
מספר 

ר"תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות

י הישוב"ביצוע ע- תשתיות   180

 180180

מגרש+ביצוע גן משחקים 75 הלוואת חומש קטן  150

75 ישוב

150150

שיכון200700200900 מגרש ספורט200שיכון. מ

פנים0235235   

קרנות115115

0

2002001,0502001,250תוספת
3,000 הלוואה לחומש קטן3,000דקסיה/  בנק מסחרי 

3,0003,000
3,5253,525דקסיה/  בנק מסחרי 

3,5253,525

200 תאגיד תמיר

 פעילויות חינוך והסברה 

גנים , להפרדת פסולת בתי ספר 

קהילה, 

200

200200

   12/01/2014- מליאה / רים לאישור הנהלה" תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1747

 25- תשתיות הרחבה נהלל  

ד"יח

בהתאם  - 2013שיכון . מ

אזור  - 4192להחלטת ממשלה 

עדיפות לאומית

180

1748

גן - חומש קטן מושב מרחביה 

משחקים

1646

מגרש ספורט משולב מנשיה 

זבדה

1749
- הלואה לתקציב חומש קטן  

2014

1750
- הלואה להשתתפות המדינה 

2014

 העברת כספי מועצה למדינה 

כרשות איתנה

1751

לחינוך והסברה להפרדת 

ר.י.מ.תאגיד ת– פסולת 
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מספר 

ר"תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות

   12/01/2014- מליאה / רים לאישור הנהלה" תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1747

 25- תשתיות הרחבה נהלל  

ד"יח

בהתאם  - 2013שיכון . מ

אזור  - 4192להחלטת ממשלה 

עדיפות לאומית

180

פנים6,00018,5004,50023,000 תוכנית אב לגמלאים4,500פנים. מ

רשויות.השת1,50001,5001,500 השתתפות   רשויות

6,0006,00018,5006,00024,500תוספת

שיכון200100200300 השלמת עבודות200שיכון. מ

פנים220220

.תחבורה1,9701,970

0

2002002,2902002,490תוספת

י.מ.מ263300263563השלמות תבע263י.מ.מ

תחבורה1,4441,444
חטיבה להתיישבות300300

2632632,0442632,307תוספת
 תחבורה2002,4502002,650 שיפוץ מסלול200א.ת.ר- תחבורה . מ

 חטיבה להתיישבות0

2002002,4502002,650תוספת

1752

, הסברה, בינוי ,  כלי אצירה 

ליוי ותפעול
4,793

, הסברה, בינוי ,  כלי אצירה 

ליוי ותפעול
6,556

1,307הפרדה במקור-  כלי רכב 653הפרדה במקור-  כלי רכב 
20131,712 תקורות פנים עירוניות 20131,712 תקורות פנים עירוניות 

2,417 תקציב שוטף מועצה

9,5759,575כ"סה
2,000רכישת פחים2,000 הלוואה

2,0002,000

1580
תכנית אב ישובית לגמלאים

1694
כבישים סוועאד חמירה

1753
רכישת פחי אשפה כתומים

 החזר ההלוואה יממומן 

-מההחזרים של חברת תמיר

תאגיד המיחזור

1365

תוכנית מתאר לשדה תעופה 

מגידו

1524
ת מגידו.שיפוץ מסלול ש

הפרדה - איכות הסביבה 

במקור
 החסכון בהוצאות האשפה בגין 

 שנים3בתוך , מיחזור 
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