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הצעתתקציבבלתירגיל
לשנת

2008

מבוא
א)

רקע

התקציבהבלתירגיל מהווהכליבידי הנהלתהעירייה לטובתקידום מטרותיה שלהעירייה
חיזוק מעמדה שלהעירייה כמרכזכלכליותרבותי,עיר לכלתושביה,פיתוחסביבהעירונית

:

אטרקטיבית(ערובשימושים מושכל ,מרחבציבורי מפותח,שיפוראיכות הסביבה)ועוד.

התקציבהבלתירגיל מהווה את המערכתהכספיתהעירוניתלביצועפרויקטיפיתוח,שאינם
מוגבלים לשנהתקציבית אחת.
תחילתו שלכל תב"ר עםאישורהיקף ההשקעהוהמימוןוסופו עםסיוםהביצוע.
עפ"י הוראות משרדהפנים ,לכלפרוייקט ,המבוצע במסגרת התב"ר,יש להתאים ולקבוע מקורות
מימוןיעודיים ולקבל אתאישור המשרד עלהפרוייקט בכללותו:היקף ההשקעה ומקורות
המימון ,בטרםיוחלבביצועו.
מקורותהמימוןנקבעיםעפ"י מהותהפרוייקטועפ"יתאימות מקורותהמימוןהשונים(משרדי
ממשלה ,מפעלפיס ,קרנות ,אחרים).

ב) וב"ר 2008

ו) החל משנת  2003מנהלתעירייתתל-אביביפותוכנית חמששנים המתעדכנתמדי שנה .במהלך
שנת  2007עודכנההתוכנית לחמשהשנים הבאות ( )2012 -2008וזאת בהתאםלמציאות
העכשווית ,למקורותהמימוןהזמיניםולצרכיהעיר.
התקציבהבלתירגיל לשנת 2008נגזר מתוךהתוכנית הרבשנתיתהנ"ל.

 )2הצעת התקציבהבלתירגיל לשנת  2008מסתכמת ב680-מ' ש"ח לעומת תקציבמקוריבהיקף
 670מ' ש"ח בשנת .2007

עירייתתל-אביב-יפו

 )3אומדן מקורותהמימון הואכדלהלן:
השתתפות ת"ר בתב"ר
השתתפותבעלים(אגרותוהיטלים)
השתתפות ממשלה(כוללקרן לחלדוש צנרתמים)
השתתפותגורמים אחרים (מפעלהפיסואחרים)
הלוואותבגיןפרוייקטים
קרנות הרשות
מכירת רכוש (קרןמקרקעין)
סה"כ

 )4חלוקת ההוצאהבתקציבעפ"ינושאיםעיקרייםהיא

58.1
289.6
7.0

7.2
150.0

49.9
118.2

680.0

מ' ש"ח
מ' ש"ח
מ' ש"ח
מ' ש"ח
מ' ש"ח
מ' ש"ח
מ' ש"ח
מ' ש"ח

כדלהלן:

הנדסה ותשתיות

295.1

מ' ש"ח

חינוך ותרבות

107.7

מ' ש"ח

חינוך

83.6

תרבות

24.1

אחרים
חזותהעיר
נכסים

118.3
44.0

מחשוב

37.5

אחרים

77.4

מ' ש"ח
מ' ש"ח
277.2

מ' ש"ח

מ' ש"ח
מ' ש"ח
מ' ש"ח
מ' ש"ח

 )5העירייהתמשיךלהשקיעבפרוייקט שש"ת(שיקוםושיפור

תשתיות) בשכונות הבאות:

רמתהטייסים ,דקר ,צפון חדש,נווהגולן ,כפר שלם,נוהשאנן ,התקוה ,צהלה ,תלחיים ,נאות
אפקהא',צפוןישן ,משתלהוכן שש"תוןבשכונותבהן בוצעהפרוייקט בעבר.

 )6בשנת  2008תמשך ההשקעהבשיפור חזות מוסדותחינוך ומוסדותקהילהנוער וספורטתוך
שימת דגש עלבעיותבטיחותיות.
בנוסףיוקם אשכולגניםומעונותיוםבדיזינגוף ,אולם ספורטבעירוניא' ,תבנה שלוחהלבי"ס
בלפור,יבנוכיתותלימודבבי"סבבליירושלמי,יוקמוכיתותגן בכוכבהצפוןויוכשרומבנים
עירונייםלגניילדים ,תושלםהבנייהוההצטיידותבבית ונצואלהקלישר,יורחב המע"ןערבי
יהודיועוד.

4

1

עשיית תל-אביב-יפו

 )7רז1קשע~עההעירונית בתרבותוקהילהלצורךייצוב מעמדההמוביל של ת"א בתחום ,ממשיכה
להיותנדבך חשובבתקציבהפיתוח .במסגרת התב"ר לשנת 2008נכללים :הרחבת מרכז
ספורטבביתבארבור,שיפוץ מרכןקהילתיבניברית ,הכשרת שלוחה למרכזקהילתיביתתמי
במזא"ה ,7-9הקצאת סכוםנוסף של 9מ' ש"ח להמשךשיקוםאצטדיוןבלומפילד ,שדרוג
הפלניטריום(מוזיאוןא"י) ,הקמתמוזיאון לתולדות ת"אועוד.
בנוסף תחל בשנת  2008הקמתו שלאגף חדשבמוזיאון ת"א בעלות כוללת שלכ  190 -מלש"ח.

 )8ביפוימשכו השנההפרוייקטיםלפיתוחמדרוןיפו ונמליפו.
במדרוןיפויושלמו העבודותלגריסת פסולתהבנייןופינויהויחלו העבודות להכשרת שטח
הפארק.
בנמליפוימשכו העבודותלשיקוםשטחיהציבור והמעגנהושימורובינוי מחסן מס' 1והפיכתו
למתחםבילויים ומסחר.
בשנת  2008תחל הקמתהבנייןהשלישי במתחם המכללה האקדמיתויבוצעועבודותפיתוח
במתחםהצורפים ,מתחם המושבההאמריקאית ,רחובעוליציון ,מתחם דנטהויהודהימית,
וימשכו ההשקעות בתחוםהתיירות (באזרמזרחי,כיכררוסלאן).
 )9היקףפיתוח התשתיותבעיר ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר.
במסגרת ואתיבוצעו עבודות תשתיתבאיזור לבהעיר ,רחובישראלגורי ,רחובותהיקפיים
לחניוןהבימה ,מתחם הנמל ,רחובדבורההנביאה,ימשכועבודותהפיתוח במתחמי תב"ע
חדשים ,תוקם ככר התזמורתוישוקמוכבישים ומדרכות,גשרים ,רשת התאורה,וקוויביוב

תיעולומיםברחביהעיר.

בנוסףימשכו העבודותלפיתוח מרכן בקרת תאורה ומרכן בקרתתנועה,יוקמומעגלי תנועה
חדשים ותשוקם ככראתרים.
כמוכןיושלמו העבודותלשיקוםכולל שלרחובאבןגבירול (בקטעקרליבך -ארלוזורוב).

 )10במסגרתשיפוץבנייןהעירייהצפוי ,בשנת  ,2008להפתח מרכזהשירות החדשויושלםשיקום
הבטונים במעטפתהבניין.

)11נושאיאיכותסביבה בשנת 2008ממשיכים להוות חלקמהיעדיםהמרכזיים שלהעירייה.
יוקמוגנים ופארקיםחדשים,יסללושביליאופניינ) בדרךנמירוברחביהעיר,ימשכו העבודות
לשיקוםמצוקי החוף,יפותחו שד' ההשכלה,ישוקמוגןיעקבוגן העצמאות,יוקםתוףדתיים
חדש ,תורחבהטיילת בחוףהצפוניועוד.
כמוכן תפונה פסולתבנין ממגרשיםואתריםברחביהעיר,יוקמו תחנות לשאיבתמיקיץועוד
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:2)12שנך2008 3יינשךפיתוח פארק השימורבדרוםהקריה,יסתיימו העבודות להרחבתרח'קפלן,
יחלו העבודות בצומתהפיל,ימשכו העבודות במחלף להגווארדיהויקודם התכנון להרחבת

צירשלבים.
כמוכן תמשךבנייתו שלחניוןהבימהושיקום הרחובותסביבו ,תחלבנייתו שלחניון קצה
השדרהויושלמוההליכיםלבנייתחניונים תתקרקעייםנוספים  -הארבעה(גבעון),נוקיה
ואחרים.

 )13בתחוםהתכנון -יושקעו משאבים בהמשךקידוםתוכניותבנייןעיר,יקודמוהתוכנית
האסטרטגית,תוכנית המתארלעיר,תוכניות אבנושאיות,פרויקטשימורמבנים ותמשך
ההערכותלפרוייקט הרק"ל.
 )14בתחום המחשוב -יושלםפיתוח מערכת חדשהלחיובוגביה ,תושלמנהפיתוחן של מערכות
עירוניותיעודיותלזמינותעירונית,ניהולידע,ניהול תחוםהחניה ואחריםויושקעו משאבים
בשיפור תשתיות המחשוב.

)15בתחומי התפעול -יושקעו משאביםבחידושרכבי תברואה,ישופצו מקלטים,יוקמו תחנות
הצלה,ירכשציודיעודי,יוחלפורכביםקליםורכביעבודהויבוצעושיפוצים במתקנים

עירונייםשונים.

)16הערכותלציון שנת ה- 100 -במסגרת ההערכותיקודמופרוייקטיםיחודייםנוספים  :תאורת
מבניםיחודיים ,פסלדיזינגוף,חידושביתהעלמיןטרומפלדור,שבילהעיר הלבנהועוד.

ג) אישור ההב"ר
החל משנת  2003מאשרת עת"א את התב"ר(וגם את התקציב

הרגי"
שיטתביזור הסמכויותעליה סיכמההעירייה עם משרדהפנים.

במשרדהפנים במסגרת

יישום מערךביזור הסמכויותנועדלהקטין משמעותית את התלות שלהרשויות במערכת
האישוריםהאדמיניסטרטיבית של משרדהפנים מצד אחד,ומטילהאחריותניהולית נוספת על
כתפיהעירייה מצדשני.

הצעתתקציבבלתירגיל
נבאלפי ש"ח)

הצעת

פרק

מחשובומערכותמידע

תברואה
שירותי חרום
הנדסה

בינויותשתית(כוללאגףהמים)
עבודותופרוייקטיםשונים
חופים
פיקוח
י
נ
ו
ר
י
ע
המישלמהליפו
חינוך
תרבות,נוערוספורט

בריאותהציבור
רווחה

איכותהסביבה
נכסים
משרדיהעירייה
חברותעירוניות

הצעת

תקציב

תקציב

2007

2008

38,030
9,960
1,440
19,160
144,010
66,950
450
1,490
97,750
36,500
24,590
420
4,500
150
19,500
200

37,450
5,410
6,240
25,810
193,590
92,330
685
2,130
69,150
59,800
23,850
100
1,750
345
42,970
1,610

116,780 204,900

נתיביאיילון
גנייהושוע
אחוזות החוף

30,000
2,000
41,150
2,000
1,650
30,250
60,000
37,850

חלמיש

עורהובצרון

אתרים
מוזיאון ת"א

חברות אחרות
ה

30,000
1,000
51,730
3,100
1,900
12,000
17,050

הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2008
(במיליוני ש"ח)

--

---

לפי מרכיבי הוצאה
----הנדסה ותשתיות,
ר295.

חינוך83.6 ,
מחשוב,
37.5
תרבות ,ך.

44.0

חזות העיר18.3 ,ך

אחרים77.4 ,

לפי מקורות מימון

7.0

מכירת רכוש
718.2

ת"ר58.1 ,

השתתפות בעלים,
289.6

נתוני תבייר רב שנתיים
התפתחות התקציב המעודכן לאורך השנים
(מחירים שוטפים)
1,000.0
900.0
800.0

700.0
600.0

2

500.0

ש

400.0
300.0

פ

פ

200.0

100.0
0.0

2005 *2006 2007

.

