ נ ס ו ת 
 
 

 , 2019 לשנת בסיסלעומת התקציב  . זאתש"ח אלפי  555,777-מסתכם ב 2020לשנת תקציב ההכנסות 
 ש"ח.   אלפי 525,406עמד על ש

 
 

 2019מקורי בהשוואה לתקציב  2020ההכנסות בתקציב  : 1 טבלה
 
 

 סוג ההכנסה
 2019 בסיס תקציב 2020תקציב 

 %-ב ש"חבאלפי  %-ב ש"חאלפי ב

 84% 376,738 71% 394,034 ה עצמיתיגבי

 16% 148,668 29% 161,743 תקבולים מהממשלה

 100% 525,406 100% 555,777 סה"כ

 
 

 
 נ ו נ ו ת א ר. 11

 
 

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל 
, 1992 –ארנונה מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג 

 }להלן: "חוק ההסדרים"{.
נות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התק

 בניינים המשמשים למגורים ובניינים אחרים.
הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. 

 מהתושב.בי גובה הארנונה הנגבית גהיות והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים ל
 

ש"ח בתקציב  אלפי 254,900לעומת  ש"ח. זאת אלפי 250,900 הוא 2020מדן ההכנסה מארנונה לשנת או
 .2019לשנת  הבסיס

 
 ₪  900,000250, –ארנונה כללית  .111

 
  2020הטלת ארנונה כללית לשנת 

 
שבה מודדים את שטח הנכס,  -" ברוטו-ברוטומחושבים שטחי הארנונה בשיטת " הוד השרוןבעיר 

  .וכל מבנן אחר השטחים המשותפים ,פנים, קירות חוץ קירות
 מיליון מ"ר. 12שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 

נוסחת העדכון שנקבעה ל, בהתאם 2.58%שיעור של יעודכנו ב לא 2020לשנת  תעריפי הארנונה
 ארנונה המותנת באישור של משרדהוד השרון הגישה בקשה לאי עדכון העיריית  ,חוק ההסדריםב

 .את הבקשה אישרו משרדי הפנים והאוצר - הפנים והאוצר
 ₪.אלפי  15,000האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 

 
 

 שנתיים בשישה תשלומיםבתשלום אחד מראש, או את הארנונה השנתית ניתן לשלם 
 .לעליית מדד המחירים הכללי על פיאחת לחודשיים  ניםמתעדכה
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  ארנונה למגורים א. 
 

אלף דירות מגורים  19-כ חלה על -נכסי מגורים )לרבות בתי אבות ודיור מוגן(על ונה הארנ
אזורי מס. התעריף המרבי  לשניחלקים נעריפי הארנונה תליון מ"ר. ימ 3.5-כששטחן הכולל 

 ש"ח למ"ר. 44כ   הוא נמוך ביותרוהתעריף ה ,ש"ח למ"ר 74.5כ  הוא 2020שנת ל
  

 
  ארנונה שלא למגורים ב. 

 
טק, תעשיה, מלאכה ומבנים -נכסי עסקים )עסקים, היי :הארנונה שלא למגורים מוטלת על

נכסים אחרים )בריכות, מאגרי , ליון מ"רימ 0.8-כששטחן הכולל  נכסים 3000 -כ חקלאיים(
אדמה , שטחים )אדמה לבניה, אדמת בור, נכסים 1,100 -כ  מים, מבנים נטושים וכו'(

 . ליון מ"רימ 7.8-כשטחן הכולל ש נכסים 7,500 -כ (חקלאית
פרט  מס.אזורי שני המשרדים לפי של תעריפי הארנונה של העסקים ו מחושבים 2020לשנת 

קבוצות של שימושים שלהן  30-נם כלתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים יש
 .ולעתים גבוהים ממנו מהתעריף הרגיללעתים נמוכים , יםמיוחד פיםתערי

 
 

 ש"ח  000,00023, –נה כללית ארנוהנחות  611
 

נכסיות, הנחות  הנחות ,הנחות רווחהק, כל ההנחות הניתנות לפי חוברישום ההכנסות נכללות 
 והנחות לנכסים ריקים. אישיות ופטורים

 
   

 
 12. א ג ר ו ת

   
 ה עצמית של אגרות.ינובע מגבי ולווכ ש"ח, אלפי  2,550הוא   2020 מדן ההכנסה מאגרות לשנתוא

 
 

  ₪  2,300,000 –לשלטים נותשיוית רואגר  2.22021
 

אלא לפי רישיון מאת ראש עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו 

 .העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה
 אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.

  שלטים פעילים.  6000בעיר על כ  עמד מספר השלטים 2019בשנת 
 

  ₪  000,150–לטאבואישורים   220112.
 

מאגרת מתקבל ההכנסה  ועיקר הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים עלהעירייה גובה תשלום 
ש"ח,  74עומד התעריף לתעודת אישור לטאבו על  2019לשנת  שום בעלות נכס בטאבו.יאישור לצורך ר

לכיסוי ההוצאות  ש"ח. תעריפי האגרות נועדו 11אישור לרישום על התעודת הארכת תוקף והתעריף ל
 הוצאת התעודה. בהכרוכות בבדיקת הנתונים ו המנהליות

  יה.יאגפי הגבמנהל הנדסה ויאישורים שונים ממניתנים  ,בנוסף 
 
 

 
 ₪ 000100, – שולחנות וכסאותאגרת   022.129

נות וכסאות על המדרכה ליד העסק, חייבים ברישיון                          בתי קפה ומסעדות המבקשים להעמיד שולח    
 ובתשלום אגרה. האגרה נקבעת לפי השטח המאושר לכך על ידי מוסדות העירייה.    
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 רותים מקומיים ימשתקבולים . 2
 

 ש"ח. אלפי 12,823הוא  2020לשנת  משירותים מקומייםהעצמיים אומדן התקבולים 
 ₪אלפי  1,468הוא  2020התקובלים ממשרדי ממשלה בפרקים של שרותים מקומיים לשנת  אומדן

 
 להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

 
 

 ת ב ר ו א ה. 21
 

  ₪ 000256, –הכנסות ממיחזור  069.212
 הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.    

 

  ₪ 000403, –פינוי פח כתוםגין הכנסות ב   991.212
הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד    

והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של          "תמיר" 

                                             פחים אלה. 

 
     

 שרות וטרינרי. 214
 

 
פקודת  ןביניהפעילות השירות הוטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. 

פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר  -העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר 
 ומצרי בשר.

רותים הוטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו יעם השהשרות הוטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר 

 .מקצועית. עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה
 

 

  ₪ 000320, – דמי בדיקת בשר קפוא, עופות ודגים  022.2142
תוקנו החוקים הנוגעים לבדיקות המזון. במסגרת התיקון   2016במסגרת חוק "ההסדרים" לשנת 

אג' לכל  10)כולל דגים ועופות( יהיו במתכונת ארצית. נקבע תעריף אחיד של  כי בדיקות הבשר נקבע
הכספים  ק"ג שנבדק. ונקבע כי חלוקת  ההכנסות בין הרשויות תהיה ע"פ יחס גודל האוכלוסייה.

 מועברים לעירייה מהמרכז שלטון מקומי .
 

 

 
 ₪  000430, – אגרת רישיונות לכלבים  022.2143

 א רישיון לכלבים.נקבעו תעריפים בנוש 2005בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה     
 .(1.1.2019 -)מעודכן ל₪  343  רישיון לכלב רגיל      

 .₪ 37 או פטור מתוספת אגרה מעוקר ,רישיון לכלב מסורס    
 התעריפים צמודים למדד בינואר כל שנה.   
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 תכנון עיר. 23
 

 ₪  000,0004, –אגרת בניה   029.232
עומד התעריף   2019לשנת ה לפי תעריפים ארציים. יכנית בניוכל תעל ה נגבית ישיונות בנייאגרת ר

 לכל מ"ר משטח הבניין. ₪  32.75העיקרי לרוב סוגי השימושים על 
 

 

 

 רישוי עסקים. 29
 
 

 

  ₪ 00075, – ת רישוי עסקיםואגר  022.213
נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון  1975ים שנכנס לתוקפו בשנת בתיקון לחוק רישוי עסק

 העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.
האגרה מתעדכנת  1.1.2019מעודכן לתאריך ₪   162ובעד כפל רישיון ₪  324שיעור האגרה לרישיון 

 סקים.בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי ע
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 רותים ממלכתייםיש 3
 

 מההוצאה לשירותים ממלכתיים. 75% -הממשלה אמורה להשתתף ב
, כמו םאך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותי

 יה.רותים הניתנים על ידי העירייהממשלה אינה משתתפת בכל מגוון הש ,כן
 

 

 
 ש"ח. אלפי 24,921הוא  2020לשנת  העצמיים בפרק שרותים ממלכתיים אומדן התקבולים 

 ₪אלפי  160,245הוא  2020אומדן התקובלים ממשרדי ממשלה בפרקים של שרותים מקומיים לשנת 
 

 להלן הסבר של חלק מהסעיפים:
 

 

 ח י נ ו ך . 31
 

  וטרום חובה גני ילדים גיל חובה  312
 
 ₪  000330,21, –בשכר עוזרות לגננות רד החינוך השתתפות מש  03122.92
 

ומעביר לרשות המקומית את  ,שהיא עובדת מדינה ,בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת
של הגן הוצאות התפעול  .יםחודש 12-ל המשרד י הדרגה הממוצעת שקבע"שכר העוזרת לגננת עפ

 הרשות המקומית.ע"י ת ונומממ
מקבלת  בנוסף .33-בלק מחומספר הילדים בפועל נקבע לפי שרות המשולמות לעירייה מספר המ

 "סטייה"ילדי על בחינוך המיוחד ו "השלמה"ילדי  עלהעירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות 
 בחינוך הרגיל. 

 

  ₪  44,000 –  בחומרי מלאכהרד החינוך השתתפות מש  3122.921
 

 מהתעריף המוכר. 50%ש"ח. העירייה מקבלת  77התעריף לילד עומד על סך של 
 
 

 ₪  000350,17, – גיל טרום חובה י ילדיםהשתתפות הממשלה לגנ  03123.92
 

השתתפות משרד המדינה.  במימוןהם  3-4משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 
מהעלות המוכרת על  90%המדינה מעבירה לרשויות המקומיות , על כל ילד  החינוך הינה פר ילד.

 ידה. 
 חודשים(.  12-ש"ח לילד לחודש)ל 721-ב העלות הממוצעת המוכרת לתקציב מוערכת

 
  ₪  000448,7, – משרד החינוך  ל ידישכר גננות המשולם ע  3123.921

 
, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד אה חשבוןהנחיית רו ל פי, ע2015החל משנת 

 המדינה. ל ידיצפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם ע ההוצאה את
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  בתי ספר יסודיים 3132
 
  ₪  000,00032, – השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודיים  0.923132
 

וספת יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ות ספר השתתפות משרד החינוך בבתי
 פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם.

