
20132013התקציב הבלתי רגיל לשנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 

:   הינם 2013הפרויקטים הבולטים לשנת 
.'פיתוח הפארק שלב ג

. הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה
.  ורצועת החוף'  פיתוח הטיילת שלב ב

. המשך ההשקעות בבניה ושדרוג מוסדות חינוך בעיר
. ביצוע נגישות פיזית לנכים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית אב

.1920' פיתוח מתחם המכללות הר
.  המשך פיתוח מתחם המשתלה
. המשך בניית בית העלמין החדש

. המשך שיקום שכונות עירוני



 ריכוז המקורות ריכוז המקורות--20132013התקציב הבלתי רגיל לשנת  התקציב הבלתי רגיל לשנת  
: : אומדן מקורות המימון מפורט כדלקמןאומדן מקורות המימון מפורט כדלקמן

 ₪ באלפי

2012שנת 2013שנת 

קרן לעבודות פיתוח 
128,000121,634

קרן עודפי תקציב רגיל 
 )52,00048,000

15,32737,665(*)קרן למכירת רכוש  

38,15138,672משרדי ממשלה אחרים 

233,478245,971כ " סה 

 .  . 20132013הסכום כולל צפי תקבולים ממכירת נכסים במהלך שנת  הסכום כולל צפי תקבולים ממכירת נכסים 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 

. .  הפנים  הפנים למשרד למשרד 



 ₪   ₪  באלפיבאלפי  --יחידות יחידות / /  ריכוז לפי אגפים  ריכוז לפי אגפים --  20132013התקציב 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 

31.12.12

אומדן 
לביצוע 

2013שנת 

אומדן 
לביצוע 

  2014שנת 

ואילך

תקציב 
נדרש  

2013

קרן 
עבודות  

פיתוח

קרן 
עודפי 

תקציב 

רגיל

קרן אחרים 
מכירת 

רכוש 

839,773419,38931,24369,550319,59169,55049,35920,191אגף הנדסהאגף הנדסה

החברה לפיתוח  החברה לפיתוח  

הרצליה הרצליה 

599,220315,17252,87850,354180,81550,35442,5894,4493,316

370,335217,17117,22579,20056,74079,20036,86435,1867,150ל ל ..ב ב ..אגף ת אגף ת 

רווחה רווחה , , אגף חינוך אגף חינוך 

וספורטוספורט

9,6774,5532,1691,3841,5711,3841,384

76,26447,5332,0315,67521,0255,6755,675ה ה . . פ פ ..י י . . אא..אגף שאגף ש

10,9598,1633901,9864201,9861,875111חופיםחופים

10,9873,4363,4111,0503,0901,050500550איכות הסביבה איכות הסביבה 

החברה לפיתוח  החברה לפיתוח  

התיירות התיירות 

23,4409,1267645,1508,4005,1505,150

17,8656,3731,8722,3307,2902,3302,330מידעמידע. . ומע ומע מחשוב  מחשוב  

12,011) 8,000(104,73965,9337,8724,01126,9234,011נכסים וביטוחנכסים וביטוח

שיפוץ  שיפוץ  

עמידרעמידר//חזיתות חזיתות 

66,95036,4693,4819,30017,7009,300503,0006,250

35,31122,0522,7163,4887,0553,4881,4882,000כללי כללי 

2,165,5202,165,5201,155,3701,155,370126,052126,052233,478233,478650,620650,620233,478233,478128,000128,00052,00052,00038,15138,15115,32715,327כ כ ""סהסה