2004

2003

2002

2001

2000

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

התפתחות הביצוע לאורך השנים
600.0

500.0

400.0
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300.0

ק

200.0

ס

100.0
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ונקציב הוצאות-ריכוז
בשייח

סעיף

יה"כ

שםסעיף
סה"כ

680,000,000

09

מערכותמידע

37,450,000

ש

שירותיםמקומיים

381,895,000

תברואה
שרותי חרום
תכנוןובניןעיר
בינוי ותשתית(כוללשפ"ע)
עבודותופרוייקטיםשונים

71
72
73
74
76
77
78
79

המישלמהליפו

08
81

שירותיםממלכתיים
חינוך

82
83

תרבות,נוער וספורט

בריאותהציבור

84
87

אגף רווחה
איכות הסביבה

ש

מפעליםוחברותעירוניות

91
0933
0935

yy
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0999

חופים
פיקוח

מפעלהמים
משרדיהעירייה
נכסים

חברותעירוניות

עזרהובצרון

אתרים

אחוזותחוף

גנייהושוע
נתיביאיילון

חלמיש

חברות אחרות

.

5,410,000
6,240,000
25,810,000
180,140,000
92,330,000
685,000
2,130,000
69,150,000

85,845,000

59,800,000
23,850,000
100,000
1,750,000
345,000

58,030,000
13,450,000
1,610,000
42,970,000
116,780,000
1,900,000
12,000,000
51,730,000
1,000,000
30,000,000
3,100,000
17,050,000
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תקציבהכנשית-ריכוז
בשי,ח

סעיף

שםסעיף

סה"כ

סה"כ

680,000,000

510

השתתפותתקציברגילבתקציבפיתוח

581070,000

521

השתתפותבעלים

קרןלעבודותפיתוחבעתיד
קרןהיטל השבחה
קרנותפיתוח אחרות

30,820,000

522

השתתפות ממשלה
משרדהחינוך

7,000,000
2,900,000

קרן לשיקוםוחידוש מערכותמים(מ.הפנים)

2,000,000

משרד התחבורה

2,100,000

השתתפותאחרים
מפעלהפיס

7,250,000
4,350,000

אחרים

2,900,000

קרנות הרשות
קרנות להסכמיפיתוח

49,900,000

523

54

289,560,000
129,550,000
129,190,000

29,100,000

קרןחניה

500,000

קרןחניונים/מערךהחניונים

20,300,000

56

מלוותמבנקים

150,000,000

58

קרנותמקרקעיו

3ף

כ
8

שא

תעקיבבלתירגיל לשנת 2008

ח:.יל?ו=-

ישימה מספד:

ף

ת ק ציב הו צ או ת  -פירו ט

י

ת קצ ב

סה"כ

מערכות מידע

דבר הסבר

- 680,000,000
ש מ

מערכת חיוב וגביה

שדרוג שרתים

3,130,000

עירייה זמינה

2,400,000

רשיונות מיקרוסופט

2,300,000

אבטחת איכות

1,915,000

ניהול ידע

1,635,000

פיתוח מודול חניה

1,320,000

מנל"ר

1,105,000

הסבות מג'יק

1,090,000

מחשב מרכזי

1,075,000

פלטפורמת  8.1ומחסן

1,000,000

-----------

י

הצעת תקטב

37,450,000
----------10,570,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  81מלש"ח
שאושר לפרויקט שת"פ ארנונה החל משנת .2006

התקציב מיועד להעסקת מנת מערכות,
לצורךחיהסבת מאגרי מידע,
תוכניתנים ויועצים
בדיקות איכות ,הערכות תשתיתית
ביצוע
לקליטת המערבת ,רכש תוכנות וחומרה ינו'
שאינם בלולים בהסכם עם חברת נס.
התקציב מיועד לרגש ושדרוג שרתים ,תוכנה
וחומרה נלווים וכן להעסקת נותני שרותים
להתקנה והטמעה.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1.3מלש"ח.
התקציב מיועד לפתיחת מערכות עירוניות
לציבור הרחב לצורך ביצוע תשלומים באמצעות
האינטרנט ,הורדת טפסים ,קבלת מידע ועוד.
במסגרת הפרויקט יועסקו נותני שרותים
ותוכנה מתאימים.
ויועצים וירכשו חומרה

התקציב מיועד לרכישה ,שדרוג וחידוש

רשיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט בהמשך
להסכם ג 8.והסכם  SEIJICTשנחתמו בשנת .2005

התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע
בדיקת איכות בתוצרי אגף המיחשוב במהלך
הפיתוח ולפני מסירה למשתמשים ,להעסקת
יועצים ולרכישת תוכנה יעודית.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.45מלש"ח.
התקציב מיועד לפיתוח אתרים פנימיים לצורך
איסוף הידע הנרכש בארגון והפיכתו לזמין
לעובדי העירייה.
במסגרת הפרויקט יועסקו נותני שרותים ויועק
וירכשו חומרה ותוכנה מתאימים.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1.3מלש"ח.
התקציב מיועד לפיתוח מערכת לניהול דוחות
חניה וטיפול בפניות אזרחים.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  2.6מלש"ח.
התקציב מיועד להשלמת הסבת מערכת ישנה של
לשכות רווחה והטמעתה בלשכות הרווחה
ניהול
דנן לחיבור המנל"ר למשרד הרווחה באמצעות
SERVICES

בחבים

2008-000001

.WEB

התקציב מיועד להסבת מערכות מג'יק ישנות

לגרסת מג'יק חדשה .התקציב כולל עלות
העסקת נותני שרותים לבדיקת התוצרים
שיתקבלו.
התקציב מיועד לפיתוח בלים להגברת יעילות
וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי,
ולרכישת תוכנות מתאימות.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  4.52מלש"ח
התקציב מיועד ליצירת מחסן נתונים
עבורי
 8.1מרכז
לצורך הפקת מידע ושימוש בכלי

יחידות העיריה השונות ,להעסקת נותני

*
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שרותים ,קבלת יעוץ
ותומרה.

ולרכש רשיונות תוכנה

פרויקט ה B.P.M -

820,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.35מלש"ח
שאושר לפרויקט ,ומיועד ליישום תהליכים
באמצעות תשתית אפליקטיבית ) (BPHלניהול

מערכת "שקד"  -מינהל
החינוך

680,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1.9מלש"ח.
התקציב מיועד להשלמת פיתוח והסבה של
מערכת שיבוץ גני"ל ומערכת רישום לגני"ל
באמצעות האינטרנט.

משל"ט תפעול

565,000

אבטחת מידע

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  3.5מלש"ח.
התקציב מ ועד להשלמת פיתוח מערכת שליטה
שליפעילות אגף הפיקוח ומוקד המבצעים
ובקרה
של כיבוי אש.

560,000

מערכת מידע גאוגרפית

550,000

מערכת ניהול פרויקסים
ארגוני

545,000

פרויקטים שונים

530,000

ומתן פתרונות טכנולוגיים.
במסגרת הפרויקט תרכש חומרה ותוכנה יעודית
ויועסקו יועצים.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1.8מלש"ח
שאושר לפרויקט ומיועד להשלמת פיתוח מערכת
קרסוגרפית.
התקציב מיועד להתאמת הכלי המחשובי שנבחר
לניהול פרויקטים עירוניים ,לקבלת יעוץ
ולרכש תוספי תוכנה יעודיים לנושא.
התקציב מיועד לביצוע שינויים ושיפורים
בפרויקטי המיחשוב הבאים :
עלות-אלש"ח
שם הפרויקט

מערכת שליטה ובקרה
למערכות מחשוב עירוניות

500,000

מחשוב אגף תברואה

465,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  2.5מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת תומכת
תהליכים לניהול אגף תברואה.

435,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.4מלש"ח
שאושר למודול מניעת דליקות.
התקציב מיועד לשיפור מודול מניעת דליקות
והתאמת המערכת לאיכות הסביבה.
התקציב מיועד
לקבלת.יעוץ מקצועי בנושאי
מחשוב ומערכות מידע
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.18מלש"ח.
התקציב מיועד להשלמת אפיון צרכי המחשוב
לארכיונים בעירייה.

תהליכים אירגוניים.

התקציב מיועד לניהול מערך אבטחת המידע

הסבות 9.1.8

רישוי עסקים  -מיחשוב שוברים
מערבת נכסים
זכויות בניה
יעודי קרקע
ט מסופונים
שילו
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד להקמת מערכת שליטה ובקרה

לשרתים העירוניים,
ולתשתית.

מערבת אניפת

חוק

יעוץ מקצועי

420,000

ארכיון ממוחשב

420,000

150
130
100
65
50
35

לעמדות העבודה

*
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מחלקה פלילית

405,000

תיאום הנדסי

400,000

רכש רשיונות ותובנות

375,000

וסוימה מספר:
מספרדף :
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התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1.56מלש"ח.
התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת לניהול
המחלקה הפלילית שתיתן מענה לניהול תיקים,
טיפול בצוים מינהליים ולעבודה השוטפת של
המחלקה.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  3.5מלש"ח.
התקציב מיועד להשלמת פיתוח והטמעה של
מחשוב תהליך התיאום ההנדסי וסינכרונה
למערכת תוכניות העבודה.
התקציב מיועד לרכישת רשיונות ,תובנות,

360,000

ציוד היקפי וציוד תקשורת מתאים.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.24מלש"ח.
התקצי
תשלום.ב מיועד להשלמת פיתוח מערכת שוברי

ניהול פרויקטים בענף
שרות לקוחות ותפעול

300,000

התקציב מיועד לאפיון וניהול פרויקטי תשתית
באגף המיחשוב ולהכנסה והטמעה של
טכנולוגיות חדשות ופתרונות רוחב.

מחשוב אגרות פיתוח

270,000

מערכת מצוקה

250,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  2.1מלש"ח.
התקציב מיועד להמשך פיתוח מערכת לחיוב
אגרות פיתוח וקישוריות למערכת המחו"ג.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.45מלש"ח.
התקציב מיועד לשדרוג מערכת המצוקה הקיימת

שדרוג מערך הגיבוי

200,000

מערבת פקס ממוחשב

200,000

שדרוג מערכת אכיפה
מינהלתית

190,000

ברטים חבם

150,000

 +קוראים ,שיותקנו במחשבי העובדים ,לצורך
אבטחת מידע.

ניהול ומעקב תב"ע

100,000

רכישות שונות
מערכת ניהול ערבויות

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.15מלש"ח.
התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת לניהול
ומעקב אחר תהליכי אישור תב"ע.

100,000
75,000

מערכת איכות סביבה

45,000

תשתית
מינהל בספים  -מערכת

פיננסית

לסביבה מודרנית .התקציב מיועד לאיפיון
ופיתוח בולל רכש תובנה וחומרה.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1.2מלש"ח.
התקציב מיועד לשדרוג מערך
יי
רנ
פו
סר
העי
הכולל:הגיבוי
ה,
חומרה,
תוך הקמת
מערךם.גיבוי
תוכנה וארכיבי
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  2.1מלש"ח.
התקציב מיועד לרכש והטמעת שרותי פקס במחשב
האישי באמצעות ה  OUTLOOK -העירוני,
כתחליף לפקס הנייר.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.6מלש"ח.
התקציב מיועד לסיום פיתוח מערכת עירונית
אחת לאכיפה מנהלית ומשפטית והטמעתה
ביחידות העירוניות הקשורות לאכיפה .המערכת
תקושר למערכת המחו"ג.

התקציב מיועד לרכישת  1,000כרטיסים חכמים

התקציב מיועד

לרכישת חומרה וציוד קצה.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.4מלש"ח.
התקציב מיועד לרכישת מערבת לניהול
הערבוי ות העירוניות.

התקציב מיועד לרכישת תוכנות מדף יעודיות
לזיהוי חומרים מסוכנים ולניתורים שונים.