 (:2018 ינואר במחירי( כדלקמן הוא ותומזכיר שרתים בשכר ההשתתפות מפתח
   
 

  משרה לתלמיד.  0.68%לפי  - רגילהחינוך הלתלמידי שכר שרת 

  מיד.משרה לתל 0.22% -רגיל החינוך הלתלמידי שכר מזכירה 
 מקדמות, 'ו-'לכיתות א, בבתי"ס מיוחדים 'ו-'מוכרים, לכיתות א ספר בבתי 'ו-'לכיתות א 

משרת שרת  –לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א  ,טיפולייםהמועדונים ל
 כיתות. 15.23-כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל 4.83-אחת ל

 

  ₪ 000201, –יסודיים  ספר בתי –דמי שכפול   1.923132
 

ש"ח לתלמיד,  33"מחיר גג" כדלקמן:  "ימשפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ רד החינוךמש
המצב  "יהתשלום בפועל הוא עפ .ש"ח לכיתות יוח"א 280, ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית 850

תעריף הגג. זהו ה ממחיר 50%מאושר תעריף של  הוד השרוןאקונומי של הרשות. לעיריית -הסוציו
 הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

 
 ר ו ו ח ה. 34 

 
מההוצאות.  75% –השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד ל 

 ממומנת על ידי העירייה. 25% -יתרת ה
 

 מתוך זה₪ ) אלפי  32,656עומד על סך  2020אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 
 ₪(אלפי  31,964משרד הרווחה  סך 

 ₪אלפי  968עומד על סך  2020דן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת ומא
 

 להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:
 

  השירות לרווחת הפרט והמשפחה
קלטים, טיפול במשפחות שבראשן תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מ

 הורה עצמאי ובסכסוכים. 
מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט -דרי רחוב, שרותי סמך  תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול,

 .לענייני משפחה ועוד
 

 ת לילד ולנוערהשירו
, 18ער עד גיל השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נו

מטרתו   .אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה
או   המרכזית של השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע

 .לצמצם את הסיכון
 

  השירות לאזרחים ותיקים
 ם בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות , קידום חקיקה ועוד. שירותים לאוכלוסיית הקשישי
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 תפתחותית  הכלית שוגבלות מרותים לבעלי יש –רותים למש"ה יש

) וחוקים  1969–חוק הסעד, תשכ"ט  לאוכלוסייה זו, וזאת על פי המחלקה  מופקדת  על מתן השירותים

, ובמקביל נבנית תכנית  כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד , (נוספים
 תמיכה וסיוע לבני המשפחה המעוניינים בכך.

 
 שירותי שיקום

במשרד העבודה,  קום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקוםהשירות לטיפול ושי

 .הרווחה והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה
 

 
 קוןישירותי ת

הוד קון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית יהמחלקה לנוער וצעירים ושירותי ת
סוגי אוכלוסיות בעיר חיפה. נוער, צעירים, אסירים,  5 -. המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי לרוןהש

 נפגעי סמים, ודרי רחוב.
 

 פעילות בקהילה 
השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח , תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן 

וגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. תוכלנה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנ
בפעולות אלה קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות 

 נוספות ולהיות משמעותיות בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית .       
 
 

 שירותי עולים 
יה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל ישראל היא מדינה קולטת על

 למציאות הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי.
 במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו

תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים הבאים: סיוע,  השירותים וצעיםמ

 .בעלי מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים
 

 

  נ כ ס י ם. 43

 

  ₪  2,800,000 – משרדים ועסקים שכ"ד ודמי שימוש        04.6343
 

יה. הנכסים כוללים עסקים לת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירימחלקת הנכסים מנה                   
  .חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועודבשכירות 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p171_009.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p171_009.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p171_009.htm
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 הוצאות
 
 

 , 2019 לשנת בסיסלעומת התקציב  . זאתש"ח אלפי  555,777-מסתכם ב 2020לשנת  ההוצאותתקציב 
 ש"ח.   אלפי 525,406עמד על ש

 
 

 2019מקורי בהשוואה לתקציב  2020ב בתקצי הוצאות 
 
 

 ההוצאהסוג 
 2019 בסיס תקציב 2020תקציב 

 %-ב ש"חבאלפי  %-ב ש"חאלפי ב

 42% 220,414 42% 232,672 שכר

 58% 304,992 58% 323,105 פעולות

 100% 525,406 100% 555,777 סה"כ

 

 

 . הנהלה כללית6

 

 מינהל הכלליה .61

 

  ידות הבאות:המנהל הכללי מאגד את היח

 לשכת מנכ"ל .611

 )סגנים( הנהלה .6111

   לשכת ראש העיר .6112

 פניות הציבור וחופש המידע .6113

                                קידום מעמד האישהשיוויון מגדרי ו .6114

 מבקר העירייה .612

  ממונה תלונות הציבור   . 6121

   משאבי אנוש . 613

                   ר מועצת העי    .6131

 דוברות     .614

 ארגון והדרכה .616

 לשכה משפטית.    617

 .    מוקד העירוני761

 .    משרד הפנים763

 .    מערכות מידע ותקשורת768

 מכרזים והתקשרויות.    769

 שרותים אחרים.      98

 .    ועד עובדים981
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 להלן הסבר לחלק מהסעיפים בתקציב המנהל הכללי:

 

 לשכת מנכ"ל העירייה .611

 

 ₪  000033, יוזמות .750

 .השכרת ורכישת ציוד ושירותים לאירועים שונים בעירההקצבה מיועדת ל  

 

 הנהלה .6111

 

 ₪  0009, הוצאות שונות  .    780

מימון הוצאות שונות כגו: טונרים, שליחויות אקראיות, זרי פרחים, ציוד שונה ההקצבה מיועדת ל

  סגנים ובין היתר החזר הוצאות.ללשכות של 

 

 לשכת ראש העיר .6112

 ₪  55,000 הוצאות מיוחדות .    810 

מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה, שימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת ההקצבה מיועדת ל

 סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.

 פניות הציבור .6113

 ₪  1,000תמלול שיחות   .057

 והכנת פרוטוקולים.תמלול, הקלטה בהעסקת חברה שעוסקת עבור  ההקצבה מיועדת

 

 ₪  171,000 מעמד האישהשיוויון מגדרי וקידום  .6114

, ,            הרצאות ופרסום בעיתונות ובמדיהלפעילויות בחודש האשה, לפרויקט אם בשבילך, ההקצבה מיועדת ל .780

 בנושא ועוד כד'.

 

 מבקר העירייה .612

 ₪  178,000 ים במיקור חוץ שירות .750

 באמצעות שירותי מיקור חוץ. פנים על מחלקות העירייה לביצוע ביקורתההקצבה מיועדת 

 

 ₪  12,000תמלול ועדות ביקורת  .751

 תמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.בלהעסקת חברה שעוסקת ההקצבה מיועדת 

 

 משאבי אנוש .613

 ₪  75,0001ומחשוב  מיכון .570

 למימון הליך החלפת שעוני נוכחות כולל יעוץ, הטמעה, ליווי ותחזקה ראשונית.ההקצבה מיועדת 

 

 ₪  18,000תמלול ישיבות   .751

תמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה, בלהעסקת חברה שעוסקת ההקצבה מיועדת 

 שימועי עובדים וכדומה.
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 ₪  11,000 רווחת העובד .980

 .שי לעובדים או ילדיהםרכישת הקצבה מיועדת לה

 

 ארגון והדרכה .616

 ₪  000125, בקרות תקינות .750

, בקרה על תקינות הגדרות לצורך שכר , תגבור לעבודת האגף הקצבה מיועדת לייעוץ וליווי פרוייקטים

 בתחילת השנה על ידי מיקור חוץ.

 

 דוברות  614
 

של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות  אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים
 דרושים  

 

 410.        שכר דירה 83,000 ₪ 
                ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה משרדי הדוברות על פי חוזה 

 
 1.550     פרסום אגפים 1,031,000 ₪           

חוצות, פליירים וכו' לאירועים של פרסומים בעיתונות, מודעות ההקצבה מיועדת ל                       
. סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל העירייה, פרסום מכרזים, צילום אירועים וכו               
'כלל האגפים בעירייה למעט הנדסה ופרסום מודעות דרושים.                       
     

 
     

 750.      שירותי דוברות ופרסום 225,000 ₪ 
ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות האגפים השונים                         

   הקצבה מיועדת למימון התקשרות המחלקה מול חברת פרסום וגרפיקה.  .כולל סרטוני תדמית              
      

 לשכה משפטית .617

 

 ₪  000,10 יעוץ משפטי מחשוב .570

 בהתאם לצורך  , רשם החברות, מאגרי מידעמנוי לתוכנות מחשובהקצבה מיועדת ל

 המקצועי של המחלקה

 

  ₪  70,000 הוצאות משפטיות .580

 .ואגרות בתי משפטהוצאות קשורות להליכים משפטים הקצבה מיועדת לתשלום 

 

 ₪  22,000 איתורים ושליחויות . 751

 .שליחויות ת התקשרות עם חברהקצבה מיועדת ל

 

 . מוקד עירוני761

 ₪  153,000אחזקת תוכנה  .570

 רסה, תמיכה והטמעת מערכות.ה שוטפת של תוכנות המוקד עדכון גלאחזקהקצבה מיועדת 
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 תקשורתמערכות מידע ו .768

 ₪  864,000 מיכון ומחשוב .570

 על ידי רותי המחשוב ולמערכות הניתנים יהשונות ולש תוכנות מחשובהקצבה מיועדת ל

 במסגרת ההסכם של העירייה מולה. מטרופולינטחברת  

 

 ₪  620,000 ציוד ואחזקתו .740

 ותקשורת ואחזקתו. ציוד מחשוברכישת הקצבה מיועדת ל

 

 ₪  239,000 אבטחת מידע .750

 בנושא אבטחת מידע. םשירותיספקים הנותנים הקצבה מיועדת ל

 

  ₪ 97,000 לדוברותעבודות  .751

    למימן הוצאות בנושא פרסום ודוברות בפלטפורמות מחשוב ששונות )אתר אינטרנט דת הקצבה מיוע

 עירוני, דף פייסבוק עירוני ועוד(

 

 ₪  900,000 תמיכה טכנאים .752

 בהתאם מיקור חוץ שירותי טכנאים, מנהל רשת וכד בהקצבה מיועדת ל

  להסכמים של העיריה מול ספקי הישרות

 

 ₪  120,000 פרויקטים .753

 למימון פרויקטים שונים בנושאי המחשוב במענה הקצבה מיועדת 

 לצרכים השונים של האגפים בעירייה.

 

 

 והתקשרויות מכרזים .769

 
 751.    הוצאות פרסום 90,000 ₪ 

 לפרסום מכרזים עירוניים בעיתונות ובאינטרנט. ההקצבה מיועדת
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 . מינהל כספים62
 
 

 :את היחידות הבאותנהל הכספי מאגד יהמ

 גזברות .621

 אגף חשבות .6211

 מח' שכר . 6212

 שומהמח'  .622

 גביהאגף  .623

  רכש ומחסןמח'  .931

 

 . גזברות621

 ₪  373,000שכר דירה  .410

, ותשלום דמי 22יהושוע בן גמלא  הממוקמים ברחובההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות 

 ניהול חודשיים.

 משכירים. 3-מתחלקת לההקצבה  

 

  ₪ 00063, שירותים במיקור חוץ  .750

 . יעודיים ועוד מכרזיםלההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות: יועץ שכר, יעוץ  

 

  ₪ 00064, ושמאות יועץ ביטוח .751

 .ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי

 

  ₪ 000225,בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי  .752

 יקטים של בקרה עבור מחלקות העירייה.צבה מיועדת לפרוההק 

 

 ₪  000031,יועץ ובקרת השקעות  .753

 טרם בוצעו התקשרויות. –ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, בקרה על השקעות, דמי ניהול בתי השקעות  

 

 . שומה622

 

 ₪  385,000שכר דירה  .410

 .4דרך מגדיאל  מים ברחובהשומה הממוקההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי  

  

 

 ₪ 000120,1,קט מדידות פרוי .753

מדידה  שתי חברותהתקשרות קיימת מדידת נכסים ברחבי העיר. יקט עבור פרוההקצבה מיועדת 

 מוסמכות. 

 יקט המדידות העירוני. פרו תוקף ההסכם עד סיום
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 ₪ 000135,יועצים  .754

 .על עררים והשגות בנושא ארנונהההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה 

 

 . גביה 623

 ₪  000,237שכר דירה  .410

במרכז אגם ולדמי אחזקה  14הבנים  ממוקמים ברחובההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה ה

 חודשיים בהתאם לחוזה.

