
2017תוכנית פיתוח 

גורם מממן2017-אומדן לפרק תקציבי
קרנות 

הפיתוח

מימון 

חיצוני

שידרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור, הקמה

400קרנות הרשות400שיפוץ מתחם השוק הישן572

1,000קרנות הרשות1,000שיפוץ מבנה בית האיכר573

800קרנות הרשות800שיפוץ חנויות במרכז המושבה600

700קרנות הרשות700עבודות פיתוח רחבת השוק הישן601

2602,940מפעל הפיס3,200הקמת מועדון פיס  קהילתי במערב המושבה616

150קרנות הרשות150מבנה יביל קבוצת פטנק674

500קרנות הרשות500תוכנית התחדשות עירונית750

2001,600מפעל הפיס31,800מבנה לתנועת נוער 753

2001,600מפעל הפיס21,800מבנה לתנועת נוער 754

100500משרד הדתות600הקמת בית כנסת לעדה האתיופית771

2002,340מפעל הפיס2,540בניית מבנה תנועת נוער בחקלאי778

5001,400משרד החינוך1,900י אתרוג"בינוי גנ779

8090משרד הבטחון170שדרוג חדר הנצחה ביד לבנים785

0658משרד החינוך658ס אלישבע"שיפוץ והתאמות ביה804

2,500קרנות הרשות20172,500שיפוצי קיץ חדש

7002,800משרד החינוך3,500 כיתות וחלל מבואה ביהס מרחבים6תוספת חדש

6002,600משרד החינוך3,200ס שדות" כיתות בה6תוספת חדש

1,9005001,400בסמת רותם' " גנ2בניית חדש

500500בעלים1,000שיפוץ אולם ספורט מדרשיית נועם809

392208משרד החינוך600שינויים והתאמות בביהס אלונים807

חדש

, שרת: ס"התקנת מערכת גילוי אש בבתי

200300משרד החינוך500ישורון, מרחבים, נועם

02,910ת.מ.משרד הת2,910מורן' בינוי מעון יום ברחחדש

07,800משרד החינוך7,800הקמת אגף מעבדות ואודיטוריום בחקלאיחדש

808

, כרכור, נגישות במוסדות חינוך מורשה

0440משרד החינוך440רבין, אלונים

40,56810,48230,086שידרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור, הקמה



