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 תו-אביב-יפועיריית

 רגיל בלתי תקציבהצעת
 2008לשנת

מבוא

רקעא(

 : העירייה של מטרותיה קידום לטובת העירייה הנהלת בידי כלי מהווה רגיל הבלתיהתקציב

 עירונית סביבה פיתוח תושביה, לכל עיר ותרבותי, כלכלי כמרכז העירייה של מעמדהחיזוק
 ועוד. ( הסביבה איכות שיפור מפותח, ציבורי מרחב מושכל, שימושים )ערובאטרקטיבית

 שאינם פיתוח, פרויקטי לביצוע העירונית הכספית המערכת את מהווה רגיל הבלתיהתקציב
 אחת. תקציבית לשנהמוגבלים
 הביצוע. סיום עם וסופו והמימון ההשקעה היקף אישור עם תב"ר כל שלתחילתו

 מקורות ולקבוע להתאים יש התב"ר, במסגרת המבוצע פרוייקט, לכל הפנים, משרד הוראותעפ"י
 ומקורות ההשקעה היקף : בכללותו הפרוייקט על המשרד אישור את ולקבל יעודייםמימון

 בביצועו. יוחל בטרםהמימון,
 )משרדי השונים המימון מקורות תאימות ועפ"י הפרוייקט מהות עפ"י נקבעים המימוןמקורות
 אחרים(. קרנות, פיס, מפעלממשלה,

 2008וב"רב(

 במהלך שנה. מדי המתעדכנת שנים חמש תוכנית יפו תל-אביב עיריית מנהלת 2003 משנתהחלו(
 למציאות בהתאם וזאת 2012( - )2008 הבאות השנים לחמש התוכנית עודכנה 2007שנת

 העיר. ולצרכי הזמינים המימון למקורותהעכשווית,
 הנ"ל. שנתית הרב התוכנית מתוך נגזר 2008 לשנת רגיל הבלתיהתקציב

 בהיקף מקורי תקציב לעומת ש"ח מ' ב-680 מסתכמת 2008 לשנת רגיל הבלתי התקציבהצעת2(
 2007. בשנת ש"ח מ'670



 תל-אביב-יפועיריית

 כדלהלן: הוא המימון מקורותאומדן3(

 ש"חמ'58.1 בתב"ר ת"רהשתתפות
 ש"חמ'289.6 והיטלים( )אגרות בעליםהשתתפות
 ש"חמ'7.0 מים( צנרת לחלדוש קרן )כולל ממשלההשתתפות
 ש"חמ'7.2 ואחרים( הפיס )מפעל אחרים גורמיםהשתתפות
 ש"חמ'150.0 פרוייקטים בגיןהלוואות
 ש"חמ'49.9 הרשותקרנות
 ש"חמ'118.2 מקרקעין( )קרן רכושמכירת
 ש"חמ'680.0סה"כ

 : כדלהלן היא עיקריים נושאים עפ"י בתקציב ההוצאהחלוקת4(

 ש"חמ'295.1 ותשתיותהנדסה

 ש"חמ'107.7 ותרבותחינוך
 ש"חמ'83.6חינוך
 ש"חמ'24.1תרבות
 ש"חמ'277.2אחרים
 ש"חמ'118.3 העירחזות
 ש"חמ'44.0נכסים
 ש"חמ'37.5מחשוב
 ש"חמ'77.4אחרים

 : הבאות בשכונות תשתיות( ושיפור )שיקום שש"ת בפרוייקט להשקיע תמשיךהעירייה5(

 נאות חיים, תל צהלה, התקוה, שאנן, נוה שלם, כפר גולן, נווה חדש, צפון דקר, הטייסים,רמת
 בעבר. הפרוייקט בוצע בהן בשכונות שש"תון וכן משתלה ישן, צפון א',אפקה

 תוך וספורט נוער קהילה ומוסדות חינוך מוסדות חזות בשיפור ההשקעה תמשך 2008בשנת6(
 בטיחותיות. בעיות על דגששימת
 לבי"ס שלוחה תבנה א', בעירוני ספורט אולם בדיזינגוף, יום ומעונות גנים אשכול יוקםבנוסף
 מבנים ויוכשרו הצפון בכוכב גן כיתות יוקמו ירושלמי, בבלי בבי"ס לימוד כיתות יבנובלפור,
 ערבי המע"ן יורחב קלישר, ונצואלה בבית וההצטיידות הבנייה תושלם ילדים, לגניעירוניים
 ועוד.יהודי
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 ממשיכה בתחום, ת"א של המוביל מעמדה ייצוב לצורך וקהילה בתרבות העירוניתרז1קשע~עה7(
 מרכז הרחבת : נכללים 2008 לשנת התב"ר במסגרת הפיתוח. בתקציב חשוב נדבךלהיות
 תמי בית קהילתי למרכז שלוחה הכשרת ברית, בני קהילתי מרכן שיפוץ בארבור, בביתספורט
 שדרוג בלומפילד, אצטדיון שיקום להמשך ש"ח מ' 9 של נוסף סכום הקצאת 7-9,במזא"ה

 ועוד. ת"א לתולדות מוזיאון הקמת א"י(, )מוזיאוןהפלניטריום

 מלש"ח. 190 - כ של כוללת בעלות ת"א במוזיאון חדש אגף של הקמתו 2008 בשנת תחלבנוסף

 יפו. ונמל יפו מדרון לפיתוח הפרוייקטים השנה ימשכוביפו8(
 שטח להכשרת העבודות ויחלו ופינויה הבניין פסולת לגריסת העבודות יושלמו יפובמדרון
הפארק.
 והפיכתו 1 מס' מחסן ובינוי ושימור והמעגנה הציבור שטחי לשיקום העבודות ימשכו יפובנמל

 ומסחר. בילוייםלמתחם
 פיתוח עבודות ויבוצעו האקדמית המכללה במתחם השלישי הבניין הקמת תחל 2008בשנת

 ימית, ויהודה דנטה מתחם ציון, עולי רחוב האמריקאית, המושבה מתחם הצורפים,במתחם
 רוסלאן(. כיכר מזרחי, )באזר התיירות בתחום ההשקעותוימשכו

 בתב"ר. משמעותי נתח להוות ממשיך בעיר התשתיות פיתוחהיקף9(

 היקפיים רחובות גורי, ישראל רחוב העיר, לב באיזור תשתית עבודות יבוצעו ואתבמסגרת
 תב"ע במתחמי הפיתוח עבודות ימשכו הנביאה, דבורה רחוב הנמל, מתחם הבימה,לחניון
 ביוב וקווי התאורה, רשת גשרים, ומדרכות, כבישים וישוקמו התזמורת ככר תוקםחדשים,
 העיר. ברחבי ומיםתיעול

 תנועה מעגלי יוקמו תנועה, בקרת ומרכן תאורה בקרת מרכן לפיתוח העבודות ימשכובנוסף
 אתרים. ככר ותשוקםחדשים

 ארלוזורוב(. - קרליבך )בקטע גבירול אבן רחוב של כולל לשיקום העבודות יושלמו כןכמו

 שיקום ויושלם החדש השירות מרכז להפתח 2008, בשנת צפוי, העירייה בניין שיפוץ במסגרת10(
 הבניין. במעטפתהבטונים

 העירייה. של המרכזיים מהיעדים חלק להוות ממשיכים 2008 בשנת סביבה איכות נושאי11(
 העבודות ימשכו העיר, וברחבי נמיר בדרך אופניינ( שבילי יסללו חדשים, ופארקים גניםיוקמו

 דתיים תוף יוקם העצמאות, וגן יעקב גן ישוקמו ההשכלה, שד' יפותחו החוף, מצוקילשיקום
 ועוד. הצפוני בחוף הטיילת תורחבחדש,
 ועוד קיץ מי לשאיבת תחנות יוקמו העיר, ברחבי ואתרים ממגרשים בנין פסולת תפונה כןכמו
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 קפלן, רח' להרחבת העבודות יסתיימו הקריה, בדרום השימור פארק פיתוח יינשך 2008 2:שנך123(
 להרחבת התכנון ויקודם גווארדיה לה במחלף העבודות ימשכו הפיל, בצומת העבודותיחלו
 שלבים.ציר
 קצה חניון של בנייתו תחל סביבו, הרחובות ושיקום הבימה חניון של בנייתו תמשך כןכמו

 נוקיה )גבעון(, הארבעה - נוספים קרקעיים תת חניונים לבניית ההליכים ויושלמוהשדרה
ואחרים.

 התוכנית יקודמו עיר, בניין תוכניות קידום בהמשך משאבים יושקעו - התכנון בתחום13(
 ותמשך מבנים שימור פרויקט נושאיות, אב תוכניות לעיר, המתאר תוכניתהאסטרטגית,

 הרק"ל. לפרוייקטההערכות

 מערכות של פיתוחן תושלמנה וגביה, לחיוב חדשה מערכת פיתוח יושלם - המחשוב בתחום14(
 משאבים ויושקעו ואחרים החניה תחום ניהול ידע, ניהול עירונית, לזמינות יעודיותעירוניות
 המחשוב. תשתיותבשיפור

 תחנות יוקמו מקלטים, ישופצו תברואה, רכבי בחידוש משאבים יושקעו - התפעול בתחומי15(
 במתקנים שיפוצים ויבוצעו עבודה ורכבי קלים רכבים יוחלפו יעודי, ציוד ירכשהצלה,
 שונים.עירוניים

 תאורת : נוספים יחודיים פרוייקטים יקודמו ההערכות במסגרת - 100 ה- שנת לציון הערכות16(
 ועוד. הלבנה העיר שביל טרומפלדור, העלמין בית חידוש דיזינגוף, פסל יחודיים,מבנים

 ההב"ראישורג(

 התקציב את )וגם התב"ר את עת"א מאשרת 2003 משנתהחל
 הרגי"

 במסגרת הפנים במשרד
 הפנים. משרד עם העירייה סיכמה עליה הסמכויות ביזורשיטת
 במערכת הרשויות של התלות את משמעותית להקטין נועד הסמכויות ביזור מערךיישום

 על נוספת ניהולית אחריות ומטילה אחד, מצד הפנים משרד של האדמיניסטרטיביתהאישורים

 שני. מצד העירייהכתפי



 רגיל בלתי תקציבהצעת
 ש"ח(נבאלפי

הצעתהצעת
תקציבתקציבפרק

20072008

38,03037,450 מידע ומערכותמחשוב
9,9605,410תברואה
1,4406,240 חרוםשירותי
19,16025,810הנדסה
144,010193,590 המים( אגף )כולל ותשתיתבינוי

66,95092,330 שונים ופרוייקטיםעבודות
450685חופים
1,4902,130 עירוניפיקוח

 ,97,75015069 ליפוהמישלמה
36,50059,800חינוך

24,59023,850 וספורט נוערתרבות,
420100 הציבורבריאות
4,5001,750רווחה
150345 הסביבהאיכות
19,50042,970נכסים
2001,610 העירייהמשרדי

204,900116,780 עירוניותחברות
30,00030,000 איילוןנתיבי

2,0001,000 יהושועגני
41,15051,730 החוףאחוזות
2,0003,100חלמיש
1,6501,900 ובצרוןעורה
30,25012,000אתרים
60,000 ת"אמוזיאון
37,85017,050 אחרותחברות

ה



 2008 לשנת רגיל בלתי תקציבהצעת
 ש"ח()במיליוני

--- --

 הוצאה מרכיבילפי
------

 ותשתיות,הנדסה
 .295ר

 83.6 ,חינוך

מחשוב,
37.5

44.0 ך.תרבות,

 77.4אחרים, ך 18.3 העיר,חזות

 מימון מקורותלפי

7.0
 רכושמכירת

718.2

 58.1ת"ר,

 בעלים,השתתפות
289.6



 שנתיים רב תביירנתוני

 השנים לאורך המעודכן התקציבהתפתחות
 שוטפים()מחירים

,000.01 

900.0

800.0

700.0

פ 600.02
 ש500.0
 פ400.0
300.0

200.0

00.01 

0.0
2007*2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 מלש"ח. 790 בסך העירייה בניין שיפוץ תקציב גולל - 2006 שנת.