  

  ₪ 000495,הוצאות משפטיות  .580

 חיצוניים  משרדי עורכי דין ים על ידייה המבוצעשרותי גבשכר טרחה בגין ור ההקצבה מיועדת עב

 .במכרזשנבחרים 

  העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות. 

 

  ₪ 000198,אגרות בית משפט והחזר הוצאות  .581

משרדי עורכי הדין בעבור  והוצאות שמשולמות על ידיעבור החזר הוצאות משפטיות ההקצבה מיועדת 

 ות וכדומה.וישליחמשלוח מכתבים, וצאה לפועל, העירייה: פתיחת תיק בה

 

  ₪ 000234,טלפונית  גביה . 751

שלום לספק מבוצע פר תשלומים בנושאי ארנונה, התגביית לההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני 

 (. IVRבנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי )שיחה נענית. 

 

  ₪ 00072,חקירות יכולת  .756

 ה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.ההקצב 

 

 ₪  000135,הפצת דיוור  .758

 ת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.ההקצבה מיועד 
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 שירותים מקומיים – 7

 

 :, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העירהבאות ותיחידאת  פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו

 אגף שפ"ענהלת מ . 711

 שרותי ניקיון . 7112

 ניקוי רחובות . 7122

 רישוי עסקים . 713

 וטרינר . 714

 הדברת מזיקים . 7152

 אגף בטחון . 72

 חזות עיר .741

 איגודי ערים .745

 גנים ונוף .746

 םאחזקת גינות ופארקי .7461

 פארק הוד השרון .74625

 שילוט .762

 תרבות הדיור .764

 פיקוח עירוני . 781

 ועדה חקלאית .792

 

 

 שיפור פני העיר אגף. 711

אגף שפ"ע )שיפור פני העיר( אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים 

 ציבוריים, פיקוח ותברואה.

 ל האגף הן אלה:המשימות העיקריות ש

 פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק. .1

 לנקות ולטאטא את רחובות העיר. .2

 להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית. .3

 לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים. .4

 להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים. .5

 תלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד.לטפל ב .6

 

 

 אגף שפ"ע תמנהל. 711

 ₪ 00011,  אחזקה ותיקונים  .420

 האגף.תיקונים  תאורה וקירות במבנה ל ההקצבה מיועדת
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 . שרותי ניקיון7112

  ₪ 000171,1, מיקור חוץ . 755

             מבנה העירייה,  –ל ידי קבלן חיצוניעהקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות ה 

                              , שומה , יועץ משפטי , תרבות, הטרינריקידום נוער, מועדוניות, וומועצת עיר , גזברות,         

 תברואה ומשטרה.         

 

 טאוט-. ניקוי רחובות7122

 ₪  000383, מחזור . 750

   הצבת מכלים/קרטוניות  פינוי וסילוק פסולת נייר ) מכלים כחולים(  נייר משרדי   הקצבה מיועדת עבורה 

 וקרטונים.        

 

 ₪  000500,7,פינוי פסולת מנוף  . 751

                                        לתחנת מעבר, טיפול  משאית מנוף ל ידיע ופינוי פסולת גזם וגושיתההקצבה מיועדת  עבור איסוף  

 פינוי וטיפול בפסולת. ,הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה והיטל הטמנה.  בפסולת        

 

 ₪  000135,טרקטור ומשאית  ודותעב . 753

 ברחבי העיר.  ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי )צמ"ה(       

 

 ₪  9,600,000רחובות טיאוט   . 756

      עובדי טיאוט , מנהל עבודה , רכבי טיאוט ,צוותי טיאוט ושירותי פיקוח חיצוני.   למימון:דת ההקצבה מיוע             

 רחובות ברחבי העיר.  360  -ת בכ עבודות טיאוט מבוצעו           

 

  פינוי אשפה-ניקוי רחובות .7123

 ₪ 000100,13,קבלן אשפה פינוי  .751

 טון בממוצע לחודש . 1,800סולת אשפה ביתית כ ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול  בפ  

 

 ₪ 000464,  כתוםפינוי  .1.751

 פסולת אריזות. -אצירה כתומיםכלי  ההקצבה מיועדת עבור פינוי  

 מחלקת רישוי עסקים . 713

 
 ₪ 5,000  ציוד      .740

       ,אוגדנים לבעלי עסקים מדפסת ,סורק לבניית תיק ממוחשב ,מד טמפרטורה מימון: כיולההקצבה מיועדת ל            

 . עודוקוי ציוד ינ          

 

 ₪ 00036,  רפורמהייעוץ       .752

       ק חדשוח ,,נהלי עבודה ואכיפה עדכון פרטי רפורמה הבאים: לנושאים ייעוץ מהנדסיםל ההקצבה מיועדת              

 .כיפה לרישוי עסקים בניית מדיניות א עדכון אתר, ,שוי ישל ר            

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 

                                                                                                                          

 
100  
 
 

 

 ₪ 00040, בקרת איכות    .754

 .הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש מיםבדיקות ו בדיקות רעש למימון: ההקצבה מיועדת            

 

 המחלקה הווטרינרית. 714

 ₪ 00040,  מיכון אותהוצ     .570

 ,מספונים, אגרות בעלי חייםבים תשלום אינטרנטי בגין  המאפשרות לתושתוכנה מימון ל ההקצבה מיועדת            

 .פנקסי דוחות ומחשב נייד לעבודות חוץרכישת 

 

 

 ₪ 00060,  ציוד      . 740

 י עבודה.בגד ,ומרי חיטוירכישת ח ,מרפאה יודצ, לכידה ציוד רכישה ואחזקה של ל ההקצבה מיועדת             

 

 ₪  6,00031  חומרים     . 720

מזון  ,ציוד מתכלה מרפאה ,תרופות ,ממשרד החקלאות כלבתחיסון תרכיבי רכישת ל ההקצבה מיועדת             

 .והאכלה ושונות הללכיד  חתולים 

 

 ₪ 00040, חיותלכידת      . 750

 .יםפצוע לי חייםהובלת בע כמו כן, סוסים וחמורים  ,בעלי כנף,כלבים מימון לכידת: ל ההקצבה מיועדת             

 

 ₪ 00049,  הסגרת כלבים    . 751

 .הטיפול בהםועיריית פתח תקווה כלבייה בנמצאים בהסגר בהכלבים מימון  החזקת ל ההקצבה מיועדת             

 

 ₪  00036, טיפול בבע"ח פצועים    . 752

 של חיות פצועות. טיפוליםלמימון ההקצבה מיועדת             

 

 ₪ 000102, עיקור חתולים     . 753

 בשנה.עיקורים  1,000 צפי של כ  -וטרינרים חיצוניים באמצעות  חתולים בעיקור לטיפול ההקצבה מיועדת             

 

 ₪ 00027, אגרות      . 754

 שעירייה משלמת למשרד החקלאות בעלי חייםאגרות ל ההקצבה מיועדת              

 

 

 . הדברת מזיקים7152

 

 ₪  0007, חומרי הדברה  .027

 הדברת מזיקים במוסדות העירייה. רכישת חומרי הדברה  להדברת יתושים, ניטור וההקצבה מיועדת עבור   
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 ₪  89,000  יתושים איגוד ערים פתח תקוה .810

       לטפל  ערים  אחראי בתקציב האיגוד. איגוד עיריית הוד השרון יחסי של  החלק ה למימוןההקצבה מיועדת    

 הדברת יתושים בשטחים המשיקים לעיר.וברואה ת ול בענייניולפע  

 

                          
 . חזות עיר741

 

 ₪  000,126חומרים  . 720

 ושקיות איסוף גללי כלבים.  , תחזוקהחומרי צביעה לרכישתההקצבה מיועדת   

 

 ₪      63,000שטיפת מדרכות   .750

 ת בלחץ על ידי קבלן חיצוני.למימון שטיפת מדרכוההקצבה מיועדת   

 

 ₪  000,13אחזקת אנדרטאות   . 751

 .בעיר אנדרטאותוניקוי ההקצבה מיועדת עבור שטיפת   

 

 ₪  00036,יועצים   .753

 . האגף יועצים למכרזי למימון ההקצבה מיועדת   

 

 . איגודי ערים1745

 ₪  000255,רשות נחל הירקון  .830

               בתקציב רשות נחל הירקון . פעילות רשות נחל הירקון  עיריית הוד השרוןסי של ההקצבה מיועדת עבור חלק יח  

 הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.              

 

 . גנים ונוף 746

 ₪  000247,אחזקת תוכנה   .570

 דת ניהול שטח לעובדים.ההקצבה מיועדת עבור  מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחי  

 

 ₪  00044,ציוד  . 740

 ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון .לרכישת ההקצבה מיועדת   

 

 ₪   155,000ניקיון   ודותעב .755

 ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל  הילדים.

 

 

 . אחזקת גינות ופארקים7461

 ₪  000700,6,אחזקת גינות ציבוריות  . 750

 דונם על ידי קבלני גינון. 800נון במזרח ומערב בעיר כ ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גי  
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 ₪  000144,ריסוס עשבייה ומדרכות  . 752

 תעלות ברחבי העיר.  ק"מ 17-ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב   

 

 

 ₪  000198, אחזקת מתקני משחק  4.750

 גנים  בשטחים ציבוריים . 70-ק ב ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משח 

 

 . פארק הוד השרון 74625

 ₪  00,0255,2  אחזקה . 760

כולל אחזקה של משטחי  תחזוקה שוטפת של הפארקבהתאם להסכם מול חברה כלכלית לההקצבה מיועדת              

 .העץ

 

 שילוט עירוני. 762

 ₪ 000171, סקר שילוט      .751

 .הפצה הפקות והדפסותו סקר שילוט פעימה שניהל ועדתההקצבה מי             

                              יש כוונה לסרוק בצורה טובה יותר, כמו כן ישנם  2020שלטים, בשנת  5,600 -נערך סקר שילוט לכ 2019שנת ב             

 כל הילדים ואזור התעשייה שמתרחב. פארק פארק עתידים, כמו:  חדשים בעיר שיהיה צורך לסקור אזורים           

 

 ₪ 00015, קבלן הריסות     . 753

 היועץ המשפטיאישור ובלפי הוראה מהנהלת העיריה -סותקבלן הריל ההקצבה מיועדת             

 .יש לפרק קונסטרוקציות ישנות             

 

 ₪ 00019, מסופונים     . 756

 לפקחי שילוט ורכישת פנקסים. זקת מסופוניםאח למימון ההקצבה מיועדת             
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 ביטחוןאגף . 72

ד בתוכו את היחידות הבאות:אגף הביטחון מאג  

ביטחון    . 721  

.     משמר אזרחי )משא"ז(722  

.     הג"א723  

.     שיטור משולב725  

.    משק לשעת חירום )מל"ח(726  

ך.  שמירה ובטיחות מוסדות חינו8171  

רשות חניה   .   943  

 

 תפקידי האגף:

 , ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.1951-ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית .1

  תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים. .2

 שמירה ובטחון במוסדות עירוניים. .3

ל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור תפעול הביטחון בהוד השרון כול-ביטחון ומשמר אזרחי .4
 קהילתי.

           
 ביטחון. 721

 
 740.     ציוד 9,000 ₪ 

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון  לדוגמא: סרטי סימון, סוללות ,              

                .דפיברילטורים  וכד 

      

 741.      אחזקת מערכת מצלמות 162,000 ₪ 

  .ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר עפ"י חוזה             

 

 744.     אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה 40,000  ₪

            .ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה   ומשרדי העירייה על פי חוזה             

  

 820.      תמיכות 10,000 ₪ 
שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמכה ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון                 
.שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות                 
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 722. משמר אזרחי

 

 420.   אחזקה ותיקונים 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקון מכשירי קשר, תיקונים שוטפים במשרד                      .  

