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מפקחז"סטאטוס נוכחי ולותקציב הפרויקטשם פרויקט
/ל"משכ

מכרז

אחראי 

מטעם 

מועצה

הערות

שם פרויקט
תקציב פרויקט 

(ח"ש)

יתרה לביצוע 

(ח"ש) 2014

גורם 

מממן
סטאטוס

השלמת 

תכנון

היתר 

בנייה
מכרז

התחלת 

עבודה

סיום 

עבודה
מפקח

מ/ל"משכ

כרז

אחראי מטעם 

מועצה
הערות

שיכון ) 24/פיתוח תכנית ש

(עובדים
גובלים4,000,000117,217

נדרש להשלים מספר עבודות -בביצוע

פיתוח 

Q1-14-סיום עבודה ב

14' ינור"לר"לר"לר"ל
אפריים 

גואטה
אריה רפפורטמכרז

הפרוייקט מתמשך ותלוי בקצב אכלוס 

י קבלנים פרטיים"השכונה ע

תכנון הסדרת צומת מעגלית 

חבצלת-דרך הנדיב
180,000113,843

משרד 

התחבורה

Q1-14סיום צפוי - פרויקט תכנון 

ביצוע מותנה בקבלת תקציב משרד 

התחבורה

יוסי ימיניר"לר"ל14' פברר"לר"לר"ל14' פבר

450,000254,573ע מרכז המושבה"עדכון תב
קרנות 

רשות

לקראת דיון בועדה תכנון ובניה שומרון

ז ביצוע טרם נקבע"לו

לא ניתן 

לקבוע
ר"ל

לא ניתן 

לקבוע

לא ניתן 

לקבוע

לא ניתן 

לקבוע
אריה רפפורטמכרזר"ל

לא ניתן לקבוע מועד בהליכים סטטוטוריים 

שאינם בסמכות המועצה

פיתוח )התדהר' סלילת רח

(תשתיות
4,500,0001,000,000

קרנות 

רשות

בעייה תכנונית של )החוזה מקפא 

(כנראה יעשה ללא מדרכות, הפקעות
יוסי ימיניל"משכגדעון מידן2015הושלםהושלםר"להושלם

אזור ) 502/בת/פיתוח מתחם

(תעשיה
6,500,0006,397,627

קרנות 

רשות
יוסי ימיניל"משכגדעון מידן14מאי הושלםר"להושלםהושלםQ2-14-סיום עבודה ב-בביצוע

1,200,0000הרחבת חניון הרכבת
רכבת 

ישראל

תוכנית בהפקדה

Q4-15-סיום עבודה ב
אריה רפפורטר"לטרם נקבע15' דצמ14' יונ14' אפרר"ל14' פבר

1,200,000898,951סלילת רחוב היוגב
קרנות 

רשות

נדרש לפנות פלישה- בביצוע

Q2-14- סיום עבודה ב
יוסי ימינימכרזלאוניד שרמן14' אפרהושלםהושלםר"להושלם

גיל הזהב -שיפוץ מועדון פיס 

כרכור,
1,846,0001,720,415

מפעל 

הפיס

ממתין לאישור מפעל הפיס-טרום ביצוע

Q3-14-סיום עבודה ב
14' יול14' ינוהושלםהושלםהושלם

אפריים 

גואטה
יוסי ימינימכרז

600,0000הסדרת מחסני המועצה
קרנות 

רשות

בתכנון

Q2-15-סיום תכנון ב
אריה רפפורטר"לר"ל15' אפר14' דצ14' אוק14' אוג14' אפר

' הדרור מרח' סלילת רח

שלומציון-המעלה
1,800,0000

קרנות 

רשות

לקראת מרכז

Q4-15-סיום עבודה ב
יוסי ימינימכרזטרם נקבע15' דצמ14' יונ14' פברר"להושלם

י "תכנון וסלילת כבישים עפ

648- ו1028עות "תב
3,500,0003,480,025

קרנות 

רשות

יבוצעו מספר כבישים מצומצם

Q4-14-סיום עבודות ב
אריה רפפורטמכרזטרם נקבע14' דצמ14' ספט14' יונר"ל14' פבר

1028/תכנית ש

 2,025-  בין הגאון לחשמונאים 4כביש 

