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ועדת הנהלה 

ועדה לקידום מעמד הילד והחינוך 

ועדת ביקורת 

ועדת כספים

ועדת מכרזים

ח  '' ועדת מל

ועדת קליטה 

ועדת תמיכות 

ועדה לבטיחות בדרכים

ועדת הנחות בארנונה 

ועדת איכות הסביבה 

ועדת רכש ובלאי 

ועדת תכנון ובניה

סטטוטוריות  ועדות

אגף

ח " לש

אגףאגף

ח ח "" לש לש

ל "מנכ ל "מנכ

מ ראש העיר "מ מ ראש העיר "מ
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מבקר מבקר 

החברה העירונית  

גוונים אריאל "

" מ" בע

החברה העירונית  
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" מ" בע

חברי מועצת העיר חברי מועצת העיר 

אגף

 בטחון 

אגףאגף

 בטחון  בטחון 
משאבי אנוש 

מחשוב ותקשורת 

קליטה בקהילה

"עיר ללא אלימות"

רישוי ופיקוח 

ממונה איכות

משאבי אנוש 

מחשוב ותקשורת 

קליטה בקהילה

"עיר ללא אלימות"

רישוי ופיקוח 

ממונה איכות

ראש העיר ראש העיר 

משרדים ממשלתיים 

משרד הרישוי  

משרד הפנים

בית משפט 

בית דין רבני 

משרדים ממשלתיים 

משרד הרישוי  

משרד הפנים

בית משפט 

בית דין רבני 

דוברות דוברות 



עלות  פירוט שם הפרוייקט  

"  לביא"החלפת מערכת נוכחות מהחלפת מערכת נוכחות בעירייה  

כולל מודולים , " איסופית"לתוכנת 
WEBלשירות עצמי בממשק  

ח " ש400,000

התקנה והטמעה של מערכת  , בחירה CRMהטמעת מערכת  

כולל רכישת  .  ניהול קשרי לקוחות  
VM

הסבה של הטפסים הקיימים טפסים חכמים 
לאלקטרוניים בפורמט ממשל זמין  

המשך פעילות בנייה כולל גיבויים  DRPהשלמת בניית מערך  
באתר מרוחק 

רכישה והתקנה עבור חדר  , תכנוןהתקנת מערכת לגיבוי חשמל  
שרתים 

שרתים  ,  מערכת לבקרת ציוד רשתמערכת בקרת רשת ושרתים  
ומדפסות   

.  ארכוב הודעות דואר אלקטרוני  ל  " הקמת מערכת ארכיון דוא 
. רכישה והטמעה, איתור 

שדרוג מערכות המחשוב  

במוסדות חינוך 

ח "  ש170,000 שדרוג המערכות לפי תוכנית שנתית 



)ח "בש(עלות פירוט שם הפרוייקט  

 אגף  -הקמה מרכז הפעלה  משולבהקמת מרכז חירום משולב  

,  ח "מטה מל, מוקד עירוני  , הביטחון

. חדר תקשורת , נשקייה

2,000,000

,  הקמת סככות, התקנת מצלמות שיפור הכניסות לעיר 

,  הגדלת נתיבי תנועה בשער ראשי 

העתקת שער מזרחי על קו הגדר  

. הבטחון והקמת סככות ומצלמות 

1,500,000 -כ

)בתיכנון(

250,000החלפת רכב ממוגן ברכב קל שיקום ושיפור מרכיבי ביטחון 

ביצוע  +שיקום דרך ביטחון צפונית  

עבודות אספלט  
500,000

ת אריאל  "שידרוג אבטחה בא 

מותנה בתשלום אגרת  ( מערב 

) השמירה 

ביצוע אבטחה באזור תעשיה אריאל  

מערב בהתאם לדרישות הצבא  

. ומשרד הביטחון

900,000