תקציבבלתירגיללוחנת 2008
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סעיף
071
--0712
----

תברואה
------

תברואה  -ניקיון
---------------

רכישת רבבי

072
--0723
----

תברואה

רכישת טרקטור
רבב קל

400,000

מנולות סגורות  /פתוחות

310,000

שקועי קרקע

300,000

מכולות דחס

250,000

שיפוץ מתחם הסוללים

200,000

מסתורי אשפה

200,000

קטנועים

150,000

תחנות עבודה

150,000

שרותי חרום

6,240,000
-----------

שמירה ובטחון  -מקלטים

5,690,000
----------5,170,000

----------

---------------------

הערכות לשעת חירופ

דבר ה סבר

בש"ת

450,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  3.5מלש"ח
שאושר לנושא בשנת 2007
 6שלדות לרכב דחס.
התקציב מיוע
דילהחלפת  8רכבי תברואה
ייעודיים ,עפ"י הרשימה הבאה :
סוג הרכב
מס שלדות מס מרבבים
דחס  13מ"ק
4
1
מ"ק
3
15
דחס 17
רם  -סע 10-מ"ק
1
1
התקציב מיועד להחלפת הטרקטור המשמש לנקיון
 VSWIהכרמל.

לצורך קידום רכישת

התקציב מיועד להחלפת  4רכבים קלים באגף.

התקציב מיועד לרכישת כ  20 -מכולות סגורות
פתוחות בנפח  20 - 12מ"ק.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  3.7מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2004
התקציב מיועד להשלמת פר
י
נ
ק
ת
יסת מ
שקועי
בשלב זה),
קרקע בעי
ר (כ 200-יחידות
בשכונות  :רמת הטייסים ,נוה עופר ,נוגה
(יפו) ושבונת נוה חן.

התקציב מיועד

להחלפת  4מכולות דחס  20מ"ק.

התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ
בטיחותיות במתחם הסוללים.
התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה
בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן
להציב מסתורים בשטחי המגרש הפרטיים.
התקציב מיועד להחלפת  10קטנועים ישנים.
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות
בתחנות העבודה של אגף תברואה.
במסגרת העבודות תשולב חברת חלמיש.

התקציב מיועד לביצוע פרויקטים ,כהערכות
לשעת חירום ,עפ"י הפירוט הבא :
עלות-אש ח
 aelהפרויקט

שיפוץ מקלטים ציבוריים
שיפו
די
ית
יב
חפ"קץ מקלטיםנב
י
נ
ו
ר
י
ע
רכישת ציוד ומיכלי מים
ספר

תיקי

שטח מוס"ח

300,000

7

י

הצעתתקציב
5,410,000
----------5,410,000
----------3,000,000

חיימה מספר:
מספרדף :
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3,500

240
400
1,030

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.2מלש"ח

שמז

תקציבבלתירגיל לשנת 2008
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דברי

בש"ח

שאושר לפרויקט

הסבר

בשנת .2007

התקציב
מעייורע.ד להכנת תיקי
החינוך ב

כלי

רכב

120,000

צביעת מחסני הג"א
0724
---.

שמירה ובטחון  -כיבוי

100,000

אש

-----------------------

שיפוצים והצטיידות

073
--0731
----

550,000
----------350,000

הצטי
ידות תחנת כיבוי
הברזל

200,000

הנדסה

23,810,000
----------25,810,000
----------6,000,000

-----

תננון

ובנין עיר

---------------

קרן שימור מבנים

פיצויים בגין ירידת ערך

4,000,000

מה"ע  -תיננון

3,800,000

שימור מבנים

2,000,000

הכנת תוכנית מתאר לעיר

1,500,000

תכנון אסטרטגי

1,500,000

2008-000001
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שטח למוסדות

העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בב 1.5
מלש"ח וצפויה להתפרס על פני  3שנות-תקציב.
משרד החינוך צפוי להשתתף ב 50%-מהעלויות.
התקציב מיועד להחלפת רבב המשרת את אגף
שרותי חירום.
התקציב מיועד לצביעה חיצונית של מחסני

הג א.

התקציב מיועד לביצוע
  100אש"חשיפוצים בתחנת
י
  250אש"ח.שן
רכישת ציוד מיגו
התקציב מיועד לרכישת ציוד מבצעי וציוד
ברחוב הברזל
נלווה לתחנת כיבוי אש המוקמת
שבאיזור התעשיה רמת החיל.
העבודות הבאות :

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  6מלש"ח
שאושר לנושא בשנת .2005
התקציב מיועד להקמת קרן לסיוע בשיפוץ
מבנים לשימור בהתאם לקריטריונים שאושרו
ע"י מועצת העיר ובהתאם לחקיקה שמקודמת
בנושא.

התשלום מיועד לתשלום פיצויים לפי סעיפים
 197ו 198 -לחוק התכנון והבניה.
עי
ייןזכא
יר שלא
לפיצוי מי שנפגע ע"י תוכנית בנ
גובה הפיצוי ואופן התשלום
בדרך של הפקעה.
נקבע ע"י אחד מהגופים הבאים :ועדת ערר,
בית המשפט והועדה המקומית לתכנון ובניה.
התקציב מיועד להפעלת מת
והכנתצוותי
כננים ב
תב"עות.
התכנון העירוניים לקידום
התקציב מיועד להפעלת מתבננים ולקבלת יעוץ
מקצועי בנושא שימור
ושחזור,מבנים בענל
םרי
וו
דט
יס
ערךוקה
ייהול
לצורך שיפוץ
ייעוווץי
השימור ,וכן לל
תוכנית
י
א
מ
ש
ו
י
ט
פ
ש
מ
לגבי התוכנית ,עדנור אתר האינטרנט ופרסום.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר מאושר בסך של
כ  2 -מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד לקידום תוכנית מתאר
סטטוטורית לעיר.
תקציב מיועד לקידום התגנון
האסטרטגי
העסקת
ארוך הטווח בעיר .התקציב בולל
יועצים להטמעת התוכנית האסטרטגית
נש"מים
ולי בקרה ,קידום תוכניות בנגזרת
ובניית
כ
מתכנון אסטרטגי ,יצוג העירייה בועדות
הארציות ומחוזיות ,הכנת מסמכי מדיניות

תקציבבלתירגיל לשנת 2008
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סיף

ת ק ציב הו צ או ת  -פיר 1ט

י

ת קצ ב

--------------------- -----

הצעת תקשב
בש"ח

קומפילציה  -איחוד
תוכניות בנין עיר

1,000,000

אגרות והיטלים

1,000,000

תב"ע המשך אבן גבירול

900,000

יעוץ מקצועי

880,000

שיפור חוצות העיר

8001000

עבודה מול נת"ע

600,000

צפון מערב  -תובנית מתאר

550,000

תב"ע שכונת שפירא

350,000

תב"ע המסגר  -יצחק שדה -
לה גוארדיה

300,000

יעוץ תנועה

300,000

נגישות נכים

200,000

תכנון בפר שלם

130,000

השימה מספר:
מספרדף :
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י

דבר הסבר

בנושא פיתוח עירוני/שטחי
ם פתוחים/שבילי
אופניים/שטחי ציבור ועוד.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1.1מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד לקידום מהלך לאיחוד תוכניות
בנין עיר מאושרות למצב קומפילטיבי אחד
שיאחד את מלוא האינפורמציה של המצב
הסטטוטורי הקיים.
התקציב מיועד למימון השתתפות בעלים
בפרויקטים של הרחבות דיור בשכונות שיקום,
ועבור פרויקט בנה ביתך בכפר שלם.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.6מלש"ח
שאושר לנושא בשנת .2007
התקציב מיועד לקידום תב"ע לשטח מרחוב
פרופס ועד רחוב ש"י עגנון.

התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים
בנושאים שונים כגון:איכות סביבה ,תחבורה,
נוף ,שמאים ,אדריכלים ועוד.

התקציב מיועד למימון

הנושאים הבאים :

 500אש"ח -
ש איתור מבנים במצב פיזי
סנזאמש"חי

וריבוזודרישות לבניינים

להסדרת

מסתורי אשפה בתחום השטח המשותף.
התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת קידום
וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע
במסגרת ההערכות העירונית לתקופת הקמת הקו
האדום.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ 7.6-מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .1999
התקציב מיועד להמשך קידום התוכנית ,להעסקת
אדריכל נוף וקבלת יעוץ משפטי.
התקציב מיועד לקידום תוכנית לאיחוד וחלוקה
ותוספת זכויות בנייה בחלקה הדרומי של
השכונה כנגזר מתוכנית האב.
התקציב מיועד לקידום תב"ע חדשה למתחם
שגבולותיו :ציר האיילון ,יצחק שדה ,המסגר
ולה גוארדיה.
התקציב מיועד להעסקת יועצי תנועה בתב"עות
השונות ולהכנת מסמכי מדיניות.

התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום
נושא הנגשת נניס בתשתיות ומבני ציבור.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.5מלש"ח
שאושר לנושא החל משנת  2005ומיועד להמשך
קידום תב"עות בכפר שלם.
התכנון מבוצע באמצעות חברת חלמיש המשתתפת
ב 50%-מעלות התכנון.

ש

ירוד,

שא
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דברי הסבר

בש"ת

נכסים ציבוריים

180,140,000
----------51,500,000
----------8,000,000

רחוב הנמל

5,000,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  7מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד לפיתוח כולל של רחוב הנמל
והרחובות הסמוכים לו -חבקוק ,שערי ציון,
נחשון ,הושע ורחוב הירקון.
פיתוח המתחם כולל החלפת תשתיות ,שיקום
כביש ומדרכות ,הסדרת שביל אופניים ,הסבת
רשת החשמל לתת קרקעית ועוד.

תב"ע 1111א'
גבננים 11,10,8,7,6,4

,000ן4,80

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  15.5מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2001
התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ במתחם המערבי,
הסדרת שבילי הולכי רגל ,פיתוח סוללה
ית לוי אשכול ,פיתוח
ורצועת גינור בחז
והשלמת מדרנות ותאורה ועוד.

תב"ע 1111א'
מבננים 3,2,1

4,400,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  11.6מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2005
התקציב מיועד לביצוע עבודות עפר ,תכנון
תשתיות ,אספלט ומדרכות זמניות ,וקידום
תכנון חיבור אבן גבירול לרחוב איינשטיין.

מתחם ריב"ל

4,100,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  18מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד להשלמת פיתוח מתחם ריב"ל
הכולל את הרחובות יד חרוצים ,שבח והצפירה
השלמת הפיתוח כולל עבודות מים ,ביוב,
כבישים ,מדרנות ,תאורה ,גינון ועוד.

שיקום מצוקי חוף

4,000,000

דרום אזורי חן
תב"ע 1437

4,000,000

------------

--------------

לב העיר

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  52מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2001
התקציב מיועד לשיקום כולל של הרחובות
בלב העיר לרבות תשתיות ,כבישים ,סדרנות,
תאורה ,ביטול חניית מכוניות על המדרכה
הסבת רשת החשמל לתת קרקעית ועוד.
בשנת  2008ישוקמו הרחובות הבאים (אלש"ח):
רחוב
עלות

העבודהיורי
מונטיפ
הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.
3,400
4,600

התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך
חופי העיר .בשנת  2008מתוכנן שיקום

המצוקים הבאים

Vlsal
תל ברוך

דולפינריום

ג .עלייה
הצוק

הילטון

יפו (גולדמן)
שונות

א  -א  - -א א א א א א א א א א א א י א  . * -א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א י א א א א א א א א א א א א א ח א א

(אלפי ש"ח):
עלות
1,800
800
500
200
100
100
500

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  24.1מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .1995
א א א א א א א א א א א א א א א א א א א ח ח ח  .א א א א א א א א  -ח א א א א א א א א א א  " 9ח א א א א א א א "  9ח א א

שם

-fi-1Wלכת_

סעף

תקציבבלתירגיל לשנת 2008

תקציב הוצאות  -פירוט

ש

י

ת קצ ב

י

האת תקשב

בשש

-

פיתוח מדרכה ושביל
אופניים בדרך נמיר

4,000,000

שבילי אופניים

3,000,000

י
דרום בבל
1750
תב"ע

2,500,000

מתחם ביצרון

2,000,000

תב"ע  1112ג'

2,000,000

יהודה הלוי ,יבנה ,שד"ל
 -תב"ע 2760

1,000,000

ב-
תב"עני אבי
סביו
2196א'

750,000

תל ברוך מזרח  -תב"ע

500,000

ישימה מספר:
מטפרדף :
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דבר הסבר
התקציב מיועד להמשך פיתוח הסדרנות למצב
סופי ,ביצוע שבילי אופניים וגינון בהתאם
להתקדמות איכלוס המבנים במתחם.