 
 740.   כלים מכשירים וציוד 28,000 ₪

 
 

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עפ"י דרישת מפקד       לדוגמא: מגפים ליחידת הגיפים, פנסים וכו'       
 780.  הוצאות שונות 10,000 ₪

   .למתנדבים בות, הרמת כוסית וימי גיבושון יום מתנדבים, מסיההקצבה מיועדת לארג                       

       

 723. הגנה אזרחית )הג"א(
 

 420.        אחזקה ותיקונים  14,000 ₪ 

  .מקלטים  ותיקון מכשירים אחזקה שוטפת של למיועדת ה בההקצ               

 440.       ביטוח  19,000 ₪ 

 ביטוח העירייה המיוחס לאגף. ת החלק היחסי בפוליסותמהווה אההקצבה מיועדת לביטוח  

 521.     הדרכות 17,000 ₪ 
  .ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום, למכלולים ותרגילים ישוביים              

 740.    רכישת ציוד 50,000 ₪ 

.ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה , מקלטים וציוד לשעת חירום              

 750.     שירותים במיקור חוץ 99,000 ₪ 

  .הצורךל פי ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה  ע            

 

 שיטור משולב .725

  ₪ 600,000מונעת סיירת  .    750

 . העירייה השתתפות 50%רכבי שיטור משולב,  שירות קבלן של ההקצבה מיועדת ל           

 
 מל"ח .726

  ₪  47,000 רכישת ציוד.      740

 .ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה               



 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 

                                                                                                                          

 
105  
 
 

 

 

 שמירה ובטיחות מוסדות חינוך .8171

 ₪  108,000 ם במוסדות חינוך וריציוד ביטחון וח.   740

  .החינוךבמוסדות חינוך בעיר ולצוותי החירום ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות ה           

 ₪  4,530,000 מוסדות חינוךשמירה .    750
            . , העסקה רציפה בזמן חופשות באמצעות קבלן  ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך              

 751.    שמירה גני ילדים  4,800,000 ₪  

, באמצעות קבלןבגני הילדיםניות רווחה וצהרונים ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים, מועדו            
 

 752.    שמירה מעברי חציה  440,000 ₪

.באמצעות עובדי קבלן ההקצבה מיועדת לשמירה במעברי חציה             

 
 753.   שמירה בפארקים 50,000 ₪ 

       וע בעיקר בסופי שבהחברה למשק וכלכלה חוזה עם  עדת לאבטחת הפארקים ברחבי העיר על פיההקצבה מיו           

 .ובחופשות תלמידים            

 

 פיקוח עירוני 781

 ₪ 00049, ציוד        . 740

 .+שונות מיגון ציוד+ מצלמות גוף + ביגוד קיץ חורף והנעלהל ההקצבה מיועדת                

 

 ₪ 000286, קקנוע הפעלת         . 750

 .ימים בחודש 9ול בגינות כלבים טיפו קקנוע להפעלת ההקצבה מיועדת                 

 

 ₪ 00094, מסופונים         . 751

 .פנקסי דוחות ורכישתמסופונים  14אחזקת כ ל ההקצבה מיועדת                 

 

 ₪ 0009, משרד הפנים שאילתות         . 752

 .שאילתות משרד התחבורה ל ההקצבה מיועדת                 

 

 ₪ 000,7 שרותי גרר          .753

 .לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד ההקצבה מיועדת                 
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 . הנדסה ותכנון73

 

 מינהל ההנדסה מאגד את היחידות הבאות :

 מינהל הנדסה     .  731

 תכנון עיר      . 732

 רישוי ופיקוח      . 733

 תשתיות      . 734

 ת שירות ראשוניתנייד-.     נ.ש.ר7341

 בניה ציבורית     . 735

 התחדשות עירונית     . 736

 חשמל      . 743

 בטיחות ותנועה     . 744

 )נמצא בפרק חינוך, שרותחים ממלכתיים(אחזקת מוסדות חינוך  . 81791

 

 . מינהל הנדסה731

 ₪  6,000ספרות מקצועית .      520

 , דקל ועוד. החברה למשק וכלכלהת מקצועית כגון: ספרי הקצבה המיועדת להזמנת ספרו            

 כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.            

 

 ₪  000750,3,שירותי חוץ לתחזוקה      . 750

                   ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים, מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם              

 מטר אורך(. 12 –מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ  140,000עיר הוד השרון קיימים             (

 מ"ר(. 1,500,000יע לשטח מעבר של שטח כללי של הדרכים מג סך הכל)             

 

 ₪  140,000בדיקות איכות הסביבה       . 751

               בדיקות קרינה, רעש, רדון, עובש ,ריח  הכוללות:ברחבי העיר  כות הסביבהההקצבה מיועדת לבדיקות אי              

 .דומהוכ            

 

 תכנון עיר .732

 ₪  10,000אחזקה ותיקונים       .  420

 אחזקה וטיפול בתקלות קטנות כגון: נזילות , תיקון ציוד, מנעולים, דלתות , חלונות , וכדומה.                

 

 ₪   10,000ספרות מקצועית       .  520

     הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון: דיני עיריות ,אוגדני תכנון                

 ובניה, וכדומה.               
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  ₪  900,000הוצאות משפטיות       . 580

               משפטיים של הועדה לבניין עיר , בנושא תכנון כמו כן , טיפול  ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים              

 וייצוג בעררים השונים .             

 

 ₪  000000,8,הוצאות תכנון     .  950

 למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים:ההקצבה מיועדת              

 , הוצאת היתרי בניה. ב"עות(תכניות בניין עיר )תאדריכלות , הכנת              

 יועצי תחבורה, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה ,  יועצים שוטפים לאגף תכנון : אדריכל נוף,             

 . דומהשמאים , מודדים , וכ             

 

 תשתיות  .734

 ₪  7,000 חומרים . 720

 נמצאים באתרי עבודה. כפפות לעובדים אשרקסדות ,משקפי מגן ,למימון כגון: ההקצבה 

 

 ₪  000750,3, שרותי חוץ לתחזוקה  . 750

 .מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם  למימון ההקצבה מיועדת

 

 בניה ציבורית  .735

 ₪  000152,תחזוקה במיקור חוץ        . 750

            קבלני מסגרת כגון: משרדי העירייה  ל ידיתחזוקת מבנים ציבוריים ע תהקצבה מיועדת לפעילויו               

 וכדומה.   תמועדוניו   השונים            

 

 ₪  200,000מיזוג אויר מערכת אחזקת .      175

     ת מיזוג אויר במבנים ציבוריים   ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכו             

 

 התחדשות עירונית. 637

 ₪  350,000במיקור חוץ  שמאות ועורכי דין . 750

שיכון להקמת בהתאם להסכם מול משרד הבינוי וה שירותי שמאי ועורך דין ההקצבה מיועדת למימון

 אגף התחדשות עירונית.

 
 חשמל .743

 
 ₪  000825,2,מאור רחובות  . 430

 מערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.לההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל 

 

  ₪  590,000העירייה מאור משרדי  . 431

 העירייה.  מבניההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל 
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 ₪  00020,ציוד כלים ומכשירים  . 740

 .חשמל מחלקת  ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי

 

 ₪  000035,1,תחזוקת תאורת רחוב  . 750

 מיקור חוץ . ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב , החלפת פנסים , ב

 

 ₪  000900,אחזקת שבר  .  751

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר , למערכות תאורה , החלפת עמודים עקב תאונות , שבירת פנסי תאורה 
 וכדומה.

 

 ותנועהבטיחות  .744

      ₪ 945,000כבישים  סימוןבטיחות .        420

 ר ולשירותי יעוץ והכנת מכרז לקבלן.לסימון וצביעת כבישי העיההקצבה מיועדת                

 

  ₪ 360,00התקנת תמרורים .        751

 ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי בעיר.               

 

 ₪  140,000 טיחות בדרכים ) זה"ב(ב     .  780

              מלית , קהילה , רווחה , ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פור              

 .משמרות זהב ו שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים לעפרסום הסברה להגברת המודעות ,              

 

 ₪  00072,ואי תנועה  אחזקת רמזורים    1 .750

 .ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים               

 

 חזקת מוסדות חינוךא  .81791

 

 ₪  000120,תיקונים  . 420

ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים , תיקוני בטיחות , תיקוני מסגרות , 

אבנים משתלבות , תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים , תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים , טיפול 

 קבלנים במיקור חוץ . ל ידיים , העבודה מתבצעת עבפיצוצי מים וביוב פנים מוסדי

 

 ₪  50,000חומרים  . 720

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי 

 מגן, נעלי בטיחות , בגדי עבודה , כפפות , משקפי ריתוך, סולם תיקני , רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד.

 הכל בהתאם על פי תוכנית בטיחות של ממונה הבטיחות .
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 ₪  5,0008אחזקת מעליות  . 742

 ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה. 

 בתי ספר: עתידים, רמון , נווה נאמן , יגאל אלון, אריאל שרון .

 גני ילדים: רחוב שביל התיכון , רחוב הסתיו.

 ת , ספריה עירונית , יד לבנים , בית העירייה .מוסדות עירונים: מרכז אומנויו

 

 

 ₪  000548,1,תחזוקה במיקור חוץ  . 750

מוסדות חינוך השונים  קבלני מסגרת בכל ל ידיתחזוקת מבנים ציבוריים ע תההקצבה מיועדת לפעילויו

 )בתי ספר , גני ילדים(. ברחבי העיר

 

 ₪  800,000אחזקת חשמל  . 752

ת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות , ההקצבה מיועדת לתחזוק

 קבלן מסגרת. ל ידיהעבודה מתבצעת במיקור חוץ עבלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה,  טיפול

 

 ₪  650,000אחזקת מזגנים   .753

 מזגנים וקה וטיפול במערכות מיזוג אויר וההקצבה מיועדת לתחז

 קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית. התחזוקה מתבצעת על ידי
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 שירותים ממלכתיים – 8

 

 שרותי חינוך . 81

 

 במנהל החינוך, תחומי עבודה עיקריים:

יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה וקידום נוער.-גני הילדים, חינוך מיוחד, בתי הספר  

 . אגף החינוך811

 810.     השתתפויות 550,000 ₪

דמי השימוש בגין הפעלת חוגים       מההכנסות בפועל של 70%ההקצבה מיועדת להעברת                

בבתי הספר, היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.               

 

 ₪ 000600,2,תמיכות חינוך .     820

לתלמיד ולהעברת  ₪  3,500 ל פילתיכון מוסינזון ע ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה               

תמיכה לעמותת פוש.               

 

 8111. מחלקת חינוך

 750.     בקרה תקציבית 130,000 ₪ 

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את                                     

ינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ודואג להשלמת החסר.אגף הח                

 

 780.      ערכות רישום 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר.                

 

 781.      השתתפות קול קורא חינוך 116,000 ₪

קולות קוראים בתחום החינוך מימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בההקצבה מיועדת ל

 כגון הדרכת ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים  בנושאים שונים

.הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש, וכדומהחוגים בצהרונים,   

 

 8122. גני ילדים

 740.      ציוד ושוטפות 950,000 ₪ 

לכל גן.₪   875י ל פגני ילדים, ע 107ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל                 

 

 745.      הצטיידות 306,000 ₪

  דים לקראת פתיחת שנת לימודים על פיההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני יל              

לא כולל גני ילדים חדשים. צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים.                
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 81271. שירותים נוספים לגני ילדים

 

 740. 1     גני ילדים  ציוד 18,000 ₪

ה לגני הילדים כנגד הכנסות הוריםההקצבה מיועדת  לרכישת כלי נגינ               

 

 750.  1   ג"י שכר מורות 1,300,000 ₪

ת       י הילדים פעמיים בשבוע עפ"י תוכניתמוסיקה בגנההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי   רי               

הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.               