 השנים לאורך הביצועהתפתחות

600.0

500.0

א ח400.0
 ק300.0

פ
 ס200.0

100.0

0.0
*20072006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 ביצוע. תחזית - 2007 שנת.
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 ריכוז - הוצאותונקציב
בשייח

יה"כ סעיףשםסעיף
680,000,000סה"כ

37,450,000 מידעמערכות09

381,895,000 מקומייםשירותיםש
5,410,000תברואה71
6,240,000 חרוםשרותי72
25,810,000 עיר ובניןתכנון73
180,140,000 שפ"ע( )כולל ותשתיתבינוי74
92,330,000 שונים ופרוייקטיםעבודות76
.חופים77

685,000
2,130,000פיקוח78
69,150,000 ליפוהמישלמה79

85,845,000 ממלכתייםשירותים08
59,800,000חינוך81
23,850,000 וספורט נוערתרבות,82
100,000 הציבורבריאות83
1,750,000 רווחהאגף84
345,000 הסביבהאיכות87

58,030,000 עירוניות וחברותמפעליםש
13,450,000 המיםמפעל91
1,610,000 העירייהמשרדי0933
42,970,000נכסים0935

yy116,780,000 עירוניותחברות
1,900,000 ובצרוןעזרה0992
12,000,000אתרים0993
51,730,000 חוףאחוזות0994
1,000,000 יהושועגני0995
30,000,000 איילוןנתיבי0996
3,100,000חלמיש0997
17,050,000 אחרותחברות0999



4baaaJJJ
 1-2008 מספר:ישימה 2008 לשנת רגיל בלתי תקציב

 תל-אביב-יפועיויית

 ריכוז - הכנשיתתקציב
בשי,ח

סה"כ סעיףשםסעיף

680,000,000סה"כ

581070,000 פיתוח בתקציב רגיל תקציבהשתתפות510

289,560,000 בעליםהשתתפות521
129,550,000 בעתיד פיתוח לעבודותקרן

129,190,000 השבחה היטלקרן

30,820,000 אחרות פיתוחקרנות

7,000,000 ממשלההשתתפות522
2,900,000 החינוךמשרד

2,000,000 )מ.הפנים( מים מערכות וחידוש לשיקוםקרן

2,100,000 התחבורהמשרד

7,250,000 אחריםהשתתפות523
4,350,000 הפיסמפעל

2,900,000אחרים

49,900,000 הרשותקרנות54
29,100,000 פיתוח להסכמיקרנות

500,000 חניהקרן

20,300,000 החניונים חניונים/מערךקרן

150,000,000 מבנקיםמלוות56

 מקרקעיוקרנות58
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 ט ו ר י פ - ת ו א צ ו ה ב י צ קת

 הסבר י ר בד תקטבהצעת ב י צ קת

- מ ש 680,000,000סה"כ

37,450,000 מידעמערכות
----------------------

 מלש"ח 81 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב10,570,000 וגביה חיובמערכת
 2006. משנת החל ארנונה שת"פ לפרויקטשאושר
 מערכות, מנתחי להעסקת מיועדהתקציב

 מידע, מאגרי הסבת לצורך ועצים ויתוכניתנים
 תשתיתית הערכות איכות, בדיקותביצוע
 ינו' וחומרה תוכנות רכש המערבת,לקליטת
 נס. חברת עם בהסכם בלוליםשאינם

 תוכנה שרתים, ושדרוג לרגש מיועדהתקציב3,130,000 שרתיםשדרוג
 שרותים נותני להעסקת וכן נלוויםוחומרה
 והטמעה.להתקנה

 מלש"ח. 1.3 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,400,000 זמינהעירייה
 עירוניות מערכות לפתיחת מיועדהתקציב
 באמצעות תשלומים ביצוע לצורך הרחבלציבור

 ועוד. מידע קבלת טפסים, הורדתהאינטרנט,
 שרותים נותני יועסקו הפרויקטבמסגרת
 מתאימים. ותוכנה חומרה וירכשוויועצים

 וחידוש שדרוג לרכישה, מיועדהתקציב2,300,000 מיקרוסופטרשיונות
 בהמשך מיקרוסופט חברת של לתוכנותרשיונות
 2005. בשנת שנחתמו SEIJICT והסכם ג.8להסכם

 לביצוע שירותים נותני להעסקת מיועדהתקציב1,915,000 איכותאבטחת
 במהלך המיחשוב אגף בתוצרי איכותבדיקת
 להעסקת למשתמשים, מסירה ולפניהפיתוח
 יעודית. תוכנה ולרכישתיועצים

 מלש"ח. 0.45 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,635,000 ידעניהול
 לצורך פנימיים אתרים לפיתוח מיועדהתקציב
 לזמין והפיכתו בארגון הנרכש הידעאיסוף
 העירייה.לעובדי
 ויועק שרותים נותני יועסקו הפרויקטבמסגרת
 מתאימים. ותוכנה חומרהוירכשו

 מלש"ח. 1.3 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,320,000 חניה מודולפיתוח
 דוחות לניהול מערכת לפיתוח מיועדהתקציב
 אזרחים. בפניות וטיפולחניה

 מלש"ח. 2.6 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,105,000מנל"ר
 של ישנה מערכת הסבת להשלמת ועד מיהתקציב
 הרווחה בלשכות והטמעתה רווחה לשכותניהול
 באמצעות הרווחה למשרד המנל"ר לחיבורדנן

SERVICES.WEB 

 ישנות מג'יק מערכות להסבת מיועדהתקציב1,090,000 מג'יקהסבות
 עלות כולל התקציב חדשה. מג'יקלגרסת
 התוצרים לבדיקת שרותים נותניהעסקת
 . ושיתקבל

 יעילות להגברת בלים לפיתוח מיועדהתקציב1,075,000 מרכזימחשב
 המרכזי, המחשב משאבי של מיטביוניצול
 מתאימות. תוכנותולרכישת

 מלש"ח 4.52 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,000,000 ומחסן 8.1פלטפורמת
 עבור 8.1 בכלי ושימוש מידע הפקתלצורך מרכזי נתונים מחסן ליצירת מיועדהתקציבבחבים

 נותני להעסקת השונות, העיריהיחידות
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 תוכנה רשיונות ולרכש יעוץ קבלתשרותים,
 . ומרהות

 מלש"ח 0.35 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציבB.P.M 820,000 - הפרויקט
 תהליכים ליישום ומיועד לפרויקט,שאושר

 לניהול (BPH) אפליקטיבית תשתיתבאמצעות
 אירגוניים.תהליכים

 מלש"ח. 1.9 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב680,000 מינהל - "שקד"מערכת
 של והסבה פיתוח להשלמת מיועדהתקציבהחינוך

 לגני"ל רישום ומערכת גני"ל שיבוץמערכת
 האינטרנט.באמצעות

 מלש"ח. 3.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב565,000 תפעולמשל"ט
 שליטה מערכת פיתוח להשלמת ועד מיהתקציב
 המבצעים ומוקד הפיקוח אגף פעילות שלובקרה

 אש. כיבוישל

 המידע אבטחת מערך לניהול ועד מיהתקציב560,000 מידעאבטחת
 טכנולוגיים. פתרונותומתן

 יעודית ותוכנה חומרה תרכש הפרויקטבמסגרת
 יועצים.ויועסקו

 מלש"ח 1.8 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב550,000 גאוגרפית מידעמערכת
 מערכת פיתוח להשלמת ומיועד לפרויקטשאושר
 . וגרפיתקרס

 שנבחר המחשובי הכלי להתאמת מיועדהתקציב545,000 פרויקסים ניהולמערכת
 יעוץ לקבלת עירוניים, פרויקטיםלניהולארגוני

 לנושא. יעודיים תוכנה תוספיולרכש

 ושיפורים שינויים לביצוע מיועדהתקציב530,000 שוניםפרויקטים
 : הבאים המיחשובבפרויקטי

עלות-אלש"ח הפרויקטשם

150 9.1.8הסבות
130 שוברים מיחשוב - עסקיםרישוי
100 נכסיםמערבת
65 בניהזכויות
50 קרקעיעודי
35 מסופוניםשילוט

 מלש"ח 1 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב500,000 ובקרה שליטהמערכת
 לפרויקט.שאושר עירוניות מחשובלמערכות

 ובקרה שליטה מערכת להקמת מיועדהתקציב
 העבודה לעמדות העירוניים,לשרתים
 .ולתשתית

 מלש"ח 2.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב465,000 תברואה אגףמחשוב
 לפרויקט.שאושר
 תומכת מערכת פיתוח להשלמת מיועדהתקציב
 תברואה. אגף לניהולתהליכים

 מלש"ח 0.4 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב435,000 חוק אניפתמערבת
 דליקות. מניעת למודולשאושר
 דליקות מניעת מודול לשיפור מיועדהתקציב
 הסביבה. לאיכות המערכתוהתאמת

 מידע. ומערכותמחשוב בנושאי מקצועי יעוץ לקבלת מיועדהתקציב420,000 מקצועייעוץ

 מלש"ח. 0.18 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב420,000 ממוחשבארכיון
 המחשוב צרכי אפיון להשלמת מיועדהתקציב
 . בעירייה וניםלארכי
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 מלש"ח. 1.56 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב405,000 פליליתמחלקה

 לניהול מערכת פיתוח להשלמת מיועדהתקציב
 תיקים, לניהול מענה שתיתן הפליליתהמחלקה
 של השוטפת ולעבודה מינהליים בצויםטיפול
 .המחלקה

 מלש"ח. 3.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב400,000 הנדסיתיאום
 של והטמעה פיתוח להשלמת ועד מיהתקציב
 וסינכרונה ההנדסי התיאום תהליךמחשוב
 העבודה. תוכניותלמערכת

 תובנות, רשיונות, לרכישת מיועדהתקציב375,000 ותובנות רשיונותרכש
 מתאים. תקשורת וציוד היקפיציודתשתית
 מלש"ח. 0.24 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב360,000 מערכת - בספיםמינהל

תשלום. שוברי מערכת פיתוח להשלמת מיועדהתקציבפיננסית

 תשתית פרויקטי וניהול לאפיון מיועדהתקציב300,000 בענף פרויקטיםניהול
 של והטמעה ולהכנסה המיחשובבאגף ותפעול לקוחותשרות

 רוחב. ופתרונות חדשותטכנולוגיות

 מלש"ח. 2.1 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב270,000 פיתוח אגרותמחשוב
 לחיוב מערכת פיתוח להמשך מיועדהתקציב
 המחו"ג. למערכת וקישוריות פיתוחאגרות

 מלש"ח. 0.45 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב250,000 מצוקהמערכת
 הקיימת המצוקה מערכת לשדרוג מיועדהתקציב
 לאיפיון מיועד התקציב מודרנית.לסביבה
 וחומרה. תובנה רכש בוללופיתוח

 מלש"ח. 1.2 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב200,000 הגיבוי מערךשדרוג
 ספריה, חומרה, הכולל: גיבוי מערך הקמתתוך העירוני הגיבוי מערך לשדרוג מיועדהתקציב
 וארכיבים.תוכנה

 מלש"ח. 2.1 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב200,000 ממוחשב פקסמערבת
 במחשב פקס שרותי והטמעת לרכש ועד מיהתקציב
 העירוני, OUTLOOK - ה באמצעותהאישי
 הנייר. לפקסכתחליף

 מלש"ח. 0.6 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב190,000 אכיפה מערכתשדרוג
 עירונית מערכת פיתוח לסיום מיועדהתקציבמינהלתית

 והטמעתה ומשפטית מנהלית לאכיפהאחת
 המערכת לאכיפה. הקשורות העירוניותביחידות
 המחו"ג. למערכתתקושר

 חכמים כרטיסים 1,000 לרכישת מיועדהתקציב150,000 חבםברטים
 לצורך העובדים, במחשבי שיותקנו קוראים,+

 מידע.אבטחת
 מלש"ח. 0.15 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב100,000 תב"ע ומעקבניהול

 לניהול מערכת פיתוח להשלמת מיועדהתקציב
 תב"ע. אישור תהליכי אחרומעקב

 קצה. וציוד חומרה לרכישת מיועדהתקציב100,000 שונותרכישות

 מלש"ח. 0.4 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב75,000 ערבויות ניהולמערכת
 לניהול מערבת לרכישת מיועדהתקציב
 ות. העירוני ותהערבוי

 יעודיות מדף תוכנות לרכישת מיועדהתקציב45,000 סביבה איכותמערכת
 שונים. ולניתורים מסוכנים חומריםלזיהוי
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5,410,000תברואה071
--------------------
5,410,000 ניקיון -תברואה0712
------------------------------

 מלש"ח 3.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב3,000,000 תברואה רבבירכישת
 רכישת קידום לצורך 2007 בשנת לנושאשאושר