)ח "בש(עלות פירוט שם הפרוייקט  

80,000שדרוג מפענחת במוקד ויחידות קצה ציבור / מגון מוסדות חינוך

תיקון לקויים  ,  מבדקי בטיחות ח "ח במוס " בטחון בטיחות וש 

ושידרג מרכיבי בטחון
40,000

צביעה  , שיקום דלתות ופתחי חירוםשיפוץ מקלטים ציבוריים 

והשלמת ציוד
150,000

,  כיתת כוננות פעילות גיבושטיפוח מתנדבים 

. אימונים
8,000

טיפוח מתנדבי אגודה למען החייל

הפעלת מתנדבי משמר אזרחי  



)ח "בש(עלות פירוט שם הפרוייקט  

תיקוני מפגעים ברחובות העיר 

תיקוני  ,קולטנים 

ריצופים  , מדרכות,אספלט
גיזום עצים ,  התקנת מאחזי יד 

בהתאם לתוכנית טיפול רב שנתית  

ובהתאמה לנתוני המוקד העירוני  
. ופניות תושבים

400,000

)  גני משחק 30ב ( ניקיון חול  שדרוג גני משחק  

דרך  (הצללה בפארק הצופים 
)  אפרתה 

180,000

הוספה של עמודי  /החלפה
תאורה  ומרכזיות  

כולל החלפת  ( ' המשך מרכז רובע א

במעברים  ). עמודים בגן המשחקים

הפיסגה  , גנים, ורדים,הארז' ברח
בן יהודה ' ובכניסה לבריכה מרח

280,000

י  "אחזקת מערכות השקיה ע 
" אקווה " חברת  

בקרה ממוחשבת על כל מערכות  
.  ההשקיה 

130,000

.   המשך התוכנית - הפרדת פסולת במקור ‐איכות הסביבה 

) בשכונות חדשות (  תוספת מתקני מחזור  

 החלפת כלי אצירה לפי הצורך ותכנית  ‐

.   עבודה 

 ריסוס נגד מכרסמים סביב חגורת הבטחון ‐

.      אחזקת שירותים ציבוריים קיימים‐

150,000₪ 

30,000₪ 

בחודש  ₪ 5,000



עלות  פירוט שם הפרוייקט  

החלפת מזגנים מוסדות  / אחזקה

חינוך ומבני ציבור 

ח " ש200,000תחזוקה שוטפת 

איטום גגות במוסדות חינוך  

ומבני ציבור 

תחזוקה שוטפת 

תחזוקה שוטפת אחזקת מבני ציבור 

ח " ש150,000 קיימים 3החלפה של   מיולים 3החלפת 

רכישה והתקנת תמרורים  
סלולריים 

רכישת תמרורים סולריים למעברי  
) פיילוט(חציה לרחוב דרך הציונות 

ח "  ש50,000

בדיקת מערכות  , בדיקת מטפיםבטיחות אש +  בטיחות וגיהות 

.  גלאי עשן, ספרינקלרים, כיבוי אש 

,  קבלת אישורי כיבוי למבני ציבור 

הדרכת עובדים בנושאי בטיחות  
. י הנחיית יועץ בטיחות"עפ



)ח "בש(עלות פירוט שם הפרוייקט  

בגני החובה ובבתי " אופק חדש"-שיפור הישגים ומצוינות 

  הספר הייסודיים

בחטיבה העליונה "  עוז לתמורה"-

 לגורובוטיקהFLL תוכנית ותחרות  -

ב "  בחט

עתודה  ' כתה ז. ת "   כיתות מופ7 -

  מדעית טכנולוגית

ל לתלמידים מחוננים"פרויקט תה-

 בהוד- שעברו אבחון של מכון סאלד

 השרון 

 מגמת הספק –הזנק לתעשייה  -

 ובקרה בשיתוף המרכז  

 האוניברסיטאי 

 פעילות–צים במדעים  "מד-

י"  ליסודיים ובגנ

 יוזמות חינוכיות -

בשיתוף המרכז " פרחי מדע"-

 האוניברסיטאי ולשכת המדען

תגבור במקצועות המדעים.  הראשי 

