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 העברה  8
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מתוכו  
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עדכון2014

תקציב 

הסברמעודכן

               86           86          -            -כבישים ושצ"פים- תקבולי ממשלה52241005

        18,260        130-       3,450      18,390כבישים ושצ"פים- קרנות הרשות54041005

               44           44          -            -השתתפות בעלים59041005

18,390      3,450       -          18,390        

       18,390           -       3,450        18,390כבישים ושצ"פים- עבודות קבלניות75041005

18,390        3,450       -           18,390       

          2,874         360       2,514        2,514הנגשת מוס"ח - השתתפות ממשלה52253008

               90           90          -            -הנגשת מוס"ח - קרנות הרשות54553008

2,514        2,514       450         2,964          

         2,964           450       2,514          2,514הנגשת מוס"ח - קבלניות75053008

-              2,514          2,514       450           2,964         

      335,025    12,403     15,000    322,622תשתיות 60/80 קרנות הרשות54063001

        60,000          -          -      60,000תשתיות 60/80 - הלוואת פתוח56063001

             270         270          -            -תשתיות 60/80 -החזר מיזמים בגין נזקים59063001

382,622    15,000     12,673    395,295      

     395,295      12,673     15,000      382,622תשתיות 60/80 עבודות קבלניות63001

382,622      15,000     12,673      395,295     

             496         180           316התקני בטיחות בדרכים- משרדי ממשלה52247006

             582        180-           762התקני בטיחות בדרכים- קרנות הרשות54047006

1,078        -          -          1,078          

-             

-              -              -           -           -             

             333        267-          -           600מנהרה בציר בן יהודה- השתתפות ממשלה5221455

             525         267          -           258מנהרה בציר בן יהודה- קרנות הרשות5401455

858           -          -          858             

-             

-              -              -           -           -             

             204         204          -            -שדרוג מערכות השקייה- השתתפות ממשלה52213007

          6,572        204-          500        6,776שדרוג מערכות השקייה- קרנות הרשות54013007

6,776        500          -          6,776          

-             

-              -              -           -           -             

חברה 

כלכלית

לצורך תשלום פסד בתביעה של 

עבודות קבלניות  חוזה ראשון 

בפרוייקט פיתוח השכונות הירוקות 

.

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

הנדסה

שינוי מקורות. תקבול ממשרד 

התחבורה והשתתפות בעלים מול 

הקטנת מימון מקרנות הרשות

חינוך

נתקבלו הרשאות להנגשת "שמע" 

ל-12 כתות וכתות גן. ההשלמה 

מקרנות הרשות

הנדסה
שינוי מקורות. תקבול נוסף ממשרד 

התחבורה

הנדסה
שינוי מקורות, . נסגרה ההרשאה 

ממשרד התחבורה

איכות 

הסביבה

שינוי מקורות- נתקבלה תמיכה 

ממשרדי ממשלה עקב החיסכון 

במים
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הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

          9,575        106-        9,681פרויקטים ירוקים-גגות סולריים וניטור קרינה-קרנות54013004

             106         106            -הכנסה מחילוט ערבות של קבלן58113004

9,681        -          -          9,681          

-             

-              -              -           -           -             

               90           90          -            -תרומה לאנדרטה לוטרנים52382008

90           90               

              90             90           -              -אנדרטה לוטרנים75282008

-              -           90             90              

             305         180          -           125פתוח גנים צבוריים ושטחים-השתתפויות52111001

          9,437        180-          830        9,617פתוח גנים צבוריים ושטחים-עבודות קבלניות54011001

9,742        830          -          9,742          

-             

-              -              -           -           -             

             103           53          -             50תכנון כללי - השתתפות ממשלה52244005

          4,153          53-       1,470        4,206תכנון כללי - עלויות54044005

4,256        1,470       -          4,256          

-             

-              -              -           -           -             

417,52723,76413,213430,740385,13617,51413,213398,349

איכות 

הסביבה

רישום הכנסה מחילוט ערבות 

בנקאית של קבלן.

תרבות
נתקבלה תרומה לטובת אנדרטה 

לוטרנים

איכות 

הסביבה

נתקבל מימון מחברת טבע 

להעתקת עצים

הנדסה
נתקבלה ממשרד הפנים תמיכה 

בבקרה הנדסית - שינוי מקורות
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