
20102010התקציב הבלתי רגיל לשנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 

לביצוע   �אלפי  263,014–התקציב הבלתי רגיל מסתכ	 בהשקעה של כ �

מתו� אומד�  כולל של פרויקטי	  �אלפי  273,073–פרויקטי	 בסכו	 של כ 

. �אלפי  1,406,485בסכו	 של 

פיתוח  ' , פארק הבאסה שלב ב: הינ	  2010הפרויקטי	 הבולטי	 לשנת �

מתח	 , מתח	 הבריגדה , ביצוע תוכנית אב לשבילי אופניי	, מתח	 מודיעי�

. מתח	 שלמה המל� ומלכת אסתר , מתח	 זרובבל ', ספורטק שלב ג, נו! י	 . מתח	 שלמה המל� ומלכת אסתר , מתח	 זרובבל ', ספורטק שלב ג, נו! י	

.תמשכנה ההשקעות בשיפוצי מוסדות חינו�, בנוס! 

–" מ"מי הרצלייה בע"החל לפעול תאגיד המי	 של הרצלייה  1.9.09–ב �

התאגיד אחראי להפעלת משק המי	 והביוב של הרצלייה  . להל� התאגיד

הצעת תקציב הפיתוח  , לפיכ�. ולבניה ואחזקה של תשתיות המי	 והביוב

אינה כוללת הכנסות והוצאות בקשר ע	 מער� המי	 והביוב   2010לשנת 

.שהתהוו לאחר קו	 התאגיד



ריכוז המקורותריכוז המקורות  ��  20102010התקציב הבלתי רגיל לשנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 

::אומד  מקורות המימו  מפורט כדלקמ אומד  מקורות המימו  מפורט כדלקמ 

₪באלפי 

2009שנת 2010שנת 

קר� לעבודות פיתוח
63,84997,610

קר� עודפי תקציב רגיל
46,60046,600

40,56513,539(*)קר� למכירת רכוש 

משרדי ממשלה אחרי	
112,00017,068

263,014128,217כ"סה

מכרז למכירת שטחי	 נוספי	  מכרז למכירת שטחי	 נוספי	  . . התבצעה מכירת שטחי	 במתח	 המסילההתבצעה מכירת שטחי	 במתח	 המסילה  20092009במהל� שנת במהל� שנת (*) (*) 

..במתח	 צפוי להתבצע במהל� התקופה הקרובהבמתח	 צפוי להתבצע במהל� התקופה הקרובה

מימוש תקבולי	 מקר� מכירת רכוש שלא לטובת רכישת מקרקעי� יבוצע על בסיס בקשה נפרדת מימוש תקבולי	 מקר� מכירת רכוש שלא לטובת רכישת מקרקעי� יבוצע על בסיס בקשה נפרדת 

..למשרד הפני	למשרד הפני	



פילוח מקורות באחוזי'פילוח מקורות באחוזי'



20102010התקציב הבלתי רגיל לשנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 

    ₪₪באלפי באלפי   ��יחידות יחידות / / ריכוז לפי אגפי' ריכוז לפי אגפי' 

מקורות מימו  לפרויקטמרכיבי העלות

אומד  כולל  ר"תבש' 

לפרויקט

כ  "סה

ביצוע

יתרה  

לביצוע  

עד 

31.12.09

אומד   

לביצוע  

שנת 

2010

אומד   

לביצוע  

  2011שנת 

ואיל+

יתרת  

תקציב  

פנויה  

31.12.09

תקציב  

נדרש 

2010

קר  

עבודות 

פיתוח

קר  

עודפי 

תקציב  

רגיל

קר  אחרי'

מכירת  

רכוש

571,299267,50332,76293,118177,91793,11825,91838,00729,193אג, הנדסה

החברה לפיתוח  

הרצליה

504,124226,98947,33979,854149,94279,85417,94561,909

152,92275,8958,80445,60022,62345,60011,10034,500ל.ב.אג, ת

1,9084791,129742267474,  אג, חינו+

רווחה וספורט

42,05520,4213,93411,3006,40050010,8009709,830ה.פ.י.א.אג, ש

7,8864,7119042,2702,2701,0101,260חופי'

3,1721,2221751,5002751,5001,500איכות הסביבה

. ומעמחשוב 

מידע

6,1454,21733390069540860860

נכסי' ' מח

וביטוח

38,17613,0975,02619,7513028,37811,37211,372

שיפו. 

עמידר/חזיתות

27,25015,0381,41210,80010,8005010,750

51,54923,7073,5967,89816,3471,1326,7666,416350כללי

1,406,485653,280105,414273,064374,72610,050263,01463,84946,600112,00040,565כ"סה



אגפי'אגפי'  לפילפי  באחוזי'באחוזי'  שימושי'שימושי'  פילוחפילוח