 דחס. לרכבי שלדות6
 : הבאה הרשימה עפ"יייעודיים, תברואה רכבי 8 להחלפת מיועדהתקציב

מרבבים מסשלדותמס הרכבסוג
14 מ"ק 13דחס
3- מ"ק 15 - 17דחס
11 מ"ק 10 סע -רם

לנקיון המשמש הטרקטור להחלפת מיועדהתקציב450,000 טרקטוררכישת
VSWI.הכרמל 

 באגף. קלים רכבים 4 להחלפת מיועדהתקציב400,000 קלרבב

 סגורות מכולות 20 - כ לרכישת מיועדהתקציב310,000 פתוחות / סגורותמנולות
 מ"ק. 20 - 12 בנפחפתוחות

 מלש"ח 3.7 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב300,000 קרקעשקועי
 2004. משנת החל לפרויקטשאושר
 זה(, בשלב יחידות )כ-200 בעירקרקע שקועי מתקני פריסת להשלמת ועד מיהתקציב
 נוגה עופר, נוה הטייסים, רמת :בשכונות
 חן. נוה ושבונת)יפו(

 מ"ק. 20 דחס מכולות 4 להחלפת מיועדהתקציב250,000 דחסמכולות

 שיפוץ עבודות לביצוע מיועדהתקציב200,000 הסוללים מתחםשיפוץ
 הסוללים. במתחםבטיחותיות

 אשפה מסתורי התקנת למימון מיועדהתקציב200,000 אשפהמסתורי
 ניתן לא בהם במקומות ציבורייםבשטחים
 הפרטיים. המגרש בשטחי מסתוריםלהציב

 ישנים. קטנועים 10 להחלפת מיועדהתקציב150,000קטנועים
 והצטיידות שיפוצים לביצוע מיועדהתקציב150,000 עבודהתחנות

 תברואה. אגף של העבודהבתחנות
 חלמיש. חברת תשולב העבודותבמסגרת

6,240,000 חרוםשרותי072
------------------------
5,690,000 מקלטים - ובטחוןשמירה0723
------------------------------------

 כהערכות פרויקטים, לביצוע מיועדהתקציב5,170,000 חירופ לשעתהערכות
 : הבא הפירוט עפ"י חירום,לשעת
aelחעלות-אש הפרויקט 

3,500 ציבוריים מקלטיםשיפוץ
240 ספר בבתי מקלטיםשיפוץ
400 נייד עירוניחפ"ק
1,030 מים ומיכלי ציודרכישת

 מלש"ח 0.2 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב300,000 מוס"ח שטחתיקי
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 2007. בשנת לפרויקטשאושר
 למוסדות שטח תיקי להכנת מיועדהתקציב
 בעיר.החינוך
 1.5 - בב נאמדת הפרויקט של הכוללתהעלות
 תקציב. שנות 3 פני על להתפרס וצפויהמלש"ח
 מהעלויות. ב-50% להשתתף צפוי החינוךמשרד

 אגף את המשרת רבב להחלפת מיועדהתקציב120,000 רכבכלי
 חירום.שרותי

 א.הג מחסני של חיצונית לצביעה מיועדהתקציב100,000 הג"א מחסניצביעת

550,000 אש כיבוי - ובטחוןשמירה0724
---.----------------------------------

 : הבאות העבודות לביצוע מיועדהתקציב350,000 והצטיידותשיפוצים
 אש"ח 100- שי בתחנתשיפוצים
 אש"ח. 250- מיגון ציודרכישת

 וציוד מבצעי ציוד לרכישת מיועדהתקציב200,000 כיבוי תחנתהצטיידות
 הברזל ברחוב המוקמת אש כיבוי לתחנתנלווההברזל

 החיל. רמת התעשיהשבאיזור
23,810,000הנדסה073
-------------------

25,810,000 עיר ובניןתננון0731
------------------------------

 מלש"ח 6 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב6,000,000 מבנים שימורקרן
 2005. בשנת לנושאשאושר
 בשיפוץ וע לסי קרן להקמת ועד מיהתקציב
 שאושרו לקריטריונים בהתאם לשימורמבנים
 שמקודמת לחקיקה ובהתאם העיר מועצתע"י

בנושא.

 סעיפים לפי פיצויים לתשלום מיועדהתשלום4,000,000 ערך ירידת בגיןפיצויים
 זכאי והבניה. התכנון לחוק 198 ו-197

 שלא עיר בניין תוכנית ע"י שנפגע מילפיצוי
 התשלום ואופן הפיצוי גובה הפקעה. שלבדרך
 ערר, ועדת הבאים: מהגופים אחד ע"ינקבע
 ובניה. לתכנון המקומית והועדה המשפטבית

 תב"עות. והכנת לקידום העירונייםהתכנון בצוותי מתכננים להפעלת מיועדהתקציב3,800,000 תיננון -מה"ע

 יעוץ ולקבלת מתבננים להפעלת מיועדהתקציב2,000,000 מבניםשימור
 וקידום ניהול ליווי ושחזור, שיפוץלצורך הסטורי ערך בעלי מבנים שימור בנושאמקצועי
 ושמאי משפטי ליעוץ וכן השימור,תוכנית
 ופרסום. האינטרנט אתר עדנור התוכנית,לגבי

 של בסך מאושר לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,500,000 לעיר מתאר תוכניתהכנת
 2007. בשנת לפרויקט שאושר מלש"ח 2 -כ

 מתאר תוכנית לקידום מיועדהתקציב
 לעיר.סטטוטורית

 העסקת בולל התקציב בעיר. הטווחארוך האסטרטגי התגנון לקידום מיועדתקציב1,500,000 אסטרטגיתכנון
 האסטרטגית התוכנית להטמעת ועצים וינש"מים
 בנגזרת תוכניות קידום בקרה, כליובניית
 בועדות העירייה יצוג אסטרטגי,מתכנון
 מדיניות מסמכי הכנת ומחוזיות,הארציות
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 ט 1 ר י פ - ת ו א צ ו ה ב י צ קת

 הסבר י ר בד תקשבהצעת ב י צ קתסיף

-------------------------- 
בש"ח

 פתוחים/שבילי עירוני/שטחים פיתוחבנושא
 ועוד. ציבוראופניים/שטחי

 מלש"ח 1.1 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,000,000 איחוד -קומפילציה
 2007. בשנת לפרויקטשאושר עיר בניןתוכניות

 תוכניות לאיחוד מהלך לקידום מיועדהתקציב
 אחד קומפילטיבי למצב מאושרות עירבנין
 המצב של האינפורמציה מלוא אתשיאחד

 הקיים.הסטטוטורי
 בעלים השתתפות למימון מיועדהתקציב1,000,000 והיטליםאגרות

 שיקום, בשכונות דיור הרחבות שלבפרויקטים
 שלם. בכפר ביתך בנה פרויקטועבור

 מלש"ח 0.6 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב900,000 גבירול אבן המשךתב"ע
 2007. בשנת לנושאשאושר
 מרחוב לשטח תב"ע לקידום מיועדהתקציב
 עגנון. ש"י רחוב ועדפרופס

 חיצוניים יועצים להעסקת מיועדהתקציב880,000 מקצועייעוץ
 תחבורה, סביבה, כגון:איכות שוניםבנושאים

 ועוד. אדריכלים שמאים,נוף,

 : הבאים הנושאים למימון מיועדהתקציב8001000 העיר חוצותשיפור
סנזאמש"חיש ירוד, פיזי במצב מבנים איתור - אש"ח500

 להסדרת נים י לבני ות ודריש וז וריב
 המשותף. השטח בתחום אשפהמסתורי

 קידום לטובת יועצים להעסקת מיועדהתקציב600,000 נת"ע מולעבודה
 נת"ע חברת מול העירייה עבודתוליווי
 הקו הקמת לתקופת העירונית ההערכותבמסגרת
האדום.

 מלש"ח כ-7.6 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב550,000 מתאר תובנית - מערבצפון
 1999. משנת החל לפרויקטשאושר
 להעסקת התוכנית, קידום להמשך מיועדהתקציב
 משפטי. יעוץ וקבלת נוףאדריכל

 וחלוקה לאיחוד תוכנית לקידום מיועדהתקציב350,000 שפירא שכונתתב"ע
 של הדרומי בחלקה בנייה זכויותותוספת
 האב. מתוכנית כנגזרהשכונה

 למתחם חדשה תב"ע לקידום מיועדהתקציב300,000 - שדה יצחק - המסגרתב"ע
 המסגר שדה, יצחק האיילון, צירשגבולותיו: גוארדיהלה

 גוארדיה.ולה

 בתב"עות תנועה יועצי להעסקת מיועדהתקציב300,000 תנועהיעוץ
 מדיניות. מסמכי ולהכנתהשונות

 ותיאום לליווי יועצים להעסקת מיועדהתקציב200,000 נכיםנגישות
 ציבור. ומבני בתשתיות נניס הנגשתנושא

 מלש"ח 0.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב130,000 שלם בפרתכנון
 להמשך ומיועד 2005 משנת החל לנושאשאושר
 שלם. בכפר תב"עותקידום
 המשתתפת חלמיש חברת באמצעות מבוצעהתכנון
 התכנון. מעלותב-50%

ש
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 הסברדברי תקציבהצעתתקציבסעיף
בש"ת

180,140,000 ותשתיתבינוי074
--------------------------
51,500,000 ציבורייםנכסים0741
-----------------------------

 מלש"ח 52 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב8,000,000 העירלב
 2001. משנת החל לפרויקטשאושר
 הרחובות של כולל לשיקום מיועדהתקציב

 סדרנות, כבישים, תשתיות, לרבות העירבלב
 המדרכה על מכוניות חניית ביטולתאורה,
 ועוד. קרקעית לתת החשמל רשתהסבת
 )אלש"ח(: הבאים הרחובות ישוקמו 2008בשנת
 עלותרחוב

3,400מונטיפיורי
4,600העבודה
 החוף. אחוזות חברת ע"י יבוצעהפרויקט

 מלש"ח 7 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב5,000,000 הנמלרחוב
 לפרויקט.שאושר
 הנמל רחוב של כולל לפיתוח מיועדהתקציב

 ציון, שערי חבקוק, לו- הסמוכיםוהרחובות
 הירקון. ורחוב הושענחשון,
 שיקום תשתיות, החלפת כולל המתחםפיתוח
 הסבת אופניים, שביל הסדרת ומדרכות,כביש
 ועוד. קרקעית לתת החשמלרשת

 מלש"ח 15.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב000,ן4,80 1111א'תב"ע
 2001. משנת החל לפרויקטשאושר 11,10,8,7,6,4גבננים

 , המערבי במתחם שצ"פ לפיתוח ועד מיהתקציב
 סוללה פיתוח רגל, הולכי שביליהסדרת
 פיתוח אשכול, לוי בחזית גינורורצועת
 ועוד. ותאורה מדרנותוהשלמת

 מלש"ח 11.6 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב4,400,000 1111א'תב"ע
 2005. משנת החל לפרויקטשאושר 3,2,1מבננים

 תכנון עפר, עבודות לביצוע מיועדהתקציב
 וקידום זמניות, ומדרכות אספלטתשתיות,
 איינשטיין. לרחוב גבירול אבן חיבורתכנון

 מלש"ח 18 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב4,100,000 ריב"למתחם
 לפרויקט.שאושר
 ריב"ל מתחם פיתוח להשלמת ועד מיהתקציב
 והצפירה שבח חרוצים, יד הרחובות אתהכולל
 ביוב, מים, עבודות כולל הפיתוחהשלמת

 ועוד. גינון תאורה, מדרנות,כבישים,

 לאורך חוף מצוקי לשיקום מיועדהתקציב4,000,000 חוף מצוקישיקום
 שיקום מתוכנן 2008 בשנת העיר.חופי

 ש"ח(: )אלפי הבאיםהמצוקים
Vlsalעלות

1,800 ברוךתל
800 נריוםדולפי

500 עלייהג.
200הצוק

100הילטון
100 )גולדמן(יפו

500שונות

 מלש"ח 24.1 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב4,000,000 חן אזורידרום
 1995. משנת החל לפרויקטשאושר 1437תב"ע
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 פירוט - הוצאותתקציב
 הסבר י ר בד תקשבהאת ב י צ קתסעף

-
בשש

 למצב הסדרנות פיתוח להמשך מיועדהתקציב
 בהתאם וגינון אופניים שבילי ביצועסופי,

 במתחם. המבנים איכלוסלהתקדמות

 אופניים ושביל מדרכה לפיתוח מיועדהתקציב4,000,000 ושביל מדרכהפיתוח
 מערבי(. )צדואיינשטיין עגנון ש"י הרחובות בקטע נמירבדרך נמיר בדרךאופניים

 הרחוב, לאורך מדרכה הסדרת בוללהתקציב
 תאורה, עמודי הצבת אופניים, שבילסלילת
 ועוד.גינון

 החוף. אחוזות חברת ע"י יבוצעהפרויקט

 אופניים שבילי סלילת להמשך מיועדהתקציב3,000,000 אופנייםשבילי
 שנתית רב לתוכנית בהתאם העירברחבי

 תיכנון.ולקידום
 אופניים שבילי להסלל מתונננים 2008בשנת

 )אלש"ח(: הבאיםבמקומות
עלותרחוב
1,500פינקס
650פרופס
600רוקח
250שונות
 אחוזות חברת תשולב הפרויקט ביצועבמסגרת
החוף.

