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 2018תוכנית פיתוח 

 מס' תבר
שם 

 הפרויקט
-אומדן ל
2018 

גורם 
 מימון

קרנות 
 הפיתוח

מימון 
 חיצוני

 הקמה, שידרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור
     

616 
הקמת מועדון פיס  קהילתי במערב 

 המושבה
הפיסמפעל  3,500  0 2,878 622 

 0 600 0 קרנות הרשות 600 פרוייקט התחדשות עירונית 664

 0 750 0 מפעל הפיס 750 מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד 753

 0 800 200 מפעל הפיס 1,000 מבנה לתנועת נוער בני עקיבא 754

 0 0 300 קרנות הרשות 300 עבודות איטום במבנה ציבור 790

808 
במוסדות חינוך מורשה, כרכור, נגישות 

 אלונים, רבין
 0 400 0 משרד החינוך 400

811 
התקנת מע' גילוי אש 

 בביה"ס:שרת,נועם,מרחבים וישורון
 0 200 300 משרד החינוך 500

860 
התאמת נגישות במוס"ח: 

 שילה,שרת,ישורון,חקלאי ומרחבים
 0 550 0 משרד החינוך 550

 0 182 218 משרד החינוך 400 עבודות חשמל בביהס חקלאי 866

כיתות שמע בביהס כרכור 2 874  0 60 0 משרד החינוך 60 

 0 30 0 משרד החינוך 30 כיתת שמע בביה"ס חקלאי 875

 0 30 0 משרד החינוך 30 כיתת שמע בביה"ס מעיינות 876

 0 0 50 קרנות הרשות 50 שיפוץ מקווה רחוב חשמונאים חדש

לימודי רכישת מבנה יביל למרכז חדש  0 0 130 קרנות הרשות 130 

 0 0 200 קרנות הרשות 200 שיפוץ חזיתות מבנה המתנ"ס חדש

 0 0 300 קרנות הרשות 300 שיפוץ מבנה מסחרי במרכז המושבה חדש

 0 0 500 קרנות הרשות 500 העברת משרדי אגף גביה ופיקוח חדש

 0 0 1,000 קרנות הרשות 1,000 שיפוץ בניין המועצה חדש

 חדש
הקמת משרדי אגף הנדסה וועדה 

 מקומית
 0 0 1,500 קרנות הרשות 1,500

2018שיפוצי קיץ  חדש  0 0 2,000 קרנות הרשות 2,000 

 0 3,150 0 תמ"ת 3,150 בינוי מעון יום ברח' מורן חדש

 0 1,400 800 משרד החינוך 2,200 בינוי שתי כיתות גן בסמ' רותם חדש

 חדש
בבה"ס  תכנון אגף חטיבה צעירה

 מרחבים
 0 250 0 משרד החינוך 250

כיתות גן ברח' דגניה 2תכנון  חדש  0 100 0 משרד החינוך 100 

כיתות גן ח"מ 3תכנון  חדש  0 150 0 משרד החינוך 150 

 חדש
תכנון אודיטוריום וחדרי מעבדה בבה"ס 

 חקלאי
 0 500 0 משרד החינוך 500

 חדש
-תכנון הרחבת בה"ס ממלכתי כרכור ל

כיתות 24  
 0 250 0 משרד החינוך 250

 חדש
שיפוץ מבנה בשד' הציונות והכשרתו 

 לבה"ס לח"מ
 0 1,000 0 משרד החינוך 1,000

 21,400 סה"כ הקמה, שידרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור
 

7,498 13,280 622 
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מס' 
 תבר

 שם הפרויקט
-אומדן ל
2018 

 גורם מימון
קרנות 
 הפיתוח

מימון 
 חיצוני

מס' 
 תבר

 וועדה מקומית ותכנון עיר
     

 0 0 50 קרנות הרשות 50 משקי עזר צפון 309

החלפת שטחים-תב"עות נקודתיות 596  0 0 100 קרנות הרשות 100 

 0 0 100 קרנות הרשות 100 תב"ע פרדס חנה על הפארק 599

 0 200 0 משרד הפנים 200 הצטיידות הועדה 719

 0 0 50 קרנות הרשות 50 הכנת תבע שכונת מגד / גן עוז 788

 500 סה"כ וועדה מקומית ותכנון עיר
 

300 200 0 

      

