
מהות התב"רמספר

היקף התב"ר 
שאושר במליאות 

קודמות

היקף התב"ר 
שאושר במשרד 

הפנים/רשות איתנה

יתרה לניצול 
מאישורי מליאה 

קודמים

יתרה בתב"ר 
לאחר שריונים 

נכון ליום 15.2.23
הגדלה מבוקשת 

2023

 סה"כ היקף 
תב"ר כולל 

הגדלות לשנת 
2023

 A B A+B 

    5,000,00027,692,981            448,680        22,692,98118,588,9814,104,000עבודות בטיחות במוסדות חינוך 113            
    2,000,00014,000,000            61,187-           12,000,00011,696,000304,000מעונות בית שמאי 124            
    7,500,00012,500,000            181,342        5,000,0001,600,0003,400,000חיזוק מוס"ח בפני רעידות אדמה 260            
    8,500,00016,000,000         7,500,000                   -7,500,0007,500,000אולם ספורט בית ספר אמירים 289            
    3,000,00013,317,744       1,166,280-        10,317,7448,401,6951,916,049הנגשת מבני חינוך לנכים 313            

            522 
 הקמת אולם ספורט בבי"ס דורון/שינוי שם :הקמת מתנ"ס 

    4,000,00049,000,000       4,143,257-                   -45,000,00045,000,000ואולם ספורט בבי"ס דורון
    15,000,00063,000,000         1,339,928           48,000,00047,200,000800,000 שיפוצי  מו"סח 908            
      900,0005,050,000         1,041,833           4,150,0003,450,000700,000 תשתיות מיחשוב בבתי ספר 912            
    1,000,00010,085,000       3,192,276-           9,085,0008,500,000585,000 מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי 916            

      1,000,0009,500,000       2,165,671-           8,500,0008,100,000400,000 הקמת מעון יום בסמטת הורד2017
חינוך                47,900,000

            433 
 הקמת גני ילדים ומרכז להתפתחות הילד רש 1010 מגרש 

305      32,400,000 29,779,2002,620,80029,531,633       8,760,00041,160,000    

רש 1010                 8,760,000

    4,300,00012,235,000                  711           7,935,0007,185,000750,000 סיבים אופטיים ותקשורת עירונית 546            
    2,000,00021,150,000            293,354        19,150,00012,150,0007,000,000 עבודות ניקוז 549            
  2,500,000177,031,000             54,839        174,531,000171,031,0003,500,000 תכנון ופיתוח אזור נוה גן 787            
      200,0001,900,000             74,820           1,700,0001,300,000400,000 תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה 805            
    3,000,00029,000,000            271,999           26,000,00025,540,000460,000תכנון וביצוע- פיתוח מתחם אילת 807            
    10,000,00052,000,000          290,509-      42,000,00031,175,00010,825,000 שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות 915            
      1,500,0009,813,000                 208-           8,313,0007,813,000500,000 סימון כבישים 2014 955            

    3,500,00032,293,000             85,632        28,793,00025,115,9323,677,068 תכנונים מדידות ושמאויות1071
      500,0003,000,000            137,928           2,500,0002,150,000350,000 תכנון תב"ע רביע דרום מזרחי1085
    10,500,00051,500,000       17,612,278                   -41,000,00041,000,000 פיתוח בית עלמין1861
      1,500,0003,500,000          436,000-           2,000,0001,250,000750,000 עמדות טעינה לרכב חשמלי2006

         500,000650,000                   -           150,0000150,000 סקר תמרור למשרד התחבורהחדש 15
תכנון ותשתיות                40,000,000

      5,500,0009,267,000            92,224-        3,767,0002,757,0001,010,000מתקנים וציוד לשעת חירום 112            
    4,500,00015,459,000            195,303        10,959,0009,959,0001,000,000 מערכת צילום והתראה עירונית 317            
      750,0002,050,000             21,504             1,300,0001,288,00012,000 התקנת מערכות לגילוי וזיהוי אש 911            

בטחון ובטיחות                10,750,000

      450,0001,450,000             46,640                   -1,000,0001,000,000שיקום כיכר העירייה 141            
    16,500,00019,300,000            339,250        2,800,0001,500,0001,300,000הטמנת חשמל בשד' ביאליק ופיתוח לאחר הטמנה 267            

סה"כ הגדלה לפי נושא

חינוך

רש 1010

תכנון ותשתיות

בטחון ובטיחות

פיתוח שטחים ציבוריים

עדכון תב"רים פעילים - תוכðית הפיתוח לשðת 2023
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    8,000,00016,000,000         1,242,944        8,000,0002,000,0006,000,000שצ"פ נורדאו 268            
    5,500,00010,500,000            332,201        5,000,000700,0004,300,000 סקייט פארק רש 1084 282            
    2,500,00019,950,000         1,529,446        17,450,00013,150,0004,300,000 שיקום גנים ציבוריים 957            

פיתוח שטחים ציבוריים                32,950,000
      2,450,0009,700,000       1,215,073-        7,250,0006,250,0001,000,000שיקום איצטדיון גרונדמן 121            
      1,781,0005,361,000            103,644                   -3,580,0003,580,000 רישוי אולמות ספורט 958            
    4,725,00021,886,256          121,490-        17,161,25615,492,5971,668,659 השקעה במתקני ספורט 959            

ספורט                 8,956,000

    4,200,00011,200,000             81,342        7,000,0001,250,0005,750,000שיקום מבנים היסטוריים 128            
      1,800,0003,800,000         1,924,184                   -2,000,0002,000,000 מוזיאון גיאולוגי - שיקום 292            
      2,500,0006,750,000         1,152,175           4,250,0003,750,000500,000 שיפוץ יד לבנים 537            
    5,000,00028,550,000         1,210,515        23,550,00018,600,0004,950,000  שיפוץ מבני העירייה 561            
      2,500,0008,290,000            363,953        5,790,0003,805,0001,985,000 שיפוצים ובטיחות כללי -מגוונים 711            

      700,0001,500,000                   -           800,0000800,000 שיפוץ ספריה מרכזיתחדש 19

מבני ציבור                16,700,000

      500,0001,000,000               4,054                   -500,000500,000 סריקת מסמכי ארכיון העירייה 801            
מינהל כללי                    500,000

סה"כ              166,516,000

ספורט

מבני ציבור

מינהל כללי