 מלש"ח 23.9 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,500,000 בבלידרום
 לפרויקט.שאושר 1750תב"ע

 תשתיות וביצוע תיננון להשלמת מיועדהתקציב
 שמאלה פניה פיתרון הסדרת וניקוז, מיםביוב

 המתחם. פיתוח והמשך העיר, לכיווןמהמתחם

 מלש"ח 8.2 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,000,000 ביצרוןמתחם
 לפרויקט.שאושרו
 הרחובות וביצוע תיכנון להמשך מיועדהתקציב
 1081. ו- הסולליםתובל,
 מדרנה כביש, תשתיות, כולל- הרחובותפיתוח
 ועוד.גינון

 מלש"ח 11.2 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,000,000 ג' 1112תב"ע
 2000. משנת החל לפרויקטשאושר
 בחזית מדרכות להשלמת מיועדהתקציב

 ועוד. בתבגע שצ"פ פיתוחאשכול, לוי רחוב הסדרת איכלוסנ לקראתהבניינים

 מלש"ח 6.7 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,000,000 שד"ל יבנה, הלוי,יהודה
 לפרויקט.שאושר 2760 תב"ע-

 ואלנבי בנימין נחלת הרחובותבקטע הלוי יהודה רחוב לפיתוח מיועדהתקציב
 במתחם. המשרדים בנייני לאיכלוסבתנאי

 וחיבור טבעתי כביש לביצוע מיועדהתקציב750,000 אביב-סביוני
 למתחם. המיםקו 2196א'תב"ע

 מלש"ח 9.25 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב500,000 תב"ע - מזרח ברוךתל
 2005. משנת החל לפרויקטשאושר 2073א' +2582

 איכלוס לקראת הפיתוח להשלמת ועד מיהתקציב
 .המתחם

 במינהל רכב כלי להחלפת ועד מיהתקציב300,000 רכב כלירנישת
 שימוש. מכללשיצאו

 ושיפור התיננון לניהול מיועדהתקציב300,000 בפרויקטים התיכנוןניהול
 הגורמים בין עבודות ביצועסינכרון
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הרלוונטיים.
 מטלות אחר ובקרה מעקב לביצוע מיועדהתקציב250,000 יזמים מטלות אחרמעקב

 . וההפית הסכמי במסגרת יזמים על המוטלותציבוריות

 המינהל במתקני לשיפוצים מיועדהתקציב200,000 המינהל במתקנישיפוצים
 העיר. ברחביהפזורים

 המינהל. בעבודת הקשוריםבנושאים מקצועי יעוץ קבלת למימון מיועדהתקציב200,000 מקצועייעוץ
 שונות תיכנון עבודות לביצוע מיועדהתקציב200,000 ראשונייםתננונים

 בתחילת לפרויקטים ציבור מבני אגףעבור
 שונים. וליעוציםדרכם

46,630,000 דרכים0742
--------- -----------

 וריבוד קרצוף עבודות לביצוע מיועדהתקציב16,100,000 וריבודקרצוף
 ח(: ש )באלפי להלן כמפורטבבישים
עלותקטערחוב

 ,5004בקטעים הנביאה ורהדב
3,000 קאנטרי - דןבניקוסובסקי
2,100 אנדרסן - אשיהרב הנשיאיהודה
2,000 ארלוזורוב -פנקסרמז

2,000מ.בגין-א.גבירולקרליבך
1,200ירקון-טשרניחובסקיבוגרשוב

300 קרליבך -י.הלויהחשמונאים
200 מסלוןלוינסקי- גלעדיכפר
200 נ.שאנן -ג.עברי פינהראש

600שונות

ברחבי מדרכות והחלפת לשיקום מיועדהתקציב11,030,000 מדרכות והחלפתשקום  ש"ח(: )באלפיהעיר
עלותקטע וברח

4,000 ק.גלויות -גיתית גוריישראל
1,200 אברבנאל -הרצל ידידיהפרנקל
1,150 בלוך -ה.סולדבארי
550ג.עציון-מ.הגטאות חייםסירני
500 ד.גרונר -ברקאינקר
480א.גבירול-הקלירהדסה

400הנובשים-ה.סמואלאהרונסון
400י.הלוי-קרליבךהחשמונאים

350 י.אלון -נת"א עציוןגוש
300ק.גלויות-ח.אתונהשיפר
300הותיקים-רינגלבלוםצונזר

200 יהודההתערוכה-בןדיזינגוף
200המבצעים
200הותיקים-רינגלבלוםשילר
200ב.פולד-טוסקניניבילו
100 א.גבירול -בילו פולדברנה

100 א.גבירול -הוברמןטוסקניני
400שונות

 לאחר מסעות שיקום לביצוע מיועדהתקציב10,500,000 מיסעותשיקום
 ותיעול ביוב מים, של מצוותותעבודות
 ש"ח(: )באלפי כבישים הטלאותולביצוע

עלותקטערחוב

6,800גיתית-ק.גלויות גוריישראל
1,300 בלוךה.סולד-בארי
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ב"ח
600ה.סמואל-הכובשיםאהרונסון
450ג.עציון-מ.הגטאות חייםסירני
350א.גבירול-הקלירהדסה
300 ד.גרונר -ברקאינקר
250ב.פולד-טוסקניניבילו

250הוברמן-א.גבירולטוסקניני
200 גבירול א. -בילו פולדברנה

בגשרים שיקום עבודותלביצוע מיועדהתקציב3,500,000 גשריםשיקום
 ש"ח(: )באלפי להלןכמפורט

עלות הגשרשם
----ם==נב ---------------------
1,100עלית
200 דרכים פרשתעל
800 לקשתות( )סמוך נמירדרך
250שלוש
150לבון

100 ארלוזורובהילטון
130יפת

750שונות

 גיאומטריים, שינויים לביצוע מיועדהתקציב1,500,000 לאיכלוס כתנאיעבודות
 לאיכלוס תנאי המהווים וכבישיםסדרנות
 בעיר. חדשיםמבנים

 חוץ גורמי של עבודות לאחר ומדרכותכבישים חוץ גורמישל קטעי לשיקום עבודות להשלמת מיועדהתקציב1,500,000 עבודות לאחרהצטוותות
 ואחרים. כבלים בזק, חשמל, חברתכגון-

 שביל ושילוט סימון לביצוע מיועדהתקציב1,000,000 הלבנה העירשביל
 הלבנה". "העיר במתחםהליכה

 100. - ה שנת מינהלת בשיתוף יבוצעהפרויקט

 ומדידות תכנון סקרים, לביצוע מיועדהתקציב1,000,000 ומדידותתננונים
 ביצוע. לקראת ומדרכות כבישיםשל

300,000l~svnnI מדרנותהנמכת  לטובת מדרכות והנמכת להנגשת מיועד
 מוגבלויות. בעליאנשים

 עבודות על איכות בקרת לביצוע מיואדהתקציב200,000 עבודות על איכותבקרת
 וגופים עירוניות חברות י עהמתבצעות
אחרים.

9,600,000 מאור0743
-------- -----------

 חדשים תאורה מתקני להתקנת מיועדהתקציב3,000,000 המאור רשתהסבת
 חברת ע"י המבוצעות תשתית לעבודותכהמשך
 קרקעית. לתת החשמל רשת להסבתחשמל

 חדשים תאורה עמודי התקנת כוללהתקציב
 ועוד. קרקעיים תת כבליםהנחת

 מלש"ח 0.65 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,000,000 יחודיים מבניםתאורת
 לפרויקט.שאושר
 מבנים הארת פרויקט לקידום מיועדהתקציב

 לקראת העיר ברחבי יחודייםואלמנטים
 לעיר. 100 ה-חגיגות
 וביצרון. עזרה חברת תשולב הפרויקטבמסגרת

 מלש"ח 5.3 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,900,000 תאורה בקרתמרכז
 לפרויקט.שאושר
 תאורה בקרת מרכז הקמת להמשך ועד מיהתקציב
 למרכז. 380( )ב- המרבזיות בלולחיבור

 38 כ- הבקרה למרכז יחוברו 2008בשנת
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 ט 1 ר י פ - ת ו א צ ו ה ב י צ קת

 ר ב ס ה י ד בד תקציבהצעת ב י צ קתסעיף
בש"ת

 מרכזיות(. 100 כ- חוברו כה )עדמרכזיות

 רחוב בתאורת שיפורים לביצוע מיועדהתקציב1,900,000 תאורהשיפורי
 ש"ח(: )באלפי הבאים ברחובותובמכלולים

 ותעלקטע וברח

1,000 ק.גלויות-גיתית גוריישראל
250בקטעיםקק"ל
250 ד.גרונר-ברקאינקר

400שונות

 תאורה מרכזיות ושיפוץ להחלפה מיועדהתקציב400,000 הדלקהמרכזיות
 העיר. ברחביומכלולים

 ההארקות תקינות לבחינת מיועדהתקציב400,000 מרנזיותהארקת
 הטיפול בהתאם. המפגעים ותיקוךבמרכזיות
 לחוק בהתאם נדרש התאורה מרכזיותבהארקת
 התשתיות. משרד והנחייההחשמל

9,250,000 תנועה0742
--------- -----------

 משותף במימון עבודות לביצוע מיועדהתקציב3,000,000 משרד במימוןעבודות
 בהתאם ולעת"א )70%( התחבורהלמשרדהתחבורה

 ועת"א התחבורה משרד ע"י שיאושרולפרויקטים
 . השנהבמהלך
 .איילון נתיבי חברת תשולב הפרויקטים ביצועבמסגרת

 בטיחותיים שיפורים לביצוע מיועדהתקציב2,000,000 תנועה מיתוןאיזורי
 מהירות את למתן מנת על מגוריםבשכונות
 בשכונה. רכב כלי שלהנסיעה
 אחוזות חברת תשולב הפרויקט ביצועבמסגרת
החוף.

 חידוש חדשים, תמרורים לרכישת מיועדהתקציב1,450,000 תמרוריםרכישת
 תנועה אביזרי רכישת קיימים,תמרורים
 ועוד. מוארים תמרוריםלבטיחות,
 העיר ברחבי חניה תמרורי החלפת בוללהתקציב

 אלש"ח. 750 שלבסך

 סקרים ביצוע תנועתי, לתכנון מיועדהתקציב750,000 ומפקדיםתיכנון
 תנועה בעומסי שינויים אחרי למעקבומפקדים
 ועוד. דרכים תאונות תנועה,נפחי

 גיאומטריים שינויים לביצוע מיועדהתקציב600,000 ברמזוריםשינויים
 קיימים. וברמזורים מרומזריםבצמתים
 שינויים השאר, בין יבוצעו, זאתבמסגרת

 .הסירה ויורדי הירקון בצומת ברמזוריםגיאומטריים

 במסגרת ירוק לגל צנרת להנחת מיועדהתקציב500,000 כבליםתיקוני
 שניזוקו ישנים כבלים והחלפת תשתיתעבודות ברמזורים( ירוק)גל

 העיר.ברחבי
 חדשים רמזורים התקנת למימון מיועדהתקציב400,000 חדשים צמתיםרמזור

 דרכים, ותאונות תנועה נפחי לסקרבהתאם
 נילווים. גיאומטריים שינוייםולביצוע

 ברחובות האטה פסי לביצוע מיועדהתקציב300,000 האטהפסי
 ספר. לבתי הליכה ובמסלוליהעיר

 ביצוע. לאחר ותימרור סימון כוללהתקציב

 מלש"ח 0.8 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב250,000 תנועה מעגליפיתוח
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 הסבר רי בד תקשבהאת ב י צ קתסעי

 הרחובות בצומת תנועה מעגל לביצועשאושרבש"
Vnylובנימיני. ברבה 
 אלש"ח 560 בסך השתתפות אישר התחבורהמשרד
 הפרויקט.מעלות

 החוף. אחוזות חברת ע"י יבוצעהפרויקט

19,220,000 ותעולביוב0741
-------------------------

 להלן כמפורט מצוותות עבודות במסגרתביוב קווי והנחת החלפה לביצוע מיועדהתקציב10,720,000 ביוב קוויהחלפת
 ש"ח(:)באלפי
עלותקטערחוב

4,850 ק.גלויות-גיתית גוריישראל
2,050 י.אלוו -נ"א עציון*גוש
1,050 בלוך-ויצמןבארי

1,000ה.סמואל-הנובשיםאהרונסון
400ג.עציון-מ.הגטאות חייםסירני
270 הקלירא.גבירול-הדסה
100ב.פולד-טוסקניניבילו
1,000שונות  אלש"ח(. 550 )כ- הכביש שיקום כולל.