 כבישים, תחבורה ובטיחות
     

 0 1,400 0 רכבת ישראל 1,400 הרחבת חניון הרכבת 467

496 
-סלילת רח' הדרור מרח' המעלה

 שלומציון
 800 0 0 הלוואה 800

533 
סלילת רח' המושב בין הגליל  לדרך 

 הבנים
 0 0 1,600 קרנות הרשות 1,600

622 
הסדרת דרך למרחב מרח' שבי ציון עד 

 ההדרים
500 

משרד 
 התחבורה

100 400 0 

 0 0 500 קרנות הרשות 500 ריבוד והרחבת כבישים 643

 100 התקנת מדרכות בצומת אחוזה/המושב 726
משרד 
 התחבורה

20 80 0 

 1,200 0 0 הלוואה 1,200 סלילת חניה ציבורית 791

 1,200 0 0 הלוואה 1,200 סלילת רחוב תרפ"ט 815

 1,300 0 100 הלוואה 1,400 סלילת רחוב רעות 816

 500 תחנת הסעה בביה"ס נועם 821
משרד 
 התחבורה

100 400 0 

827 
תכנון הסדרי בטיחות צומת הדרים 

 הדרור
60 

משרד 
 התחבורה

12 48 0 

 100 ביצוע הסדרי בטיחות צ' אחוזה / נעורים 858
משרד 
 התחבורה

20 80 0 

 0 0 250 קרנות הרשות 250 סלילת מדרכה ברחוב היוגב 865

 0 0 200 קרנות הרשות 200 פריצה והסדרת דרך רח' אשל/חרמון 873

 חדש
סלילת מגרש חניה ברחוב קנאים 

 הבריגדה
 0 0 40 קרנות הרשות 40

 0 0 70 קרנות הרשות 70 הרחבת חניה במרכז פיס זהב באחוזה חדש

 חדש
קו ניקוז ופיתוח נוף בשד' הנדיב בין 

 פיק"א ליוגב
 0 0 100 קרנות הרשות 100

 חדש
הסדרת כניסה בטיחותית לבה"ס 

 מעיינות 
100 

משרד 
 התחבורה

20 80 0 

 חדש
סלילת מדרכות ברחוב היוגב מרחוב 

 האלון לאחוזה
 0 0 115 קרנות הרשות 115

 0 0 150 קרנות הרשות 150 סלילת מדרכות ברחוב חרובים קוממיות חדש

 חדש
סלילת מגרש חניה של משרדי המועצה 

 מול בה"ס אלונים
 0 0 150 קרנות הרשות 150
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מס' 
 תבר

 שם הפרויקט
-אומדן ל
2018 

 גורם מימון
קרנות 
 הפיתוח

מימון 
 חיצוני

מס' 
 תבר

       

 250 הסדרי בטיחות ברחוב המייסדים חדש
משרד 
 התחבורה

50 200 0 

צומת אחוזה/מושב הסדרת חדש  250 
משרד 
 התחבורה

50 200 0 

 חדש
ביצוע הסדרים בטחותיים בצומת 

 הדקלים/חבצלת
250 

משרד 
 התחבורה

50 200 0 

 חדש
סלילת מדרכה צפונית ברחוב אחוזה 

 מהיוגב עד המייסדים
 0 0 300 קרנות הרשות 300

 0 0 500 קרנות הרשות 500 סלילת מתחם לוקר חדש

נויסלילת רחוב  חדש  0 1,200 0 הסכם פיתוח 1,200 

 2,000 הסדרת צומת הפניה לרכבת חדש
משרד 
 התחבורה

400 1,600 0 

 חדש
סלילת כיכר בצומת דרך הים אורנים רבי 

 עקיבא
8,000 

משרד 
 התחבורה

1,600 6,400 0 

 חדש
ביצוע הסדרי  בטיחות בצומת 

 תחיה/זמיר/יונה
750 

משרד 
 התחבורה

150 600 0 

הסדרי בטיחות בצ' הדרים/הדרורביצוע  חדש  800 
משרד 
 התחבורה

160 640 0 

 24,835 סה"כ כבישים, תחבורה ובטיחות
 

6,807 13,528 4,500 

      

 פיתוח שכונות
     

536 
-פיתוח מתחם שכונת מערב המושבה 

1070תב"ע   
 0 0 300 קרנות הרשות 300

שיכון עובדים 24פיתוח תוכנית ש/ 686 הרשותקרנות  500   500 0 0 

 450 550 0 חח"י 1,000 התייעלות אנרגטית בשיתוף חב' חשמל 739

 0 15,000 0 רמ"י 15,000 פרוייקט הטריז 758

 0 8,000 0 הסכם פיתוח 8,000 עבודות פיתוח מתחם תבורי 775

769ש/-פיתוח שכונת משמרות חדש  0 2,700 0 רמ"י 2,700 

רחוב שילדג - 648מתחם ש/ חדש  0 4,000 0 משרד השיכון 4,000 

 31,500 סה"כ פיתוח שכונות
 

800 30,250 450 

    
     

 פיתוח תשתיות מים, ביוב וניקוז
     

 900 0 0 הלוואה 900 עבודות תיעול וניקוז 397

 0 1,500 קרנות הרשות 1,500 עבודות מים 755
 

 0 1,500 קרנות הרשות 1,500 עבודות ביוב 756
 

והחלפת מדי מיםרכישה  818  0 0 750 קרנות הרשות 750 

 0 0 750 קרנות הרשות 750 שידרוג תחנת שאיבה בנווה אשר 819

 1,000 0 0 הלוואה 1,000 קווי ביוב אזה"ת דרך השדה 820

 0 0 350 קרנות הרשות 350 הנחת קווי מים וביוב ברחוב נוי 822

 0 0 150 קרנות הרשות 150 שידרוג קווי ביוב ברח' תרפ"ט 823

824 
שידרוג קו מים והנחת קו ביוב ברח' 