 

 750. 2     גני ילדים אירועי  עצמאות 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה,                

גלונים, דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים.רכישת די                

 

 750. 3    מיזמים חינוכיים בגני הילדים 468,000 ₪

 ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים:            

 פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול. .1

 .ללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבולמיוחד בחווה החקלאית הכו ילדים חינוךי נפעילות ג .2

  .הפעלת תוכנית קיימות .3

  .פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית .4

 תוכנת לימוד והעשרה בגני חובה. .5

 יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים. .6

  3ימי הערכות לסייעות וגננות .7

 .פעילות שנתית –ת הכשרת סייעו .8

 

 810. 8     מתן הנחות צהרוני ניצנים בגני הילדים  100,000 ₪

ועדה מקצועית הכוללת  ל ידיי קריטריונים שנקבעים על פצבה מיועדת למתן הנחות עקהה                

ני נציגים מאגף החינוך, אגף הרווחה והחברה לקידום החינוך המפעילה את צהרונים בג                

הילדים.                

 

 8132. בתי ספר יסודיים

 410.      שכר דירה בית ספר הדמוקרטי 546,000 ₪

בגין שכירות המבנים לעיריית תל אביב עפ"י חוזה. ר דירהההקצבה מיועדת לתשלום שכ                

 

 

 745.      הצטיידות 105,000 ₪

.הניהול העצמי לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת ההקצבה מיועדת להעברת הכספים               

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 

                                                                                                                          

 
112  
 
 

 

 

 750.       מיזמים חינוכיים 233,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:                 

 הנואם הצעיר. .1

 פעילות מנהיגות ילדים עירונית. .2

 פעילות מנהיגות ירוקה. .3

 .ב-קונצרטים לכיתות א .4

 .כנס מקהלות עירוני .5

 .ות בנושא קיימותהדרכת פעיל .6

 חידון לבתי הספר בנושא קיימות. .7

 

 751.       שי לבוגרים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי למסיימי בתי ספר יסודי, חט"ב ותיכון .                 

 

 410. 1    שכר דירה בית ספר תמר 700,000 ₪ 

.י חוזהל פר עתמ ת ספרבישל  ר דירהה מיועדת לתשלום שכבההקצ                 

 

 

 8134. מחוננים

 750.       חוגי מחוננים 292,000 ₪

 תוכנית חוכמולוג.  ים, פעילות בחגים ושי למשתתפיההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להור 

 

 10750.   חוגי מחוננים בר אילן 35,000 ₪

ר בו מתקיימת התוכניתההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העבר דמי שימוש לבית הספ                

של בר אילן כנגד הכנסות.                

 

 8136. ניהול עצמי

 720.      העברה לבתי ספר ניהול עצמי 1,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול                 

.ךהעצמי ממשרד החינו                

 8137. חווה חקלאית

 740.     חווה חקלאית שוטפות 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית.               
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 8138. צהרוני ניצנים

 750. 8   צהרונים העשרה 500,000 ₪

הורים וממשלה.  ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות              

 

 ₪ 2,100,000הזנה      8 .751

 מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה. על פיההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים             

 

 מסגרת קיץ. 8139

 ₪ 000392,ציוד ומזון       .740

 וכריכים לארוחת בוקר  ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה            

 החינוך. שרדכנגד הכנסות הורים ומ            

 

 

 ₪ 000900,מסגרת קיץ העשרה .      750

 החינוך.וממשרד  ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים             

 

 חגים בית ספר. 81391

 ₪ 90,000ציוד ומזון .      740

 ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות               

 החינוך. הורים וממשרד              

 

 ₪ 000150,העשרה .      750

 החינוך. ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות              

 ילות בחופשת חנוכה ופסח.לפע              

 

 ₪ 000480,שונות הוצ' .      780

 להפעלת פעילות בחנוכה והתרבות ההקצבה מיועדת להעברת תשלום לחברה לקידום החינוך               

 יווח והכנסות ממשרד החינוך.די ל פובפסח ע              

 

 . חטיבות ביניים814

 ₪ 0009,השתלמויות מורים .      680

 אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל  ל ידיההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות ע              

 בתי הספר במהלך שנת הלימודים.               

 

 ₪ 199,000ציוד ושוטפות .        740

 מספר התלמידים. על פיההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר                
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 ₪ 000123,הצטיידות        .745

 ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת                

 הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות.               

 

 

 . תיכון הדרים8152

 ₪ 00023,הצטיידות .       745

 כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת ההקצבה מיועדת להעברת                 

 הלימודים.                

 

 

 ₪  00045,שירותי חובש .        751

 החינוך והינה  על פי הנחיית משרדההקצבה מיועדת לשירותי חובש במהלך שעות הלימודים                 

 החינוך. ספר והגדלת ההכנסות ממשרדלצורך העלאת רמת השירות של בית ה                

 

 

 ₪ 24,000השתתפות מזנון .        810

 מפעיל המזנון שנמצא בתחומי ביתמכספי דמי שימוש לבית הספר של חלק מההקצבה מיועדת להעברת                 

 הספר.                

 

 . תיכון רמון81521

 ₪ 00036,הצטיידות         .745

 ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט  וציוד למעבדות                

 לקראת פתיחת שנת הלימודים.                    

 

 ₪  00045,שירותי חובש .       751

 החינוך והינה  על פי הנחיית משרדההקצבה מיועדת לשירותי חובש במהלך שעות הלימודים                 

 .החינוך משרדת של בית הספר והגדלת ההכנסות מלצורך העלאת רמת השירו                

 

 81525. מיזמים חינוכיים

 780.  מיזמים חינוכיים לעל יסודי 45,000 ₪

  ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים        .         
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 81712. הרשות למלחמה בסמים              

 750.      מלחמה בסמים 900,000 ₪

               ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:  

.  הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם.  1                

.  העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא.2                

.   העסקת רכזת סיירת הורים 3                

.   הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה.4                

.   פרסום ושיווק.5                

.   שימור מתנדבי סיירת הורים.6                

.   הצגות בנושא מניעה להורים וילדים.7                      

הצטיידות לפעילויות נוער .  8                

  

 

 8173. שירות פסיכולוגי

 743.    כלים וציוד 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים:             

. רכישת ערכות אבחון1                

. רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר2              

  . תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים3              

. רכישת ספרות מקצועית4             

. רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים5                

 

 750.     שירותים במיקור חוץ 34,000 ₪

החינוך. למויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרדההקצבה מיועדת להשת              

 

 8176.  חינוך אחרים

 811.     מלגות לפולין 30,000 ₪

י המסע לפולין לתלמידים קשיי ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות במלגות למשתתפ               

החינוך.יכולת על פי רשימה שמאושרת על ידי משרד                

 

 20750.    סל שירותים לחינוך המיוחד 970,000 ₪

מיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויותה ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך                

הכנסות משרד החינוך. , רכישת חומרי יצירה על פית, להזנהבחופשו                
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 30750.    פרויקטים חינוכיים 729,000 ₪

י הפרוט:ל פההקצבה מיועדת למספר פרויקטים ע                

. 1                  מחשב לכל ילד         

.     הפעלת פורטל חינוכי2                

תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך.     העסקת מדריך 3                

.     הפעלת תוכנית אתגרים בכיתות חינוך מיוחד4                

.     העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי5                

.     השתתפות ביוזמות חדשניות בבתי הספר6                

ספרסגרת שבוע מרחבי למידה בבתי ה.     פעילות במ7                

פעילות לצוותים –.     יום החינוך המיוחד 8                

.     הפעלת תוכנית לאילוף כלבים בחינוך המיוחד9                

.    פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר10                

.    כנס תקשוב עירוני לכלל בתי הספר11                

פרויקט ייחודיות בתי הספר ובחירה מבוקרת    . 12                

.    בדיקת מהנדסים למסיבות הסיום בבתי הספר13                

.    תוכנית פיתוח מנהלים14                

.    השתתפות הרשות בנסיעה של נבחרת הרובוטיקה תיכון הדרים לתחרות בחו"ל15                

 

 830.    פרויקטים מניעתיים בחינוך 100,000 ₪ 

ההקצבה מיועדת לסדנאות, הרצאות, הצגות בנושא מניעת סמים, אלכוהול, אלימות               

ברשתות החברתיות, הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת אלימות ברשות               

 

 750.   חינוך סביבתי 94,000 ₪

בכפוף ₪  84,000היסודיים כנגד הכנסות של ההקצבה מיועדת לפעילות בבתי הספר               

החינוך לאישור קול קורא משרד              

 

 

 81765. תגבור ושיפור למידה

 210.    תגבור ושיפור למידה 1,557,000 ₪

י החלטת ל פההקצבה מיועדת להעסקת מורים וסייעות בתגבור שעות למידה בבתי הספר ע              

רייה ואגף החינוך לחיזוק תלמידיםהנהלת העי              

 

 

 81767. סל תרבות

 810.    סל תרבות ארצי   1,000,000 ₪ 

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים              

כנגד הכנסות הורים.              
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 . תרבות ונוער 82

 

 לקות הבאות:בתוכו את המח תרבות ונוער מאגד

 . חגיגות וטקסים751

 . מחלקת תרבות ונוער8281

 . מרכז אומנויות821

 . ספריה823

 מורשת . ארכיון824

 . יד לבנים826

 .הרכבים אומנותיים825

 . קידום נוער828

 . אחרים 826

 

 . חגיגות וטקסים2751/

 ₪  394,000שרותי חוץ עצמאות  .750

דגלים  במות, אבטחה, מחסומים, כגון: י יום העצמאותאירועההקצבה מיועדת לפעילויות להקמת 

 וכדומה.

 

  ₪ 1,006,000ואומנים עצמאות חשמל  .771

 ומנים , מפיק וכדומה(.תוכן של אירועי ערב יום העצמאות )אההקצבה מיועדת ל

 

 ₪  000578, טקסי יום הזיכרון והשואה .750

כולל טקסים  –ן לחללי צה"ל ויום השואה הוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרוההקצבה מיועדת ל

 .בבתי עלמין

 

 ₪  220,000אירועי חוצות וקיץ  .751

 ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות,-חודשים מאיבפעילויות של המחלקה ברחבי העיר ל ההקצבה מיועדת

 .לה"טבים שבתות תרבות וכדומה אירוע חוף ים,    

 

  ₪  320,000 פסטיבלים ותהלוכות  .752

 הבירה,  פסטיבל  ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים מיועדת ההקצבה

 פסטיבל סוף הקיץ. 

 ₪  150,000 זכויות יוצרים  .760

אקו"ם פדרציה  ון:גתגמולים בהשמעת מוסיקה לכל מיני ארגונים כ לתשלומי ההקצבה מיועדת

 הישראלית למוסיקה וכדומה.

 

 ₪   0001,113, אירועים שונים .780

אירועים  שבוע הספר וגם  יה בעיר כגון אירוע פורים,יאירועים לרווחת כלל האוכלוסל ההקצבה מיועדת

 בשיתוף החברה הכלכלי
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 . מחלקת תרבות ונוער1828

 ₪  130,000 ר דירהשכ .410

 .5קומה  14הבנים ה של משרדי תרבות הממוקמים  ברחוב ההקצבה מיועדת לשכר דיר

 

 

  ₪ 00033, שירותים במיקור חוץ  .750

 שירות לאומי במהלך השנה כעזרה למחלקה. /תהעסקה של בןההקצבה מיועדת ל 

 

 . מרכז אומנויות 821

 

  ₪ 000325,פעולות תרבות וחוגים   . 750

תיאטרון  תיאטרון ילדים, פעילויות לילדים ולכלל האוכלוסיות בעיר )חוג התעמלות,ההקצבה מיועדת ל

 .מבוגרים(

 

 ₪  220,000 קשישיםאומנויות  מרכז .751

 במסגרת המכללה בעיר.ותיקים של העיר ית הויפעילויות לאוכלוסההקצבה מיועדת ל        

 . ספריה823

 

 ₪  0009,אחזקת תוכנה  .740

 ההקצבה מיועדת למערכות תוכנה בספריה . 