 קיץ. למי שאיבה תחנות להקמת מיועדהתקציב2,000,000 למי שאיבה תחנותהקמת
 בנמל שאיבה תחנות הקמת מתוכנת 2008בשנתקיץ

 הארץ. תוצרת וברחוביפו
 בהתאם התחנות במיקום שינוייםיתכנו

 . התיכנוןלהתקדמות

 מלש"ח 5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,900,000 יפו מדרון ביובקו
 לפרויקט.שאושר
 הניקוז וקו הביוב קו להחלפת מיועדהתקציב
 יפו.במדרון
 עזרה חברת באמצעות יבוצעהפרויקט
 . וןוביצר

 חדשים לבתים ביוב לחיבורי מיועדהתקציב1,500,000 בתיםחיבורי
 העירונית. הביובלרשת

 שקרסו ביוב קווי לשיקום מיועדהתקציב1,500,000 ביוב קווישקום
 של באורך ביוב קווי של יזוםולשיקום

 מטר. 150עד

 ותיעול ביוב עבודות לביצוע מיועדהתקציב700,000 שש"ת בפרויקטהשתלבות
 ת. שש פרויקט מתבצע בהןבשכונות

 בעיר ספיגה בורות לביטול מיועדהתקציב500,000 ספיגה בורותביטול
 העירונית. הביוב למערכת הבתיםולחיבור

 עבודות על איכות בקרת לביצוע מיואדהתקציב200,000 עבודות על איכותבקרת
 וגופים עירוניות חברות ע"יהמתבצעות
 .שונים

העיר. ברחבי ביוב תוכניות לקידום מיועדהתקציב200,000 ביוב תכנוןקידום
43,940,000 העיר פנישיפור0746
-----------------------------

 חדשים גינון שטחי לפיתוח מיועדהתקציב20,100,000 שטחים ושדרוגפיתוח
 גינות.ולשדרוגמגוננים

 הבאים הפרויקטים יבוצעו 2008בשנת
)באלש"ח(:
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 פירוט - ת ו א הוצ יב צ קת

 הסבר י ר בד תקשבהאת ב י צ קתסעי
בש"ח

 ביצועעלות הפרויקטשם
3,000 ברקוביץ' ברחובגן
900 סינימטקככר
1,400 א'( )שלב ההסתדרותגן

1,500 נוזההחורשת
500 תנועה( )אי שדהיצחק

1,350 א'( )שלבאדירים
2,500 רוזניםגן

1,000 א'( )שלבההגנה
250 האםגן
1,400 סובוטניקגן

2,000 ב'( )שלב וולפסוןפארק
650 הצדף - אדומהתעודה

400 קנדהגן
650 הצנחנים( )פינת אלבית
300 אליהו( )יד 2 עציוןגוש

2,300 שוניםפרויקטים

 מלש"ח 0.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב8,000,000 ההשבלהשדרות
 הקודמות. בשנים לפרויקטשאושר
 ההשכלה. שדרות ופיתוח לשיקום מיועדהתקציב
 חוף. אחוזות חברת באמצעות יבוצעהפרויקט

 מלש"ח 0.4 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב8,000,000 יעקבגן
 2007. בשנת לפרויקטשאושר
 קונסטרוקציות הגינון1 לשיקום מיועדהתקציב
 ן. ח לשד' המעבר ולהסדרתהבטון

 חוף. אחוזות חברת באמצעות יבוצעהפרויקט

 בפארק הליכה שבילי לסימון מיועדהתקציב2,000,000 ונחול ירוקמסלול
 ת"א. לנמל יפו נמל בין החוף ולאורךהירקון
 יהושוע גני חברת בשיתוף יבוצעוהעבודות
 100. - ה שנתומינהלת

 חזות, לשיפור עבודות, לביצוע מיועדהתקציב1,000,000 משולבותעבודות
 תשתית. לעבודותהמצוותות
 תנועה ואיי ערוגןת ישוקמו זאתבמסגרת

 חדשים, ואשפתונים ספסלים יוצבומגוננים,
 ועוד. חסימה עמודייותקנו

 שיקום / פיתוח תננון לקידום מיועדהתקציב550,000 ופיקוחתכנון
 על חיצוני ופיקוח סקרים ביצועגנים,

 שונים.פרויקטים

 בגנים לכלבים פינות 6 להנשרת מיועדהתקציב500,000 כלביםפינות
 כלבים לשחרור אזורים ולהסדרת העירברחבי
 העיר.ברחבי

 מאיר של לזכרו פסל לביצוע מיועדהתקציב500,000 דיזינגוף פסלהקמת
 רוטשילד. בשדרות ולהצבתודיזינגוף
 100. - ה שנת מינהלת בשיתוף יבוצעהפרויקט

 תומנים קירות שיקום לביצוע מיועדהתקציב460,000 תומכים קירותשיקום
 קריסה. בסכנת המצויים העירברחבי

 חדש שילוט והתקנת לרכישת מיועדהתקציב350,000 לעיר כניסהשילוט
 לעיר. בניסות 10 -ל

 קר מי מתקני והצבת לרכישת ועד מיהתקציב350,000 בגנים קר מי מתקניהצבת
 העיר. ברחבי גנים 17 - ל)קולרים(

 7 - ב נקודתיים חזות לשיפורי מיועדהתקציב330,000 ושכונותרובעים
 בעיר.הרובעים
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 הסברדברי תקציבהצעתתקציבסעיף
בע"ה

 תשתית עבודות לביצוע מיועדהתקציב350,000 וגידור ות תשתיפיתוח
 שטאנגות, שבילים, ניקוזו הסדרתמקומיות:

 . וכד גידור שטח,הכשרת

 במדרכות חסימה עמודי להתקנת מיועדהתקציב300,000 חסימהעמודי
 מעבר אפשרות ומתן חוקית בלתי חניהלמניעת
 רגל.להולכי

 משחק מתקני של והצבה לרכישה מיועדהתקציב300,000 משחקמתקני
 העיר. ברחביבגנים

 כגון: וגן רחוב ריהוט לרכישת מיועדהתקציב270,000 וגן רחובריהוט
 וכד' ספסלים מודעות, לוחות אשפה,פחי

 העיר. ברחבי הצבתם,כולל
 )טנדר( עבודה רכב להחלפת מיועדהתקציב210,000רבבים

 . האגף אתהמשרת

 בטיחות במפגעי לטיפול מיועדהתקציב200,000 הנצחה ואלמנטיאנדרטאות
 העיר. ברחבי הנצחה ואלמנטיבאנדרטאות

 בתחנות שיפוצים לביצוע ועד מיהתקציב150,000 עבודה תחנותשיפוץ
 האגף. שלהעבודה

92,330,000 שונים ופרויקטים עבודות076
------------------------- -----------

 העירונית ההשלמה למימון מיועדהתקציב40,000,000 לפיתוח ת"אקרן
 באמצעות המבוצעים לפרויקטים)מאצ'ינג(

 להלן: וכמפורט לפיתוח ת"אקרן
מימוןמימון כמהשם

 עירוניעירוניעלותהפרויקט
 באש"ח באלפי*באלפי*

7,8003,90014,400 * ת"א לתולדותמוז'
3,0001,5006,300פלנטריום

2,8001,4005,100 ** העצמאותגן
2,0001,0004,200 ערבי יהודימע"ן
5002501,100 ישגב ב' ספורטאולם
6503251,400 יפו לב ילדיםגן
6503251,400 רמא"ג ילדיםגן

5002501,100 )תקשורת( ט'עירוני
6503251,400 תל-ברוך ילדיםגן

5002501,100 )מעבדה( גורדוןבי"ס
213915*** ביאליק רוגוזיןבי"ס
1,585שונים ופרויקטים שערהפרשי  2בסךקודמות בשנים תוקצב העירוני החלק.
'EbnI  . ח
 בסך קודמות בשנים תוקצב העירוני החלק**
 . מלש"ח .80

 נכים והנגשת מקלוס אש, כיבוי עבודות***
 הפרויקטים במסגרת רישוי מדרישותכנגזר

 וקפיטריה(. )ספריה בבי"סהמבוצעים

 תשתית, עבודות לביצוע מיועדהתקציב23,000,000 שיפוצים בטיחותעבודות
 בהתאם בטיחות עבודות ולביצועשיפוציםותשתית

 השנה. במהלך שמתעורריםלצרכים

 של שני סבב ביצוע להמשך מיועדהתקציב20,000,000 שש"תפרויקט
 הבא: הפירוט פ ע העיר בשכונות שש"תפרויקט
 שאנן, נווה שלם, כפר גולן, נוה 15ב-שש"ת
 התיקווה.שכונת
 . א' אפקה נאות חיים, תל צהלה, 16ב-שש"ת
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 ט ו ר י פ - ת ו א צ ו ה ב י צ קת

 הסבר די בד תקשבהאת ב י צ קתסעי

 משתלה. מזרח(, )ד' ישן צפון 17ב-שש"תבש"
 בשכונות תשתיות ושיפור שיקום ביצועששחון-
 בהתאם האחרונות בשנים שש"ת בהןשבוצע
 העירייה. הנהלתלהחלטת
 השכונות ברשימת שינויים יתכנו השנהבמהלך
 משתנים. ולצרנים התיכנונית לזמינותבהתאם
 חברות ישולבו שש"ת פרויקט ביצועבמסגרת

 ועוד. החוף אחוזות חלמיש, כגון:עירוניות

 של והצטיידות שיפוץ לחידוש, מיועדהתקציב5,480,000 ציבור מבני -שונות
 לפרויקטים. תקציב ולהשלמת ציבורמבני

 שיפוץ במימון העירייה חלק את מהווההתקציב1,500,000 העלמין ביתשיקום
 טרומפלדור. העלמין בבית מצבות 1,000 -כטרומפלדור

 מלש"ח. 3 - בב מוערך הפרויקט העלותסך
 ראש ומשרד קדישא חברה ישאו העלותביתרת
 .הממשלה
 קדישא. חברה באמצעות יבוצעהפרויקט

 משולבות תשתית עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,400,000 משולבות תשתיתעבודות
)מים,ביוב,תיעול,דרכים,תאורה,תנועה,ועוד(

 2008. שנת במהלך שיתעוררו לצרכיםבהתאם

 רכישות שיפוץ, עבודות לביצוע מיועדהתקציב950,000 התפעול חטיבת -שונות
 התפעול. חטיבת במסגרתוהצטיידות

685,000חופים077
-------------------

 בחוף ההצלה תחנת להחלפת מיועדהתקציב600,000 הצלה תחנות והחלפתהקמה
 צ'רלס בחוף חדשה הצלה תחנת ולהקמתבוגרשוב
קלור.

 ציוד כולל ים, אופנוע לרכישת מיועדהתקציב85,000 ים אופנוערכישת
 להצלה. הנדרשנלווה

2,130,000 עירוניפקוח078
-------------------------

 פיקוח ניידות 10 להחלפת מיועדהתקציב1,600,000 פיקוח ניידותרכישת
 הנידות. וזיווד הצטיידותכולל

 ולרכישת קטנועים 10 להחלפת מיועדהתקציב300,000 קטנועיםרכישת
 הצטיידות כולל נוטפים, חדשים קטנועים10

נלווית.

