
מספר

 

ר"תב

ר"שם תב
תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות

מ"ב שימושים לבצ"מצ424שיפוץ בריכה על פי כתב כמויות 500מ בתקציב הפיתוח "בצ  

64מ "בצ

13תקורות 

כ"סה כ"סה500   500

300ד" יח30- הושעיה 300הושעיה - שיכון .מ

550ד" יח100- היוגב 550היוגב- שיכון .מ

400ד" יח49- ברוך .כ400כפר ברוך - שיכון .מ

700חנתון 700חנתון - שיכון .מ

350ביתשערים 350בית שערים - שיכון .מ

500שדה יעקב 500שדה יעקב - שיכון .מ

כ"סה כ"סה2,800   2,800

507525100שימור אתרים 25חלק המועצה - חומש קטן 

257525100חלק הישוב- חומש קטן 

כ"סה כ"סה50   5015050200

פייס. מ4,02004,020

ל" החזר משכ1370137 - 
תוספות הנדסיות- חינוך . מ7800780  2015-201627מתקציב הפיתוח 

2015-2016מתקציב הפיתוח 1,363271,390

 )הגדלה בגין הצטיידות כיתות 
 14,700חינוך .מעבר לתקציב מ

    27(לכיתה ₪ 

כ"סה כ"סה27   276,300276,327

1411514129שיפור תשתיות14 (ישוב)היטל השבחה 

כ"סה כ"סה   

85קבלן 
50050

( 1826ר "מתוך תב )מכספי טוטו - מועצה 

  2015רים לאישור מליאה אוגוסט  " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1840
שיפוץ בריכת שחייה  

 נהלל

מגרש ספורט כפר ברוך1800

1841
תכנון הרחבות 

שיכון.מאמצעות מ

בית העם נהלל1766

בית ספר אחוזת ברק1583

1637
שיפור התשתיות 
בישוב שמשית
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  2015רים לאישור מליאה אוגוסט  " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1840
שיפוץ בריכת שחייה  

 נהלל

כספי נאמנות - ישוב 105105-1050-כספי נאמנות - ישוב 

145מועצה מכספי חומש 
 ₪  373גדול  / יתרת חומש ישוב קטן )105145250

(ח "אש

454545ישוב 

כ"סה כ"סה85   8526085345
1312112013122432כספי משתכנים- הרחבה 1312שיכון .מ

כ"סה כ"סה1,312   1,3121,1201,3122,432

92סימונים והתקני בטיחות 64תחבורה .מ

28ר כבישים "מתוך תב

כ"סה כ"סה92   92

לפני4,500מיחזור הלוואות 4,500 שנים 13ריבית פריים ל -  דקסיה 

5.00% - (הלוואת צמודת מדד)ריבית 

(בממוצע) 1.00%- אינפלציה שנתית 

 שנים21- תקופה

כ"סה כ"סה4,500   4,500

418ח לאוטובוס " אש209- חינוך .חיוב מ418תוגש בקשה - פייס .מ

כ"סה כ"סה418   418

25עבודות קבלניות 30 (ישוב )היטלי השבחה 

4פינוי פסולת

1תקורות 

כ"סה כ"סה30   30

500י עמותת בית הכנסת "ביצוע ע500משרד הדתות 

500500

מגרש ספורט כפר ברוך1800

1732
- תשתיות הרחבה עדי 

ד" יח95

1843
מיחזור הלוואות ביוב 

2015

1844
 אטובוסים 2רכישת 

צהובים

1842
סימונים והתקני 

2015בטיחות 

1845
, שיקום כביש פנימי 
ותחנות הסעה היוגב

בית כנסת שדה יעקב1804
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  2015רים לאישור מליאה אוגוסט  " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1840
שיפוץ בריכת שחייה  

 נהלל

2015-2016700הצטיידות 700(הלוואות )מתוך תקציב פיתוח 

כ"סה כ"סה700   700

 מקרות נוספים מעבר לתחזית500תשתיות מיחשוב / ציוד 500(הלוואות )מתוך תקציב פיתוח 

כ"סה כ"סה500   500

30 כיתת שמע 30חינוך .מ

כ"סה כ"סה30   30

62.50125ישוב

62.50מועצה מכספי חומש

כ"סה כ"סה125   125

3365ישוב

33מועצה מכספי חומש

כ"סה כ"סה66   65

12בית תינוקות 21 (ישוב )היטלי השבחה 

9גן אתרוג0 

כ"סה כ"סה21   21

400שיפוץ מבני חינוך 200ישוב

200מועצה מכספי חומש

1846
הצטיידות בתי ספר 

2015-2016

מיחשוב  בתי ספר1847

1848
הנגשת כיתה ליקוי 

 מנשיה 2015שמיעה 
זבדה

1849
- חומש גדול יפעת 
תיקוני כבישים

1850
- חומש גדול יפעת 
שיפוץ מלתחות 

בבריכה

1851
שיפוץ מבני חינוך 

2015יפעת 

1852
- חומש קטן עין דור 
שיפוץ מבני חינוך
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  2015רים לאישור מליאה אוגוסט  " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1840
שיפוץ בריכת שחייה  

 נהלל
כ"סה כ"סה400   400

600שיפוץ בריכת השחייה 1,200 (ישוב )חלף היטלי השבחה 

50שיפוץ מגרש הספורט במתחם החינוך 

50שיפוץ מועדון לחבר 

500חזות הכניסה לישוב 

כ"סה כ"סה1,200   1,200   

510בריכת השחייה 635 (ישוב )חלף היטלי השבחה 

125שיקום כביש הטבעת 

כ"סה כ"סה635   635

25175-25150-מועצה מכספי חומש

2517525200מכספי השבחה- ישוב 

מתוך -  בקשת הישוב כי חלק הישוב 

היטלי השבחה

03500350

145תכנון 145רשות תעופה האזרחית)תחבורה .מ
תחבורה. מ2,4491452,594

י" ממ563563  

00   

1453,0121453,157כ"סה145כ"סה

1852
- חומש קטן עין דור 
שיפוץ מבני חינוך

1365
תוכנית מתאר לשדה 

השתתפות )תעופה מגידו 

(תכנון ' בהוצ

1853
שיפוץ - עין דור 

מבני ציבור ותשתיות

1854
נהלל שיפץ מבני 
ציבור ותשתיות

1796
- חומש קטן נהלל 

שיפוץ מועדון נוער 
הוצאות
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