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 3   סגירת תברים .6

מס'  
סה"כ  שנה  שם תב"ר תב"ר

 תקציב
סה"כ 

 תקבולים
סה"כ 

 תשלומים 

 
)גרעון(/עודף  

 נטו 

מקור  
 מימון

התחדשות עירונית במרכז תכנון  923
     2015 )*( קדימה  

600,000.00  
      

53,100.00  
        

קרנות   (17,700.00)  70,800.00
 הרשות

     2015 ביצוע הגבהה בצומת הרצוג/הפלמ"ח  931
350,000.00  

    
350,000.00  

      
קרנות   0.01  349,999.99

 הרשות

חיפוי קירות שיפור ושדרוג כתות   937
     2016 בית הספר לב רן

300,000.00  
    

300,000.00  
      

קרנות   91,964.16  208,035.84
 הרשות

  2016 שלב ב' -פיתוח רמת אמיר 954
6,534,000.00  

 
6,534,000.00  

   
ה.פיתוח   9,764.22  6,524,235.78

 ר"א

שיפוצי קיץ והצטיידות מוס"ח  990
  2018   2018תרבות וספרט 

1,620,000.00  
 

1,633,964.78  
   

קרנות   0.51  1,633,964.27
 הרשות

     2019 רחוב ההגנה -פרוייקטים בשצ"פים  1010
650,000.00  

    
650,000.00  

      
קרן   2,380.79  647,619.21

 שצ"פ 

קירצוף ושיקום כבישים,שידרוג   1022
  2019 מערכות ניקוז וחניות 

2,706,470.00  
 

2,706,470.00  
   

קרן   924.23  2,705,545.77
 כבישים

  2019 בי"ס  2019שיפוצי קיץ  1029
1,500,000.00  

 
1,479,980.02  

   
קרנות   (1,854.50)  1,481,834.52

 הרשות

1035 
יד תכנון,הקמה, והצטיידות מרכז עת

 2019 יישובי 
    

150,000.00  
    

150,000.00  
      

142,768.50  7,231.50 
קרנות  
 הרשות

     2020 עבודות סלילה וניקוז   1063
500,000.00  

    
500,000.00  

      
קרן   640.20  499,359.80

 כבישים
                
   93,351.12         סה"כ  

 4 
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 5 דכון תברים ע .7

מס'  
תקציב  שם התב"ר תב"ר

 מקורי
תוספת/    
 )הפחתה(

תקציב 
 מקור מימון מעודכן

952 

פ הגולן(  תכנון הקמת פארק ע"ש משה קופלמן )שצ" 
 תרומות -

     
100,000                 -    

     
100,000    

ן(  תכנון הקמת פארק ע"ש משה קופלמן )שצ"פ הגול
 1,000,000    -                מפעל הפיס -

  
 מפעל הפיס     1,000,000

תכנון הקמת פארק ע"ש משה קופלמן )שצ"פ הגולן(  
 קרן שצ"פ  -

  
1,950,000  (1,000,000) 

     
950,000    

   סה"כ  
2,050,000                 -    

  
2,050,000    

      

מס'  
 שם התב"ר תב"ר

תקציב 
 ימקור

תוספת/    
 )הפחתה(

תקציב 
 מקור מימון מעודכן

1066 

-שיקום ופיתוח שדרת חנקין דרך הראשונים תכנון,
 קרנות הרשות

       
90,000                 -    

       
90,000    

-שיקום ופיתוח שדרת חנקין דרך הראשונים תכנון,
 קרן כבישים

     
328,000                 -    

     
328,000    

-שיקום ופיתוח שדרת חנקין דרך הראשונים תכנון,
 קרן תיעול

       
82,000                 -    

       
82,000    

-שיקום ופיתוח שדרת חנקין דרך הראשונים תכנון,
  1,000,000      -                קרן שצ"פ 

  
 קרן שצ"פ    1,000,000

      סה"כ  
500,000    1,000,000  

  
1,500,000    

      

מס'  
תקציב  שם התב"ר תב"ר

 מקורי
תוספת/    
 )הפחתה(

תקציב 
 מקור מימון מעודכן

 עבודות איטום במבני המועצה 1088
     
800,000       500,000  

  
1,300,000  

קרנות   
 הרשות 

      סה"כ  
800,000       500,000  

  
1,300,000    
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 7 952 תב"רן עדכומאשרים פה אחד את  החלטה: 
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