 שיפוצים עבודות לביצוע מיועדהתקציב150,000 והצטיידותשיפוצים
 כולל העיר ברחבי הפזורים האגףבמתקני

הצטיידות.
 בכלביה שיפוצים לביצוע מיועדהתקציב80,000 בכלביהשיפוצים

 הנלווה. הציוד והחלפת הניתוחובחדר

69,150,000 ליפוהמישלמה079
--------------------------

69,150,000 ליפוהמישלמה0791
..........................-

 מלש"ח 0.8 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב11,700,000 הצורפיםמתחם
 2007. בשנת לפרויקםשאושר
 הבולל הצורפים מתחם לשיקום מיועדהתקציב

 וסמטאות החלפנים סמטת הצורפים, רחובאת
 הזכונית עמיעד, יפת: לרחובניצבות
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 ט 1 ר י פ - ת 1 א צ ו ה ב י צ קת

 הסבר רי בד תקשבהצעת ב י צ קתסלף

-
בש"ח

 .והפנינים
bliJ~WIפיתוח תשתיות, החלפת בולל המתחם 

 ועוד. תאורה החלפתהמדרחוב,
 חלמיש. חברת ע"י יבוצעהפרויקט

 מלש"ח 1 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב8,000,000 האמריקאית המושבהמתחם
 2006. בשנת לפרויקטשאושר
 המושבה מתחם לשיקום מיועדהתקציב

 הופמן בר הרחובות: את הבוללהאמריקאית
 החלפת תבוצע העבודות במסגרתואורבך.
 ועוד. ומדרכות כבישים שיקוםתשתיות,
 עו"ב. חברת ע"י יבוצעהפרויקט

 מלש"ח 0.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב7,000,000 אייזנברגמתחם
 2007. בשנת לפרויקטשאושר
 וחבר עדולם הרחובות לשיקום מיועדהתקציב

 תשתיות החלפת בולל הרחובות שיקוםהלאומים.
 ועוד. ומדרכה כביששיקום

 החוף. אחוזות חברת י ע יבוצעהפרויקט

 מלש"ח 0.7 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב7,000,000 ציון עולירחוב
 2007. בשנת לפרויקטשאושר
 בקטע הרחוב ושיקום לפיתוח מיועדהתקציב
 להחלפת ומיועד ירושלים שדרות עדמרגוזה
 לשוק ניקוז ולהסדרת המדרכה, שיקוםתשתיות,
 . םהפשפשי
 חלמיש. חברת ע"י יבוצעהפרויקט

 את הכולל רנטה מתחם לשיקום מיועדהתקציב6,600,000 רנטהמתחם
 הוגו. וויקטור דנטה גורקי, הבאים:הרחובות
 שיקום תשתיות, החלפת תבוצע העבודותבמסגרת
 קרקעית, לתת החשמל רשת הסבת ומדרכה,כביש
 ועוד. חליפית תאורההצבת

 חלמיש. חברת י ע יבוצעהפרויקט

 מלש"ח 50 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב6,000,000 יפומדרון
 2007. - 2004 בשנים המדרון לפיתוחשאושר
 של פיתוח עבודות למימון מיועדהתקציב
 הכולל: למתחם והסדרתו נקיונו יפו,מדרון
 ותאורה. גינון הלינה,שבילי

 וביצרון. עזרה חברת באמצעות מבוצעהפרויקט

 בעלות העירייה של חלקה את מהווההתקציב5,800,000 האקדמיתהמכללה
 האקדמית במכללה השלישי המבנההקמת

ת"א-יפו.
 מלש"ח. כ-60 הינו המבנה הקמת עלויותאומדן
 ותרומות המכללה הות"ת, ישאו העלויותביתרת

יעודיות.
 למתווה מעבר שיגויסו, נוספותתרומות
 העירייה חלק את יקטינו זה, בשלבהמאושר
 .בהתאם

 רטובות תשתיות להחלפת מיועדהתקציב5,500,000 ושצ'יפים מתחמיםפיתוח
 של מלא לשיקום וניקוז, ביוב מים,הבוללות
 וגינון. מדרכות מסעות, לרבותרחובות
 יפו ברחבי ושצ'יפים במתחמים יבוצעהפרויקט

 ציבוריים. ומתחמים רחובות עלבדגש
 עזרה חברת תשולב הפרויקט ביצועבמסגרת
 . וןוביצר

 מלש"ח 20 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב5,000,000 הימית יהודהרחוב
 2006. משנת החל לפרויקטשאושר
 הרחוב של כללי ושיקום לפיתוח מיועדהתקציב
 שביל סלילת ומדרכה, כביש שיקוםהכולל:
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 פירוט - הוצאותונקציב
 הסבר די בד תקשבהצעת ב י צ קתסלף

--------------------------- 
בש"ח

 הנחתת רטובות, תשתיות החלפתאופניים,
 ועוד. חשמלרשת

 החוף. אחוזות חברת ע"י יבוצעהפרויקט

 בסך מצטברים לתב"רים תוספת מהווההתקציב3,000,000 התיירותפרויקט
 בה. עד לפרויקט שאושרו מלש"ח 51של

 התיירות משרד בשתוף מבוצעיםהפרויקטים
 . )חמ"ת( לתיירות הממשלתית החברהובאמצעות
 )אלש"ח(: הנם 2008 בשנת שיבוצעוהפרויקסים

 סה"כ מימון מימוןשם
חיצוניעירוניהפרויקט

1,5001,9003,400 מזרחיבזאר
1,5001,9503,450רוסלאן

 רחוב ושיקום פיתוח לתיכנון מיועדהתקציב1,000,000 מרגוזה יהודהרחוב
 אשל. בית- יפת בקטע מרגוזהיהודה
 נביש תשתיות,שיקום החלפת כולל הרחובפיתוח
 נופי. ופיתוחומדרכה
 חלמיש. חברת ע"י יבוצעהפרויקט

 וולפפון(. לצומת )עד דוידוף פארקשל המזרחי חלקו הרחבת לתכנון מיועדהתקציב500,000 דוידוףפארק
 רטובות, תשתיות הסדרת יכלול הפארקפיתוח
 פיתוח ושבילים, מעברים הסדרת משחק,מתקני
 וגינון. תאורהנופי,

 תשתיות של נקודתית להחלפה מיועדהתקציב500,000 יפו תשתיותשיקום
 בשטח. שיאותרו לצרכים בהתאםביפו

 ופיקוח ניהול תיננון, לקידום מיועדהתקציב500,000 ופרוגרמותתונניות
 פרוגרמות ולהכנת ביפו חדשים פרויקטיםשל
 . ותחדש

 גינון עבודות לביצוע מיועדהתקציב500,000 יפוחזות
 ביפו. ראשיים וצירים רחובותבגינות,

 ביפו. התיירות את לקדם במטרהליפוליפו תיירותי אינטרנט אתר להקמת מיועדהתקציב300,000 תיירותי אינטרנטאתר
 ציבור במבני שיפוצים לביצוע מיועדהתקציב250,000 ציבור מבנישיפוץ

 יפו.ברחבי
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 פירוט - הוצאותתקציב

 הסבר י ר בד תקשבהאת ב י צ קתסעי

ש"
85,845,000 ממלכתייםשרותים08

59,800,000חינוך081
-------------------

25,500,000 חדשהבניה0811
------------------------

 מלש"ח 1 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב11,500,000 יום ומעונות גניםאשכול
 2007. בשנת לפרויקטשאושר 221דיזינגוף

 גן כיתות 4 בעל אשכול להקמת ועד מיהתקציב
 דיזינגוף במתחם יום מעונות כיתותו-3
.221
 כיתות 3 הקמת במימון ישתתף נעמ"תארגון
המעון.

 מלש"ח 0.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב6,000,000 א' עירוני ספורטאולם
 2007. בשנת לפרויקטשאושר
 950 בשטח ספורט אולם להקמת מיועדהתקציב

 א'. עירוני בבי"סמ"ר
 ומזנון. מחסן יבללו האולם שטחבמסגרת

 חדשות לימוד כיתות 4 לבניית מיועדהתקציב3,000,000 ירושלמי בבלי בי"סהרחבת
 הפיס. כותר מבנה מעל ירושלמי, בבליבבי"ס

 וביצרון. עזרה חברת באמצעות יבוצעהפרויקס

 מלש"ח 0.2 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,500,000 הצפון בכוכב גני"להקמת
 2007. בשנת לפרויקטשאושר
 בשנונת גן כיתות 2 להקמת מיועדהתקציב
 הצפון.נוכב

 לבניה תכנון עבודות לביצוע מיועדהתקציב2,000,000תכנון
 חינוך. במוסדות ולשיפוציםחדשה
 עזרה חברת באמצעות יתבצע מהתכנוןחלק

 .וביצרון

 כיתות 6 להקמת תכנון לקידום מיועדהתקציב500,000 החיל רמת בי"סהרחבת
 החיל. רמת בבי"ס חדשותלימוד

 וביצרון. עזרה חברת באמצעות יבוצעהפרויקט

31,300,000 ושיפוץ חידוששיקום0812
---------------------------------

 לשפור שיפוצים עבודות לביצוע ועד מיהתקציב17,700,000 ספר בתי חזותשיפור
 בטיחותיים. במפגעים וטיפול ס בתיחזות

 במוסדות שיפוצים יבוצעו התקציבבמסגרת
 : הבאיםהחינוך

 חאומדן-אש המוסדשם
ל - -

200 רוגוזיןביאליק
11200 כפירבי"ס
400 לטבעבי"ס
900 אזהרא ויצבןבי"ס
750 ברנרבי"ס
700 ניבבי"ס

500 א'עירוני
1,000 נ"בתיכון
1,000 ה'עירוני
400 ד'עירוני
1,100נתיב
500 חורבבי"ס
700 מירוןבי"ס
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בוגיו"סייי
 מ2608-0000
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 הסבר י ר בד תקשבהאת ב י צ קתסעץ

בש"-
900 רמיםעמיי
1,100 חי תלבי"ס 1,000 מוריהבי"ס
500 מצקיןרו?

250ארזים
800 ברושיםבי"ס
500 ב'-ג'תיבון
1,100 ישורוןבי"ס 800 ות אילנבי"ס
1,400שונות
 בתיה"ס ברשימת שינויים יתכנו השנהבמהלך

 השיפוץ. ובהיקפי לשיפוץהמיועדים
 וביצרון עזרה חברת ישולבו העבודותבמסגרת
 חלמיש.וחברת

 חזות לשיפור עבודות לביצוע מיועדהתקציב4,300,000 חדשות גן כיתותהבשרת
 וכן בטיחותיים במפגעים ולטיפול ילדיםגני חזותושיפור

 חדשים ילדים לגני מבנים ולהתאמתלהכשרת
 דן, נווה שפירא, אליהו, יד הבאות:בשכונות

 ועוד. יפו אביב,רמת
 . וביצרון עזרה חברת תשולב העבודותבמסגרת

 בטיחות עבודות לביצוע מיועדהתקציב2,500,000 במוסדות בטיחותעבודות
 סקרים בטיחות, מדוחות כנגזר חינוךבמוסדותחינוך

 בשטח. הפיזיוהמצב
 וביצרון עזרה חברת ישולבו העבודותבמסגרת
 חינוך. יובלוחברת

 שיפוצים עבודות לביצוע מיועדהתקציב2,000,000 משותפים ספר בתישיפוץ
 אליאנס, : המשותפים הספר בבתיוהצטיידות
 דיוויס לידי הרצליה, העבריתהגימנסיה

 ואמי"ת. סינגלובסקי אורס חדש,תיבון
 ולרשתות א לעת משותף במימוןהעבודות

המפעילות.
 הרשתות / הספר בתי ע"י יבוצעוהעבודות
 . ות להמפעי

 וצביעה הצללה שרותים, תאי שיפוץמסדרונות, חיפוי על: בדגש ספר, בבתיכלליות שיפוציי עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,500,000 הלמידה סביבתשיפור
 . וניחחיצ

 החינוך. משרד של מלא במימון הינוהתקציב
 וביצרון עזרה חברת ישולבו העבודותבמסגרת
 חינוך. יובלוחברת

 שיפוצים עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,400,000 חינוך במוסדותשיפוצים
 מלא. עירוני ובמימון בעיר החינוךבמוסדות
 וביצרון עזרה חברת ישולבו העבודותבמסגרת
 חינוך. יובלוחברת

 של מלא במימון חובה ילדים ובגניהספר בבתי שיפוצים עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,300,000 קריטריונים עפ"ישיפוצים
 החינוך.משרד
 קריטריונים של נגזרת הינו התקציבגובה
 שנה. מדי החינוך משרדשקובע
 וביצרון עזרה חברת ישולבו העבודותבמסגרת
 חינוך. יובלוחברת

 במימון העירייה חלק את מהווה500,000sl~pnnl למוסדות בכיתהנגשת
 ביטוח עם ומשותפים עצמאייםפרויקטיםחינוך

 לנכים. חינוך מוסדות להנגשת ואחריםלאומי
 . וביצרון עזרה חברת תשולב העבודותבמסגרת

 קריטריונים עפ"י לשיפוצים מיועדהתקציב100,000 עצמאיים ספרבתי
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--------------------------
בשחז

 מלא ובמימון עירוניים שאינם ספרבבתי
 החינוך. משרדשל

3,000,000 וריהוטציוד0811
---.----------------------

 החדש קלישר - ונצואלה בית להקמתהפרויקט1,500,000 קלישר - ונצואלהבית
 ונמצא לפיתוח ת"א קרן באמצעותמבוצעהצטיידות

 מתקדמים.בשלבים
 ההצטיידות תקציב להשלמת מיועדהתקציב
 הכלול ההצטיידות לתקציב שעברלמבנה,
 מלש"ח. 1 בסך הפרויקטבתקציב

 למוסדות וריהוט ציוד לרכישת מיועדהתקציב1,100,000 במוסדות וריהוטציוד
 יובל חברת באמצעות ירכש מהציוד חלקחינוך.חינוך

חינוך.
 מערכות והתקנת לרנישת מיועדהתקציב400,000 איתוראן מערכותהתקנת

 בעיר. החינוך במוסדות במזגניםאיתוראן
23,850,000 וספורט נוערתרבות,082
--------------------------------

1,750,000תרבות0824
--------------------

 בטיחות עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,300,000 במוסדות בסיחותעבודות
 רשיון קבלת לשם הנדרשות ועבודות אשוכיבויתרבות

 דוהל, אודיטוריום הבאים: במוסדותעסק
 הסימטה. ותיאטרון מנדלמרכז

 חינוך. מוס' חברת באמצעות יבוצעהפרויקט

 והצטיידות שיפוצים לביצוע מיועדהתקציב450,000 והצטיידותשיפוצים
 בעיר. התרבותבמוסדות תרבותבמוסדות

 למוסדות החברה תשולב העבודותבמסגרת
חינוך.

