
20112011התקציב הבלתי רגיל לשנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 

 לביצוע  ₪ אלפי  235,157 – בהשקעה של כ  מסתכםהתקציב הבלתי רגיל 
 מתוך אומדן  כולל של פרויקטים ₪ אלפי  235,903 –פרויקטים בסכום של כ  

.  ₪ אלפי 1,740,424בסכום של 

המשך ההשקעות בשדרוג מוסדות :  הינם 2011הפרויקטים הבולטים לשנת 
המשך פיתוח מתחם נוף  ,  ביצוע נגישות פיזית לנכים ברחבי העיר,  חינוך בעיר

, כצלנסון   ומתחם זרובבלמתחם , מתחם המשתלה  , מתחם המסילה , ים 
השקעה  , בנית בית העלמין החדש, הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה

השלמת בניית מרכז חרום  , בנוסף. בשדרוג מערכות הליבה בתחום המחשוב 

. עירוני במרתף מבנה העירייה החדש

,  התקציב הבלתי רגיל מתממש בהתאם למקורות המימון בפועל 

. המתקבלים במהלך השנה



 ריכוז המקורות ריכוז המקורות--    20112011התקציב הבלתי רגיל לשנת  התקציב הבלתי רגיל לשנת  

₪ באלפי  

2010שנת 2011שנת 

קרן לעבודות פיתוח 
84,32963,849

קרן עודפי תקציב רגיל 
60,00046.600

36,78040,565(*)קרן למכירת רכוש  

54,048112,000משרדי ממשלה אחרים 

235,157263,014כ " סה 

 וצפי   וצפי  20102010נת נת הסכום כולל יתרת תקבולים ממכירת שטחים במתחם המסילה שבוצעה במהלך שהסכום כולל יתרת תקבולים ממכירת שטחים במתחם המסילה שבוצעה במהלך ש(*) (*) 

20112011למכירת נכסים נוספים במהלך שנת  למכירת נכסים נוספים במהלך שנת  
סיס בקשה נפרדת  סיס בקשה נפרדת  מימוש תקבולים מקרן מכירת רכוש שלא לטובת רכישת מקרקעין יבוצע על ב מימוש תקבולים מקרן מכירת רכוש שלא לטובת רכישת מקרקעין יבוצע על ב 

. . למשרד הפנים למשרד הפנים 



₪  ₪  באלפי באלפי   --יחידות יחידות / /  ריכוז לפי אגפים  ריכוז לפי אגפים --  20112011התקציב הבלתי רגיל לשנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 

מקורות מימון לפרויקט מקורות מימון לפרויקט מרכיבי העלות מרכיבי העלות 

אומדן כולל  ר ר ""שם תבשם תב
לפרויקט

כ  "סה
ביצוע 

יתרה  
לביצוע עד 

31.12.10

אומדן  
לביצוע  

שנת  
2011

אומדן  
לביצוע  

שנת  
2012  

ואילך 

יתרת  
תקציב 
פנויה  

31.12.10

תקציב 
נדרש  

2011

קרן 
עבודות  

פיתוח 

קרן 
עודפי  

תקציב 
רגיל 

קרן אחרים 
מכירת 

רכוש

660,257338,92739,15064,841217,33910064,74129,43319,30816,000אגף הנדסהאגף הנדסה

החברה לפיתוח  החברה לפיתוח  

הרצליה הרצליה 

561,875275,77548,26860,625177,20760,62529,13325,7405,752

233,00794,47312,16449,17077,20049,17014,04835,122ל ל ..ב ב ..אגף ת אגף ת 

,  ,  אגף חינוך אגף חינוך 

רווחה וספורט רווחה וספורט 

6,0511,3601,5901,7001,4001,7001,200500

54,90527,0963,70911,85012,25011,85080011,050ה ה . . פ פ ..י י . . אא..אגף שאגף ש

8,9786,3332651,3801,0001,3801,380חופיםחופים

6,3323,3491,748885350885885איכות הסביבה איכות הסביבה 

החברה לפיתוח  החברה לפיתוח  

התיירות התיירות 

13,7902,6105,5002,9802,7002,9802,980

מחשוב מחשוב 

מידע מידע . . ומע ומע 

18,5174,0321687,7606,5571207,6407,640

77,61221,58615,81515,49224,71946415,02815,028נכסים וביטוחנכסים וביטוח

שיפוץ  שיפוץ  

עמידרעמידר//חזיתות חזיתות 

36,50020,1993,00112,0501,25012,0503,0509,000

62,60044,0833,9387,1707,410627,1085,8501,258כללי כללי 

1,740,4241,740,424839,823839,823135,316135,316235,903235,903529,382529,382746746235,157235,15784,32984,32960,00060,00054,04854,04836,78036,780כ כ ""סהסה

**


