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10,0004,9002,00002,000מתמשךהשלמת שכונות ותיקות1309

התקציב מיועד לסלילת רחוב צה"ל כולל התחברות לרחוב 
אלוף הניצחון וחטיבת הראל, שינויים בהסדרי תנועה רחוב 

השומרשינויים ברחוב סיני,פיתוח רחוב הלח"י, מדרכות חט' 
יפתח וסמטת נילי.שינויים חשמל חברת חשמל.

50,00024,5001,00001,000מתמשךמתחם 1200 - שלב ג'1340
התקציב מיועד לפיתוח סופי בסמוך לבנינים, רחוב אפרים 

קציר, סוקולוב וגולדה מאיר. פיתוח שצ"פ בין סוקולוב 
לאפרים קציר.

30,00013,5002,00002,000מתמשךפיתוח מתחם 1304 ( גרינברג )1359

התקציב מיועד להמשך פתוח גרינברג צפון -השלמת שצ"פ , 
הסדרת נגישות והתחברות לרחוב המעפיל. השלמת מדרכות 

רחוב ההכשרות והסדרת שצפ בין התכלת להכשרות. השלמת 
שצ"פ לאורך נחל הדר והכשרות .

20,0006,5001,00001,000מתמשךפיתוח מתחם האצבע1360
התקציב מיועד להשלמת פיתוח רחוב פסנתר, חצוצרה , 

מצלתיים.

2,0005001,50001,500מתמשך מתחם 13611203
התקציב מיועד להסדרת שצ"פ כולל שבילים להולכי רגל 

ומתקנים בין הרחובות ציר הנשיאים ורחוב נחשון.

3,0001,0001,00001,000מתמשךפיתוח מתחם 13781501
התקציב מיועד להשלמת  שצ"פ רחוב הפשוש כולל מדרכות, 
גינון ושבילי אופנים , הכנה למתקני משחק. והשלמת פיתוח 

חניון .

12,5001,0002,00002,000מתמשךפיתוח תשתיות מוס' חינוך1389
התקציב מיועד לעבודות פיתוח בקרית חינוך מתחם 

1200/1201 .כולל השלמה לחדרי טרפו. עבודות פיתוח 
והתאמה בסמוך למוסדות חינוך.

35,0008,0005,00005,000מתמשךהשלמת מתחמים קיימים1405

התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח מתחם 485/18 - נחל 
קנה, המדרגות, נחל הדר, נחל ירקון מערבי. 485/24 - הבשור, 
צין . מתחם 11 - המגן והמזלות. מתחם 9+20 -כרכום, כוכבן. 

והשלמת  שבילים בשצפים ומתחם 200

35,00002,00002,000מתמשךמתחם 19 שלב ג'1406
התקציב מיועד לפיתוח רחוב הדרים האיחוד, בן גמלא צפון 

ודרום  הסדרת צומת רחוב ישורון.

 תוכנית פיתוח 2020
 באלפי ₪

מתחמים 
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10,00002,00002,000מתמשךמתחם 1201 שלב ב'1407
התקציב מיועד לפיתוח  צד מערבי הרצוג והדרים והמשך 

סלילה צד מזרחי.

60,00017,75010,000010,000מתמשךפיתוח מתחם 14081302

התקציב מיועד לפיתוח שלב מתוך תוכנית כביש מס' 3 - רחוב 
הפרדס החדש כולל מעבר תת קרקעי וקיר אקוסטי. השלמת 

סלילת כבישים מס' 6, 7, 8, 9 - מערב המתחם. הסדרת 
מגרשים למשרדי מכירות.

התקציב מיועד להערכות תכנון וניהול הפרויקט.30,00001,00001,000מתמשךפיתוח מתחם 141210+3

20,0002,2022,00002,000מתמשךשדרוג אזור תעשיה נוה נאמן1420
התקציב מיועד לפיתוח רחוב החרש, השלמה לפרויקט שבילי 

אופנים משרד התחבורה.