. ב "א י" לתלמידי י

משרד החינוך 

משרד החינוך 

10,500

ללא עלות לעירייה 

עלות הסעות 

ללא עלות לעירייה 

10,000

) פעולות מתוקצבות  (50,000



)ח "בש(עלות פירוט שם הפרוייקט  

' ב'לתלמידי א" זאטוטים"סיירת -לימודי -תמיכה ומינוף חברתי

בשיתוף עמותת ידידים 

ח "ופר'  אורנג- מרכז תקשורת -

 -ב "חטמרכז למידה לתלמידי ה-

 בשיתוף עמותת ידידים

ח ורכזים" סטודנטים פר-

ק " סטודנטים שח-

ר רווחה חינוכית  "  פרויקט שח-

50,000

10,000

45,000

70,000

2,000

230,000

ב " פעילות עם מג-קידום נוער  

ס בשיתוף משטרת מרחב  "תוכני או-

 שומרון ושירות למבחן לנוער 

 לבנות בשיתוף האגף –ע  " סל-

לשירותים חברתיים

לבנים בשיתוף האגף  -ים" סיכו-

לשירותים חברתיים

 בשיתוף האגף  - רוכבים בגדול-

לשרותים חברתיים 

2,000

ללא עלות  

ללא עלות 

בתקצוב משרד הרווחה 



)ח "בש(עלות פירוט שם הפרוייקט  

 תעודת בגרות חברתית בעל יסודי ‐חינוך לערכים  

ג  " חממות בחנ-"זוזו" תוכנית  ‐

'ו' לשכבות ה  

 סיירת ירוקה  -ל"ף קק" פרויקט מעו‐

טיולים, ו בשבט "ט. ב"יסודיים וחט  

  לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי 

ך בשיתוף התרבות "  חידון תנ‐

.   התורנית

מעברים וגיבוש  -'לשכבות ו פעילות ‐

.    במרכז אתגרים

במרכז אתגרים על יסודי  פעילות -

י "יסודיים וגנ - תוכנית מבראשית -

צים בית הזכרון" מד-

 מרוץ הלפיד-

32,000

) ל"קק (80,000

3,500

מתקציב שי לבוגר 

100,000

ס סל תרבות " בתי7,000גנים 

1,500

3,500

' א- תוכנית מעברים גן  -גני ילדים 

 טקס יום העצמאות ‐

 קייטנות ‐

5,000

230,000

פרסום פעילויות תרבות לילדים ספרייה 

שעת סיפור ומפגשי סופרים

רכישת ספרים 

35,000



)ח "בש(עלות פירוט שם הפרוייקט  

 הנחות במפעל הזנה -שונות

 מלגות הנחה לבתי ספר -

 הנחות לגני ילדים -

 שי לגני הילדים -

ע " שי לבוגרי החט-

 שי לבוגרי היסודיים-

50,000

15,000

3,000

13,000

8,500

13,000

פעילויות העשרה מועדונית

ציוד מתכלה והזנה 

40,000

העצמת צוותי חינוך ושיתופי  
פעולה  

 טקס הצדעה למערכת החינוך -

 פעילות צוותי חינוך במרכז  -
) גננות וסייעות (המנהיגות  

 מחשב לכל גננת טקס-

5,000

1,000

   - פרויקט לגני טרום חובה  -שירות פסיכולוגי 
טיפול ובקרה ,אבחון,איתור 

 שירותי הדרכה לשירות הפסיכולוגי -

הכרת השירות הפסיכולוגי כתחנה  -  

תוספת  .  מוכרת להתמחות שיקומית
 משרה % 50

8,000

30,000



)ח "בש(עלות פירוט שם הפרוייקט  

החלפת , שולחנות ,  כסאות -י "גנ‐שדרוגים ובטיחות, שיפוצים 

.     מטבחים,  מתקנים ,  חול,  דודים

ציוד לגני  . ד" גני ממ2-תקרות ב 
