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מקורות מימוןהערות/ אישור מועצת עיר תקציבפרוייקטים

38,500ב השקמים"הקמה חט1368
 ושינוי מקורות 35,000הגדלה ל . 24/12/14 מיום 15ישיבה מס 
 מיום 4 ישיבה מס 38,000הגדלה ל . 21/9/16 מיום 17ישיבה מס 

26/2/19

 , 6,000קרן פיתוח : הגדלה ושינוי. 10,000קרן פיתוח  , 10,000החינוך .מ
קרן פיתוח  : 38,000הגדלה ל . 10,000הלוואה  , 19,000משרד החינוך 

 בקשה להגדלה ועדכון 10,000הלוואה , 19,000משרד החינוך  , 9,000
מקורות .  ועדכון מקורות מימון38,500 ל 38,000הגדלה מ . מקורות מימון

20,000משרד החינוך  ,10,000הלוואה , 8,500קרן פיתוח : מימון

50,000פארק נחל הדר1374

שינוי מקורות מימון ישיבה מס . 24/12/14 מיום 15ישיבה מס 
 מיום 15שינוי מקורות מימון ישיבה מס  . 28/10/15 מיום 13

מקרקעי ישראל  , 1,000השיכון .מ , 31,400קרן  , 23/12/15
,  ועדכון מקורות מימון50,000הגדלה ל . 350ניקוז ירקון  , 2,250

28/12/16 מיום 22ישיבה מס 

לאחר השינוי קרן פיתוח  . 34,000קרן פיתוח  , 1,000משרד הבינוי והשיכון 
 שינוי מקורות מימון 2,250רשות מקרקעי ישראל  , 1,000הבינוי .מ,31,750

 , 2,250רשות מקרקעי ישראל  , 1,000השיכון .מ , 31,400קרן פיתוח : 
משרד :  מקורות מימון50,000 ל 35,000הגדלה מ  . 350רשות ניקוז ירקון 

רשות ניקוז ירקון  , 8,250י "רמ , 31400קרן פיתוח  , 1,000הבינוי והשיכון 
עדכון מקורות  .  3,500ל "קק , 5,000המשרד להגנת הסביבה  , 850, 

 , 12,000י "רמ , 27,650קרן פיתוח  , 1,000משרד הבינוי והשיכון : מימון
 .3,500ל "קק , 5,000המשרד להגנת הסביבה , .850רשות ניקוז ירקון  

24/12/14 מיום 15ישיבה מס 5,000שדרוג פארק ארבע עונות1439
קרן פיתוח . עדכון מקורות מימון . 4,000תאגיד מי הוד  , 1,000קרן פיתוח 

5,000

 הגדלה 13/4/16 מיום 9 ישיבה מס 22/7/15 מיום 11ישיבה מס 15,000חינוך וציבור' נגישות מוס1445
5,000 קרן פיתוח 5,000משרד החינוך  , 10,000 ל 2,500מ 

 10,000בקשה להגדלת תבר מ . 5,000קרן פיתוח  , 5,000משרד החינוך 
7,500קרן פיתוח , 7,500משרד החינוך :  מקורות מימון15,000ל 

 6/12/17 מיום 15 ישיבה מס 1,000הפרדת פסולת אריזות1460
 ועדכון מקורות 1,000 ל 650הגדלה מ  .300  תמיר 350קרן פיתוח 

740תמיר , 260קרן פיתוח : מימון

בקשה לשינויים בתברים ותברים חדשים  
₪באלפי 

שינויים בתברים
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בקשה לשינויים בתברים ותברים חדשים  
₪באלפי 

שינויים בתברים

רכישת רכבים וקטנועים1470
1,000

.קרן פיתוח

מערכות כיבוי אש וכריזה1471
5,000

קרן פיתוח

שדרוג מקלטים ומתקני חירום1472
1,000

קרן פיתוח

2020-2023חינוך וציבור ' שדרוג מוס1473
40,000

.5,000משרד החינוך  , 35,000קרן פיתוח 

בית עלמין אזרחי1474
6,000

קרן פיתוח

שדרוג מתחם מופת1475
1,000

קרן פיתוח

שימור בית שיפר1476
5,000

קרן פיתוח

בינוי מנהלת אזורי תעשיה1477
2,000

קרן פיתוח

תכנון אזורי תעסוקה1478
4,000

קרן פיתוח

חינוך' מרחבים מוגנים מוס1479
3,000

קרן פיתוח

ס לחינוך מיוחד"ביה1480
500

קרן פיתוח

בית אומנים1481
500

קרן פיתוח

69,000כ תברים חדשים"סה

תברים חדשים
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