11,0005001,00001,000מתמשךבינוי וביצוע הפקעות 2016 - 14282020
התקציב מיועד להפקעות לצורך הסדרת מדרכות לבטיחות 

בדרכים, רחוב שרת, הפרדס, חנקין.

התקציב מיועד לפריצת דרכים לטובת פיתוח תחם תעסוקה .50,0005002,00002,000מתמשךפיתוח מתחם 14541400

התקציב מיועד לניהול ותכנון הפרויקט והסדרת רחוב הפטיש15,00001,00001,000מתמשךשדרוג אזור תעשיה גיל עמל1461

20,0005006,00006,000מתמשךפיתוח מתחם 485/46 - המיסדים1466
התקציב מיועד לפריצת דרכים בשצ"פ , תשתיות ניקוז 
והסדרה חלקית רחובות המייסדים, נחל ירקון, מדרגות 

והדסים.

42,500042,500 סה"כ מתחמים
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5,0002,0001,00001,000מתמשךהסדרת התכלת סמטת הירק1265
התקציב מיועד להשלמת סלילה כבישים ומדרכות רחוב 

התכלת.

התקציב מיועד להכשרת מדרכות  רחוב שרת צד דרומי.21,5003,5001,00001,000מתמשךהסדרת רחוב שרת1342

40,0003,5004,00004,000מתמשךשדרוג והקמה כבישים ומדרכות 2016 - 14152020
התקציב מיועד להסדרה כניסות לבתים והשלמות פיתוח 

לקראת אכלוס מבנים נקודתיים ברחבי העיר.

17,0004,0001,00001,000מתמשךציר הנשיאים שלב ב'1416
התקציב מיועד להשלמת עבודות ציר הנשיאים כולל חיבור 

לרחוב זלמן שזר.

20,0002,7502,00002,000מתמשךריבוד כבישים 2016 - 14212020
התקציב מיועד לריבוד כבישים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית 

עבודה שנתית.

30,00002,00002,000מתמשךתשתיות ניקוז ברחבי העיר1422
התקציב מיועד להשלמת עבודות ניקוז רחוב הדרים המעגל, 

עקלתון, החרש, בן גמלא דרום.

20,0006,5005,00005,000מתמשךשדרוג והקמה תאורה ברחבי העיר1423
התקציב מיועד להשלמת עבודות תאורה בהתאם לתוכנית 

עבודה 2020 : בני ברית, אנשי בראשית, החרש , האורנים, גן 
האחים, הבנים.

6,00001,00001,000מתמשךעבודות נגישות שלב ב'1424
התקציב מיועד להשלמת עבודות נגישות ברחבי העיר בהתאם 

לתוכנית נגישות שטחים פתוחים.

15,0003,7592,0001,0001,000מתמשךהסדרי תנועה 2016 - 14252020
התקציב מיועד להשלמת עבודות להסדרי תנועה ברחבי העיר 

בהתאם להרשאות משרד התחבורה.

התקציב מיועד להשלמת עבודות להסדרת חניה ברחבי העיר.10,00001,00001,000מתמשךהסדרי חניה 2016 - 14262020

20,0001,00019,000

כבישים

סה"כ כבישים
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65,0004,0008,00008,000מתמשךהרחבת בית עלמין נוה הדר1365
התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין נוה הדר, שלב א' הכשרת 

מקומות קבורה אורתודוכסי, כולל בניה טרומית.

50,00030,3003,00003,000עדכוןפארק נחל הדר1374
התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח כולל הנחת דשא 
ועבודות חשמל בשלב ד'. והכנה תשתית למתקני משחק.

6,00001,00001,000חדשבית עלמין אזרחי1474
התקציב מיועד לבינוי חלקות קבורה בית עלמין אזרחי, מתוך 

תוכנית כוללת להרחבת בית עלמין נוה הדר.