 רעות
 0 0 100 קרנות הרשות 100
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מס' 
 תבר

 שם הפרויקט
-אומדן ל
2018 

 גורם מימון
קרנות 
 הפיתוח

מימון 
 חיצוני

מס' 
 תבר

 0 0 300 קרנות הרשות 300 שידרוג קווי מים ברח' המסילה 839

הרשותקרנות  250 שידרוג קווי מים ברח' הדקלים 854  250 0 0 

 0 0 150 קרנות הרשות 150 שידרוג קווי מים ברח' נילי 855

856 
מתקני מים שידרוג בריכת הנשיא 

 ורכישת ציוד
 0 0 400 קרנות הרשות 400

 0 1,000 0 קרן שיקום 1,000 החלפת קו ביוב למט"ש עירון 857

 0 0 100 קרנות הרשות 100 הקמת קו ביוב ברח' השחר חדש

 0 0 700 קרנות הרשות 700 הנחת קוי מים וביוב במתחם לוקר חדש

 0 2,000 0 קרן שיקום 2,000 רכישת קווי מקורות חדש

 11,900 סה"כ פיתוח תשתיות מים, ביוב וניקוז
 

7,000 3,000 1,900 

      

 שצ"פים, מתקני ספורט, איכות הסביבה
     

623 
 כתות בי"ס ע"ש מ.בגין 13תוספת 

 )שבילים/דמוקרטי(
 0 440 160 משרד החינוך 600

 0 0 250 קרנות הרשות 250 התאמת מתקני שעשועים לתקן 694

 0 0 150 קרנות הרשות 150 רכישת והתקנת ריהוט רחוב 803

813 
התאמת מגרש ספורט ממלכתי כרכור 

 לשימוש הקהילה
 0 0 100 קרנות הרשות 100

 1,000 700 0 משרד הפנים 1,700 שדרוג גנים ציבוריים 848

 0 386 0 משרד הפנים 386 שדרוג גן הציפורים 877

 0 0 250 קרנות הרשות 250 שידרוג מלתחות במגרש כדורגל חדש

 חדש
מגרש ספורט דשא סינטטי ליד בה"ס 

 מרחבים
 0 500 0 טוטו 500

 0 508 0 משרד הפנים 508 רכב טיאוט חדש

 0 800 0 מפעל הפיס 800 קירוי מגרש ספורט בשדות חדש

 5,244 סה"כ שצ"פים, מתקני ספורט, איכות הסביבה
 

910 3,334 1,000 

    
     

 95,379   סה"כ 
 

23,315 63,592 8,472 
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 )אש"ח(סיכום פי פרקים עיקריים 

 

 

 

 

%תקציבפרק תקציבי
קרנות 

הפיתוח

מימון 

חיצוני
הלוואה

31,50033%80030,250450פיתוח שכונות

24,83526%6,80713,5284,500כבישים, תחבורה ובטיחות

הקמה, שידרוג ושיפור בטיחות 

מבני ציבור
21,40022%7,49813,280622

11,90012%7,0003,0001,900פיתוח תשתיות מים, ביוב וניקוז

שצ"פים, מתקני ספורט, איכות 

הסביבה
5,2445%9103,3341,000

5001%3002000וועדה מקומית ותכנון עיר

95,379100%23,31563,5928,472סה"כ

, פיתוח שכונות
31, 00 ,33 

, כבישים
תחבורה 
, ובטיחות

24,83  ,26 

שידרוג , הקמה
ושיפור בטיחות 

,  מבני ציבור
21,400 ,22 

פיתוח תשתיות  
, ביוב וניקוז, מים

11,900 ,12 

מתקני  , פים"שצ
איכות  , ספורט
, 244, , הסביבה

6 

וועדה מקומית 
, 00 , ותכנון עיר
1 
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 )אש"ח( סיכום לפי גורם מימון

 

 

  

%תקציבגורם מימון

23,31524%קרנות הרשות

17,70019%רמ"י

10,92811%משרד התחבורה

9,20010%הסכם פיתוח

8,4729%הלוואה

5,2285%מפעל הפיס

4,0004%משרד השיכון

3,1503%תמ"ת

3,0003%קרן שיקום

5,5426%משרד החינוך

1,7942%משרד הפנים

1,4001%רכבת ישראל

6001%חיוב בעלים

5501%חח"י

5001%טוטו

95,379100%סיכום

23,315

17,700

10,928

9,200
8,472

5,228
4,000

3,1503,000

5,542

1,7941,400
600550500
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 ביצוע לפי שנים )אש"ח(

 

 

אומדן/ביצועשנהאומדן/ביצוע

201895,379אומדן

201745,000אומדן

201640,764ביצוע

201532,865ביצוע

201447,822ביצוע

201364,857ביצוע

201241,816ביצוע

201131,384ביצוע

201029,926ביצוע

200914,463ביצוע

200825,054ביצוע
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