התקציב מיועד לפיתוח מדרכה ושביל אופניים
בדרך נמיר בקטע הרחובות ש"י עגנון
ואיינשטיין (צד מערבי).
התקציב בולל הסדרת מדרכה לאורך הרחוב,
סלילת שביל אופניים ,הצבת עמודי תאורה,
גינון ועוד.
ע
צ
ו
הפרויקט יב ע"י
התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים
ברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית
ולקידום תיכנון.
בשנת  2008מתונננים להסלל שבילי אופניים
במקומות הבאים (אלש"ח):
חברת אחוזות החוף.

רחוב

עלות

פינקס

1,500
650
600
250

פרופס
רוקח
שונות
במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות
החוף.

2073 + 2582א'

רנישת כלי

רכב

300,000

ניהול התיכנון בפרויקטים

300,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  23.9מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד להשלמת תיננון וביצוע תשתיות
ביוב מים וניקוז ,הסדרת פיתרון פניה שמאלה
מהמתחם לכיוון העיר ,והמשך פיתוח המתחם.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  8.2מלש"ח
שאושרו לפרויקט.
התקציב מיועד להמשך תיכנון וביצוע הרחובות
תובל ,הסוללים ו.1081 -
כולל -תשתיות ,כביש ,מדרנה
פיתוח הרחובות
גינון ועוד.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  11.2מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2000
התקציב מיועד להשלמת מדרכות בחזית
הבניינים לקראת איכלוסנ
הסדרת.רחוב לוי
אשכול ,פיתוח שצ"פ בתבגע ועוד

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  6.7מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד לפיתוח
רחוב יהודה הלוי
בקטע
לנבי
הרחובותסנחלת בנימין וא
המשרדים
במתחם.
בתנאי לאיכלו בנייני

התקציב מיועד לביצוע כביש טבעתי וחיבור
קו המים למתחם.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  9.25מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2005
התקציב מי ועד להשלמת הפיתוח לקראת איכלוס
המתחם.
התקציב מי ועד להחלפת כלי רכב במינהל
שיצאו מכלל שימוש.

התקציב מיועד לניהול התיננון ושיפור
סינכרון ביצוע עבודות בין הגורמים

תקציבבלתירגיללנענת 2008
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רשימה מספר:
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הצעת תקשב
בש"ח

מעקב אחר מטלות יזמים

250,000

שיפוצים במתקני המינהל

200,000

יעוץ מקצועי

200,000

תננונים ראשוניים

200,000

דרכים
קרצוף וריבוד

46,630,000
----------16,100,000

שקום והחלפת מדרכות

11,030,000

שיקום מיסעות

10,500,000

-----

י

דבר הסבר

הרלוונטיים.
התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות
ציבורי
ות המוטלות על יזמים במסגרת הסכמי
הפיתוה.
התקציב מיועד לשיפוצים במתקני המינהל
הפזורים ברחבי העיר.
התקציב מיועד למימון קבלת יעו
ץ.מקצועי
בנושאים הקשורים בעבודת המינהל
התקציב מיועד לביצוע עבודות תיכנון שונות
עבור אגף מבני ציבור לפרויקטים בתחילת
דרכם וליעוצים שונים.

התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד

בבישים
רחוב

כמפורט להלן (באלפי ש ח):

קטע

דבורה הנביאה
בקטעים
בני דן
י
ר
ט
נ
א
ק
קוסובסקי
נשיא הרב אשי  -אנדרסן
יהודה ה
פנקס  -ארלוזורוב
רמז
מ.בגין-א.גבירול
קרליבך
בוגרשוב
קרליבךקי
ירקון-טשרניחובס
החשמונאים
י.הלוי -
כפר
הי
נד
לע
גי
ראש פ
שונות

לוינסקי-

ג.עברי -

מסלון
נ.שאנן

עלות
4,500
3,000
2,100
2,000
2,000
1,200
300
200
200
600

התקציב מיועד לשי
ש"ח):קום והחלפת מדרכות ברחבי
העיר
ב (באלפי
עלות
רחו
קטע

ישראל

יי
דר
יו
פרנקל ג
דיה
בארי
ני חיים
סיר
נקר
הדסה
אהרונסון

החשמונאים

גוש עציון
שיפר
צונזר
דיזינגוף
המבצעים
שילר
בילו

ברנה פולד

שונותיני
טוסקנ

גיתית

ק.גלויות

הרצל --אברבנאל
ה.סולד  -בלוך
ג.עציון-מ.הגטאות
ברקאי  -ד.גרונר

א.גבירול-הקליר
הנובשים-ה.סמואל
י.הלוי-קרליבך
נת"א  -י.אלון
ק.גלויות-ח.אתונה
הותיקים-רינגלבלום

התערוכה-בן יהודה
הותיקים-רינגלבלום
ב.פולד-טוסקניני
א.גבירול
בילו -
הוברמן  -א.גבירול

4,000
1,200
1,150
550
500
480
400
400
350
300
300
200
200
200
200

100
100
400

התקציב מיועד לביצוע שיקום מסעות לאחר
עבודות מצוותות של מים ,ביוב ותיעול
ולביצוע הטלאות כבישים (באלפי ש"ח):
עלות
רחוב
קטע

ישראל גורי
בארי

גיתית-ק.גלויות
ה.סולד -בלוך

6,800
1,300

*

מלאצן
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ישימה מספר:
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ט

י

ת קצ ב

סלף

דבר הסבר
אהרונסון

סירני חיים
הדסה
נקר

בילו
קניני
טוס
פולד
ברנה
שיקום גשרים

3,500,000

עבודות כתנאי לאיכלוס

1,500,000

הצטוותות לאחר עבודות
של גורמי חוץ

1,500,000

ויפי

י

הצעת תקשב

ב"ח

דף

ה.סמואל-הכובשים
ג.עציון-מ.הגטאות
א.גבירול-הקליר
ברקאי  -ד.גרונר
ב.פולד-טוסקניני
הוברמן-א.גבירול

יפת

שונות

שביל העיר

הלבנה

תננונים ומדידות

1,000,000

הנמכת מדרנות

300,000

בקרת איכות על עבודות

200,000

מאור
הסבת רשת המאור

9,600,000
----------3,000,000

תאורת מבנים יחודיים

2,000,000

מרכז בקרת תאורה

1,900,000

600
450
350
300
250
250
200

בילו  -א .גבירול
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום בגשרים
כמפורט להלן (באלפי ש"ח):
עלות
שם הגשר

--------------------עלית
על פרשת דרכים
דרך נמיר (סמוך לקשתות)
שלוש
לבון
הילטון ארלוזורוב

1,000,000

2008-000001

----ם==נב

1,100
200
800
250
150
100
130
750

התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים,
סדרנות וכבישים המהווים תנאי לאיכלוס
מבנים חדשים בעיר.
התקציב מיועד להשלמת עבודות
לשיקום קטעי
כבישים ומדרכות לאחר עבודות של
חוץ
י
מ
ר
ו
ג
כגון -חברת חשמל ,בזק ,כבלים ואחרים.
התקציב מיועד לביצוע סימון ושילוט שביל
הליכה במתחם "העיר הלבנה".
הפרויקט יבוצע בשיתוף מינהלת שנת ה .100 -
התקציב מיועד לביצוע סקרים ,תכנון ומדידות
של כבישים ומדרכות לקראת ביצוע.
להנגשת
ד
לטובת I
מדרכות n
והנמכת n
v
s
 lמיוע~
אנשים בעלי מוגבלויות.
התקציב מיואד לביצוע בקרת איכות על עבודות
המתבצעות עי חברות עירוניות וגופים
אחרים.

0743
----

----

התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים
המבוצעות ע"י חברת
כהמשך לעבודות תשתית
חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית.
התקציב כולל התקנת עמודי תאורה חדשים
הנחת כבלים תת קרקעיים ועוד.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.65מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד לקידום פרויקט הארת מבנים
ואלמנטים יחודיים ברחבי העיר לקראת
חגיגות ה 100 -לעיר.

במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה וביצרון.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  5.3מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מי ועד להמשך הקמת מרכז בקרת תאורה
ולחיבור בל המרבזיות (ב )380 -למרכז.
בשנת  2008יחוברו למרכז הבקרה כ38 -

צפינ
ת 2008

תקציבביתידגיי

ושעז

ת ק ציב הוצ או ת  -פיר 1ט

.%תג-ם

י

סעיף

ת קצ ב

י

הצעתתקציב
בש"ת

רשימה מספר:
מספרדף :

דבד ה סבר

שיפורי

0742
----

תאורה

מרכזיות הדלקה

400,000

הארקת מרנזיות

400,000

תנועה

9,250,000
----------3,000,000

-----

עבודות במימון משרד
התחבורה

איזורי מיתון תנועה

2,000,000

רכישת תמרורים

1,450,000

תיכנון ומפקדים

750,000

שינויים ברמזורים

600,000

מרכזיות).

מרכזיות (עד כה חוברו כ-
התקציב מיועד לביצוע שיפורים בתאורת רחוב
ובמכלולים ברחובות הבאים (באלפי ש"ח):
עלות
רחוב
קטע
ישראל גורי גיתית -ק.גלויות
1,000
250
בקטעים
קק"ל
ברקאי  -ד.גרונר
250
נקר
400
שונות
100

1,900,000

2008-000001
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התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה

ומכלולים ברחבי העיר.
התקציב מיועד לבחינת תקינות ההארקות
במרכזיות ותיקוך המפגעים בהתאם .הטיפול
בהארקת מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק
החשמל והנחייה משרד התשתיות.

התקציב מיועד לביצוע עבודות במימון משותף
למשרד התחבורה ( )70%ולעת"א בהתאם
לפרויקטים שיאושרו ע"י משרד התחבורה ועת"א
במהלך השנה.
חברת
תשולב
ם
י
ט
ק
י
ו
ר
פ
ה
ע
ו
במסגרת ביצ
נתיבי

איילון.
התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים
בשכונות מגורים על מנת למתן את מהירות
הנסיעה של כל רכב בשכונה.
עיהפרויקט תשולב חברת אחוזות
במסגרת ביצו
החוף.

כבלים

(גלוניי
תיק
רוק ברמזורים)

500,000

רמזור צמתים חדשים

400,000

פסי

האטה

פיתוח מעגלי תנועה

300,000

250,000

התקציב מיועד לרכישת תמרורים חדשים ,חידוש
תמרורים קיימים ,רכישת אביזרי תנועה
לבטיחות ,תמרורים מוארים ועוד.
התקציב בולל החלפת תמרורי חניה ברחבי העיר
בסך של  750אלש"ח.