12,000012,000

30,0006,0004,00004,000מתמשךתכנון וניהול פרויקטים 2016 - 14272020
התקציב מיועד לעדכון תוכנית מתאר 2050,תוכנית מפורטת 

מתחם 1202, תב"ע מתקנת מתחם 1310, תוכנית מתחמים 
.3+10

4,00002,00002,000חדשתכנון אזורי תעסוקה1478
התקציב מיועד לתיכנון  איזורי תעסוקה-  נוה נאמן -הכנת 
תב"ע  לתוספת זכויות ושימושים. גיל עמל - תוכנית בינוי 

ופיתוח.

6,00006,000

סה"כ פרויקטים עירוניים

תכנון עיר

סה"כ תכנון עיר

פרויקטים עירוניים
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20,0002,5003,00003,000מתמשךפרויקטים נופיים 2016 - 14382020
התקציב מיועד לשדרוג מערכות השקיה בגנים, עבודות 

הצללה, גינון ונטיעות עצים.

5,00004,50004,500עדכוןשדרוג פארק ארבע עונות1439
התקציב מיועד לעבודות שדרוג פארק 4 עונות, שיקום 

תשתיות ומערכת חשמל,שדרוג במה , פיתוח ועבודות גינון.

5,0008501,50001,500מתמשךשדרוג ופיתוח גינון מוס' חינוך וציבור1463
התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח גינון ומתקנים במוסדות חינוך, 

טיפול בעצים, החלפת מערכות השקיה, השלמת צמחיה 
ושדרוג מתקנים.

10,00002,00002,000מתמשךחזות העיר 2016 - 14412020
התקציב מיועד להתקנת ספסלים ואשפתונים ברחבי העיר, 

צביעת עמודים, עבודות צמ"ה, מתקנים לאיסוף נייר והשלמת 
שילוט עירוני.

1,000650350350עדכוןהפרדת פסולת אריזות1460
התקציב מיועד לרכישת כלי עצירה כתומים לפרויקט הפרדת 

פסולת אריזות.

11,35035011,000

שפ"ע

סה"כ שפ"ע
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התקציב מיועד לבינוי אולם ספורט בהיקף של 250 מקומות .20,00007,5004,5003,000מתמשךאולם ספורט ואודיטוריום - השקמים1401

2,5001,0001,5001,500מתמשךשדרוג אולם ספורט ראשונים1469
התקציב מיועד לעבודות שדרוג, התקנת פרקט, מושבים, 

מערכת מושבים מתקפלת, איטום , התאמות נגישות, שיפוץ 
חזיתות ושדרוג המבנה.

10,00007,50007,500מתמשךתוספת קומה מוס' חינוך וציבור1377
התקציב מיועד לבינוי חלל רב תכליתי , קומה שניה במבנה גני 

ילדים מתחם 1200/1201

42,00015,7377,5003,7503,750מתמשךגני ילדים מזרח העיר1380
התקציב מיועד לבינוי 5 גני ילדים קרית חינוך מתחם 

.1200/1201

12,0008467,0006,0001,000מתמשךביה"ס למחוננים1386
התקציב מיועד לבינוי ביה"ס למחוננים ברחוב החומש.בינוי 7 

כיתות לימוד, מרחבים משותפים, גג ירוק ופיתוח חצר.

1388
תיכון  השקמים שלב א ( במקום תיכון מערב 

העיר )
20,0005,00015,00010,0005,000מתמשך

התקציב מיועד לבינוי תיכון השקמים הכולל- 18 כיתות, 
מרחבים משותפים בהתאם לפרוגרמה משרד החינוך.

10,0006,9343,00003,000מתמשךשדרוג והקמה מבני תרבות ונוער1395
התקיב מיועד להתאמת מועדון פיס קהילתי מעל מבנה מעון 
יום הדרים, שידרוג מבנה הצופים שביל התיכון, בינוי קומה 

מבנה הנוער העובד.

7,0005,5951,00001,000מתמשךחווה חקלאית1457
התקציב מיועד לבינוי חווה חקלאית, 3 כיתות לימוד, מעבדות, 

מנהלה , חדר מורים ומרחב מוגן וחממה לגידולים. והסדרת 
סככות קיימות וכיתת חוץ.