 

  ₪ 10,000 הוצ' שמירה   .750

 .יה(יהחלפת השומר )עובד עיר הוצאות שמירה עבורההקצבה מיועד ל

 

 ₪  150,000פעולות תרבות  .780

 .שעת סיפור לילדים( )הרצאות למבוגרים, ההקצה מיועדת לפעילויות המתקיימות בספרייה העירונית 

 

 מורשת. . ארכיון824

 ₪  0009,מדריכים ו תערוכות .750

 מדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ.ההקצבה מיועדת ל 

 

 ₪  00054,רט תדמית ס . 751

 יצירת סרט לתדמית העיר.ההקצבה מיועדת ל         

 

 ₪  00018, אתריםשילוט  . 752

  .שילוט חוצות המציג את היסטוריית העירההקצבה מיועדת ל           
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 ₪  00045,מסמכים   סריקת .   780

 .סריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשבההקצבה מיועדת ל

 

 בנים . יד ל2826 

 ₪  00013,הנצחה ומורשת  . 750

 .תערוכות להנצחת הנופליםההקצבה מיועדת להצגת  

 

 ₪  000,100פעולות תרבות  . 751

 (.סופי שבוע הצגה,כגון: פעילויות הנעשות לטובת המשפחות השכולות )ההקצבה מיועדת ל          

 

  ₪ 00013,קהילה זוכרת  .752

 ים ליום הזיכרון.ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנ 

 

 . תרבות אחרים4826

 

 ₪  285,000אירועים קהילתיים  .750

           ים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער,מקיימאירועים שמחלקת תרבות ל ההקצבה מיועדת

 אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

 

 ₪  133,000תכנית סלע   .751

 ילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.ההקצבה מיועדת לפע

 

  ₪ 81,000 צים"מועצת נוער ומד  .780

 .הכשרות וסמינרים קטי מנהיגות:יצים ופרוי"פעילויות שעושים למועצת נוער ומדההקצבה מיועדת ל 

 

 8282. קידום נוער

 750.     שירותים במיקור חוץ  150,000 ₪

יות נוספות לתלמידיולהדרכת שיעורי נהיגה, מוסיקה, ספורט ומיומנההקצבה מיועדת                

קידום נוער כנגד השתתפות הורים.              

 

 754.    שירותים הנחיה מקצועית 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.               

 

 781.      הפעלת בית קפה 100,000 ₪

פעמים  3ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בית הקפה לנוער שמתקיימת                

 בשבוע, הדרכת פעילות ומופעי קיץ             
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 . פעילות נוער עירונית828

 ₪ 184,000ניינים הנוער במרכז הע     8.780

 .פעילות לנוער על פי תוכנית משרד החינוךההקצבה מיועדת ל 

 

 ₪  500,000 פעילות נוער עירונית  9.780

 עבור הנוער ברחבי העיר.פעילות לההקצבה מיועדת 

 

 ₪  540,000 תמיכות נוער  9.820

במועצת העיר לפי     ובאירגוני הנוער בהתאם לאישור  נוערה בתנועותלהעברת תמיכה ההקצבה מיועדת 

 .ועדת התמיכותהמלצה של 

 

 ₪  0,00012נוער מערך לדרך   901.780

 :הכשרות וקורסים לנוער על פי שתוכנית שהוגשה למשרד החינוךההקצבה מיועדת ל

 ,קורס מד"א למדריכים ,שגרירים צעירים, ליצנות רפואית, גרפיטי,D.Jצילום,  -הכשרות 

 וכדומה. מנהיגות בן גוריון
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 רשות הספורט העירונית. 982

 

  .אירועים וציוד של רשות הספורט פעילויות ,חוגים,האת כלל  ת בתוכהאגדמרשות הספורט העירונית 

 אולמות ובמועדונים. במגרשים, אחראית על כל נושא הכושר הגופני ברחבי העיר, כמו כן, היא

 

 היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

 

 מינהל הספורט .8291

 גרשי ספורט מ .8292

 פעילות ספורט .8293

 י ספורטחוג .8293-8289

 מרכזי ספורט   . 829392-.82931

 , שירותים ממלכתיים( 8.1)נמצא בפרק חינוך  גני ילדיםבחינוך גופני  .81274

 

 מינהל הספורט .8291

 ₪  90,000 מלגות לספורטאים מצטיינים .810

 תושבי העיר.ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים  

 

 מגרשי ספורט .8292

 ₪  00018,ד ציו  .740

 עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר. ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד 

 

 ₪  000140,הוצאות שמירה  .750

 . קבלן, מבוצע על ידי בסקייטפארק  וסדרנות אבטחההקצבה מיועדת ל 

 

 ₪  00058,אחזקת מתקני ספורט  .751

 .קבלן באמצעות פיקוח על מתקני הספורט בעירההקצבה מיועדת ל 

 

 ₪  00027,אחזקת מתקני כושר  .753

 תיקונים של מכשירי כושר הפרוסים ברחבי העיר.ההקצבה מיועדת ל 

 

 ₪  0,00001 תחזוקה במיקור חוץ   .754

 עבודות שמבוצעות במגרשי הספורט לאחזקה ותיקונים.ההקצבה מיועדת ל  

 

 ₪  165,000עבודות ניקיון  .575

 ם באמצעות קבלן.מגרשיניקיון של ההקצבה מיועדת ל
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 לות ספורטופע .8293

 

 ₪  00057, כיתות ספורט  .580

 כיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריים בחטיבות הביניים והתיכונים.הקצבה מיועדת ל

 

 ₪  90,000נבחרת כדורסל הדרים  .584

 בתי הספר.נבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות ההקצבה מיועדת ל

 

 ₪  00034,חוגי ספורט ציוד  .740

 נמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ש

 

 ₪  00007,ניהול חוגי ספורט  .750

           נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות ההקצבה מיועדת לתשלום שכר של רכז אשר 

 בעיר. החוגים            

 

 ₪  00069, ליגות הורים .751

 באחריות רשות הספורט. של הורים תשלום רכז ליגות עירוניותההקצבה מיועדת ל

 

 ₪  00075,פעילות ספורט בבתי ספר  .752

 הוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.ההקצבה מיועדת ל

 

 ₪  00166,ות עבודה ליגת מקומ .753

 ( של קבוצות הכדורשת והכדורסל פעם בשנה ספורטיאדה ציוד, ,מאמןהוצאות )ההקצבה מיועדת ל

 בהשתתפות עובדי העירייה.

 

 ₪  000700,אירועי ספורט  .780

, טריאתלון ילדים צעדת רון ארד מרוץ אופניים,אירועי הספורט ברחבי העיר כגון ההקצבה מיועדת ל

 וכדומה.

 

 ₪  0,00001פעילות ספורט בשכונות   .781

 .: התעמלות , ריקודי עם במועדוניםפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון ההקצבה מיועדת ל 

 

 

 ₪  50,000יוזמות סל הספורט      1. 780

           יוזמות המוגשות למשרד הספורט ומאושרות על ידם , התשלום מועבר לאחר אישור ההקצבה מיועד ל

 הפעילות.

 ₪  80,000ינות סל הספורט מרכזי מצו     2 .780

           המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז  ההקצבה מיועדת לתשלום

 .ודו('מצוינות )כדורעף וג
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 ₪  000171,יוזמות ספורט        3. 750

 .דומהליגת אלופות וכ גון: אולימפיזם,כ יוזמות של רשות הספורטל ההקצבה מיועדת   

 

 ₪  278,000ה ומחול ימועדון בית ספרי לשחי      4. 750

 שחיה טריאטלון( בחטיבת הראשונים כלל ההוצאות של מגמת מש"ט )מחול,ל ההקצבה מיועדת  

 דומה.מופעי סוף שנה וכ בריכת גלי רון,שימוש ב מדריכים,עבור   

 

 חוגי ספורט  .8293/4/7/8

 

 ₪  6,000ציוד ספורט לגיל הזהב     4. 407

 .לחוגים עבור אוכלוסיית גיל הזהב בעיר ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד

 

 ₪  120,000 חוגי ספורט לנשים     5. 750

 מבוסס ברובו על הכנסות  הוצאות של קבוצות הנשים של ליגת אימהות בכדורשת,ההקצבה מיועדת ל  

 מדמי שכירות.  

 

 ₪  185,000גי שחיה לתלמידים חו .    750

 .בבתי הספר ברחבי העיר 'הוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות דההקצבה מיועדת ל           
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 . שרותי רווחה וקהילה84

 

עבור כלל  אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי,

תושבי העיר, במעגלי חייהם השונים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח 

 תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

 

 

 מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 

 צועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.צוות מק מתן שירותים על ידי 

 .מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה 

  קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל

 הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.

 על ידי משרד הרווחה 75%מומן בשיעור של ציב מרוב התק. 

 . מינהל הרווחה841

 ₪  15,000 טיפוח הון אנושי      .523

 .פעילויות גיבושו טיול אגפיל ההקצבה מיועדת              

  ₪ 7,000שונות  . 780

 ההקצבה מיועדת לתיקי פונים אשר מיועדים לכל הניירת של המטופלים.               

  ₪ 1,238,000 תמיכות רווחה     . 820

בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה חלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר ל ההקצבה מיועדת             

 .וועדת התמיכות של 

  ₪ 7,000פעולות ארגוניות      .3840

 רווחה הארצי. פעולות ארגוניות בהתאם לאישור של מפקחת משרדי ההקצבה מיועדת ל              

 .'ציצים, תמונות וכועלפינת המתנה,  כגון : ריהוט               

 

  ₪ 10,000 סל בטיחות בסיסי   . 4078

        אבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת ל ההקצבה מיועדת             

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  -ני הרווחה מצלמות אבטחה ואינטרקום  במב            
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 רווחת הפרט ומשפחה. 8422

 הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים 

 הכוונה וייעוץ .בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, 

תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה 

 להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

 ₪  70,000 סיוע למשפחות עם ילדים   .4840

             של משרד  75%מימון ,בי לרכישת ציוד ביתי, ביגוד ועוד חומר )מת"ס( ן סיועמתהקצבה מיועדת ל            

 הרווחה.            

 

  ₪ 120,000 סיוע משפחות במצוקה בקהילה   . 5840

   כגון: סיוע ברכישת מכונת כביסה, מקרר, ביגוד, נסיעה במצוקה סיוע חומרי למשפחות ההקצבה מיועדת ל           

 של משרד הרווחה. 75%במימון  לטיפולים כימותרפיים ועוד.          

 

 ₪ 27,000 סיוע לנפגעי תאונות דרכים מרכז   .9840

   75%במימון  .של משרד הרווחהמרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים  עפ"י דיווחי השמות ההקצבה מיועדת ל            

 של משרד הרווחה.            

 

 טיפול בפרט בזוג ובמשפחה התחנה ל. 8424

 ,ד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסדהתחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיוע

 וכן לכלל תושבי האזור. ,רד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחהעפ"י תעריפי מש

 ת החיים ,חיזוק וטיפוח חיי המשפחה,התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכו

 הזוגיות וההורות.

 התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

 

 התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין.  

 קשיים באינטימיות זוגית.  

  זוגות טרום נישואין. 

  מהאוחולי ,פיטורין ,טר –זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים. 

 .שכול ואובדן 

  `בחייהןמשפחות בפרק ב.  

 משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.  

  טיפול במשפחות בגיל השלישי. 
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  התמודדות עם פרידה וגירושין. 

  הדרכת הורים בגירושין. 

 סרבנות קשר ונתק במשפחה.  

 טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים ,מצבי חרדה ודיכאון ,מצבי חיים פוסט פסיכוטיים. 

 ים עם קשיים רגשיים וחברתייםטיפול במתבגר. 

 .)טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז ) בשיתוף פעולה עם שלוותה 

  סמכות ,גבולות וקשיים התפתחותיים –הדרכת הורים. 

וסדנאות קבוצתיות  תכניותהשוטפים, התחנה מפעילה הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים במקביל לטיפולים 

 מגוונות.

 

מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה. השתלמויות מקצועיות  בוצתיותהדרכות פרטניות וק

 מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

 

 ₪ 40,000 טיפול באלימות ימרכז  . 3840

 של משרד הרווחה. 75%במימון  טיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז.ל ההקצבה מיועדת            

 ₪ 8,0002 סדנאות למשפחה .  7840

 . סדנאות למשפחות בתחנה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארציההקצבה מיועדת ל           

 .של משרד הרווחה 75%במימון של            

 ₪ 12,000 ועדת תסקירים   .9840

  ירים.מימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקההקצבה מיועדת ל            

 .של משרד הרווחה 75%במימון של            

 

 ₪ 33,000 תוכנית למניעת אלימות  .11840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  תוכניות פרטניות וקבוצתית להפחתת האלימות.ל ההקצבה מיועדת           

 

 שירותים לילד ולנוער. 8435

 ₪ 400,000 טיפול בילד בקהילה   . 840

  .כולוגים, השמות למועדוניות ועוד סיוע במימון טיפולים פסיההקצבה מיועדת ל           

 .הרווחה של משרד  75%במימון של           

 ₪ 4,000מועדונית נווה נאמן  אחזקות.   1420

 .תיקוני מבנה ו ההקצבה מיועדת לאחזקה            
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 ₪ 152,000 מועדונית נווה נאמן  הסעות   .1751

 .הסעות ילדי מועדונית נווה נאמןל ההקצבה מיועדת           

 ₪ 70,000 מועדונית נווה נאמן  מזון    .1752

 מזון לילדי מועדונית נווה נאמן.ל ההקצבה מיועדת            

 ₪ 27,000 מועדונית נווה נאמן  הפעלה   .1753

 וכדומה.ה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי ציוד יצירה לילדי מועדונית נוו ההקצבה מיועדת לרכישת            

 ₪ 4,000 מועדונית סתוונית  אחזקות     .2420

 .תיקוני מבנה ו ההקצבה מיועדת לאחזקה             

 ₪ 140,000 מועדונית סתוונית הסעות  .2751

 .סתווניתהסעות ילדי מועדונית ל ההקצבה מיועדת           

 ₪ 60,000 וןמועדונית סתוונית מז  .2752

 .סתוונית ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית          

 ₪ 27,000 מועדונית סתוונית הפעלה  . 2753

 וכדומה.ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי  ההקצבה מיועדת לרכישת             

 ₪ 4,000 גיורא אחזקות צהרון .  3420

 .תיקוני מבנה ו ההקצבה מיועדת לאחזקה            

 ₪ 230,000 צהרון גיורא הסעות    .3751

 .גיוראהסעות ילדי מועדונית ל ההקצבה מיועדת            

 

 ₪ 73,000   צהרון גיורא מזון    .3752

 .גיורא ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית             

 

 ₪  00027, מועדונית גיורא הפעלה    .3753

 וכדומה.ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי  ההקצבה מיועדת לרכישת             

 ₪  2,000 ותמועדונית בית חם אחזק    .4420

 .תיקוני מבנה ו ההקצבה מיועדת לאחזקה             

 ₪  185,000 מועדונית בית חם הסעות.     4751

 בית חםהסעות ילדי מועדונית ל ההקצבה מיועדת              

 ₪ 4,000 אחזקותמועדונית נטעים        .5420

 .תיקוני מבנהו ההקצבה מיועדת לאחזקה               

 ₪  155,000 מועדונית נטעים  הסעות .     5751

 .נטעיםהסעות ילדי מועדונית ל ההקצבה מיועדת               
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 ₪  60,000 מזוןונית נטעים  מועד      .5752

 נטעים ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית               

 ₪  27,000 מועדונית נטעים  הפעלה      .5753

 וכדומה.ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי  ההקצבה מיועדת לרכישת               

 ₪  286,000ות אומנה טיפול במשפח      .6840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  במשפחות אומנה.ילדים השמת  ההקצבה מיועדת למימון               

  ₪ 208,000טיפול בפגיעות מיניות        .7840

 .חהשל משרד הרוו 75%במימון של  מימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית.ל ההקצבה מיועדת               

 ₪ 000105, בפגיעות מיניות בגירים       .3840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  פוגעים ונפגעים מינית. מימון טיפול לבגירים.ההקצבה מיועדת ל                

  ₪  00093, יצירת קשר הורים ילדים.      9840

  .פגשים בין הורה שאינו משמורן לילדמימון הועדות למרכז קשר עבור מלההקצבה מיועדת                 

 .של משרד הרווחה 75%במימון של                

 

 ₪  371,000עם הפנים לקהילה מרכז טיפול     . 2840

     מימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות, ל ההקצבה מיועדת            

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  הורים לילדים ובני נוער.הדרכת             

 

 ₪  4,860,000 אחזקת ילדים בפנימיות  .3840

 של משרד 75%במימון של  בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ.ההקצבה מיועדת למימון השמת           

 .הרווחה           

 

 ₪  99,000 ליווי מעונותהשתתפות ו   .4750

 מימון מלווה למעונות היום הוד ילדותי )יאיר שטרן והדרים( ונעמת )מעון לב( על פי ההקצבה מיועדת ל            

 .חוק ליווי            

 ₪  125,000 למעונות יום ותהסע  .4751

 .ר שטרן והדרים( ונעמת )מעון לב( הסעה למעונות יום הוד ילדותי )יאימימון ההקצבה מיועדת ל           

 ₪  532,000במעונות יום  ילדים   .4840

        של  75%במימון של  פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון.השמת מימון ההקצבה מיועדת ל            

 .משרד הרווחה            
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 שירותים לקשיש. 8444

 מכלל תושבי העיר. 15%ותיקים המהווים תושבים  10,000כ   בהוד השרון

ירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי הש

 החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם.

מנחה הוא מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו ה

 לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם.

אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות 

יינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפ

 ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות, פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

 ₪  8,000 קשישנופשון ל   1840

 .של משרד הרווחה 75%ן של במימו למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים. ההקצבה מיועדת למימון נופשון           

 ₪  115,000 (ארוחות)בקהילה  קשישטיפול ב  .2750 

 ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.וחלוקה מתן ההקצבה מיועדת למימון             

  ₪ 120,000 בקהילה קשישטיפול ב   .2840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים.ההקצבה מיועדת למימון             

   ₪ 293,000 מסגרות יומיות לקשיש    .6840

      של משרד  75%במימון של  .)הוד השרון, נווה ימין, כפר סבא( .סידור יומי במרכזי יוםההקצבה מיועדת למימון            

 הרווחה           

 ₪  123,000 שכונה תומכת   .9840

            למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות  : חיבורבתי אב 264 רותים הבאים לייועדת למימון של השההקצבה מ            

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  תיגבור(. -חברתית )עמותת קלי"ק            

  ₪ 27,000 במועדוןזקנים תעסוקת    .840

  של משרד  75%במימון של  קה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק.רכישת חומרי גלם לתעסוההקצבה מיועדת למימון          

 .הרווחה          

  ₪ 182,000 שירותים לניצולי שואה  .13840

 מימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים )ימי ג'(, הסעות למועדון קפה ההקצבה מיועדת ל            

 הרצאות, הצגות ועוד, מתן שירות נקודת זכות למיצוי זכויות.: ת חברתיות כאירופה, מימון פעילויו            

 .של משרד הרווחה  75%במימון של             

 

  ₪ 90,000 הסעות לתשושי נפש למרכז יום    .7750

 .הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים ההקצבה מיועדת למימון             

 

 ₪  00003, אהסיוע לניצולי שו   . 8840

  רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים ועוד. :סיוע חומרי לניצולי שואה כגוןההקצבה מיועדת ל            

 .של משרד הרווחה 75%במימון של             



 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 

                                                                                                                          

 
130  
 
 

 

 

 ₪  1,000 מועדונים לאזרחים וותיקים     .9840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  ועדון הגולן.מימון שכרה של רכזת מל ההקצבה מיועדת              

  ₪ 000110, קהילה תומכת ניצולי שואה         .840

 למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית : חיבורניצולי שואהל םההקצבה מיועדת למימון שירותי               

 .של משרד הרווחה 75%ן של במימו תיגבור(. -)עמותת קלי"ק לחודש₪  26של  בעלות              

 

  ₪ 27,000 טיפול באזרח וותיק בסיכון       .1840

    טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה. קבלת ייעוץ משפטי  ההקצבה מיועדת למימון              

 כולל אבחונים ע"פ הצורך.  ימעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטר              

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  הפקת יום עיון אחת לשנה.             

 

 )מוגבלות שכלית התפתחותית( מש"ה שרות  8451 

 ₪  8,100,000 ה במוסדותסידור מש"  . 3840

  של משרד  75%במימון של . סידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדותל ההקצבה מיועדת        

 .הרווחה            

  ₪ 568,000 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים   4840

  .אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית יומית 21בוגרים עם אוטיזם מעל גיל  ההקצבה מיועדת למימון העסקת         

 .של משרד הרווחה 75%של  במימון            

 

  ₪ 290,000 מועדונים לילדים    .0584

  .במועדון עבור ילדים/נוער עם אוטיזם אחר הצהרייםפעילות חברתית בשעות  למימון ההקצבה מיועדת          

 .של משרד הרווחה 75%במימון של             

 

 ₪  00500,0 ובילדים אוטיסטיםטיפול בהורים   .7840

   של  75%מימון של בסיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם. ההקצבה מיועדת למימון         

 .משרד הרווחה          

 

 ₪  81,000 לאוטיסטיםקייטנות / נופשונים   . 8840

שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או בקייטנה יומית,  ההקצבה מיועדת למימון         

    של משרד  75%במימון של  מהטיפול בבן המשפחה. במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה         

 .הרווחה           

 ₪  32,000 מש"הלמשפחות אומנה     .9840

       של  75%במימון של . סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ההקצבה מיועדת למימון            

 .משרד הרווחה            
 

  ₪ 1,300,000הפעלת מעונות ממשלתיים  . 84014

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .סידור בעלי מש"ה במעונות ההקצבה מיועדת למימון            
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  ₪ 33,000 ה במעון אמונימש" . 2840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה ההקצבה מיועדת למימון         

  ₪ 1,732,000 במעון טיפולי מש"ה . 4840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה ההקצבה מיועדת למימון         

  ₪ 550,000  י"םמעש . 5840

 .חהשל משרד הרוו 75%במימון של  .מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה ההקצבה מיועדת למימון          

 ₪  28,000 מועדונים חברתיים למש"ה  .2840

  .אחר הצהרייםבמועדון חברתי אקי"ם כפר סבא בשעות  ההקצבה מיועדת למימון פעילות          

 .של משרד הרווחה 75%במימון של           

 

 ₪  86,000מש"ה לשירותים תומכים  . 3840

            מגיעים למספר שעות לבית מתוך כוונה להקל על ההורה  שירות של סומכים/חונכים אשר ההקצבה מיועדת למימון

 .של משרד הרווחה 75%במימון של . בטיפול בבעל המוגבלות

 

  ₪ 770,000 מש"הלמ. יום הסעות  . 5840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  מימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום.ל ההקצבה מיועדת           

 

 ₪  277,000 ומש"ה לאוטיסטים ותהסע. 6750

 )הסעה נוספת לאחר שעות לימודים( הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה ההקצבה מיועדת למימון של         