) 2(מ וגנים עתידיים "חנ

,   כסאות לחדרי מורים -  ס "בתי  -

,  ב "שיפוץ שירותים חט,לתלמידים

פלטות לשולחנות   , אור זבולון
. ב"בחט

ט " בהתאם לדוח קב-בטיחות  -

150,000

120,000

ר בטיחות ושיפוץ מבני חינוך " תב



עלות  פירוט שם הפרויקט  

 ₪ 78,000החלפת מיול בניידת סיורניידות לאכיפה 

פ  "אבזור ושילוט ניידות ע 
דרישת המשטרה 

 ₪  14,000איבזור ניידת חדשה +  השלמת ציוד 

 ₪  5,500סריקת תוכניות בתי עסק ומיחשובם מיחשוב תוכניות בתי עסק 

אכיפת חוק העזר בנושא שילוט  " שילוט"אכיפת חוק עזר  
בהתאם לביצוע סקר הגביה

הכשרה של הפקחים בקורסים  הכשרה מקצועית 
.ייעודיים

ח " ש15,000

פינוי רכבים נטושים וגרוטאות  גרירה רכבים 
ברחבי העיר 

6,000  ₪ 

ד וטיפול "הגדלת כמות חברים באתתרבות הדיור 
בתחזוקת השטחים המשותפים

ח " ש25,000



פירוט שם הפרויקט  

שיטור עירוני 
 מניעת ונדליזם והשחתת רכוש ציבורי �

 מניעת שתיה במקומות ציבוריים ואיתור בלדרי אלכוהול וטבק – אלכוהול �

 איתור עברייני השלכת פסולת בנין – פסולת בנין  �

 אכיפת העישון במקומות בילוי ובמקומות ציבוריים – עישון  �

  איתור ואכיפת מדביקי המודעות על רכוש ציבורי  - שילוט שאינו חוקי  �

 מניעת הפרעות מנוחה ורעש �



עלות  פירוטשם הפרויקט  

 מסגרת  –" בית חם לנערה"הפעלת  נוער וילדים בסיכון 

צ לנערות בסיכון והרחבת הפעילות "אחה

לאורך השנה

170,000 ₪ 

הפעלת קבוצת התנדבות בחונכות לנערות 

שטופלו בקבוצת אילוף כלבים
5,000 ₪ 

נתיבים ("הקמת מרכז הורים וילדים 

מערכתי - מענה טיפולי –")  להורות

למשפחות עם ילדים בסיכון 

120,000 ₪ 

הרחבת ) במידה ולא יקום המרכז לעיל(

רפרטואר הטיפול הפרטני בילדים  

. באמצעים שונים

50,000 ₪ 

 ₪ 25,000הפעלת קייטנת קיץ לילדים בסיכון גבוה 

הפעלת סדנא להורים וילדים בשליטה  

.עצמית והתמודדות עם כעסים
10,000 ₪ 

לחד (הפעלת קבוצות להדרכה הורית 

)  לעולות ממדינות דוברות אנגלית, הוריות
8,000 ₪ 

 גינון טיפולי  –במסגרת המועדונית 

בחממה וקבוצת בישול להורים וילדים
ח " ש14,000

הפעלת קבוצה לילדים עדים לאלימות 



עלות  פירוטשם הפרויקט  

פתיחת מענה טיפולי לבני נוער מכורים  טיפול בהתמכרויות

ומשתמשים בחומרים פסיכואקטיביים  

.בשיתוף קידום נוער

60,000₪ 

עבודה קהילתית

 –מתנדבים 

הכשרה שוטפת למתנדבים לשעת . א

. חירום במכלול טיפול באוכלוסיה

שילוב מתנדבי נוער ממוסדות חינוך . ב

מחוץ לעיר בעבודה עם ילדים  וקשישים 

.בבתי המשפחות 

ליווי מתנדבים מבוגרים המלווים . ג

.משפחות נזקקות בקהילה

 המשך פרוייקט שיפוץ  –" סביבה בונה"

בתי נזקקים על ידי בני נוער
30,000₪ 

 –" קהילה נגישה"