התקציב מיועד לתכנון תנועתי ,ביצוע סקרים
ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה
נפחי תנועה ,תאונות דרכים ועוד.
התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים
בצמתים מרומזרים וברמזורים קיימים.
במסגרת זאת יבוצעו ,בין השאר ,שינויים
גיאו
מ.טריים ברמזורים בצומת הירקון ויורדי
הסירה
התקציב מיועד להנחת צנרת לגל ירוק במסגרת
עבודות תשתית והחלפת כבלים ישנים שניזוקו
ברחבי העיר.
התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים
בהתאם לסקר נפחי תנועה ותאונות דרכים,
ולביצוע שינויים גיאומטריים נילווים.
התקציב מיועד לביצוע פסי האטה ברחובות
ספר.
העיר ובמסלולי הליכה
סימון ותליבמתריור לאחר ביצוע.
התקציב כולל
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.8מלש"ח

7~01
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סעי
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----

י

ת קצ ב

ביוב ותעול
----------

החלפת קווי ביוב

האת תקשב

דברי

בש"

שאושר לביצוע מעגל תנועה בצומת הרחובות
 Vnylברבה ובנימיני.
משרד התחבורה אישר השתתפות בסך  560אלש"ח
מעלות הפרויקט.
הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.

19,220,000
----------10,720,000

התקציב מיועד לביצוע החלפה והנחת
קווי
ביוב במסגרת עבודות מצוותות כמפורט
להלן
(באלפי ש"ח):
עלות
רחוב
קטע

ישראל
ןי
ור
גו
*
גוש עצי
בארי
אהרונסון

סירני חיים
הדסה

0746
----

הקמת תחנות שאיבה למי
קיץ
קו ביוב מדרון יפו

1,900,000

חיבורי בתים

1,500,000

שקום קווי ביוב

1,500,000

השתלבות בפרויקט שש"ת

700,000

ביטול בורות ספיגה

500,000

בקרת איכות על עבודות

200,000

קידום תכנון ביוב

200,000

שיפור פני העיר
--------------

פיתוח ושדרוג שטחים
מגוננים

43,940,000
----------20,100,000

גיתית-

ק.גלויות

נ"א  -י.אלוו
ויצמן  -בלוך
ה.סמואל-הנובשים

ג.עציון-מ.הגטאות
א.גבירול -הקליר

4,850
2,050
1,050
1,000
400
270
100
1,000

בילו
ב.פולד-טוסקניני
שונות
כולל שיקום הכביש (כ 550 -אלש"ח).
התקציב מיועד להקמת תחנות שאיבה למי קיץ.
בשנת  2008מתוכנת הקמת תחנות שאיבה בנמל
יפו וברחוב תוצרת הארץ.
יתכנו שינויים במיקום התחנות בהתאם
להתקדמות התיכנון.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  5מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד להחלפת קו הביוב וקו הניקוז
במדרון יפו.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה
וביצרון.
התקציב מיועד לחיבורי ביוב לבתים חדשים
לרשת הביוב העירונית.
התקציב מיועד לשיקום קווי ביוב שקרסו
ולשיקום יזום של קווי ביוב באורך של
עד  150מטר.
התקציב מיועד לביצוע עבודות ביוב ותיעול
בשכונות בהן מתבצע פרויקט שש ת.
התקציב מיועד לביטול בורות ספיגה בעיר
ולחיבור הבתים למערכת הביוב העירונית.
התקציב מיואד לביצוע בקרת איכות על עבודות
המתבצעות ע"י חברות עירוניות וגופים
שונים.
התקציב מיועד לקידום תוכניות ביוב ברחבי
העיר.

.
2,000,000

הסבר

התקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים
ולשדרוג גינות.
בשנת  2008יבוצעו הפרויקטים הבאים
(באלש"ח):

שא

ח'ממנה

סעי

תקציבבלתירגיל לשנת 2008
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דבר הסבר

שם הפרויקט
גן ברחוב ברקוביץ'

ככר סינימטק

גן ההסתדרות (שלב א')
חורשת נוזהה
יצחק שדה (אי תנועה)
אדירים (שלב א')

גן רוזנים

ההגנה (שלב א')
גן האם

גן סובוטניק

פארק וולפסון (שלב ב')
תעודה אדומה  -הצדף
גן קנדה
בית אל (פינת הצנחנים)
גוש עציון ( 2יד אליהו)

פרויקטים שונים

עלות ביצוע
3,000
900

1,400
1,500
500
1,350
2,500
1,000
250
1,400
2,000
650
400
650
300
2,300

שדרות ההשבלה

8,000,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.5מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנים הקודמות.
התקציב מיועד לשיקום ופיתוח שדרות ההשכלה.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות חוף.

גן יעקב

8,000,000

מסלול ירוק ונחול

2,000,000

עבודות משולבות

1,000,000

תכנון ופיקוח

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.4מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד לשיקום הגינון 1קונסטרוקציות
הבטון ולהסדרת המעבר לשד' ח ן.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות חוף.
התקציב מיועד לסימון שבילי הליכה בפארק
הירקון ולאורך החוף בין
נמל יפו לנמל ת"א.
העבודות יבוצעו בשיתוף חברת גני יהושוע
ומינהלת שנת ה .100 -
התקציב מיועד לביצוע עבודות ,לשיפור חזות,
המצוותות לעבודות תשתית.
במסגרת זאת ישוקמו ערוגןת ואיי תנועה
מגוננים ,יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים,
יותקנו עמודי חסימה ועוד.

550,000

פינות כלבים

500,000

הקמת פסל דיזינגוף

500,000

שיקום קירות תומכים

460,000

שילוט כניסה לעיר

350,000

הצבת מתקני מי

קר בגנים

רובעים ושכונות

350,000
330,000

התקציב מיועד לקידום תננון פיתוח  /שיקום
גנים ,ביצוע סקרים ופיקוח חיצוני על
פרויקטים שונים.
התקציב מיועד להנשרת  6פינות לכלבים בגנים
ברחבי העיר ולהסדרת אזורים לשחרור כלבים
ברחבי העיר.
התקציב מיועד לביצוע פסל לזכרו של מאיר
דיזינגוף ולהצבתו בשדרות רוטשילד.
הפרויקט יבוצע בשיתוף מינהלת שנת ה .100 -
התקציב מיועד לביצוע שיקום קירות תומנים
ברחבי העיר המצויים בסכנת קריסה.
התקציב מיועד לרכישת והתקנת שילוט חדש
ל  10 -בניסות לעיר.
התקציב מי ועד לרכישת והצבת מתקני מי קר
(קולרים) ל  17 -גנים ברחבי העיר.
התקציב מיועד לשיפורי חזות נקודתיים ב 7 -
הרובעים בעיר.

תקציבבלתירגיל לשנת 2008
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ט

סעיף

תקציב

הצעתתקציב

פיתוח תשתיות וגידור
עמודי חסימה

300,000

משחק

300,000

ריהוט רחוב וגן

270,000

רבבים

210,000

אנדרטאות ואלמנטי הנצחה

200,000

שיפוץ תחנות עבודה

150,000

עבודות ופרויקטים שונים

92,330,000
----------40,000,000

----------------------

קרן ת"א לפיתוח

דברי הסבר

בע"ה

350,000

מתקני

076
---

ישימה מספר:
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התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית
מקומיות :הסדרת ניקוזו שבילים,
הכשרת שטח ,גידור וכד .
התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות
למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר
רגל.
שטאנגות,

להולכי
התקציב מיועד לרכישה והצבה של מתקני משחק
בגנים ברחבי העיר.
התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן כגון:
פחי אשפה ,לוחות מודעות ,ספסלים וכד'

,כולל הצבתם ברחבי העיר.
התקציב מיועד להחלפת רכב עבודה
המשרת את האגף.

התקציב מיועד לטיפול במפ בטיחות
הנצחהגעבירחבי העיר.
באנדרטאות ואלמנטי
התקציב מי ועד לביצוע שיפוצים בתחנות
העבודה של האגף.

התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית
(מאצ'ינג) לפרויקטים המבוצעים באמצעות
קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן:
מה כ מימון מימון
שם
עלות
הפרויקט
באש"חי
עירוני עירונ
באלפי* באלפי*
מוז' לתולדות ת"א * 14,400 3,900 7,800

3,000
פלנטריום
2,800
גן העצמאות **
2,000
מע"ן
אולם יהודי
רבי
ע'
ספורט ב
ישגב 500
650
גן ילדים לב יפו
650
גן ילדים רמא"ג
עירוני ט' (תקשורת) 500
650
גן ילדים תל-ברוך
בי"ס גורדון (מעבדה) 500

עבודות בטיחות שיפוצים
פרויקט שש"ת

20,000,000

ותשתית

6,300 1,500
5,100 1,400
4,200 1,000
1,100
250
1,400
325
1,400
325
1,100
250
1,400
325
1,100
250
915
213
1,585
קודמות בסך 2

בי"ס רוגוזין ביאליק ***
הפרשי שער ופרויקטים שונים
החלק העירוני תוקצב בשנים
I
n
b
E
' ח.
** החלק העירוני תוקצב בשנים קודמות בסך
 0.8מלש"ח.
*** עבודות כיבוי אש ,מקלוס והנגשת נכים
כנגזר מדרישות רישוי במסגרת הפרויקטים
המבוצעים בבי"ס (ספריה וקפיטריה).
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית,
שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם
לצרכים שמתעוררים במהלך השנה.
התקציב מיועד להמשך ביצוע סבב שני של
הפירוט הבא:
פרויקט שש"ת בשכונות העיר ע פ
שש"ת 15ב -נוה גולן ,כפר שלם ,נווה שאנן,
שכונת התיקווה.
שש"ת 16ב -צהלה ,תל חיים ,נאות אפקה א'.

.
23,000,000

(טנדר)
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---

בש"

שונות  -מבני ציבור

5,480,000

שיקום בית העלמין

1,500,000

עבודות תשתית משולבות

1,400,000

שונות  -חטיבת התפעול

950,000

חופים
הקמה והחלפת תחנות הצלה

685,000
----------600,000

רכישת אופנוע ים

85,000

פקוח
י
נ
ו
ר
י
ע
----------רכישת ניידות פיקוח

2,130,000
----------1,600,000

רכישת קטנועים

300,000

שיפוצים והצטיידות

150,000

שיפוצים בכלביה

80,000

טרומפלדור

077
---

האת תקשב

-----

079
--0791
....

המישלמה ליפו

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

מתחם הצורפים

11,700,000

------------

ו
המישלמה ליפ
............

1
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שש"ת 17ב -צפון ישן (ד' מזרח) ,משתלה.
יצוע שיקום ושיפור תשתיות בשכונות
ששחון -ב
שבוצע בהן שש"ת בשנים האחרונות בהתאם
להחלטת הנהלת העירייה.
במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות
בהתאם לזמינות התיכנונית ולצרנים משתנים.
במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברות
עירוניות כגון :חלמיש ,אחוזות החוף ועוד.
התקציב מיועד לחידוש ,שיפוץ והצטיידות של
מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.
התקציב מהווה את חלק העירייה במימון שיפוץ
כ  1,000 -מצבות בבית העלמין טרומפלדור.
סך העלות הפרויקט מוערך בב  3 -מלש"ח.
ביתרת העלות ישאו חברה קדישא ומשרד ראש
הממשלה.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברה קדישא.

התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות
(מים,ביוב,תיעול,דרכים,תאורה,תנועה,ועוד)
בהתאם לצרכים שיתעוררו במהלך שנת .2008

התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ,רכישות
והצטיידות במסגרת חטיבת התפעול.
התקציב מיועד להחלפת תחנת ההצלה בחוף
בוגרשוב ולהקמת תחנת הצלה חדשה בחוף צ'רלס
קלור.

התקציב מיועד לרכישת אופנוע ים ,כולל ציוד
נלווה הנדרש להצלה.

