










תברים חדשים

מימוןתקציבר"שם תבר"מספר תב

משרד התחבורה855,000 ₪(1001132699הרשאה ' מס)רוזין -הטוב והמטיב-ביצוע הסדרת צומת התניא987

קרנות פיתוח כללי95,000 ₪(1001132699הרשאה ' מס)רוזין -הטוב והמטיב-ביצוע הסדרת צומת התניא987

488,750 ₪(4630318הרשאה ' מס)שיפוץ והתאמת מבנה לטובת האב 988
המשרד לפיתוח הפריפריה 

הנגב והגליל

משרד החינוך2,219,133 ₪(2018/01/054הרשאה ' מס)905שלוש כיתות גן מגרש 989

משרד החינוך הצטיידות78,000 ₪(2018/01/054הרשאה ' מס)905שלוש כיתות גן מגרש 989

המשרד לשירותי דת163,611 ₪(1001051189הרשאה ' מס) 2018שיפוץ מקוואות 990

קרנות500,000 ₪הנגשת מוסדות חינוך וציבור 991

משרד החינוך16,000 ₪(2018/24/80הרשאה ' מס)נגישות פיזית פרטנית ראייה רמת דוד 992

משרד החינוך14,947 ₪(2018/25/163הרשאה  ' מס)נגישות פיזית פרטנית ראייה 993

משרד התחבורה154,577 ₪(1001128930הרשאה  ' מס) 2018סימון כבישים והתקני בטיחות 994

קרנות17,175 ₪(1001128930הרשאה ' מס) 2018סימון כבישים והתקני בטיחות 994

משרד התחבורה135,000 ₪(1001129118הרשאה ' מס )פחד יצחק -תכנון מעגל תנועה בצומת ברים995

קרנות15,000 ₪(1001129118הרשאה ' מס )פחד יצחק -תכנון מעגל תנועה בצומת ברים995

משרד התחבורה855,000 ₪(1001129029הרשאה ' מס)הרב שך -ביצוע צומת קדושת לוי996

קרנות95,000 ₪(1001129029הרשאה ' מס)הרב שך -ביצוע צומת קדושת לוי996

משרד החינוך35,000 ₪(2018/09/821הרשאה ' מס)אורות מרדכי שינוע מבנה יביל 997

משרד החינוך35,000 ₪(2018/09/813הרשאה ' מס) בית יעקב החדש שינוע מבנה יביל  998

משרד החינוך35,000 ₪(208/09/818הרשאה ' מס)ת נטעי מאיר שינוע מבנה יביל  " ת999

משרד החינוך70,000 ₪(2018/09/809הרשאה ' מס) מבנים  יבילים  2יסודי לבנות  שינוע 1000

משרד החינוך35,000 ₪(2018/09/811הרשאה ' מס)  שינוע מבנה יביל  1001

משרד החינוך35,000 ₪(2018/09/812הרשאה ' מס) יסודי בנות שינוע מבנה יביל  1002

משרד החינוך35,000 ₪(2018/09/814הרשאה ' מס) דמשק אליעזר שינוע מבנה יביל  1003

משרד החינוך35,000 ₪(2018/09/815הרשאה ' מס) שינוע מבנה יביל  1004

משרד החינוך35,000 ₪(2018/09/819הרשאה ' מס)ת משנת יהודה שינוע מבנה יביל  " ת1005

משרד החינוך35,000 ₪(2018/09/820הרשאה ' מס)ת לבנים שינוע מבנה יביל "ת1006

משרד החינוך70,000 ₪(2018/09/810הרשאה ' מס) מבנים  יבילים  2נחלת יעקב  שינוע 1007

משרד המשפטים100,000 ₪(ג7)306 תמרור 1/2018בטיחות מעברי חצייה 1008

קרנות50,000 ₪(ג7)306 תמרור 1/2018בטיחות מעברי חצייה 1008

6,307,193 ₪כ"סה

(06/18במקום וועדת כספים ) 07/18ם בישיבת מועצת העיר "אישור תברי



מימוןתקציב חדשהקטנההגדלהתקציבכרטיסר"שם תבר"מספר תב

משרד החינוך5,237,512 5,237,512₪ 1712006651523₪ס מגרש "בי665

5,453,482 90,687₪ 5,362,795₪ 1712006651532₪ס מגרש "בי665
מפעל הפיס ריהוט הרשאה 

4305/2012' מס

קרנות947,800 947,800₪ 1712006651580₪ס מגרש "בי665

₪ 11,638,794

משרד החינוך9,986,872 0₪ 9,986,872₪ 4322006581523₪סימנר לבנות מגרש 658

11,925,266 119,974₪ 11,805,292₪ 4322006581532₪סימנר לבנות מגרש 658
מפעל הפיס ריהוט הרשאה 

583/2018' מס

₪ 21,912,138

קרנות2,050,000 400,000₪ 1,650,000₪ 2007541580₪בניה ופיתוח כיכרות בעיר754

משרד החינוך8,428,980 8,428,980₪ 472-4222008431523₪ס מגרש "בי843

8,394,559 128,455₪ 8,266,104₪ 472-4222008431532₪ס מגרש "בי843
מפעל הפיס ריהוט הרשאה 

586/2018' מס

₪ 16,823,539

0 739,116₪ ₪כ"סה

6,307,193 ₪חדשים-תברים 

739,116 ₪הגדלה- תברים 

0 ₪הקטנה- תברים 

7,046,309 ₪כ"סה

סיכום תברים

הגדלת תברים