ס במרכז "ס לעו"פעולות בשיתוף ביה.א

. האוניברסיטאי

קהילה  "עבודה בצוותי משימה בתחומי .ב

". נגישה

הקמת פורום פעולה תעסוקתי לאנשים  . ג

.  עם צרכים מיוחדים בעיר

10,000₪ 



עלות  פירוט שם הפרויקט  

הפעלת מענה אמבולטורי לבריאות  בריאות הנפש 

הנפש לילדים ונוער 

 מרכז סיוע  –"  מרכז עוצמה"הקמת פרט ומשפחה 

להתמודדות עם עוני והדרה  

. חברתית

מניעת אלימות במשפחה 

הפעלת קבוצה לגברים לשליטה  

.  בכעסים
9,100₪ 

 קבוצות לנשים נפגעות  2הפעלת  

.  אלימות
12,000₪ 

ביצוע ערב שיא לפיתוח המודעות  

. לאלימות במשפחה 
2,500₪ 

לחשיפת מרכז היום לקשיש  קשישים 

 זכאיות שאינן נעזרות   לאוכלוסיות

בו

על חשבון חברה טיפולית



עלות  פירוט שם הפרויקט  
 ₪  10,000,000הקמת בית ספר יסודי חדש ס ברחוב מוריה "ביה

) מותנה תקציב(

בידוד  , מיזוג אויר, עבודות חשמלהשלמת פיתוח האוהל

ופיתוח מסביב לאוהל

1,400,000  ₪ 

הכשרת כביש גישה לפארק  

אתגרים

שיקום כביש המוביל לפארק  

אתגרים  

כולל הסדרת חניות בכניסה לפארק

1,600,000  ₪ 

הסדרת מפרץ להעלאה והורדת  הסדרת סובה לבית ספר היובל 

תלמידים ברחוב מבצע קדש

500,000  ₪ 

תכנון והסדרת חצר בית הספר  ס עליזה בגין "שיקום חצר ביה

לחצרות פדגוגיות כולל בטיחות 

1,800,000  ₪ 

עבודות + החלפת תקרות אקוסטיותשיקום אולם ספורט מילקן 

חשמל 

והתקנת מיזוג אויר באולם

700,000  ₪  

 ₪  300,000שיפוץ ותיקון גגות ומפגעי בטיחותהסדרת ליקויים בבתי הספר

 ₪  3,000,000השלמת פיתוח הפארקבוטינסקי 'ש ז" פארק הנחל ע



עלות  פירוטשם הפרויקט  

' פארק הוואדי שלב ב

) בקעת הירדן ששת הימים  (

 ₪  600,000טיפול בסחף ושיקום אפיק המים 

הקמת מסוף ותחנה ציבורית קבועה צ"מסוף תח

מזרחית לקמפוס העליון

6,000,000  ₪ 

הפסגה/און-אורי בר הסדרת צמתים

מבצע קדש/ ששת הימים

ל"און צה-אורי בר 

2,800,000  ₪ 

, סימוני כבישים, צביעת אבני שפההתקני בטיחות ברחבי העיר 

סימון חניות עירוניות ומעקות  

בטיחות 

ברחבי העיר

600,000  ₪ 

קרצוף ריבוד והסדרת מדרכות ירושלים  '  שד 100שיקום כביש 

' ירושלים שלב ב' שדר

3,500,000  ₪ 

חיבור  + קרצוף וריבוד כולל מדרכותהסדרת ציר כביש המציל היהודי 

תאורה 

860,000  ₪ 

העתקת שער מזרחי עד לגדר העתקת שער מזרחי 

הפרדה כולל הכשרת חניה 

1,500,000  ₪ 

החלפת  , שיקום וריבוד כבישים

מדרכות  

רשימת הרחובות   ' ב + ' רובע א

אושרה על ידי משרד הפנים 

2,500,000  ₪ 



עלות  פירוטשם הפרויקט  

 ₪  800,000תכנון כניסה דו נתיבית כולל קירוי שדרוג שער הכניסה לעיר

ששת הימים  ,  הסביונים: רחובותהמשך הקמת מסתורי אשפה 

ורדים וכלניות , גנים, דרך הציונות

600,000  ₪ 

עדכון  תוכניות תמרור קיימות כולל  תוכנית תמרור 

ט  " אישור קמ

200,000  ₪ 

עדכון תוכנות כולל לרכישת תוכנת  GISשדרוג מערכת  

אוטוקאד 

50,000  ₪  

'  משעולים ברובע א: רחובותמספור בתים 

,  חרמון , שניר, )ים וותיקים 'קוטג(

ל "דן וצה

300,000  ₪ 

4/ 130/1' ע מס"תכנון לשינוי תב

 אזור המלאכה

הסדרת  , שינויים גיאומטריים 

תנועה ושינוי ייעוד  

250,000  ₪ 

שיפוץ והתאמת חזיתות ספריה  שיפוץ חזיתות המרכז הבינתחומי 

ומרכז הבינתחומי 

1,000,000  ₪ 



עלות  פירוט שם הפרויקט  
הסדרת שטחי חניה למשאיות ברחבי  חניה למשאיות

העיר
800,000  ₪ 

הנגשת תחנות אוטובוס ברחבי העיר פרויקט הנגשה 

) תחנות אוטובוס31-כ כ"סה(
310,000  ₪ 

שיפור ושיקום תשתיות תקשורת  1.)  שנים 5-פריסה ל (תקשורת קווית 

תיקוני  ,  חיווט נקודות-בארגון

בינוי ושיפור , צנרת ותעלות

.תשתיות בחדר תקשורת 
שיפור ושיקום מרכזיה ואיחוד 2.

 מערכת טלפונית חדשה  -מערכות

מתגי תקשורת ,  IPמבוססת  

מתג תקשורת מרכזי  , לריכוזים

200,000  ₪ 

400,000   ₪ 

תוכנית עבודה שנתית של הרשות  מטה בטיחות בדרכים

הלאומית בדרכים לבטיחות בדרכים 

אירועים , הכוללת הסברה בבתי הספר

'  פרסום וכו, קהילתיים

60,000  ₪ 