22,100,000 ומפורס נוערקהילה0828
--------------------------------

 מלש"ח 0.8 בסך לתול"ר תוספת מהווההתקציב9,450,000 בארבור בית ספורטמרכז
 2007. בשנת לפרויקטשאושר
 מקורה שחיה בריכת להקמת מיואדהתקציב
 בארבור. בית במתחם מדשאות ופיתוחמלתחות מבני פתוחים, ספורט מגרשי ר, מ 840בשטח

 במרנז שיפוץ עבודות לביצוע מיועדהתקציב3,000,000 בני קהילתי מרכזשיפוץ
 בקדמתו. וברחבה ברית בניהקהילתיברית

 חינוך. מוסדות חברת באמצעות יבוצעהפרויקט

 מלש"ח 0.25 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,100,000 7 - 9מזא"ה
 הקודמות. בשנים לפרויקטשאושר
 9 מזא"ה ברח' המבנה להכשרת ועד מיהתקציב
 )במקום וכספריה תמי בית מ"ק שלכשלוחה
 ברח' המבנה ולהכשרת שלום( מגדלספרית
h""rnI  איכלוס. אישור קבלת לצורך 7

 חשמל שיפוץ, עבודת לביצוע מיועדהתקציב1,630,000 קנו"ס במוסדותשיפוצים
 הקהילתיים. במרכזיםופיתוח
 חינוך מוסדות חב באמצעות יבוצעוהעבודות
 . וביצרון עזרהוחברת

 עסק. רשיון קבלת לשם נדרשות ועבודותאשקנו"ס וכיבוי בטיחות עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,500,000 במוסדות בטיחותעבודות
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 למוסדות החברה באמצעות יבוצעוהעבודות
חינוך.

 השחיה בריכות הנגשת לביצוע מיועדהתקציב1,000,000 לנכים שחיה ברינותהנגשת
 רישיון לקבלת בתנאי וזאת לנניםהעירוניות

 החוק. להוראות ובהתאםעסק
 למוסדות החברה באמצעות יבוצעהפרויקט
חינוך.

 השחיה בריכות להכשרת מיועדהתקציב900,000 הכנה - שחיהבריכות
 עבודות כולל הרחצה, עונת לקראתהעירוניותלקיץ

 הצורך. במידת ורישויבטיחות
 מוסדות חברת באמצעות יבוצעהפרויקט
חינוך.

 והצטיידות שיפוצים לביצוע מיועדהתקציב700,000 נוער לקידוםמועדונים
 משפחתיות ובמועדוניות נוערבמועדוני

 לשיפוץ וכן נוער קידום מח' מפעילהאשר
 . אכפתמטה

 למוסדות החברה באמצעות יבוצעהפרויקט
חינוך.

 בבי"ס רקורטן מסלול להנשרת מיועדהתקציב520,000 רקורטן מסלולהכשרת
 ט!.עירוני סיבעירוני

 להסדר המועצה בהשתתפות מותנההפרויקט
 0.3 בסך )ספורטוטו( בספורטההימורים

 .מלש"ח

 במרנזים שיפוץ עבודות לביצוע מיועדהתקציב500,000 ימי לחינוךמרכזים
 ציוד ולרכישת ובמרינה יפו בנמל ימילחינוך
נלווה.

 שיפוץ עבודות לביצוע מיועדהתקציב500,000 שיפוצים - צופיםשבטי
 העיר. ברחבי הצופים בשבטיוהצטיידותוהצטיידות

 למוסדות החברה באמצעות יבוצעוהעבודות
חינוך.

 הספורט ובמרכזי הקהילתיים במרכזיםספורטספורט ומתקני כושר חדרי לשדרוג מיועדהתקציב300,000 ומתקני כושר חדרישדרוג
 . מתאים ור ציולרכישת
 מוסדות חברת באמצעות יבוצעוהעבודות
חינוך.

100,000 הציבורבריאות083
4 4 *

- * - - - . 4 * - - 4 4 -- 4 4 י 4 - 4 4 4 - 4

100,000 הציבורבריאות0832 .-.-
- 4 - - - - 4 - - - 4 4 ---.-.--...-

 שיפוץ בטיחות, עבודות לביצוע מיועדהתקציב100,000 ובטיחות שיפוציםעבודות
 האגף. במבני נלוותוהצטיידות

 לבריאות התחנות יטופלו התקציבבמסגרת
 : הבאותהמשפחה

 -אש"ח ומדןא התחנהשם

80 עזרא( )שכ'יאי
20. שרת( נוה )שכ'כב'

 וביצרון. עזרה חברת תשולב העבודותבמסגרת
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1,750,000רווחה084
-------------------
1,750,000רווחה0847
--------------------

 שיפוץ בטיחות, עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,750,000 ושיפוצים בטיחותעבודות
 האגף. במבני נלוותוהצטיידות

 : הבאים המבנים יטופלו התקציבבמסגרת
אומדן-אש"ח יחידהשם

- - - - 100 התקוה שרותים רבמרכז 40 סמים-מרכז בנפגעי לטיפוליחי 40 סמים-צפון בנפגעי לטיפוליח'
150 אידלסון - משפחתוניםאשכול
150 יפו שערמחלקת
20 שרת נוה לקשישמרכז
260 מנדלשטאם לקשישמרכז
70 הירקון עברמחלקת
50 הכרם לקשישמרכז

80 אחוהמחלקת* 50 אליעזר סמים-נוה בנפגעי לט'יח'
80 אליעזר נוה לקשישמרכז
180 לעיוור שרותים רבמרכז
150 תמר נווה לקשישמרכז

150 הנערהמועדון 100 סמים-יפו בנפגעי לטיפוליח 80 רחוב בדרי לטיפולהיח'

345,000 הסביבהאיכות087
--------------------------

 אסטרטגית תוכנית קידום להמשך מיועדהתקציב285,000 זיהום - אסטרטגיתתוכנית
 בעיר. אוויר זיהום למניעתמפורטתאויר
 הסביבה.איכות בנושאי מקצועי יעוץ לקבלת מיועדהתקציב60,000 מקצועייעוץ

א
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174,810,000 עירוניות וחברותמפעלים09

13,450,000 המיםמפעל091
-----------------------
13,450,000 המיםמפעל0911
---.--------------------

 מים קווי והנחת החלפה לביצוע מיועדהתקציב5,450,000 מים קוויהחלפת
 להלן במפורט מצוותות עבודותבמסגרת
 ש"ח(:)באלפי
עלותקטערחוב

13500 ק.גלויות-גיתית גוריישראל

800 בלוך-ויצמןבארי
700 ארלוזורוב -פנקסרמז
650 אלוו יגאל -נת"א עציוןגוש
500ק.גלויות-ח.אתונהשיפר
300 ד.גרונר -ברקאינקר

300הותיקים-ריגגלבלוםצונזר
200 מ.הגטאותג.עציון- חייםסירני

100 א.גבירולהוברמן-טוסקניני
100 הכובשים -ה.סמואלאהרונסון

300שונות

 4.5 כ- של בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,300,000 המושבות אםקו
 לפרויקט. שאושר חמלש

 ב"ב, לערים משותף המושבות" "אם קופרויקט
 הארצית.למערבת הרביעי המים חיבור את שמהווהלעיר ראשי מים קו מונח ובמסגרתו ות"אר"ג

 מקורות. חברת ע"י בחלקו מבוצעהפרויקט

 מים, בקווי עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,700,000 נת"א עםהשתלבות
 בהן במקומות איילון, נתיבי חברתבשילוב
 ההשתיות. לשיפור עבודות החברהמבצעת

 לבתים מים חיבורי לביצוע מיועדהתקציב1,000,000 בתיםחיבורי
 העירונית. המים לרשתחדשים

 מים בקווי עבודות לביצוע מיועדהתקציב1,000,000 מגיסטריאלייםקוים
 מגופים, החלפת ובכללם: העיר שלראשיים
 קו. וקטעיסיפונים

 שקרסו מים קווי לשיקום מיועדהתקציב1,000,000 מים קווישקום
 עד של באורך מים קווי של יזוםולשיקום

 . מטר150

 לצורך חדשים מים מדי לרכישת ועד מיהתקציב700,000 מים מדירכישת
 העיר. ברחבי חדשה בבניההתקנתם

 מים עבודות תיכנון לקידום מיועדהתקציב200,000 חדשות עבודותתכנון
חדשות.

 מים בקווי עבודות לביצוע מיועדהתקציב100,000 שש"ת בפרויקטהשתלבות
 שש"ת. פרויקט מתבצע בהןבשנונות

1,610,000 העירייהמשרדי0933

 ספרינקלרים מערכת להתקנת מיועדהתקציב700,000 מערכת התקנת עינב-מרכז
 עינב. במרכז אשוכיבויספרינקלרים



עא. א  "2006-0000בנם:דפין 29% ינית חיי ביתי 
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בשחז

 בריסול בתקרת עבודות השלמת גם בוללהתקציב
 המרכז.ובלובי

 בטיחות, עבודות לביצוע מיועדהתקציב500,000 ותחזוקה שיפוץעבודות
 המהנדס ביה הנדסה/בת"ש, בניין ראשי,בניין העירייה: בבנייני שבר ואחזקתתיקונים העירייהבבנייני

 סולד.והנרייטה

 שברחוב ההדרכה כיתת לשיפוץ מיועדהתקציב410,000 הדרכה כיתתשיפוץ
 ולסקי.אנסק
 תשתיות התקנת כולל ההדרכה ניחתשיפוץ

 ציוד רכישת וחומרה, תובנות רכישתמיחשוב,
 במבנה התאמות אופטי, לסיב התחברותוריהוט,

 . ודוע

42,970,000ננסים093
-------------------

 בגין העירייה הוצאות למימון מיועדהתקציב37,000,000 והפקעותרכישות
 בהתאם מקרקעין של ופינויים הפקעותרכישות,
 בעירייה. לכך המוסמכות הועדותלהחלטות

 מקרקעין מיסוי עלויות לכיסוי מיועדהתקציב3,000,000 מקרקעיןמיסוי
 שונות. מעסקאות כתוצאה העירייה מחויבתבו

 יעוץ קבלת שמאויות, לביצוע מיועדהתקציב970,000 מקצועי ויעוץשמאויות
 שונים בפרויקסים מקצועי וליווימקרקעין
 באגף:המבוצעים

 אלש"ח500- הנכסים אגף תוכניותקידום
 אלש"ח250- מקצועי ויעוץשמאויות
 אלש"ח.220- ננסיים חוזיםבחינת

עירוניים בנכסים לטיפול מיועדהתקציב800,000 ושיפוץ הריסהתכנון,
 הריסה. או איטום שיפוץ,הדורשים

 למניעתפיזיות עבודות לביצוע מיועדהתקציב500,000 פלישותמניעת
 שפונו. עירוניים למגרשים חוזרותפלישות
 ויוסדר שטאנגות יוצבו העבודותבמסגרת
 זמני.גינון

 להוראות בהתאם וצאת השבחה היטלושילמועירייה שחויבו העירייה חוכרי לשיפוי מיועדהתקציב .500,000 לחוכרי השבחה היטלשיפוי
 והבניה. התכנון לחוק השלישיתהתוספת

 בעלויות סקרי לביצוע מיועדהתקציב200,000 בעלויותסקרי
 פינויים. לבצע נדרש בהם בעירלמתחמים

