
20122012התקציב הבלתי רגיל לשנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 

לביצוע פרויקטים בשנת  ₪  אלפי  245,971 מסתכם בהשקעה של  2012התקציב הבלתי רגיל לשנת  

  .₪ אלפי  1,955,226 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של  2012

:   הינם  2012הפרויקטים הבולטים לשנת 
. 'המשך פיתוח הפארק שלב ג 

.  'המשך פיתוח הספורטק שלב ג 
.  הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה

.  המשך פיתוח הטיילת ורצועת החוף
. מיזוג אולמות ספורט

. המשך ההשקעות בבניה ושדרוג מוסדות חינוך בעיר
.  ל עירוני מתקדם במסגרת מבנה העירייה החדש"השלמת חמ

. ביצוע נגישות פיזית לנכים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית אב
.  השקעה בשדרוג מערכות הליבה בתחום המחשוב

. ס וולפסון" אולם ספורט בי 
. המשך פיתוח מתחם המסילה
.  המשך פיתוח מתחם המשתלה
. המשך בניית בית העלמין החדש

. המשך שיקום שכונות עירוני



 ריכוז המקורות ריכוז המקורות--20122012התקציב הבלתי רגיל לשנת  התקציב הבלתי רגיל לשנת  

₪ באלפי  

2011שנת 2012שנת 

קרן לעבודות פיתוח 
121,63484,329) 35' שקופית מס(

קרן עודפי תקציב רגיל 
48,00060,000) 35' שקופית מס(

37,66536,780(*)קרן למכירת רכוש  

משרדי ממשלה אחרים 
) 36' שקופית מס(

38,67254,048

245,971235,157כ " סה 

 וצפי למכירת   וצפי למכירת  20112011הסכום כולל יתרת תקבולים ממכירת שטחים במתחם שאוליאן במהלך שנת הסכום כולל יתרת תקבולים ממכירת שטחים במתחם שאוליאן במהלך שנת (*) (*) 

. . 20122012נכסים נוספים במהלך שנת 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 --  20122012התקציב הבלתי רגיל לשנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 

מקורות מימון לפרויקט מקורות מימון לפרויקט מרכיבי העלות מרכיבי העלות 

אומדן כולל יחידהיחידה/ / אגף אגף 

לפרויקט 
יתרה  כ ביצוע "סה

לביצוע עד 

31.12.11

אומדן 
לביצוע 

2012שנת 

אומדן 
לביצוע 

  2013שנת 

ואילך

תקציב 
נדרש  

2012

קרן 
עבודות  

פיתוח

קרן 
עודפי 

תקציב 

רגיל

קרן אחרים 
מכירת 

רכוש 

728,043372,08234,61072,465248,88672,46552,20510,26010,000אגף הנדסהאגף הנדסה

החברה לפיתוח  החברה לפיתוח  

הרצליה הרצליה 

611,784318,00845,90759,675188,19459,67522,62413,68123,370

287,090149,69714,81767,01655,56067,01635,09530,6651,256ל ל ..ב ב ..אגף ת אגף ת 

רווחה רווחה , , אגף חינוך אגף חינוך 

וספורטוספורט

6,0893,0831,960500546500500

62,57039,4094,2716,35512,5356,3551,2705,085ה ה . . פ פ ..י י . . אא..אגף שאגף ש

12,9828,5326411,0002,8091,0001,000חופיםחופים

8,0323,3802,4671,1001,0851,1001,100איכות הסביבה איכות הסביבה 

החברה לפיתוח  החברה לפיתוח  

התיירות התיירות 

23,4405,1104,7805,6507,9005,6505,425225

17,9654,7721,0434,3507,8004,3504,350מידעמידע. . מחשוב ומע מחשוב ומע 

68,78035,7119,6184,29519,1564,2954,295נכסים וביטוחנכסים וביטוח

שיפוץ  שיפוץ  

עמידרעמידר//חזיתות חזיתות 

63,20029,2533,39716,35014,20016,3503,10013,250

65,25151,0452,8367,2154,1557,2153,4153,800כללי כללי 

1,955,2261,955,2261,020,0821,020,082126,347126,347245,971245,971562,826562,826245,971245,971121,634121,63448,00048,00038,67238,67237,66537,665כ כ ""סהסה