- ס שילה " בין הגאון לבי13כביש , שח"אל

 בין מרחוב כרמל 12כביש , שח" אל1,100

.שח" אל925- לדרך למרחב 

648/תכנית ש

 1,400- בין רחוב הזמיר ליונה 32כביש 

–  בין רחוב יונה לאנקור 34שביל , שח"אל

 בין מרחוב 52שביל , שח" אל1,300

שביל , שח" אל300-  אשכולית לתחיה 

, שח" אל540-  מאחורי רחוב מצדה 53

-  בין רחוב החסידה לחשמונאים 55שביל 

.שח" אל600

ר מתפרס "ככלל ביצוע הכבישים בתב

על מספר שנים כאשר המימוש מותנה 

מספר בקשות להיתר )בצפי ביקוש 

(המוגשות

התאמת חנייה ודרכי גישה 

ש בגין"ס שבילים ע"לבי
450,000386,572

קרנות 

רשות

בביצוע

Q2-14-סיום עבודה
יוסי ימיניל"משכגדעון מידן14' אפרהושלםהושלםר"להושלם

סלילת +ע ברחוב המגדל "תב

הרחוב
600,0000

קרנות 

רשות

לאחר אישורה יקודם , ע הופקדה"התב

המכרז

Q4-15-סום עבודה ב

יפעת הרשלרמכרזטרם נקבע15' דצמ14' אוק14' יונר"ל14' פבר

' המושב בין רח' סלילת רח

הגליל לדרך הבנים
675,0000

קרנות 

רשות

גמר תכנון

Q4-15-סיום עבודה ב
אריה רפפורטמכרזטרם נקבע15' דצמ14' יול14' אפרר"ל14' ינו
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מערב -פיתוח מתחם שכונת 

המושבה
7,680,0001,000,000

קרנות 

רשות

הקבלן בהכנת בקשות להיתר

Q4-15-סיום עבודה ב
אריה רפפורטמכרזטרם נקבע15' דצמ14' יונ14' מרץר"ל14' ינו

הקמת טיפת חלב בכרכור 

(הפיס.מ)
1,068,0001,011,931

מפעל 

הפיס

לקראת ביצוע

Q4-14-סיום עבודה ב
יוסי ימינימכרזרפי מזור14' דצמ14' מרץ14' ינוהושלםהושלם

GIS100,00015,429מיפוי תשתיות בתוכנת 
משרד 

הפנים

בהכנה למכרז

Q4-14-סיום עבודה ב
אריה רפפורטר"לר"ל14' דצמ14' מרץ14' ינור"לר"ל

5,300,0003,000,000בניית מבנה רווחה
משרד 

הרווחה

ממתין למכרז

Q1-15סיום עבודה 
יוסי ימינימכרזגדעון מידן15' מרץ14' מרץ14' ינוהושלםהושלם

גבע הסכם -רחוב השופטים 

עם המינהל
4,900,000435,657

קרנות 

רשות

בביצוע

Q1-14סיום צפוי 
יוסי ימיניהסכםמיקי קריזל14' פברהושלםהושלםר"להושלם

' מש)בניית מעון יום בכרכור 

(ת.מ.הת
2,175,0001,596,972

משרד 

ת.מ.הת

בביצוע

Q1-14-סיום עבודה ב
יוסי ימיניל"משכמיקי קריזל14' ינוהושלםהושלםהושלםהושלם

322,000274,000הנגשת תחנות אוטובוסים
משרד 

התחבורה
לאוניד פבלובמכרזר"ל14' דצמ14' ינו13' דצמר"להושלםמוכן למכרז

700,000529,353שיפוץ מתחם השוק הישן
קרנות 

רשות

מוכן למכרז

י"ממתינים לעסקה עם ממ
י" מותנה באישור חוזה חכירה עם רמיפעת הרשלרמכרזטרם נקבעמשך ביצוע כארבעה חודשיםר"להושלם

500,000500,000שיפוץ מבנה בית האכר
קרנות 

רשות
י" מותנה באישור חוזה חכירה עם רמיפעת הרשלרמכרזטרם נקבעמשך ביצוע כארבעה חודשיםר"לטרם נקבעממתין להסכם עם ההתאחדות

