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 2022תקציב העירייה לשנת  .1

 

 

 צחי פרץ מסביר בקצרה על התקציב

 2022מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תקציב העירייה לשנת 

 

 

 הצבעה:

 חברים 9בעד: 

 וגל לנצנר(חברים )משה קייקוב  2-נגד

 

 

 החלטה:

 2022מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 

 

 

 צחי סוטלוביץ נכנס למליאה

 יוצא מהמליאה-עדי גרוס

 

 

 

 2022אישור תכנית פיתוח ותברים לשנת  .2                             

 

. סה"כ קיימת 2022פיתוח לשנת  בהתאם להנחיות משרד הפנים על העירייה לאשר תוכנית

 ₪. מיליון  316 -יתרת זכות בקרנות הרשות של כ

 ₪. ןמיליו 49 -מסתכמת בכ 2022היקף תוכנית הפיתוח לשנת  

תב"רים שאושרו בעבר ונמצאים בביצוע שבהם קיימת יתרה לביצוע של  44בנוסף קיימים 

 ₪ . ןמיליו 76 -כ

במידה ויהיו פרויקטים נוספים שלא אושרו במסגרת תוכנית הפיתוח הם יועברו לאישור 

 מליאת העירייה ומשרד הפנים. 

 להלן רשימת הפרויקטים החדשים והת"ברים לאישור מליאת העירייה:

 

 



 

 

 

 

 

 

 
עלות באלפי  שם הפרויקט מס"ד

 ש"ח
 מקורות מימון

 קרנות הרשות 8,000 שיפוץ מבני  חינוך וציבור 1

 קרנות הרשות 400  תכנון להרחבת אולפנה 2

 קרנות הרשות 600 גני ילדים ובית כנסת 4תכנון להקמת  3

 קרנות הרשות 1,500 תכנון להקמת פארק טבע עירוני 4

 קרנות הרשות 10,000 תכנון ופיתוח פארק דקר 5

 קרנות הרשות 4,000 4ביצוע יציאה צפונית לכביש מס'  6

 קרנות הרשות 2,000 ילדים יביליםתכנון והקמת גני  7

 קרנות הרשות 1,000 תכנון להקמת משרדי עירייה ברחוב האתרוג 8

 קרנות הרשות 500 תכנון להקמת מבנה למועצה הדתית 9

 קרנות הרשות 6,000 הקמת בריכת איגום 10

 קרנות הרשות 1,000 שיפוץ מקווה נשים בשי עגנון 11

 

 

 להלן רשימת עדכון הפרויקטים והתב"רים לאישור מליאת העירייה.

עלות העדכון  שם הפרויקט מס"ד
 באלפי ש"ח

 מקורות מימון

 קרנות הרשות 500 שיפוץ מועדון אלון 1

 קרנות הרשות 4,000  3074פיתוח תשתיות בתב"ע  2

 קרנות הרשות 1,000 תכנון שכונת גיורא 3

 קרנות הרשות 3,000 פיתוח שצ"פים ופארקים 4

 קרנות הרשות 1,000 קומות לבניין העירייה 2בניית תוספת  5

 קרנות הרשות 800 תכנון בית ספר יסודי ממלכתי דתי 6

 קרנות הרשות 2,000 תכנון תב"עות בצפון גבעת שמואל 7

 קרנות הרשות 1,000 הקמת גני ילדים ומעטפת לבית כנסת 8

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 חדשים לאישורכם: מוגש בזאת תב"רים

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם  -שיפוץ מבני חינוך וציבור .1
במימון מקרנות ₪ , מיליון  8ביצוע שיפוץ מבני חינוך ומבני ציבור בעלות משוערת של 

 הרשות.

 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  8,000,000                     קרנות הרשות

 ₪  8,000,000                           סה"כ תב"ר מאושר      

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם תכנון  -תכנון להרחבת אולפנה .2
 ,במימון מקרנות הרשות.₪ מיליון  0.4הרחבת האולפנה בעלות משוערת של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  400,000                        קרנות הרשות

 ₪  400,000                      מאושר          סה"כ תב"ר     

 

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר  -גני ילדים ובית כנסת 4תכנון להקמת  .3
₪, מיליון  0.6גני ילדים ובית כנסת בעלות משוערת של   4חדש לשם תכנון להקמת 

 במימון מקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  600,000                        קרנות הרשות

 ₪  600,000                      סה"כ תב"ר מאושר              

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש  -תכנון להקמת פארק טבע עירוני .4
במימון ₪, מיליון  1.5לשם ביצוע תכנון להקמת פארק טבע עירוני בעלות משוערת של  

 מקרנות הרשות.

