
מועצה מקומית קדימה צורן

קרנות קרן השבחה
יעודיות

          100          100         500צ"הקמה שדרוג ושיפור מוס1080בטחון

            50            50טיפול במערכות כיבוי אשחדשבטחון

          930          270       1,200הקמת מרכז הפעלה רשותיחדשבטחון

         2022150מיפוי נכסים ומדידת נכסים 1095גזברות

       2,500       2,500      1231,680מבנן -וסלילת כביש' תכ809הנדסה

          450          450      1,030תכנית מתאר ותיקון גבולות,תכניות אב יישוביות912הנדסה

            50            50 200         תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה953הנדסה

       7,000       3,000     10,000         350הרחבת כביש הרצל והסדרי תנועה בצומת הדסים991הנדסה

      1,500תכנון פיתוח אזור תעשיה מערבי1008הנדסה

         553500חיבור ל' תכנון מסלול אופניים שלב ג1018הנדסה

          550          550         300משרד ומחסן ליד מגרש טניס+שירותים+הקמת מבנה כיתה1039הנדסה

          500          500      1,010פיתוח מערב רוטשילד1043הנדסה

            80            80         350תכנית אב לתחבורה1051הנדסה

            89          611          1,500700שיקום ופיתוח שדרת חנקין דרך הראשונים,תכנון1066הנדסה

         400הרצל עד כיכר דרך הדסים' תכנון שביל אופניים ברח1069הנדסה

          200          200 150         ספריה ומוזאון, תכנון הקמת גלריה1092הנדסה

          410          410 250         2022תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה 1096הנדסה

       1,500       1,500         500תכנון מבני חינוך1105הנדסה

          840          360       1,200ג הסתדרות"ביצוע הסדרי תנועה צומת מחדשהנדסה

          245          105          350.ח רוטשילד"ביצוע הסדרי תנועה צומת הפלמחדשהנדסה

          250          250(חדש)י 'תכנון וביצוע מועדון אנרגחדשהנדסה

          100          100תכנון הרחבת מבנה תנועת הנוער החדשהחדשהנדסה

       5,000       5,000קירצוף ריבוד ברחבי המועצהחדשהנדסה

       1,300       1,300כצנלסון והוספת חניות וצמחיה' שידרוג רחחדשהנדסה

          300       1,400       1,700יפה נוף' תכנון שדרוג רחחדשהנדסה

/ הנדסה 
          378          567          945 גני ילדים נוף השדות4אשכול חדשחינוך

/ מחלקה 
ר"תב' מסאגף

(₪באלפי )תוכנית עבודה  - 2023תקציב פיתוח 

תקציב מהות/ ר "שם תב
תבר קיים

תקציב 
מבוקש 

 בלבד2023

תקציב תוכניות פיתוח 
2023

משרדים קרנות הרשות 
ממשלתיים 

ואחרים
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מועצה מקומית קדימה צורן

קרנות קרן השבחה
יעודיות

/ מחלקה 
ר"תב' מסאגף

(₪באלפי )תוכנית עבודה  - 2023תקציב פיתוח 

תקציב מהות/ ר "שם תב
תבר קיים

תקציב 
מבוקש 

 בלבד2023

תקציב תוכניות פיתוח 
2023

משרדים קרנות הרשות 
ממשלתיים 

ואחרים
/ הנדסה 
          196          196ר בנוי" מ300- כ .  כיתות נוף השדות3מעון יום חדשחינוך

/ הנדסה 
          196          196 כיתות צורן3מעון יום חדשחינוך

/ הנדסה 
       2,402       3,603       6,005ס יסודי נוף השדות"ביחדשחינוך

/ הנדסה 
       3,422       5,133       8,555 שנתי נוף השדות6ס על יסודי "ביחדשחינוך

          275          275ח"מחשוב מוסחדשחינוך

          500          500הנגשה במוסדות חינוךחדשחינוך

          500          2023500שיפוץ למוסדות ציבור חדשל"מנכ

          500          500ס היכל ומבנה"שיפוצים במתנחדשל"מנכ

          500          500שדרוג מערכות מחשובחדשל"מנכ

          100          100ח"צ ומוס"מיפוי שיעוני מים וחשמל במוסחדשל"מנכ

          100          100סקר שטחי גינון ציבוריחדשל"מנכ

/ ל "מנכ
          500          500מיגון גני ילדיםחדשבטחון

/ ל "מנכ
            95            95         300 שדרוג שיפוץ והצטיידות ארכיון1045הנדסה

/ ל "מנכ
          100          100         150הקמה והצטיידות מרכז לגיל הרך,תכנון1034חינוך

/ ל "מנכ
       1,200       1,200שיפוץ גני ילדים בכל שנהחדשחינוך

/ ל "מנכ
       2,000       2,000שיפוץ מוסדות חינוך בכל שנהחדשחינוך

            50            50הקמת אינוונטרחדשרכש

          850          850         800שדרוג מערכות תאורה1017ע"שפ
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מועצה מקומית קדימה צורן

קרנות קרן השבחה
יעודיות

/ מחלקה 
ר"תב' מסאגף

(₪באלפי )תוכנית עבודה  - 2023תקציב פיתוח 

תקציב מהות/ ר "שם תב
תבר קיים

תקציב 
מבוקש 

 בלבד2023

תקציב תוכניות פיתוח 
2023

משרדים קרנות הרשות 
ממשלתיים 

ואחרים
          700          700         700ם"שיקום נגישות ובטיחות בשצפי1077ע"שפ

          500          500         150(מוקד)סימון כבישים והתקני בטיחות 1082ע"שפ

       1,000       1,000פיתוח המרחב הציבוריחדשע"שפ

          500          500שדרוג מרכזי מחזורחדשע"שפ

          500          500שדרוג והתייעלות מערכות השקיה ובקרת מים ממוחשבותחדשע"שפ

          800          800פים"החלפת מתקני משחק בגנים בשצחדשע"שפ

          700          700החלפת מזגניםחדשע"שפ
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