 

 

 תחום שיקום. 8463

  ₪ 70,000 עיוור ובני ביתוההדרכת    .6840

                                של משרד  75%במימון של .הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור ההקצבה מיועדת למימון  

 .הרווחה  

 

 ₪  48,000 מפעלי שיקום לעיוור    .1840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של . פעילות יומית של שיקום במפעל ה מיועדת למימוןבההקצ             

 

 ₪  115,000 מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוורים   .2840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .פעילויות של עבודה שיקומית וחברתית לעיוור מיועדת למימוןההקצבה              

 ₪  5,961,000 אחזקת נכים בפנימיות   .1840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים ההקצבה מיועדת למימון            
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 ₪  80,000 מיוחדים רכיםעם צ מסגרות יום לילד .   1840

                      של  75%במימון של  .מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום ההקצבה מיועדת למימון           

 .משרד הרווחה           

 

 ₪  120,000 רכים מיוחדיםלבעלי צתעסוקה מוגנת      .2840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .מסגרות תעסוקה יומיות מימוןההקצבה מיועדת ל              

  ₪ 57,000 תכניות לילד החריג   . 1840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .בביתטיפול סיעודי של שיקום  ההקצבה מיועדת למימון              

 

 ₪  30,000 נופשונים להבראה   .2840

      של  75%במימון של  תכניות נופשון והבראה לאנשים מתחום השיקום בתקופות שונות. ההקצבה מיועדת למימון            

 .משרד הרווחה            

  ₪ 702,000 מרכז יום שיקומי לנכים    .3840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .מעון יום שיקומי לפעוטות ת למימוןההקצבה מיועד           

 ₪  250,000 יום שיקומייםליווי למרכזי      .6840

  .מלווים לפעוטות למעונות היום השיקומיים לזמן ההסעה ההקצבה מיועדת למימון            

 .של משרד הרווחה 75%במימון של             

 

 ₪  20,000 תכנית מעבר לחרשים    . 7840

   סיום לימודי חינוך חובה, כולל הכנה לגיוס, שירות תכניות ליווי והכשרה לבוגרים בתיכון/ ההקצבה מיועדת למימון           

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  לאומי ותכניות המשך לחרשים.         

 

 ₪  120,000 הסעות נכים      .8750

 וכן למועדון חברתי אקי"ם   +55הסעות למועדון  ההקצבה מיועדת למימון             

 

  ₪ 110,000 בוגריםמועדון חברתי ל         .840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום ההקצבה מיועדת למימון                

 ₪  138,000 תעסוקה נתמכת לנכים     .  1840

  .י הארץבהוד השרון ובכל מע"ש ברחב תכניות ליווי תעסוקתי לבוגרים ההקצבה מיועדת למימון                

 .של משרד הרווחה 75%במימון של                 

  ₪ 155,000 מרכזי יום לנכים קשים.      12840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים ההקצבה מיועדת מימון של                

 

  ₪ 152,000 חלופה למי. יום שיקומי     .14840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .)מטפלים(טיפול אישי לנכים קשים  ההקצבה מיועדת למימון                
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  ₪ 104,000 שיקום נכים בקהילה      .2840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  עזרה ביתית וסומכים בבית הנכה. ההקצבה מיועדת למימון               

 ₪  0004, ון ושיקוםמרכזי אבח     . 3840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .תהליך של אבחון לצורך זכאות והתאמת שיקום ההקצבה מיועדת למימון               

  ₪ 25,000 בוגרים עיוורים בקהילה     . 8840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .מועדונים לעיוורים ההקצבה מיועדת למימון                

 ₪  8,000 ילדים עיוורים בקהילה     .8409

  .פעילות של מועדונית של אחרי שעות חינוך חובה לילדים ההקצבה מיועדת למימון              

 .של משרד הרווחה 75%במימון של               

 

 ₪  66,000 טיפול אישי סעודי לנכים.   10840

 . 24/7שי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל טיפול אי ההקצבה מיועדת למימון              

  .של משרד הרווחה 75%במימון של               

 

  ₪ 3,000 קייטנת שיקום   . 11840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .קייטנות שיקומיות ההקצבה מיועדת למימון               

 

 

 שירותי תיקון .8471

 גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה .  ימות  נועד לתת מענה לתושבי העיר,המרכז לשלום המשפחה ומניעת אל

 עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה . עובדות במרכז סוציאליות אשר העובדות ה

 נן : ימטרות המרכז ה

 איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר. .1

  .רמים שונים בקהילהלגו ייעוץ, הכוונה ותיווך .2

 מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות. .3

 טיפול בילדים חשופים לאלימות.  .4

 העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון , הסברה ופרסום. .5

נית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות ". התכנית מופעלת בבתי ספר תיכונים בעיר, בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכ

 מיועדת לשכבת כיתות יא' .
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ואילך, אשר  18היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי  במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

עובדות סוציאלית על ידי שתי פגיעה .הטיפול ניתן באופן פרטני עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות ה

 אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

 

 ₪  53,000 מקלטים לנשים מוכות    .2840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .הוצאות מקלטים לנשים מוכות ההקצבה מיועדת למימון             

  ₪ 12,000 טיפול בנערות במצוקה  .   4840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של . עזרה לנערות במצוקה ההקצבה מיועדת למימון              

  ₪ 39,000 טיפול בנוער וצעירים   .7840

 , כישורים אישיים לנוער )בנים(.סיוע בדמי כיס ההקצבה מיועדת למימון          

 .הרווחה של משרד  75%במימון של           

 

  ₪ 40,000מים לנערות בתים ח.   8840

      בית חם לנערות "מקום בלב", מיועד לנערות, תלמידות חטיבות הביניים בעיר.  ההקצבה מיועדת למימון          

 . המועדון פועל יומיים בשבוע          

         הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים           

  סדנאות קבוצתיות בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי.           

 .של משרד הרווחה 75%במימון של . לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות          

 

  ₪ 11,000 נוער וצעירים חוץ ביתי   .11840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר וןההקצבה מיועדת למימ            

  ₪ 41,000 תוכנית קהילה עד"י ומעטפת  . 2840

          .לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם , ליווי, ייעוץ והכוונהמענה טיפול ההקצבה מיועדת למימון מתן           

 .וחהשל משרד הרו 75%במימון של            

 ש"ח 110,000 י.ת.ד. תוכנית לצעירים  .15840

    -תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג`וינט ישראל ההקצבה מיועדת למימון            

     משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופיה  11 לאשלים ובשותפות ש            

 הישראלית.            

 לקידום חייהם.ניינים לפעול המעו 18-26בגילאי וצעירות  לצעירים מיועדת התוכנית           

    התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של             

 הצעירים.            

      של משרד  75%במימון של  קהילתית.-ילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתיתהתוכנית עובדת בש            

    .  הרווחה           
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 ₪  35,000 י.ת.ד. סל גמיש  .17840

                  , , ניתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל גמיש ביתד תכנית ההתערבות המקצועיתההקצבה מיועדת למימון            

           תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים , הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים מיידים           

   .של משרד הרווחה 75%במימון של  עבור הצעיר/ה. ומוגדרים           

 

 

  ₪ 110,000 י.ת.ד תוכניות תעסוקה .  19840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .תעסוקה לנוערתכוניות  ההקצבה מיועדת למימון של           

  ₪ 48,000י טיפול בנערות במגזר החרד .18840

 . עדת עבור חרדיות שנשרו מבית הספרמסגרת המיו ההקצבה מיועדת למימון           

 .של משרד הרווחה 75%במימון של            

 

  ₪ 135,000 התמכרויות מבוגרים  . 2840

   עירונית הנותנת מענה טיפולי היחידה . ההיחידה לטיפול בהתמכרויות בה מיועדת למימון שלההקצ           

           ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות משימוש             

  תוך בניית תכנית דיפרנציאלית המותאמת בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי           

    .של משרד הרווחה 75%במימון של  לצרכיו האישיים.         

 

  ₪ 21,000 טיפול בנוער מתמכר  .3840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  עו"ס נוער מתמכרמשרת  50%של  ההקצבה מיועדת למימון         

 

 פעילות בקהילה  .8482

ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות, המחלקה מובילה 

 אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים והמתנדבים כאחד.

של  המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב

מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי 

 .התנדבותי 

 ₪  4,000 עבודה קהילתית   . 840

               לפיתוח מנהיגות מקומית והגברת   םעבודה קהילתית, מימון פרויקטים קהילתיי ההקצבה מיועדת למימון         

  .והכשרתם ם: גיוס ושימור פעילים קהילתייתתחושת השייכות ומעורבות קהילתי         

 הרווחה.של משרד  75%במימון של          

 

 ₪  5,000 הערכות חירום      .1840

 .חהשל משרד הרוו 75%במימון של  בעיר.כשרות לצוות רווחה למצבי חירום ה ההקצבה מיועדת למימון               
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 ₪ 40,000בקהילה  התנדבותפעילות     .1840

            של משרד  75%במימון של  הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה. ההקצבה מיועדת למימון             

 .הרווחה             

 

 ₪  34,000 סל תוכניות התנדבות   .2840

  עוצמת ההתנדבות, חרום, שווק.: פלטפורמות על פי אישור משרד הרווחהמימון ל ההקצבה מיועדת           

 .של משרד הרווחה 75%במימון של            

 

  ₪ 14,000 לשכת ייעוץ לאזרח  .1840

  ידי יועצים מנוסים הפועלים -השירות ניתן בחינם על. לאזרחוהכוונה לשכת ייעוץ  ההקצבה מיועדת למימון          

 .התנדבותב         

                 , הוקרה למתנדבים, הרצאות לקהל רכב בנושא מיצוי םימי עיון, השתלמויות, הדרכות, טיולים מקצועיי         

 .של משרד הרווחה 75%במימון של זכויות          

   

 שירותים לעולים. 849 

  ₪ 14,000 טיפול בזקנים עולים   . 4840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של וע חומרי לעולים חדשים וותיקים. סי ההקצבה מיועדת למימון

 ₪  10,000 פיתוח קהילה בין תרבותית   .23840

(, שפועלים לקידום השפה 92)דרך רמתיים  ישל מרכז גישור ודיאלוג קהילת ההקצבה מיועדת למימון

הגישורית, גיוס ושימור הגישורית בקהילה, ישוב ומניעת סכסוכים . מימון פרויקטים להפצה השפה 

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  מתנדבים, השתלמויות וימי עיון, כיבוד .

  ₪ 10,000 משפחות עולים במצוקה    .2840

 .של משרד הרווחה 75%במימון של  .עזרה למשפחות עולים חדשים ההקצבה מיועדת למימון
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 מפעלים ותקציבי עזר –9                                       

 

 )אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע( . תחבורה94

 ₪ 18,000 שרותי גרירה.      751

 .וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(אוט יט , העיריירכבי   גרירתל ההקצבה מיועדת             

 

 ₪ 16,000 שרותי חוץ.       752

 לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ               

 

 ₪ 121,000 קצין בטיחות.        754

 .פי חוזה לעקצין בטיחות לעסקת  ההקצבה מיועדת               

 

 )אחריות תפעולית אגף ביטחון( רשות חנייה. 943

 ₪ 42,000 ציוד.         740

 רכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנהיב, מעילים ונעליים :מפקחים כולל 9 ביגוד  לל תההקצבה מיועד                

 .חדשים קחים ממוגן לפציוד  מצלמות דש                

 

 ₪ 31,000 שרותי חוץ.          750

 .שאילתות רכב משרד התחבורהל ההקצבה מיועדת                 

 

 ₪ 000250,מספונים .         751

 ת.ושונו דוחות,תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים פנקסי  מסופוניםלמימון: ל ההקצבה מיועדת               