 הרכב התב"ר: להלן

 ₪  1,500,000                                  קרנות הרשות

 ₪  1,500,000                    סה"כ תב"ר מאושר              

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם  -תכנון ופיתוח פארק דקר .5
 במימון מקרנות הרשות.₪, מיליון  10ביצוע תכנון ופיתוח פארק דקר בעלות משוערת של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  10,000,000                   קרנות הרשות

 ₪ 10,000,000                   סה"כ תב"ר מאושר             

 



 

 

 

 

 

 

 
חדש  מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר - 4ביצוע יציאה צפונית לכביש מס'  .6

במימון מקרנות ₪, מיליון  4בעלות משוערת של   4לשם ביצוע יציאה צפונית לכביש מס' 
 הרשות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  4,000,000                     קרנות הרשות

 ₪ 4,000,000                   סה"כ תב"ר מאושר               

 

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש  -תכנון והקמת גני ילדים יבילים .7
במימון מקרנות ₪, מיליון  2לשם תכנון והקמת גני ילדים יבילים בעלות משוערת של  

 הרשות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  2,000,000                     קרנות הרשות

 ₪ 2,000,000                  סה"כ תב"ר מאושר                

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת  -להקמת משרדי עירייה ברחוב האתרוגתכנון  .8
תב"ר חדש לשם ביצוע תכנון להקמת משרדי העירייה ברחוב האתרוג בעלות משוערת 

 במימון מקרנות הרשות.₪, מיליון  1של  

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  1,000,000                                  קרנות הרשות

 ₪ 1,000,000                   סה"כ תב"ר מאושר               

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר  -תכנון להקמת מבנה למועצה הדתית .9
₪, מיליון  0.5חדש לשם ביצוע תכנון להקמת מבנה למועצה הדתית בעלות משוערת של  

 במימון מקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  500,000                        קרנות הרשות

 ₪ 500,000                   סה"כ תב"ר מאושר                  

   

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת  -הקמת בריכת איגום .10
 במימון מקרנות הרשות. ₪, מיליון  6בריכת איגום בעלות משוערת של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  6,000,000                      קרנות הרשות     

 ₪ 6,000,000                   סה"כ תב"ר מאושר               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם  -שיפוץ מקווה נשים בשי עגנון .11

במימון מקרנות ₪, מיליון  1שיפוץ מקווה לנשים ברחוב שי עגנון  בעלות משוערת של 
 הרשות. 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  1,000,000                      קרנות הרשות                

 ₪ 1,000,000                  סה"כ תב"ר מאושר                
 

 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון :

 מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר -שיפוץ מועדון אלון -786תב"ר  .1
וזאת בהתאם לצפי עלויות המעודכנות ₪  מיליון  2.7לסך של ₪ מיליון  0.5 -ולהגדילו ב

 של שיפוץ המועדון, במימון מקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר: 

 ₪  2,700,000                                  קרנות הרשות

 ₪  2,700,000                        סה"כ תב"ר מאושר         

 

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון  -3074פיתוח תשתיות בתב"ע  -844תב"ר  .2
וזאת בהתאם לצפי עלויות ₪  מיליון  10לסך של ₪ מיליון  4 -התב"ר ולהגדילו ב

 , במימון מקרנות הרשות.3074המעודכנות להמשך פיתוח התשתיות בתב"ע 

 להלן הרכב התב"ר: 

 ₪  10,000,000                   קרנות הרשות

 ₪  10,000,000                    סה"כ תב"ר מאושר           

 

 
   

 מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר -תכנון שכונת גיורא -793תב"ר  .3
וזאת בהתאם לצפי עלויות המעודכנות ₪  מיליון  6לסך של ₪ מיליון  1 -ולהגדילו ב

להמשך תכנון שכונת גיורא, במימון ממשרד הבינוי והשיכון, הרשות להתחדשות 
 עירונית ומקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר: 

 ₪  2,083,550                     קרנות הרשות

 ₪  1,541,611                משרד הבינוי והשיכון

 ₪  2,374,839        התחדשות עירונית

 ₪  6,000,000               סה"כ תב"ר מאושר                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון  -פיתוח שצ"פים ופארקים  -861תב"ר  .4

ות וזאת בהתאם לצפי עלוי₪  מיליון  11לסך של ₪ מיליון  3 -התב"ר ולהגדילו ב
 המעודכנות להמשך פיתוח השצ"פים והפארקים ברחבי העיר במימון מקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר: 

