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 2 פתיחת תברים  .7

מס' 

 תב"ר
 מ.הפנים מ.התחבורה שם התב"ר

קרנות 

 הרשות

סה"כ 

 תקציב

            

  79,489        23,847          -               55,642       2021פרויקט תחבורתי לשנת  1093

1094 
סיוע להיערכות לחירום לשנת 

2021 
             -          50,000        50,000      100,000  

            

  179,489      73,847        50,000        55,642       סה"כ  

 3 

 4 1202 ת נשל יתרובחת  טקייורפ 3901 ר"בת תחיתפ  דחא  הפ רשואמ :הטלחה  

 5 2021 תנשל םוריחב תוכר ע יהל עויס 1094 ר"בת תחי תפ דחא  הפ רשואמ              

 6 :תברים וןעדכ .8

מס' 
תוספת/    תקציב מקורי  שם התב"ר תב"ר

 )הפחתה( 
תקציב  
 מקור מימון מעודכן

הנגשת מדרכות שיקום כבישים  1024
 קרן כבישים     2,600,000    600,000       2,000,000   לב השרון  חניות ותשתיות בד. 

  ס קדימה+רותים מתנ"ישיפוץ ש  1038
 קרנות הרשות     500,000       150,000       350,000      שלוחה צורן כולל כניסה 

שיקום נגישות ובטיחות   1077
 קרן היטל שצ"פ     700,000       200,000       500,000      בשצפי"ם 

    3,800,000    950,000       2,850,000   סה"כ  

 7 

 8 .הלבטב םושרה יפל םירבתה ןוכד ע דחא  הפ רשואמ :הטלחה  

 9 ברים סגירת ת .9

 10 

 10,089.00 קרן כבישים 

 10,089.00 סה"כ 
  11 

 12 .הלבטב  םושרה יפל 959 ר"בת תריגס  דחא  הפ רשואמ :הטלחה  

מס' 

 תב"ר
 שנה  שם תב"ר

סה"כ 

 תקבולים

סה"כ 

 תשלומים

)גרעון(/עודף 

 נטו

מקור 

 מימון

959 
עבודות פיתוח ברחוב  

 החצבים/סחלבים/רמז 
2017 3,000,000.00 2,989,911.00 10,089.00 

קרן  

 כבישים 

   10,089.00       סה"כ  
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