התקציב מיועד להחלפת  10ניידות פיקוח
כולל הצטיידות וזיווד הנידות.
התקציב מיועד להחלפת  10קטנועים ולרכישת
 10קטנועים חדשים נוטפים ,כולל הצטיידות
נלווית.
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים
במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל
הצטיידות.
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בכלביה
ובחדר הניתוח והחלפת הציוד הנלווה.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.8מלש"ח
שאושר לפרויקם בשנת .2007
התקציב מיועד לשיקום מתחם הצורפים הבולל
את רחוב הצורפים ,סמטת החלפנים וסמטאות
ניצבות לרחוב יפת :עמיעד ,הזכונית
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הצעת תקשב
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-

מתחם המושבה האמריקאית

8,000,000

מתחם אייזנברג

7,000,000

רחוב עולי ציון

7,000,000

מתחם רנטה

6,600,000

מדרון יפו

6,000,000

המכללה האקדמית

5,800,000

פיתוח מתחמים ושצ'יפים

5,500,000

רחוב יהודה הימית

5,000,000

רשימה מספר:
מספרדף :

דברי

2008-000001
19

הסבר

והפנינים.
 bliJ~WIהמתחם בולל החלפת תשתיות ,פיתוח
המדרחוב ,החלפת תאורה ועוד.
הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2006
התקציב מיועד לשיקום מתחם המושבה
האמריקאית הבולל את הרחובות :בר הופמן
ואורבך .במסגרת העבודות תבוצע החלפת
תשתיות ,שיקום כבישים ומדרכות ועוד.
הפרויקט יבוצע ע"י חברת עו"ב.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.5מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד לשיקום הרחובות עדולם וחבר
הלאומים .שיקום הרחובות בולל החלפת תשתיות
שיקום כביש ומדרכה ועוד.
הפרויקט יבוצע עי חברת אחוזות החוף.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.7מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד לפיתוח ושיקום הרחוב בקטע
מרגוזה עד שדרות ירושלים ומיועד להחלפת
תשתיות ,שיקום המדרכה ,ולהסדרת ניקוז לשוק
הפשפשים.
קט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
הפרוי
התקציב מיועד לשיקום מתחם רנטה הכולל את
הרחובות הבאים :גורקי ,דנטה וויקטור הוגו.
במסגרת העבודות תבוצע החלפת תשתיות ,שיקום
כביש ומדרכה ,הסבת רשת החשמל לתת קרקעית,
הצבת תאורה חליפית ועוד.
הפרויקט יבוצע עי חברת חלמיש.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  50מלש"ח
שאושר לפיתוח המדרון בשנים .2007 - 2004
התקציב מיועד למימון עבודות פיתוח של
מדרון יפו ,נקיונו והסדרתו למתחם הכולל:
שבילי הלינה ,גינון ותאורה.
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה וביצרון.
התקציב מהווה את חלקה של העירייה בעלות

הקמת המבנה השלישי במכללה האקדמית
ת"א-יפו.

אומדן עלויות הקמת המבנה הינו כ 60-מלש"ח.
ביתרת העלויות ישאו הות"ת ,המכללה ותרומות

יעודיות.

תרומות נוספות שיגויסו ,מעבר למתווה
המאושר בשלב זה ,יקטינו את חלק העירייה
בהתאם.
התקציב מיועד להחלפת תשתיות רטובות
הבוללות מים ,ביוב וניקוז ,לשיקום מלא של
רחובות לרבות מסעות ,מדרכות וגינון.
הפרויקט יבוצע במתחמים ושצ'יפים ברחבי יפו
בדגש על רחובות ומתחמים ציבוריים.
במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת עזרה
וביצרון.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  20מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2006
התקציב מיועד לפיתוח ושיקום כללי של הרחוב
הכולל :שיקום כביש ומדרכה ,סלילת שביל

א
ש
1
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הצעת תקשב
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---------------------- -----

פרויקט התיירות

3,000,000

רחוב יהודה מרגוזה

1,000,000

פארק דוידוף

500,000

שיקום תשתיות יפו

500,000

תונניות ופרוגרמות

500,000

חזות יפו

500,000

אתרואינטרנט תיירותי
ליפ

300,000

שיפוץ מבני ציבור

250,000

רשימה מספר:
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אופניים ,החלפת תשתיות רטובות ,הנחתת
רשת חשמל ועוד.
הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.
התקציב מהווה תוספת לתב"רים מצטברים בסך
של  51מלש"ח שאושרו לפרויקט עד בה.
הפרויקטים מבוצעים בשתוף משרד התיירות
ובאמצעות החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת).
הפרויקסים שיבוצעו בשנת  2008הנם (אלש"ח):
מימון
מימון
סה"כ
שם

הפרויקט

בזאר
מזרחי
רוסלאן

עירוני

חיצוני

1,500
1,500

1,900
1,950

3,400
3,450

התקציב מיועד לתיכנון פיתוח ושיקום רחוב
יהודה מרגוזה בקטע יפת בית אשל.
פיתוח הרחוב כולל החלפת-תשתיות,שיקום נביש
ומדרכה ופיתוח נופי.
הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
התקציב מיועד לתכנון
זרחי
הרחבת חלקו המ
וולפפון).
של פארק דוידוף (עד לצומת
פיתוח הפארק יכלול הסדרת תשתיות רטובות,
מתקני משחק ,הסדרת מעברים ושבילים ,פיתוח
נופי ,תאורה וגינון.
התקציב מיועד להחלפה נקודתית של תשתיות
ביפו בהתאם לצרכים שיאותרו בשטח.

התקציב מיועד לקידום תיננון ,ניהול ופיקוח
של פרויקטים חדשים ביפו ולהכנת פרוגרמות
חדשות.

התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון
בגינות ,רחובות וצירים ראשיים ביפו.
התקציב מיועד להקמת אתר אינטרנט
תיירותי
ליפו במטרה לקדם את התיירות ביפו.
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים במבני ציבור
ברחבי יפו.

שמץ
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שרותים ממלכתיים

85,845,000

חינוך
-----

בניה

חדשה

---------

אשכול גנים ומעונות יום

דיזינגוף

דבר
י הסבר
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59,800,000
----------25,500,000
----------11,500,000

221

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  1מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד להקמת אשכול בעל  4כיתות גן
ו 3-כיתות מעונות יום במתחם דיזינגוף
.221

ארגון נעמ"ת ישתתף במימון הקמת  3כיתות
המעון.

אולם ספורט עירוני

0812
----

א'

6,000,000

הרחבת בי"ס בבלי ירושלמי

3,000,000

הקמת גני"ל בכוכב הצפון

2,500,000

תכנון

2,000,000

הרחבת בי"ס רמת החיל

500,000

שיקום חידוש ושיפוץ
------------------

שיפור חזות בתי

ספר

31,300,000
----------17,700,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.5מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח 950
מ"ר בבי"ס עירוני א'.
האולם יבללו מחסן ומזנון.
במסגרת שטח

התקציב מיועד לבניית  4כיתות לימוד חדשות
בבי"ס בבלי ירושלמי ,מעל מבנה כותר הפיס.
בוצע באמצעות חברת עזרה וביצרון.
הפרויקס י

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.2מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד להקמת  2כיתות גן בשנונת
נוכב הצפון.

התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לבניה
חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך.
חלק מהתכנון יתבצע באמצעות חברת עזרה
וביצרון.
התקציב מיועד לקידום תכנון להקמת  6כיתות
לימוד חדשות בבי"ס רמת החיל.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה וביצרון.

התקציב ועד לביצוע עבודות שיפוצים
מיס וטיפול במפגעים בטיחותיים.
במסגרתתי
חזות ב
התקציב יבוצעו שיפוצים במוסדות

לשפור

החינוך הבאים
שם המוסד

:

ביאליק רוגוזין

בי"ס כפיר

בי"ס לטבע
בי"ס ויצבן אזהרא
בי"ס ברנר
בי"ס ניב
א'
נינ"ב
ון
רו
יכ
עי
ת
עירוני ה'
עירוני ד'

נתיב
בי"ס
בי"ס מירון
חורב

אומדן-אש ח
-

-

200
11200

400
900
750
700
500
1,000
1,000
400
1,100
500
700

ל

ת"ןגב'ת'ת"

%

29% niwb

ת ק ציב הו צ או ת

י

סעץ

תקצ ב

-

4

מירו טבוגיו"סייי

האת תקשב

בש"
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מ"יסיתלרמים
עי
ב

900
1,100
1,000
500
250
800
500
1,100
800
1,400

חי
ה
בי"ס מורי
רו? מצקין
ארזים
בי"ס ברושים
תיבון ב'-ג'
בי"ס ישורון
בי"ס אילנות
שונות
במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת בתיה"ס
המיועדים לשיפוץ ובהי השיפוץ.
במסגרת העבודות ישולבו
קפיחברת עזרה וביצרון

הבשרת כיתות גן חדשות
ושיפור חזות

4,300,000

עבודות בטיחות במוסדות

2,500,000

שיפוץ בתי ספר משותפים

2,000,000

שיפור סביבת הלמידה

1,500,000

שיפוצים במוסדות חינוך

1,400,000

שיפוצים עפ"י קריטריונים

1,300,000

חינוך

וחברת חלמיש.
התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיפור חזות
גני ילדים ולטיפול במפגעים בטיחותיים וכן
להכשרת ולהתאמת מבנים לג ילדים חדשים
בשכונות הבאות :יד אליהו,
נישפירא ,נווה דן,
רמת אביב ,יפו ועוד.
במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות
במוסדות חינוך כנגזר מדוחות בטיחות ,סקרים
והמצב הפיזי בשטח.
במסגרת
העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון
וחברת יובל חינוך.
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים
והצטיידות בבתי הספר המשותפים  :אליאנס,
הגימנסיה העברית הרצליה ,לידי דיוויס
תיבון חדש ,אורס סינגלובסקי ואמי"ת.
א ולרשתות
העבודות במימון משותף לעת
המפעילות.

העבודותות.יבוצעו ע"י בתי
ל

הנגשת בכית

חינוך

למוסדות

בתי ספר עצמאיים

500,000

100,000

הספר  /הרשתות

המפעי
התקציב מיועד לביצוע עבודות
וציי
פ
י
ש
כלליות בבתי ספר ,בדגש על:
י
ו
פ
י
ח
מסדרונות,
שיפוץ תאי שרותים ,הצללה וצביעה
חיצוניח.
התקציב הינו במימון מלא של משרד החינוך.
במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון
וחברת יובל חינוך.
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים
במוסדות החינוך בעיר ובמימון עירוני מלא.
במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון
וחברת יובל חינוך.
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצ
מלאיםשלבבתי
הספר ובגני ילדים חובה במימון
משרד החינוך.
גובה התקציב הינו נגזרת של קריטריונים
שקובע משרד החינוך מדי שנה.
ו חברת עזרה וביצרון
במסגרת העבודות ישולב
וחברת יובל חינוך.

 sl~pnnlמהווה את חלק העירייה במימון
פרויקטים עצמאיים ומשותפים עם ביטוח
לאומי ואחרים להנגשת מוסדות חינוך לנכים.
במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.
התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים

א עב'ת'יי"

מגמ:וסיין
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-------------------------0811
---.

ציוד וריהוט
-----------

בית ונצואלה  -קלישר
הצטיידות

בשחז

3,000,000
----------1,500,000

דברי
בבתי ספר שאינם עירוניים ובמימון
של משרד החינוך.
הסבר

מלא

הפרויקט להקמת בית ונצואלה  -קלישר החדש
מבוצע באמצעות קרן ת"א לפיתוח ונמצא

בשלבים מתקדמים.

התקציב מיועד להשלמת תקציב ההצטיידות
למבנה ,שעבר לתקציב ההצטיידות הכלול
בתקציב הפרויקט בסך  1מלש"ח.