100,00099,056שיפוץ בית הראשונים
קרנות 

רשות

מוכן למכרז

Q1-14-סיום עבודה ב
לאוניד פבלובמכרזר"ל14' מרץ14' ינו13' דצמהושלםהושלם

תכליתי -הקמת מגרש רב 

ס שדות"בבי
טוטו362,500362,500

בביצוע

Q1-14-סיום עבודה ב
יוסי ימינימכרזרפי מזור14' ינוהושלםהושלםר"להושלם

פנייה / הסדרת צומת דרך הים

לתחנת הרכבת
100,000100,000

קרנות 

רשות

מעוכב עד תאום עם מקורות

ז ביצוע טרם נקבע"לו
ר"לר"להושלם

לא ניתן 

לקבוע

לא ניתן 

לקבוע
יוסי ימיניל"משכטרם נקבע

100,000100,000שיפוץ אמפיתיאטרון
קרנות 

רשות

בהכנה למכרז

Q1-14-סיום עבודה ב
לאוניד פבלובמכרזטרם נקבע14' מרץ14' פבר14' ינור"להושלם

החלפת -עות נקודתיות"תב

שטחים
200,000117,511

קרנות 

רשות

בביצוע

Q4-15-סיום עבודה ב
יפעת הרשלרר"לר"ל15' דצמהושלםר"לר"לר"ל

200,000160,468ע פרדס חנה על הפארק"תב
קרנות 

רשות
ר"לר"להושלםלקראת דיון בהפקדה

לא ניתן 

לקבוע

לא ניתן 

לקבוע
אריה רפפורטר"לר"ל

לא ניתן לקבוע מועד בהליכים סטטוטוריים 

שאינם בסמכות המועצה

100,000100,000שיפוץ חנויות במרכז המושבה
קרנות 

רשות

מותנה בביצוע - נדרש לגבש תכנון 

השוק הישן
יפעת הרשלרמכרזטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבער"לטרם נקבע

עבודות פיתוח רחבת השוק 

הישן
1,000,0001,000,000

קרנות 

רשות
יפעת הרשלרמכרזטרם נקבעמשך ביצוע כארבעה חודשיםר"להושלםי"ממתינים לעסקה עם ממ, מוכן למכרז

ש "ס ע"הסדרי תנועה לבי

החורש' רח-בגין .מ
919,000909,627

משרד 

התחבורה

בביצוע

Q2-14סיום צפוי 
יוסי ימיניל"משכגדעון מידן14' אפרהושלםהושלםר"להושלם

הקמת ספרייה ייעודית 

התרבות והספורט' מש-למדעים
665,000665,000

מנהל 

התרבות 

והספורט

בגיבוש תכנון

Q4-14-סיום עבודה ב
אריה רפפורטמכרזטרם נקבע14' דצמ14' מאי14' אפרר"ל14' ינו

הקמת מועדון פיס  קהילתי 

במערב המושבה
1,515,0000

מפעל 

הפיס

בגיבוש תכנון

Q4-15-סיום עבודה צפוי ב
אריה רפפורטמכרזטרם נקבע15' דצמ14' אוג14' יונ14' מרץ14' ינו

פתיחת ועדה מקומית לתכנון 

ובנייה
200,000196,106

קרנות 

רשות

בהליך

Q1-14-סיום עבודה ב
אריה רפפורטר"לר"ל14' ינוהושלםהושלםר"לר"ל

' הסדרת דרך למרחב מרח

שבי ציון עד ההדרים
1,600,0001,503,509

משרד 

התחבורה

יציאה למכרז לאחר תאום תשתיות

Q4-14-סיום עבודה ב
14' דצמ14' אפר14' פברר"להושלם

אורי 

אברבנאל
יוסי ימיניל"משכ

ס " כתות בי13תכנון תוספת 

בגין.ש מ"ע
500,000430,970

קרנות 

רשות

בהכנה למכרז

Q3-14-סיום עבודה ב
מכרזרפי מזור14' יול14' פבר14' ינוהושלםהושלם

/יוסי ימיני

אריה רפפורט

3,700,0003,700,000סגולה ותלפיות' סלילת רח
קרנות 

רשות

מוכן למכרז

Q4-14-סיום עבודה ב
14' דצמ14' מרץ14' ינור"להושלם

אפריים 

גואטה
יוסי ימינימכרז
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בית "שיפוץ והצטיידות מבנה 

בסמוך לחקלאי" מכנס
200,000200,000

קרנות 

רשות
טרם נקבעמכרזטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעז ביצוע טרם נקבע"לו