4,0003,0001,00001,000מתמשךביה"ס יסודי מתחם 14681201
התקציב מיועד להשלמת תכנון ביה"ס יסודי מתחם 

1200/1201, הכנת אומדן לבינוי ועדכון היקף הפרויקט.

בינוי
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התקציב מיועד לתכנון ראשוני ביה"ס חינוך מיוחד50005000500חדשביה"ס לחינוך מיוחד1480

15,0007,4152,0001,0001,000עדכוןנגישות מוס' חינוך וציבור1445
התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית למוסדות 

חינוך בהתאם להרשאות משרד החינוך.

40,00008,0001,0007,000חדששדרוג מוס' חינוך וציבור 14732020-2023
התקציב מיועד לעבודות שדרוג ופיתוח מוסדות חינוך וציבור 

בהתאם לתוכנית עבודה  ודרישות בטיחות ונגישות.

3,00003,00003,000חדשמרחבים מוגנים מוס' חינוך1479
התקציב מיועד להשלמת בינוי ותשתיות מרחבים מוגנים 

במוסדות חינוך.

2,00002,00002,000מתמשךמרכז קידום נוער1470
התקציב מיועד לבינוי מבנה גזברות לשעבר והתאמתו לפרוקט 

מרכז קידום נוער

1,00001,00001,000חדששדרוג מתחם מופת1475
התקציב מיועד לשדרוג מתחם אולם מופת והכשרתו לפעילות 

תרבות.

5,00001,00001,000חדששימור בית שיפר1476
התקציב מיועד לשימור בית שיפר במתחם בית הנערה לטובת 

כיתת תיכון ביה"ס דמוקרטי.

2,00002,00002,000חדשבינוי מנהלת אזורי תעשיה1477
התקציב מיועד להכשרת מבנה ברחוב החרש למנהלת אזורי 

תעשיה.

התקציב מיועד לתכנון ראשוני להקמת בית אומנים.50005000500חדשבית אומנים1481

71,00027,75043,250 סה"כ בינוי
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18,0004,5002,50002,500מתמשךשדרוג והקמה מגרשים ומתקני ספורט1402
התקציב מיועד להחלפת משטחי זירה במתקני ספורט, 

הכשרת מסלולי הליכה ומסלולי ריצה ושדרוג מתקני ספורט.

2,50002,500

התקציב מיועד להשלמת שדרוג מערכות אבטחת מידע.1,0005005000500מתמשךשדרוג מערכות אבטחת מידע1449

2,0001,0001,00001,000מתמשךשדרוג תשתיות תקשורת ומחשוב 2016 - 14502020
התקציב מיועד לשדרוג תשתיות תקשורת ומיחשוב משרדי 

עירייה ומוסדות בהתאם לתוכנית עבודה.

1,50001,500

מחשוב ותיקשורת

סה"כ תקשורת ומיחשוב

ספורט

סה"כ ספורט
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 תוכנית פיתוח 2020
 באלפי ₪

5,0001,050500300200מתמשךאבטחת רכוש ציבורי 2016 - 14482020
התקציב מיועד להשלמת עבודות לאבטחת רכוש ציבורי, 

רכישה והתקנת מצלמות וציוד משלים.

1,00002000200חדשרכישת רכבים וקטנועים1470
התקציב מיועד לקידום יוזמה של סביבה ירוקה,רכישת 

קטנועים חשמליים לטובת סיירת ביטחון ואבטחת מוסדות 
חינוך.

5,00001,00001,000חדשמערכות כיבוי אש וכריזה1471
התקציב מיועד לשדרוג מערכות כיבוי אש וכריזה בהתאם 

לתוכנית עבודה.

1,00005000500חדששדרוג מקלטים ומתקני חרום1472
התקציב מיועד לשדרוג מקלטים, עבודות איטום, רכש ציוד 

ליחידת חילוץ,והכשרת מתקני קליטה בחירום.

2,2003001,900

169,05029,400139,650

ביטחון

סה"כ ביטחון

סה"כ תקציב פיתוח 2020
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