ציוד

וריהוט במוסדות

חינוך

082
--0824
----

התקנת מערכות איתוראן

400,000

תרבות ,נוער וספורט

23,850,000
----------1,750,000
----------1,300,000

------------------

תרבות
-----

עבודות בסיחות במוסדות
תרבות

שיפוצים והצטיידות
במוסדות תרבות

0828
----

1,100,000

קהילה נוער ומפורס
-----------------

מרכז ספורט בית

בארבור

450,000

22,100,000
----------9,450,000

שיפו
תץ מרכז קהילתי בני
ברי

3,000,000

מזא"ה 7 - 9

2,100,000

שיפוצים במוסדות קנו"ס

1,630,000

עבודות בטיחות במוסדות
קנו"ס

1,500,000

התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למוסדות
חינוך .חלק מהציוד ירכש באמצעות חברת יובל
חינוך.
התקציב מיועד לרנישת והתקנת מערכות
איתוראן במזגנים במוסדות החינוך בעיר.

התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות
וכיבוי אש ועבודות הנדרשות לשם קבלת רשיון
עסק במוסדות הבאים :אודיטוריום דוהל,
מרכז מנדל ותיאטרון הסימטה.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות
במוסדות התרבות בעיר.
במסגרת העבודות תשולב החברה למוסדות
חינוך.
התקציב מהווה תוספת לתול"ר בסך  0.8מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיואד להקמת בריכת שחיה מקורה
בשטח  840מ ר ,מגרשי ספורט פתוח
י
תים ,מבנ
בארבור.
מלתחות ופיתוח מדשאות במתחם בי
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ במרנז
הקהילתי בני ברית וברחבה בקדמתו.
וצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
הפרויקט יב
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  0.25מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנים הקודמות.
התקציב ועד להכשרת המבנה ברח' מזא"ה 9
כשלוחה מי
של מ"ק בית תמי וכספריה (במקום
ספרית מגדל שלום) ולהכשרת המבנה ברח'
7h
I
איכלוסn.
לצורך קבלת"אישור r
"
התקציב מיועד לביצוע עבודת שיפוץ ,חשמל
ופיתוח במרכזים הקהילתיים.
העבודות יבוצעו באמצעות חב מוסדות חינוך
וחברת עזרה וביצרון.
התקציב מיועד לביצוע
עסק.יבוי
עבודות רבשטייוחןות וכ
אש ועבודות נדרשות לשם קבלת

*

-"%סגן-:
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ישימה חספר:

ת ק ציב הו צ א 1ת י פיר 1ט

ט

י

סעץ

האת תקרב
ש"ח

ת קצ ב

-

הנגשת ברינות שחיה לנכים

ברי
כות שחיה -
לקיץ

הכנה

900,000

מועדונים לקידום נוער

הכשרת מסלול רקורטן

520,000

מרכזים לחינוךימי

500,000

שבטי צופים  -שיפוצים

500,000

שדרוג
ספורט חדרי כושר ומתקני

300,000

בריאות הציבור

100,000

י

דבר הסבר
העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות

חינוך.
התקציב מיועד לביצוע הנגשת בריכות השחיה
העירוניות לננים וזאת בתנאי לקבלת רישיון
עסק ובהתאם להוראות החוק.
הפרויקט יבוצע באמצעות החברה למוסדות
חינוך.
התקציב מיועד להכשרת בריכות השחיה
העירוניות לקראת עונת הרחצה ,כולל עבודות
בטיחות ורישוי במידת הצורך.
ע באמצעות חברת מוסדות
הפרויקט יבוצ
חינוך.
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות
במועדוני נוער ובמועדוניות משפחתיות
אשר מפע
ילה מח' קידום נוער וכן לשיפוץ
מטה אכפת.
הפרויקט יבוצע באמצעות החברה למוסדות
חינוך.
התקציב מיועד להנשרת מסלול רקורטן בבי"ס

1,000,000

700,000

בעירוני סי

עירוני
הפרויקט מותנה בהשתתפות המועצה להסדר
ט!.

ההימורים
מלש"ח.

והצטיידות

083
* 4 4

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

0832

.-.-

ף

בריאות הציבור
-

4

4

-

-

-

4

-

-

-

-

4

-

עבודות שיפוצים ובטיחות

2008-000001

בספורט (ספורטוטו) בסך 0.3

התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ במרנזים
לחינוךימי בנמל יפו ובמרינה ולרכישת ציוד
נלווה.

4

-

4

4

4

-

4

התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ
והצטיידות בשבטי הצופים ברחבי העיר.
העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות
חינוך.
התקציב מיועד לשדרוג
םי כושר ומתקני
יר
חד
הספורט
י
ת
ל
ספורט במרכזים הקהי
ובמרכזי
ולרכישת ציור מתאים.
העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות
חינוך.
י

4

4

-

100,000
--.-.--...100,000

התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות ,שיפוץ
והצטיידות נלוות במבנ האגף.
יטופלויהתחנות לבריאות
במסגרת התקציב
המשפחה הבאות :

אומדן -אש"ח

שם התחנה
80
יאי (שכ' עזרא)
.20
כב' (שכ' נוה שרת)
במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.

ש~ז
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ת ק ציב

ש
מ

'

~

י

084
--0847
----

רווחה
-----

רווחה
-----

עבודות בטיחות ושיפוצים

הוצ אות .

מעת תקשב

ת קצ ב

סעי

ישימה מספר:

בשש

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

ף

פירוט
י

דבר הסבר

התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות ,שיפוץ
והצטיידות נלוות במב האגף.
במסגרת התקציב יטופלו
ניהמבנים הבאים :

שם יחידה
התקוה -
תים- -
מרכז רב שרו-

*

087
---

איכות הסביבה
------------

תוכנית אסטרטגית  -זיהום
אויר
יעוץ מקצועי

א

345,000
----------285,000
60,000

2008-000001

אומדן-אש"ח

יחי לטיפול בנפגעי סמים-מרכז
יח' לטיפול בנפגעי סמים-צפון
אשכול משפחתונים  -אידלסון
מחלקת שער יפו
מרכז לקשיש נוה שרת
מרכז לקשיש מנדלשטאם
מחלקת עבר הירקון
מרכז לקשיש הכרם
מחלקת אחוה
יח' לט' בנפגעי סמים-נוה אליעזר
מרכז לקשיש נוה אליעזר
מרכז רב שרותים לעיוור
מרכז לקשיש נווה תמר
מועדון הנערה
יח לטיפול בנפגעי סמים-יפו
היח' לטיפול בדרי רחוב

100
40
40
150
150
20
260
70
50
80
50
80
180
150
150
100
80

התקציב מיועד להמשך קידום תוכנית אסטרטגית
מפורטת למניעת זיהום אוויר בעיר.
התקציב מיוע
ד.לקבלת יעוץ מקצועי בנושאי
איכות הסביבה

שען

תקציבבלתירגיל לשנת 2008

ת ק ציב הו צ או ת  .פירו ט

סיף
09

091
--0911

---.

ישימה מספר:

ת קצ
יב

מפעלים וחברות עירוניות

י

הצעת תקרב

דבר הסבר

-d'wa
174,810,000

מפעל המים

13,450,000
----------13,450,000

--------החלפת קווי מים

----------5,450,000

קו אם המושבות

2,300,000

השתלבות עם נת"א

1,700,000

חיבורי בתים

1,000,000

קוים מגיסטריאליים

1,000,000

שקום קווי מים

1,000,000

רכישת מדי מים

700,000

תכנון עבודות חדשות

200,000

התקציב מיועד לקידום תיכנון עבודות מים

השתלבות בפרויקט שש"ת

100,000

התקציב מיועד לביצוע עבודות בקווי מים

משרדי העירייה

1,610,000

---------

מפעל המים

והנחת קווי מים

התקציב מיועד לביצוע החלפה
במסגרת עבודות מצוותות במפורט להלן
(באלפי ש"ח):
רחוב
עלות
קטע

ישראל גורי
רמזי
באר
גוש עציון
שיפר
נקר
צונזר

סירני חיים
י
טוסקנינ
אהרונסון
שונות

0933

2008-000001

מרכז

י-
רב
לנ
קי
ספרינע
ם

התקנת מערכת

700,000

גיתית

ק.גלויות

ויצמן -
 בלוךפנקס  -ארלוזורוב
נת"א  -יגאל אלוו
ק.גלויות-ח.אתונה
ברקאי  -ד.גרונר

הותיקים-ריגגלבלום
ג.עציון -מ.הגטאות
א.גבירול
הוברמן-

ה.סמואל  -הכובשים

13500

800
700
650
500
300
300
200
100
100
300

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך של כ4.5 -
מלש ח שאושר לפרויקט.
פרויקט קו "אם המושבות" משותף לערים ב"ב,
ר"ג ות"א ובמסגרתו מונח קו
ם מים ראשי
לעיר שמהווה
את חיבור המי הרביעי
למערבת הארצית.
הפרויקט מבוצע בחלקו ע"י חברת מקורות.

התקציב מיועד לביצוע עבודות בקווי מים,
בשילוב חברת נתיבי איילון ,במקומות בהן
מבצעת החברה עבודות לשיפור ההשתיות.
התקציב מיועד לביצוע חיבורי מים לבתים

חדשים לרשת המים העירונית.
התקציב מיועד לביצוע עבודות בקווי מים
ראשיים של העיר ובכללם :החלפת מגופים,
סיפונים וקטעי קו.
התקציב מיועד לשיקום קווי מים שקרסו
ם באורך של עד
ולשיקום יזום של קווי מי
 150מטר.
התקציב מי ועד לרכישת מדי מים חדשים לצורך
התקנתם בבניה חדשה ברחבי העיר.

חדשות.

בשנונות בהן מתבצע פרויקט שש"ת.

התקציב מיועד להתקנת מערכת ספרינקלרים
וכיבוי אש במרכז עינב.

א עביתיחייינית
ת ק ציב הו צ או ת פיר 1ט

א.

בנם:דפין

29%

"2006-0000

א

י

ת קצ ב

סעי

-------------------------עבודות שיפוץ ותחזוקה

בבנייני העירייה
שיפוץ כיתת

הדרכה

י

מעת תקשב

דבר הסבר

בשחז

התקציב בולל גם השלמת עבודות בתקרת בריסול
ובלובי המרכז.

500,000

התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות,

תיקונים ואחזקת שבר בבנייני העירייה:
בניין ראשי ,בניין
הנדסה/בת"ש ,ביה המהנדס

והנרייטה
התקציב מיועד לשיפוץ כיתת ההדרכה שברחוב
אנסקולסקי.
שיפוץ ניחת ההדרכה כולל התקנת תשתיות
מיחשוב ,רכישת תובנות וחומרה ,רכישת ציוד
וריהוט ,התחברות לסיב אופטי ,התאמות במבנה
סולד.

410,000

ועוד.

093
---

ננסים
-----

רכישות והפקעות

מיסוי

מקרקעין

42,970,000
----------37,000,000

3,000,000

שמאויות ויעוץ מקצועי

970,000

תכנון ,הריסה ושיפוץ

800,000

מניעת פלישות

500,000

יההיטל השבחה לחוכרי
יי
רו
יפ
עי
ש

. 500,000

סקרי בעלויות

200,000

התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין
רכישות ,הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם
להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.
התקציב מיועד

עלויות

מקרקעין

יס
הויכתוצאה מיסוי
מעסקאות שונות.
כי
לי
בו מחויבת העיר

התקציב מיועד לביצוע שמאויות ,קבלת יעוץ
מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקסים שונים
המבוצעים באגף:

קידום תוכניות אגף הנכסים
שמאויות ויעוץ
םעי
יו
יצ
סק
ננמ
בחינת חוזים
התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים
הדורשים שיפוץ ,איטום או הריסה.
התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת
פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפונו.
במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר
גינון זמני.
התקציב מיועד לשיפוי חוכרי העירייה שחויבו
ושילמו היטל השבחה וצאת בהתאם להוראות
התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
התקציב מיועד לביצוע סקרי בעלויות
למתחמים בעיר בהם נדרש
לבצע פינויים.
  500אלש"ח  250אלש"ח 220 -אלש"ח.