2017תוכנית פיתוח 

גורם מממן2017-אומדן לפרק תקציבי
קרנות 

הפיתוח

מימון 

חיצוני

תחבורה ובטיחות, כבישים

504

- ו1028עות "י תב"תכנון וסלילת כבישים עפ

1,300קרנות הרשות6481,300

200קרנות הרשות200שדרוג תשתיות בנווה פרדסים530

800קרנות הרשות800סגולה ותלפיות' סלילת רח625

1,000קרנות הרשות1,000ריבוד והרחבת כבישים643

150קרנות הרשות150סלילת סמטת פאר713

600קרנות הרשות600סלילת סמטת מתתיהו714

724

הסדרים בטיחותים בצומת ' תכ

2080משרד התחבורה100חבצלת/הדקלים

70380משרד התחבורה450תחנת הסעה ישורון774

250קרנות הרשות250סלילת חניה ציבורית791

1,100קרנות הרשות1,100ט"תרפ' סלילת רחחדש

600קרנות הרשות600סלילת רחוב רעותחדש

5005,000הסכם פיתוח5,500הגלעד מול מתחם תבורי' פיתוח רחחדש

100400משרד התחבורה500הכנת תוכנית אב לבעיית תחבורה ביישובחדש

10050משרד התחבורה150סימון כבישים והתקני בטיחותחדש

100קרנות הרשות100מייסדים' הסדרים בטיחותיים ברחחדש

75175משרד התחבורה250נועם" תחנת הסעה בהסחדש

66154משרד התחבורה220מושב/צומת אחוזהחדש

3991משרד התחבורה130הציונות/הסדרת צומת סמטת רותםחדש

13,4007,0706,330תחבורה ובטיחות, כבישים



2017תוכנית פיתוח 

גורם מממן2017-אומדן לפרק תקציבי
קרנות 

הפיתוח

מימון 

חיצוני

ביוב וניקוז, פיתוח תשתיות מים

900קרנות הרשות900עבודות תיעול וניקוז397

4,000קרנות הרשות4,000רכישה והחלפת מדי מיםחדש

1,000קרנות הרשות1,000ת דרך השדה"קווי ביוב אזהחדש

810

פאר , מתתיהו ' הנחת קווי מים וביוב ברח

600קרנות הרשות600והמייסדים

350קרנות הרשות350הנחת קווי מים וביוב ברחוב נויחדש

304קרנות הרשות304המסילה' שידרוג קווי מים ברחחדש

300קרנות הרשות300שידרוג תחנת שאיבה בנווה אשרחדש

300קרנות הרשות300רעות' שדרוג קו מים והנחת קו ביוב ברחחדש

חדש

שיפוץ מבנים ורכישת - שידרוג מתקני מים 

200קרנות הרשות200ציוד

200קרנות הרשות200ט"תרפ' שידרוג קווי מים ברחחדש

חדש

הקמת קו ביוב רחוב הצפירה בין הלבונה 

60קרנות הרשות60לבוטנים

8,2148,2140ביוב וניקוז, פיתוח תשתיות מים

פיתוח שכונות

536

ע "תב-פיתוח מתחם שכונת מערב המושבה 

750קרנות הרשות1070750

500קרנות הרשות500 שיכון עובדים24/פיתוח תוכנית ש686

2,500תכנון פרוייקט הטריז758

רשות מקרקעי 

02,500ישראל

02,000משרד השיכון2,000רחוב שלדג - 648/מתחם שחדש

7692,700/ש- פיתוח שכונת משמרות חדש

רשות מקרקעי 

02,700ישראל

8,45001,2507,200פיתוח שכונות



2017תוכנית פיתוח 

גורם מממן2017-אומדן לפרק תקציבי
קרנות 

הפיתוח

מימון 

חיצוני

איכות הסביבה, מתקני ספורט, פים"פיתוח שצ

100100משרד הפנים200"באמונה"פיתוח שכונת 635

0200משרד הפנים200הצבת מתקני שעשועים688

225275טוטו500בניית טריבונות מגרש כדורגל763

400קרנות הרשות400פ יובלים"השלמת עבודות פיתוח בשצ770

250קרנות הרשות250רכישת והתקנת ריהוט רחוב803

250250קרנות הרשות500ס שבילים"הקמת מגרש ספורט בבהחדש

חדש

התאמת מגרש ספורט ממלכתי כרכור 

200קרנות הרשות200לשימוש הקהילה

100קרנות הרשות100פ הוואדי"פארק מים זורמים בשצחדש

0300משרד הפנים300שיקום גן ציפוריםחדש

0300משרד הפנים300(מוסקוביץ)שיקום גן אסתר חדש

0300משרד הפנים300הצללות בגני משחקיםחדש

500קרנות הרשות50תחרות אדריכלית להקמת רחבה יד לבניםחדש

3,3001,5751,725איכות הסביבה, מתקני ספורט, פים"פיתוח שצ



2017תוכנית פיתוח 

גורם מממן2017-אומדן לפרק תקציבי
קרנות 

הפיתוח

מימון 

חיצוני

וועדה מקומית ותכנון עיר

50קרנות הרשות50משקי עזר צפון309

180קרנות הרשות180לב המושבה-1169/ע ש"פיתוח מתחם תב551

60קרנות הרשות60החלפת שטחים-עות נקודתיות"תב596

50קרנות הרשות50ע פרדס חנה על הפארק"תב599

0280משרד הפנים280הצטיידות הועדה719

100קרנות הרשות100גן עוז/ הכנת תבע שכונת מגד 788

7200440280וועדה מקומית ותכנון עיר

74,65229,03145,621סכום כולל


