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         400,000400,000(2,700)372,31230,388טיילת נחל להבים260

    1,963,16411,89724,9392,000,0002,000,000ביצוע תשתיות ביישוב ושיקום מדרכות270

239,696500,000350000150,000(387,610)647,914הזית' שד- תמר ' הסדרת צומת שד271

1,951,1801,931,18020,000(101,732)1,824,723228,189הקמת מועדון פיס לפעילות תנועת נוער280

    549,371494,485523,6441,567,5003675001,200,000החלפת מערך תאורת רחובות286

47,18010,27012,55070,0004200028,000פעילות בטיחות בדרכים294

650,328 707,955299,177244,5081,251,640601312הרחבת מעון נחליאלי295

105,000     350,000245,000(249,855)584,91314,942הגבהת צמתים296

130,000 49,58380,417130,000יעוץ לועדת גבולות299

900,000   2,372,376 135,19756,5973,080,5823,272,376הקמת מועדון פיס לגיל הזהב300

18,000       14,16031545,52560,00042,000תכנון מעגל תנועה308

266,000   3,697,130 110,306347,7106,222,0506,680,0662,716,936תכנון והקמת אולם ספורט309

3,295575,958430,7471,010,0001,010,000מכשיר לזיהוי מכוניות 311

38,53586,465125,000125,000הקמת ספר נכסים313

2,950022,05025,00025,000ז"שיפוץ בסיס משא314

1,77058,745439,485500,000500,000התאמת מבני ציבור להנגשה315

24,00076,000100,000100,000פרויקטיים חינוכיים ישובים317

60,00060,00060,000הקמת מערכת לניהול מסמכים318

533,113066,887600,000600,000צ"פיתוח חצר חט319

200,000       1,872498,128500,000300,000מגרש סקיטבורד321

1,250,000       23,7071,142,142484,1511,650,000400,000ס"מזוג ושיפוץ מתנ322

2015141,82973,6744,497220,000220,000שיפוצי קייץ 323

13,334       20152,2531,05330,02833,33420,000בטיחות בדרכים 324

21,429       71,42950,000(4,803)201576,2320סימון כבישים והתקני בטיחות 325

9,985649,5517,390,4648,050,0008,050,000הקמת היכל התרבות326

1+2896,80430,52722,669950,000950,000רכישה והתאמת חנויות 327

2,113,872 283,4614,716,5395,000,0002,886,128בניית גני ילדים ובית ספר328

104,13995,861200,000200,000ציוד מחשוב ותקשורת329

90,5589,442100,000100,000החלפת סלים במגרשי כדור סל330

75,000       99,391609100,00025,000קיר הנצחה לנופלים331

2016270,60919,391290,000290,000שיפוצי קייץ 332

75,000       121,3533,647125,00050,000סימון כבישים  333

28,5481,45230,00030,000אטום גגות ומבני דת334

63,47786,523150,000150,000ציוד ורהוט בתי כנסת335

600,000600,000600,000רכישת מכונת טאוט336

          -        -    -       -    3,200,000       - 19,025,963       -   9,100,686 7,395,876               -                -38,722,525      25,259,856 4,739,953 8,722,716כ"סה
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300,000300,000300,000החלפת ריצוף בבית ספר להבים

400,000400,000400,000פרוייקטים חינוכיים

300,000300,000300,000מצלמות ברחבי הישוב

2,300,0002,300,0001,600,000700,000הסדרת צמתים

180,000180,000180,000מערכת גלוי אש בית ספר להבים

500,000500,000500,000עיר חכמה

120,000120,000120,000גינה לכלבים

3,000,0003,000,0001,500,0001,500,000ס"אולמות מחול במתנ

24,000,00024,000,00024,000,000הקמת היכל התרבות

300,000300,000 300,000ד בית כנסת מרכזי"בניית ממ 

 17,000,00017,000,000 17,000,000הרחבת חניית הרכבת 

250,000250,000250,000(בית ספר וגנים)מחשוב מוסדות חינוך 

1,000,0001,000,0001,000,000שיקום מדרכות

    3,500,0003,500,0003,500,000מרכז צעירים 

     27,000,00027,000,00022,000,0005,000,000"בשרונית"בנית בית ספר יסודי 

100,000100,000100,000מחשוב ותקשורת למשרדי המועצה

80,250,000-              80,250,000-                -               42,100,0003,500,000    -        29,650,000  -       5,000,000     -       -     -         -           

תקבולים

תקבולים

שם הפרויקט או הפעולה

2017של מועצה מקומית להבים לשנת כספים  (חלק פיתוח)פירוט תקציב רגיל 

מספר 
הפרויקט

או הפעולה

מספר 
הפרויקט

שם הפרויקט או הפעולהאו הפעולה

מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט

מרכיבי העלות  והתשלומים של הפרויקט

 