099
--091
.--

חברות עירוניות
--------------

עזרה וביצרון
------------

116,780,000
----------1,900,000
-.........-

קרן סרבני שיפוץ בתים

1,400,000

שיפוצי בתים במתחמים

500,000

התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים :
 1,000,000ש"ח  -עלות שיפוץ של חזיתות
בתים המשופצים ע"י עו"ב ,שדייריהם סירבו
להשתתף בשיפוץ .העירייה  /ועדי הבתים
אותם סרבנים.
מגישים תביעות תשלום כנגד
 400,000ש"ח  -עלות יעוץ משפטי נלווה.
התקציב מיועד למימון קידום מדיניות
העירייה לשיפוץ מבנים במתחמים .במסגרת
התקציב ינתן סיוע לתושבים שישפצו את ביתם
במסגרת המיזם ,בכפוף לקריטריונים שיאושרו

שא

תקציבבלתירגיל לשנת 2008
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המבד

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

-----

 nnVAחוף דתיים

8,000,000

השלמת טיילת חוף צפוני

2,000,000

שש"ת חופים

750,000

שיקום שובר הגלים בחוף
תל ברוך

750,000

קידום רובניות וסקרים

500,000

אחוזות חוף

51,730,000

כנר התזמורת

25,180,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  2.3מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2006
התקציב מיועד לפיתוח כנר מרוצפת ומעוצבת,
בשטח של נ  16 -דונם ,שתמוקם מעל חניון
הבימה.

רחובות היקפיים -חניון
הבימה

20,300,000

מתחם ביאליק

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ 16-מלש"ח
שאושר לפרויקם החל משנת .2006
בשנת  2008ישוקמו הרחובות הבאים :
שם הרחוב
קטע
דיזינגוף  -מרמורק
תרס"ט
ביל"ו  -דיזינגוף
נהשלמת שיקום מדרכות).
יוף
רג
ונ
טי
רז
מי
ד

3,250,000

פרויקט דרום הקריה

2,500,000

חניון קצה השדרה

500,000

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  9.2מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2006
התקציב מיועד לפיתוח בולל של רחוב ביאליק,
רחוב אידלסון (בקטע שבין ככר ביאליק לרחוב
הס) ,ככר ביאליק והשביל הציבורי.
הפרויקט יכלול  :שיקום תשתיות ,הקמת
מדרחוב ופיתוח סביבתי.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  4.2מלש"ח
שאושר לפיתוח הפארק הזמני בדרום הקריה.
ח זמני במגרשים
התקציב מיועד להמשך פיתו
שהמבנים עליהם נהרסו ,ולטיפוח סביבתי בתפר
שבין המתחם לרחוב קפלן.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  18.3מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנים הקודמות.
התקציב מיועד למתן מענה לשינויים עתידים

"

התקציבמיועד להכשרת חוף נפרד לדתיים,

בסמיכות לחוף תל ברוך.
במסגרת הפרויקט יוקם מבנה חוף (הכולל
מלתחות ,שרותים ,מחסן וכו') ,יבוצע פיתוח
ותוסדר הירידה לחוף.
התקציב מיועד לביצוע השלמת הטיילת בחוף
הצוק צפון ,עד לגבולה המוניציפלי של
הרצליה ,באורך כולל של כ  300 -מ'.

התקציב מיועד לביצוע שש"ת חופים הכולל:
עבודות שיקום חוף גבעת עליה
 ,שיקום חדרי
שירותים בחופי הרחצה השונים.
סך עלות הפרויקט הינו  1מלש"ח וחברת אתרים
 qnnwnlב  0.25 -מלש"ח מהעלות.

התקציב מיועד לקידום מבנוך
ברוך.לבינוי
של שובר הגלים בחוף תל
במסגרת זאת תבחן האפשרות להארנת שובר
הגלים לכיוון דרום (חוף הדתיים המתוכנן).
התקציב מיועד למימון עריבת סקרים ותוכניות
מחודש

ראשוניות לפרויקטים בתחילת דרכם.
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4

סעי
091
---

י

תקצ ב

גני יהושוע
----------

שדרוג פארק גני יהושוע
09%

הצא קצע

בש"
1,000,000
----------1,000,000

נתיבי איילון

30,000,000

מחלף לה-גווארדיה

9,000,000

ציר שלבים

5,000,000

פרויקטים שונים

5,000,000

אחזקת איילון

3,000,000

בקרת תנועה איילון

2,000,000

הסדרים בטיחותיים

2,000,000

קידום זמינות

2,000,000

י

דבר הסבר

שיתכנו באופי בינוי ופיתוח החניון.

התקציב מיועד למימון החלפת קטע בקו המים
הראשי בפארק ,העשוי מאסבסט ,לאור קריסתו
של הקו.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך של  40מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד לביצוע הפרדה מפלמית בצומת
הרחובות המסגר ולה-גווארדיה ,הרחבת רמפת
הירידה והעלייה לנתיבי איילון והרחבת
גשר לה-גווארדיה.
התקציב מהווה אח חלקה היחסי ( )25%של

עיריית ת"א-יפו בפרויקט ,ביתרת המימון
( )75%נושא משרד התחבורה.

התקציב מיועד לקידום בחינה כלכלית ולתכנון
של ציר שלבים העתיד להוות ציר עורק בין
מחלף וולפסון לדרך שלמה.
 l~sVnnlמהווה את חלקה היחסי ( )25%של
עיריית ת"א-יפו בפרויקט ,ביתרת המימון
( )75%נושא משרד התחבורה.

התקציב מיועד להשלמת וביצוע פרויקטים
תחבורתיים שונים בעיר ת"א יפו ,בהתאם
לסדרי העדיפויות שיקבעו ע"י עת"א ומשרד
התחבורה.
התקציב מהווה את חלקה היחסי ( )25%של

עיריית ת"א-יפו בפרויקטים ,ביתרת המימון
( )75%נושא משרד התחבורה.

התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקה לאורך
נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו.
התקצ
יב מהווה את חלקה היחסי ( )25%של
עיריית ת"א-יפו בפרויקט ,ביתרת המימון
( )75%נושא משרד התחבורה.
התקציב מיועד להמשך פיתוח מערכת בקרת
התנועה
של נתיבי איילון ,אחזקת מערבת
הבקרה הקיימת ותפעול הדר הבקרה.
התקציב מהווה את חלקה היחס ( )25%של
עיריית ת"א-יפו בפרויקט,
בייתרת המימון
( )75%נושא משרד התחבורה.

התקציב מיועד לביצוע הסדרים ושיפורים
בטיחותיים לאורך נתיבי איילון בשטח העיר
ת"א יפו.

התקציב מהווה את חלקה היחסי ( )30%של
עיריית ת"א-יפו בפרויקט ,ב
יתרת המימון

( )70%נושא משרד התחבורה.

התקציב מיועד לקידום תיכנון של פרויקטים
תחבורתיים בעיר ת"א-יפו בשיתוק משרד
התחבורה.
בשנת  2008יקודם תיכנון לפרויקטים הבאים:
רמפת מרכז הירידים ,מחלף השלום,
הסדרת רמפת מחלף ההלכה ,חיבור כביש 4
לקרית עתידים ,ציר נמיר בגין ועוד.

תקציבבלתירגיללובנת 2008
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סלף

---------------------- -----

איילון

0991
---.

מרכז (השלמות)

הום או ת

בשחז

1,000,000

צומת וולנברג-רוזן

חלמיש
שדרוג תשתיות בשנונת

3,100,000
----------2,000,000

רחוב פינס

1,100,000

-----

חברות אחרות
-----------

אצטדיון בלומפילד

י

פירוט

י

הצעת תקשב

1,000,000

שפירא

0995
----

חמימה מספר:

17,050,000
----------9,000,000
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דבר הסבר
התקציב מהווה את חלקה היחסי ( )25%של
עיריית ת"א-יפו בפרויקט ,ב
יתרת המימון

( )75%נושא משרד התחבורה.
התקציב מיועד להשלמת פיתוח בנתיבי איילון
הנדרשות לאורך המחלפים והנתיבים שבתחום
העיר ת'א-יפו.
התקציב מהווה את חלקה היחסי ( )25%של
עיריית ת א-יפו בפרויקם ,ביתרת המימון
( )75%נושא משרד התחבורה.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  10.2מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציבמיועד להשלמת ביצוע הפרדה מפלמית
בצומת הרחובות ראול וולנברג ורוזן.
התקציב מהווה את חלקה היחסי ( )25%של
עיריית ת א-יפו בפרויקט ,ביתרת המימון
( )75%נושא משרד התחבורה.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  2מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מיועד לביצוע שיקום כולל של תשתיות
ותנסיות ברחובות דה מודינה וקרשקש.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך  8.5מלש"ח
שאושר לפרויקט החל משנת .2006
התקציב מיועד לשיקום רחוב פינס בקטע
הרחובות עין יעקוב והמרד.
שיקום הרחוב כולל שיקום נביש ומדרכה,
תאורה ועוד.

התקציב מהווה תוספת לתול"ר בסך  5מלש"ח
שאושר לפרויקט בשנת .2007
התקציב מהווה חלק מע"ע תלת שנתית בסך 21
מלש"ח שאושרה לחברת היכלי הספורט לצורך
שיקום קוגסטרוקציית הבטון של האצטדיון
ולהחלפת מושבים ומעקות.
התקציב ועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים
בהזן החברה.

י

תאגיד המים

אוהל שם

4,000,000

החברה לפיתוח יפו העתיקה

1,150,000

הרשות לפיתוח כלכלי

1,000,000

התקציב מיועד למימון הקמת תאגיד המים.
התקציב כולל רנישת מחשוב ,תיקשורת ,ריהוט,
ציוד ויעוץ לתאגיד המים.
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים תיירותיים
ביפו העתיקה.
במסגרת התקציב יבוצעו הפרויקטים הבאים:
שיקום רשת התאורה במתחם (תוספת לתב"ר
מאושר בסך  1מלש"ח)  0.75 -מלש"ח.
פסל אנדרומדה (תוספת לתב"ר מאושר בסך 0.2
מלש"ח)  0.4 -מלש"ח.

פרויקט הקמת פסל אנדרומדה הינו במימון
משותף לעת"א ,למשרד התיירות ולחברה לפיתוח
יפו העתיקה.
התקציב מיועד לכיסוי עמלת הרשות לפיתוח
מקרקעין ועסקאות אחרות
כלכלי בגין עסקאות
שביצעה.

%

 ssvnבש'ת"*ית

מנמייו"%ין

29%
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י
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 nvsnתקשב

ש"

הרשות לפיתוח
יםכלנלי -
סיבים אופטי

500,000

מרכז זואולוגי ת"א  -ר"ג

400,000

התקציב מיועד למימון השתתפות העיריה בעלות
הנחת קנים לסיבים אופטיים במסגרת עבודות
תשתית עירוניות המבוצעות בעיר באמצעות
מינהל בת"ש ו/או תאגידים עירוניים.
ההשתתפות העירונית הינה עד ל  50% -מעלות
כל קטע ובנפוף למגבלת התקציב.
התקציב מהווה את חלק העירייה ( )40%בעלות
עבודות פיתוח שיבוצעו בספאר בשנת ,2008
בשאר העלות תישא עיריית
ר"גי (בהתאם ליחס
הבעל ות).
התקצי
ויב ועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים
בהור החברה.
התקציב מיועד למימון הנשרת חדר ,במבנה
הסינימטק ,נחדר מחסן.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשבן
לאומנויות הבמה.
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות ואחרות
במבנה החברה הממוקם בשכונת כפר שלם.
התקציב מיועד למימון חלק העירייה בשיפוץ
אולם הספורט של האוניברסיטה העממית.

י

מינ
מחסןימטק -

הכשרת חדר

350,000

חברת מת"ש

350,000

אוביברסיטה עממית

300,000

הסבר

