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 הצעת התקציב הבלתי רגיל

 2020לשנת 
 
 -רקע .א

 
בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של  כליהתקציב הבלתי רגיל מהווה 

ושדרוג במרחב הציבורי  ואורבניסביבתי  פיתוחהעיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, 

 לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

 

לפיתוח שאינם  םהתקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטי

 מוגבלים לשנת תקציבים אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה  והגדרת מקורות המימון לפרויקט 

 סיום הביצוע של הפרויקט. וסופו עם

 

בהתאם להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש 

 להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

 

היטלי  -מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים

 (, היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.פיתוח )סלילה, תיעול
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 מקורות מימון -פיתוח  התקציב  .ב
 

על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי בעיקרו מבוסס  2020לשנת  תקציב הפיתוחמקורות המימון ל

. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה השבחה

 תחבורה וכדומה.שונים )חינוך, 

 -₪()אלפי  2020להלן פילוח מקורות המימון לשנת 

 אלפי ש"ח מקור מימון

 38,500 2019העברת יתרות משנת 

 136,450 היטלי השבחה

 35,000 היטלי פיתוח

 29,400 השתתפות ממשלה ואחרים

 239,350 סה"כ

 

  -פילוח מקורות מימון
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 שימושים -תקציב פיתוח .ג

 
 להגשמת החזון העירוני. 2023מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית  2020הפיתוח לשנת כנית ת

 .2020וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת ₪  אלפי  169,050מוגש ע"ס   2020תקציב הפיתוח לשנת 

 לתכנוןמית )ועדה מקוהנדסה  מנהלהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות ב , התקציב כולל השתתפות בנוסף

 ₪.מ'  70בסך של כ ובנייה(, 

 . ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל

 

 -₪(להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים )אלפי 

 

 
 

  

סה"כ תקציבפירוט

42,500פיתוח מתחמים

20,000שיקום ושידרוג כבישים ומדרכות

12,000פרויקטים עירוניים

6,000תיכנון עיר

11,350שפ"ע

71,000בינוי מוסדות חינוך וציבור

2,500ספורט

1,500מחשוב ותיקשורת

2,200ביטחון

169,050סה"כ
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 -פילוח הוצאה לפי נושאים

 

 
 

  2020פרויקטים מובילים לשנת 

  קריית חינוך –ביה"ס יסודי 

 תיכון השקמים 

  קריית חינוך –גני ילדים 

 ביה"ס מחוננים 

 חווה חקלאית 

 שימור בית שיפר 

  קריית חינוךהשקמים,   -אולמות ספורט 

  מבני תרבות ונוער 

 קידום נוער, הנוער העובד, הצופים, מרכז קהילתי הדרים.

 שדרוג פארק ארבע עונות 

 פיתוח מתחמים חדשים וקיימים 

  אזור תעשיה נוה נאמן –פיתוח רחוב החרש 

 תכנון ובינוי מנהלת אזורי תעסוקה 