 ₪  11,000,000                   קרנות הרשות

 ₪  11,000,000                סה"כ תב"ר מאושר               

 
 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון  -קומות לבניין העירייה 2תוספת  -856תב"ר  .5
וזאת בהתאם לצפי עלויות ₪  מיליון  18.5לסך של ₪ מיליון  1 -התב"ר ולהגדילו ב

 המעודכנות להשלמת פרויקט, במימון מקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר: 

 ₪  18,500,000                   קרנות הרשות

 ₪  18,500,000                    סה"כ תב"ר מאושר           

  
 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר  -תכנון בית ספר יסודי ממלכתי דתי -864תב"ר  .6
וזאת בהתאם לצפי ₪  מיליון  2.8לסך של ₪ מיליון  0.8 -עדכון התב"ר ולהגדילו ב

 עלויות המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.
 להלן הרכב התב"ר: 

 ₪  2,800,000                     קרנות הרשות
 ₪  2,800,000                      סה"כ תב"ר מאושר           

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר  -תכנון תב"עות בצפון גבעת שמואל -785תב"ר  .7
וזאת בהתאם לצפי עלויות ₪  מיליון  4לסך של ₪ מיליון  2 -עדכון התב"ר ולהגדילו ב

 מקרנות הרשות ומנהל מקרקעי ישראל.המעודכנות להשלמת תכנון התב"ע, במימון 
 להלן הרכב התב"ר: 
 ₪  3,731,000                      קרנות הרשות 
 ₪  269,000                  מנהל מקרקעי ישראל 

 ₪  4,000,000                 סה"כ תב"ר מאושר                
 

העירייה מתבקשת לאשר מליאת  -הקמת גני ילדים ומעטפת לבית כנסת -879תב"ר  .8
וזאת בהתאם לצפי ₪  מיליון  6.4לסך של ₪ מיליון  1 -עדכון התב"ר ולהגדילו ב

עלויות המעודכנות להקמת פרויקט ובנוסף לעדכן את אופן מימון התב"ר ,קבלת 
מיליון ש"ח ובמימון  2.4השתתפות עמותת בית כנסת הריף נוסח יהדות מרוקו ע"ס של 

 מקרנות הרשות.
 להלן הרכב התב"ר: 

 ₪  4,000,000                     קרנות הרשות
 ₪  2,409,000                     עמותת בית כנסת הריף

 ₪  6,409,000                    סה"כ תב"ר מאושר             
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 תב"ר מאוזן לסגירה

 ₪. מיליון  8יפוץ מבני ציבור ע"ס של  ש – 866תב"ר מספר 

 

 2022מליאת מעצת העיר מתבקשת לאשר את תכנית פיתוח ותברים לשנת 

 

 :הצבעה

 חברים 9בעד: 

 חברים )משה קייקוב וגל לנצנר( 2נגד:  

 :החלטה

 2022מליאת מועצת העיר מאשרת את את תכנית פיתוח ותברים לשנת 

 

 :התקציבבנושא גויות של חבר המועצה משה קייקוב יהסתי

 

 2021מתקציב העירייה של שנת ₪  500,000ב  מדוע פעולות הרווחה  ירדו  .1

 

של  עת מהפחתה יזומה של העירייה אלא בשינויים כמותייםבגזבר העירייה הסביר שהירידה לא נו

 פוני הרווחה.

 

 מדוע התקציב לאירועי יום העצמאות מופרז כל כך? .2

ושאנשים לא היו, ולא עשו להם ובאמת מקווה ראש העיר הסביר, אחרי שנתיים שהייתה קורונה, 

שנגדיל את התקציב, וגם אם  אמרנו שהשנה תהיה שנה רגילה ובנוסף לזה עלו מאוד המחירים ..

לא נצטרך את כולו ליום העצמאות , נוכל לעשות עוד אירוע תרבות , בין לבין לקראת פסח , אחרי 

 החיים לכולם. פסח וכו' וכל זה בשביל להחזיר את השגרה ואת שמחת

 

שנה שעברה, כשזה לא היה באנחנו בשנת שמיטה, והתקציב של הגנים בנטיעות הוא יותר מ .3

 מדוע יש ככ הרבה הוצאות? שנת שמיטה, בשנת שמיטה לא נוטעים בכלל

כן יהיו נטיעות, הנטיעות יהיו החל מראש השנה  2022תקציב בראש העיר מסביר, קודם כל 

ויש פארק אחד ענק , הפארק הצפוני  האחזקה בעלות מאד  (אוקטובר, נובמבר ודצמבר-)ספטמבר

 גדולה.

 

 

          ___________________              __________________ 
 העירראש  –יוסי ברודני                   העירייה גזבר -צחי פרץ

 