700,000700,000"באמונה"פיתוח שכונת 
קרנות 

רשות

בהכנה למכרז

Q1-14-סיום עבודה ב
14' מרץ14' ינו13' דצמר"להושלם

אורי 

אברבנאל
יוסי ימינימכרז

700,000700,000סלילת רחוב גינת אגוז
קרנות 

רשות

ביצוע בכפוף לתשלומי - בהכנה למכרז 

י היזם"הטלים ע

Q4-14-סיום עבודה ב

יוסי ימינימכרזטרם נקבע14' דצמ14' מרץ14' ינור"להושלם

201485,00085,000סימון והתקני בטיחות 
משרד 

התחבורה

בהכנה למכרז

Q2-14-סיום עבודה ב
יהודהמכרזלאוניד שרמן14' יוני14' מרץ14' ינור"ל13' דצמ

810,000810,000מעיינות- קירוי מגרש כדורסל 
מפעל 

הפיס

בתכנון

Q3-14-סיום עבודה ב
יהודהמכרזטרם נקבע14' ספט14' מאי14' מרץ14' מרץ14' ינו

100,000100,000שיפוץ מקווה גברים
קרנות 

רשות
יוסי ימינימכרזטרם נקבעמשך ביצוע כחודש וחציר"לטרם נקבעטרום תכנון

189,000189,000סדנאות-הקמת מרכז טיפולי
משרד 

הרווחה

בגיבוש תכולת עבודה

Q1-14-סיום עבודה ב
פבל שטייןמכרזטרם נקבע14' מרץ14' ינו14' ינור"ל13' דצמ

הרחבת רחוב אחוזה בין היוגב 

למייסדים
150,000150,000

משרד 

התחבורה
אריה רפפורטמכרזטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבער"ל14' מאיהפקעות וסילוק מטרדים, תכנון מפורט

7,000,0007,000,000י חדשים"שבעה ג
משרד 

החינוך

(ביצוע מתקציב משרד החינוך)בתכנון 

Q3-14-סיום עבודה ב
מכרזטרם נקבע14' אוג14' מרץ14' אפר14' מרץ14' ינו

/אריה רפפורט

יוסי ימיני

 זוגות 3)רים נפרדים " תב4-יתנהל ב

(יחיד+גנים

4,000,0004,000,000"מעינות"תוספת שש כיתות ב
משרד 

החינוך

בתכנון

Q3-14-סיום עבודה ב
מכרזטרם נקבע14' אוג14' מרץ14' אפר14' מרץ14' ינו

/אריה רפפורט

יוסי ימיני

ס "בי" - ו'גוג"בניית מועדון 

שילה
30,00030,000

טרם 

נקבע

בגיבוש פרוגרמה

Q1-14-סיום עבודה ב
אריה רפפורטמכרזטרם נקבער"לר"לר"לר"ל14' ינו

במבנה לקהילה האתיופית הדומה בניה 

מסורתית לשימוש של מוזיאון מקומי 

בסמוך למתחם , ומקום כינוס לקהילה

טרם .הגינה הקהילתית בדרך למרחב

גובש אומדן כי הנושא טרם הוגדר 

. מקור תקציב ומועד למימוש, פרוגרמתית

הכוונה להכין תכנון ראשוני עם אומדן 

.ולחפש תורם למימון ההקמה

ל"קק20,00020,000ל"י קק" כיתות חצר ע4הקמת 

י "ביצוע ע, י המועצה"הגשת היתר ע

ל"קק

Q2-14-סיום עבודה ב

אריה רפפורטמכרזטרם נקבע14' יוני14' אפרר"ל14' מרץ14' ינו

2,000,0002,000,000ד"שיפוצי קיץ תשע
קרנות 

רשות

טרום תכנון

Q3-14-סיום עבודה ב
מכרזרפי מזור14' אוג13יולי 13מאי ר"לטרם נקבע

/טובה יוסף

יוסי ימיני

1,500,0000מצדה' מעון יום ברח
משרד 

השיכון

טרום תכנון

ז ביצוע טרם נקבע"לו
טרם נקבעמכרזטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבעטרם נקבע

 13תוספת - ס דמוקרטי "בה

כיתות
4,250,0001,000,000

משרד 

החינוך

סוף תכנון

Q3-14-סיום עבודה ב
יוסי ימינימכרזרפי מזור14' אוג14' מרץ14' פברר"ל13' דצמ

7,000,0007,000,000"שדות"' השלמת שלב ב
משרד 

החינוך

בביצוע

Q2-14-סיום עבודה ב
יוסי ימינימכרזרפי מזור14' אפרר"לר"לר"לר"ל

4,000,0000ס חקלאי" כיתות בי6בניית 
משרד 

החינוך
טרם נקבעמכרזטרם נקבע14' אפרר"לר"לר"ל14-מרץטרום תכנון

מתנהל דיון מול משרד החינוך באשר 

לפרטי פרוגרמת בינוי בית הספר

20142,000,0002,000,000ריבוד כבישים 
קרנות 

רשות
עבודות מתמשכות

עבודות 

מתמשכות
ר"ל

עבודות 

מתמשכות

עבודות 

מתמשכות

עבודות 

מתמשכות
יהודה וקניןמכרזר"ל

, ל"קק, קדמה, קרן היסוד: רשימת רחובות

, גוש חלב, נשר, בוסתן, עמל, מעפילים

ח"הפלמ', "לח