116,780,000 עירוניותחברות099
----------------------------

1,900,000 וביצרוןעזרה091
.---------------.........-

 : הבאים הנושאים למימון מיועדהתקציב1,400,000 בתים שיפוץ סרבניקרן
 חזיתות של שיפוץ עלות - ש"ח1,000,000

 סירבו שדייריהם עו"ב, ע"י המשופציםבתים
 הבתים ועדי / העירייה בשיפוץ.להשתתף
 סרבנים. אותם כנגד תשלום תביעותמגישים
 נלווה. משפטי יעוץ עלות - ש"ח400,000

 מדיניות קידום למימון מיועדהתקציב500,000 במתחמים בתיםשיפוצי
 במסגרת במתחמים. מבנים לשיפוץהעירייה
 ביתם את שישפצו לתושבים סיוע ינתןהתקציב
 שיאושרו לקריטריונים בכפוף המיזם,במסגרת
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 העירייה. מוסדותע"י

12,000,000אתרים099
-------------------

nnVAלדתיים, נפרד חוף להכשרת ועד מיהתקציב8,000,000 דתיים חוף 
 ברוך. תל לחוףבסמיכות
 )הכולל חוף מבנה יוקם הפרויקטבמסגרת
 פיתוח יבוצע וכו'(, מחסן שרותים,מלתחות,
 לחוף. הירידהותוסדר

 בחוף הטיילת השלמת לביצוע מיועדהתקציב2,000,000 צפוני חוף טיילתהשלמת
 של המוניציפלי לגבולה עד צפון,הצוק

 מ'. 300 - כ של כולל באורךהרצליה,

 הכולל: חופים שש"ת לביצוע מיועדהתקציב750,000 חופיםשש"ת
 השונים. הרחצה בחופישירותים חדרי שיקום עליה, גבעת חוף שיקוםעבודות

 אתרים וחברת מלש"ח 1 הינו הפרויקט עלותסך
qnnwnlמהעלות. מלש"ח 0.25 - ב 

 מחודש לבינוי מבנוך לקידום מיועדהתקציב750,000 בחוף הגלים שוברשיקום
 ברוך. תל בחוף הגלים שוברשל ברוךתל

 שובר להארנת האפשרות תבחן זאתבמסגרת
 המתוכנן(. הדתיים )חוף דרום לכיווןהגלים

 ותוכניות סקרים עריבת למימון מיועדהתקציב500,000 וסקרים רובניותקידום
 דרכם. בתחילת לפרויקטיםראשוניות

51,730,000 חוףאחוזות09%

 מלש"ח 2.3 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב25,180,000 התזמורתכנר
 2006. בשנת לפרויקטשאושר
 ומעוצבת, מרוצפת כנר לפיתוח מיועדהתקציב
 חניון מעל שתמוקם דונם, 16 - נ שלבשטח
 .הבימה

 מלש"ח כ-16 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב20,300,000 חניון - היקפייםרחובות
 2006. משנת החל לפרויקםשאושרהבימה

 : הבאים הרחובות ישוקמו 2008בשנת
קטע וב הרחשם

 מרמורק -דיזינגוףתרס"ט

מרטורי
 דיזינגוף -ביל"ו

 מדרכות(. שיקוםנהשלמתדיזינגוף

 מלש"ח 9.2 בסךלתב"ר תוספת מהווההתקציב3,250,000 ביאליקמתחם
 2006. משנת החל לפרויקטשאושר
 ביאליק, רחוב של בולל לפיתוח מיועדהתקציב
 לרחוב ביאליק ככר שבין )בקטע אידלסוןרחוב
 הציבורי. והשביל ביאליק ככרהס(,

 הקמת תשתיות, שיקום : יכלולהפרויקט
 סביבתי. ופיתוחמדרחוב

 מלש"ח 4.2 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,500,000 הקריה דרוםפרויקט
 הקריה. בדרום הזמני הפארק לפיתוחשאושר
 במגרשים זמני פיתוח להמשך מיועדהתקציב
 בתפר סביבתי ולטיפוח נהרסו, עליהםשהמבנים

 קפלן. לרחוב המתחםשבין

 מלש"ח 18.3 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב500,000 השדרה קצהחניון
 הקודמות. בשנים לפרויקטשאושר
 עתידים לשינויים מענה למתן מיועדהתקציב
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4 הוצאותוצקציב  פירוט 

 הסבר י ר בד קצעהצא ב י צ קתסעי

 החניון. ופיתוח בינוי באופישיתכנובש"
1,000,000 יהושועגני091
------------------------

 המים בקו קטע החלפת למימון מיועדהתקציב1,000,000 יהושוע גני פארקשדרוג
 קריסתו לאור מאסבסט, העשוי בפארק,הראשי

 הקו.של
30,000,000 איילוןנתיבי09%

 מלש"ח 40 של בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב9,000,000 לה-גווארדיהמחלף
 לפרויקט.שאושר
 בצומת מפלמית הפרדה לביצוע מיועדהתקציב
 והרחבת איילון לנתיבי והעלייההירידה רמפת הרחבת ולה-גווארדיה, המסגרהרחובות

 לה-גווארדיה.גשר
 המימון ביתרת בפרויקט, ת"א-יפועיריית של )25%( היחסי חלקה אח מהווההתקציב
 התחבורה. משרד נושא)75%(

 ולתכנון כלכלית בחינה לקידום מיועדהתקציב5,000,000 שלביםציר
 בין עורק ציר להוות העתיד שלבים צירשל

 שלמה. לדרך וולפסוןמחלף
l~sVnnlהמימון ביתרת בפרויקט, ת"א-יפועיריית של )25%( היחסי חלקה את מהווה 
 התחבורה. משרד נושא)75%(

 פרויקטים וביצוע להשלמת מיועדהתקציב5,000,000 שוניםפרויקטים
 בהתאם יפו, ת"א בעיר שוניםתחבורתיים

 ומשרד עת"א ע"י שיקבעו העדיפויותלסדרי
 . ורההתחב

 המימון ביתרת בפרויקטים, ת"א-יפועיריית של )25%( היחסי חלקה את מהווההתקציב
 התחבורה. משרד נושא)75%(

 לאורך אחזקה עבודות לביצוע מיועדהתקציב3,000,000 איילוןאחזקת
 ת"א-יפו. העיר בתחום איילוןנתיבי
 המימון ביתרת בפרויקט, ת"א-יפועיריית של )25%( היחסי חלקה את מהווההתקציב
 התחבורה. משרד נושא)75%(

 בקרת מערכת פיתוח להמשך ועד מיהתקציב2,000,000 איילון תנועהבקרת
 מערבת אחזקת איילון, נתיבי שלהתנועה
 הבקרה. הדר ותפעול הקיימתהבקרה
 המימון ביתרת בפרויקט, ת"א-יפועיריית של )25%( היחסי חלקה את מהווההתקציב
 התחבורה. משרד נושא)75%(

 ושיפורים הסדרים לביצוע מיועדהתקציב2,000,000 בטיחותייםהסדרים
 העיר בשטח איילון נתיבי לאורךבטיחותיים

 יפו.ת"א
 המימון ביתרת בפרויקט, ת"א-יפועיריית של )30%( היחסי חלקה את מהווההתקציב
 התחבורה. משרד נושא)70%(

 פרויקטים של תיכנון לקידום מיועדהתקציב2,000,000 זמינותקידום
 משרד בשיתוק ת"א-יפו בעירתחבורתיים

 . ורההתחב
 הבאים: לפרויקטים תיכנון יקודם 2008בשנת
 השלום, מחלף הירידים, מרכזרמפת
 4 כביש חיבור ההלכה, מחלף רמפתהסדרת
 ועוד. בגין נמיר ציר עתידים,לקרית
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 פירוט י ת ו א הום יב צ קת
 הסבר י ר בד תקשבהצעת ב י צ קתסלף

--------------------------- 
בשחז

 המימון ביתרת בפרויקט, ת"א-יפועיריית של )25%( היחסי חלקה את מהווההתקציב
 התחבורה. משרד נושא)75%(

 איילון בנתיבי פיתוח להשלמת מיועדהתקציב1,000,000 )השלמות( מרכזאיילון
 . א-יפו ת'העיר שבתחום והנתיבים המחלפים לאורךהנדרשות
 המימון ביתרת בפרויקם, א-יפו תעיריית של )25%( היחסי חלקה את מהווההתקציב
 התחבורה. משרד נושא)75%(

 מלש"ח 10.2 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,000,000 וולנברג-רוזןצומת
 לפרויקט.שאושר
 מפלמית הפרדה ביצוע להשלמת ועד מיהתקציב
 ורוזן. וולנברג ראול הרחובותבצומת
 המימון ביתרת בפרויקט, א-יפו תעיריית של )25%( היחסי חלקה את מהווההתקציב
 התחבורה. משרד נושא)75%(

3,100,000חלמיש0991
---.----------------

 מלש"ח 2 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב2,000,000 בשנונת תשתיותשדרוג
 2007. בשנת לפרויקטשאושרשפירא

 תשתיות של כולל שיקום לביצוע מיועדהתקציב
 וקרשקש. מודינה דה ברחובותותנסיות

 מלש"ח 8.5 בסך לתב"ר תוספת מהווההתקציב1,100,000 פינסרחוב
 2006. משנת החל לפרויקטשאושר
 בקטע פינס רחוב לשיקום מיועדהתקציב
 והמרד. יעקוב עיןהרחובות
 ומדרכה, נביש שיקום כולל הרחובשיקום
 ועוד.תאורה

17,050,000 אחרותחברות0995
--------------------------

 מלש"ח 5 בסך לתול"ר תוספת מהווההתקציב9,000,000 בלומפילדאצטדיון
 2007. בשנת לפרויקטשאושר
 21 בסך שנתית תלת מע"ע חלק מהווההתקציב
 לצורך הספורט היכלי לחברת שאושרהמלש"ח
 האצטדיון של הבטון קוגסטרוקצייתשיקום

 ומעקות. מושביםולהחלפת
 בעלים השקעת של בדרך לחברה ועבר יהתקציב

 החברה. זןבה

 המים. תאגיד הקמת למימון מיועדהתקציב4,000,000 שם אוהל המיםתאגיד
 ריהוט, תיקשורת, מחשוב, רנישת כוללהתקציב
 המים. לתאגיד ויעוץציוד

 תיירותיים פרויקטים לביצוע מיועדהתקציב1,150,000 העתיקה יפו לפיתוחהחברה
 העתיקה.ביפו

 הבאים: הפרויקטים יבוצעו התקציבבמסגרת
 לתב"ר )תוספת במתחם התאורה רשתשיקום
 מלש"ח. 0.75 - מלש"ח( 1 בסךמאושר
 0.2 בסך מאושר לתב"ר )תוספת אנדרומדהפסל

 מלש"ח. 0.4 -מלש"ח(
 במימון הינו אנדרומדה פסל הקמתפרויקט
 לפיתוח ולחברה התיירות למשרד לעת"א,משותף
 העתיקה.יפו

 לפיתוח הרשות עמלת לכיסוי מיועדהתקציב1,000,000 כלכלי לפיתוחהרשות
 אחרות ועסקאות מקרקעין עסקאות בגיןכלכלי
 .שביצעה
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 פירוט . ת 1 א הוצ ציב קת
 הסבר רי בד תקשבnvsn ב י צ קת

ש"
 עבודות במסגרת אופטיים לסיבים קניםהנחת אופטייםסיבים בעלות העיריה השתתפות למימון מיועדהתקציב500,000 - כלנלי לפיתוחהרשות

 באמצעות בעיר המבוצעות עירוניותתשתית
 עירוניים. תאגידים ו/או בת"שמינהל

 מעלות 50% - ל עד הינה העירוניתההשתתפות
 התקציב. למגבלת ובנפוף קטעכל

 בעלות )40%( העירייה חלק את מהווההתקציב400,000 ר"ג - ת"א זואולוגימרכז
 2008, בשנת בספארי שיבוצעו פיתוחעבודות
 ליחס )בהתאם ר"ג עיריית תישא העלותבשאר
 . ות( ויהבעל

 בעלים השקעת של בדרך לחברה ועבר יהתקציב
 החברה. ורבה

 במבנה חדר, הנשרת למימון מיועדהתקציב350,000 חדר הכשרת -מינימטק
 מחסן. נחדרהסינימטק,מחסן

 המשבן חברת באמצעות יבוצעהפרויקט
 הבמה.לאומנויות

 ואחרות בטיחות עבודות לביצוע מיועדהתקציב350,000 מת"שחברת
 שלם. כפר בשכונת הממוקם החברהבמבנה

 בשיפוץ העירייה חלק למימון מיועדהתקציב300,000 עממיתאוביברסיטה
 העממית. האוניברסיטה של הספורטאולם
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