
2015-2016רים לאישור תוכנית הפיתוח " תב

מספר

ר" תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות

 2015-20167,000מתקציב הפיתוח 

-2015ל "שיפוצי קייץ ופתיחת שנה
20165,000  

 
7,000      

   2015-20161,000אחזקת בתי ספר יסודי 

   2015-20161,000אחזקת גני ילדים 

7,0007,000

  3,500ל"תוספות למפרט משכ+ מבנה 4,020פייס. מ

פיתוח ותשתיות200ל" החזר משכ
1,730  

 6ס "ר מאושר ע" יש תב
ח"מלש

    100תשתיות מחשוב780תוספות הנדסיות- חינוך . מ
1,000    220מתכננים2015-20161,000מתקציב הפיתוח 

     85הצטיידות

    135ניהול פיקוח

מ"בצ  230    

6,0006,000

  8,302מבנה ועבודות פיתוח  930תוספת שטחי עוז לתמורה- חינוך .מ

    350תכנון יועצים 5,787הרשאה פייס לבינוי 

     90תשתיות מחשוב  332ל "החזר משכ

- תוספות הנדסיות -  צפי 
     84הצטיידות  816מחינוך  שיאושרו

    227ניהול פיקוח   85 צפי  הצטיידות 

     30תקורות
      2,000    867מ"בצ 2015-20162,000מתקציב הפיתוח 

9,9509,950

  2015-2016100מתקציב הפיתוח 

, תכנון שיפוץ מבנה הספרייה 
הצטיידות+ התאמת מבנה 

100    100        

100100

1582

בית ספר עמקים 

'שלב ב- תבור 

 9ס "ר ע" אישרנו בעבר תב

ח"מלש

1809

ספריה עמקים תכנון 

תבור
90,000$ קיימת תרומה של 

מ "שימושים כולל מעמקורות 

סעיף 

שוטף

צרכי בטיחות 

ל"ופתיחת שנה

1583
בית ספר אחוזת ברק
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2015-2016רים לאישור תוכנית הפיתוח " תב

מספר

ר" תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות מ "שימושים כולל מעמקורות 

סעיף 

שוטף

צרכי בטיחות 

ל"ופתיחת שנה
  2015-2016100מתקציב הפיתוח 

 19שיפוץ מבנה - תכנון 
והתאמתו להעברת תקשורת 

    100מחשבים/ וכיתות לימוד 

 משלח1 אומדן ראשוני כ 

100        

100100

         70ח" מלש1.3 אומדן ראשוני כ      70תכנון מגרש ספורט משולב   2015-201670מתקציב הפיתוח 

7070

        250    2016250ביצוע ב   2015-2016250מתקציב הפיתוח 

250250

100תכנון70תחבורה. מ

30ר בעבר" נפתח תב2015-201630מתקציב הפיתוח 

100100
  4,755ר פאושל" מ844' בינוי שלב א 3,885חינוך .מ

תוספות הנדסיות  צפויות 
 1,085חינוך.מ

תשתיות על+עבודות פיתוח 
1,000  

    100פתרון יבילים  260ל"החזר משכ
    140הצטיידות  400ישוב 

      1,000    345ט מתכננים"שכ 2015-20161,000מתקציב הפיתוח 
    3%170ניהול פיקוח 

     30תקורות
     90מ"בצ

6,6306,630

  2015-2016250מתקציב הפיתוח 

השלמות מתח , תכנון שיפוצים 
        250    250ואבזור, נמוך 

250250
  20151,000חידוש בתי ספר ישנים  2015-20162,000מתקציב הפיתוח 

1820

חידוש בתי ספר 

ישנים

1813

-  מרכז הסעים תכנון

עמקים תבור

1776

בית ספר הרדוף שלב 

'א
ר בהתאם בעבר" נפתח תב

1815

 תכנון-  עמק מערבי 

השלמות שיפוץ בית 

ספר

ח" מלש1.2 אומדן ראשוני כ 

1810

עמקים תבור תכנון 

19מבנה 

1811

מגרש ספורט תכנון 

משולב עמקים תבור

1812

מבנה - עמקים תבור 

מקלט + 17
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2015-2016רים לאישור תוכנית הפיתוח " תב

מספר

ר" תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות מ "שימושים כולל מעמקורות 

סעיף 

שוטף

צרכי בטיחות 

ל"ופתיחת שנה

      2,000  20161,000חידוש בתי ספר ישנים 

2,0002,000

        500    2015-2016500חיזוק מבנים   2015-2016500מתקציב הפיתוח 

500500

        200    2015100סקר מבנים מסוכנים   2015-2016200מתקציב הפיתוח 

    2016100סקר מבנים מסוכנים 

200200

 2015-20163,000מתקציב הפיתוח 

אחזקת כבישי גישה במועצה 
שידרש ' כולל מציניג

      3,000  2015+20163,000- התחבורה .למ

3,0003,000

        600    2015300תכנון   2015-2016600מתקציב הפיתוח 

2016תכנון 
300    

600600
      1,100  2015-20161,000- תוכנה 2015-20161,100מתקציב הפיתוח 
    2015-2016500- א "כ  400מתקציב שוטף 

1,5001,500
      1,000  1,000פרויקטי נגישות 2015-20161,000מתקציב הפיתוח 

1,0001,000

      1,400    2015650- א "תוכנית שנתית מול כב 2015-20161,400מתקציב הפיתוח 

    2016750א "תוכנית שנתית מול כב

1,4001,400

1807

התאמת נגישות לפי 

חוק הנגישות

1588

דרישות כיבוי אש 

במוסדות המועצה

1590

אחזקת כבישי גישה 

במועצה

1706

 פרויקטים תכנון

לזמינים

1806
GISמערכת 

1820

חידוש בתי ספר 

ישנים

1805

חיזוק מבנים 

מרעידות אדמה

1661
סקר מבנים מסוכנים
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2015-2016רים לאישור תוכנית הפיתוח " תב

מספר

ר" תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות מ "שימושים כולל מעמקורות 

סעיף 

שוטף

צרכי בטיחות 

ל"ופתיחת שנה
  2015-2016700מתקציב הפיתוח 

אחזקת אולמות ספורט גבת 
- ו "ויצ, שגיא , גורן , שמשית ,

2015350    700        

אחזקת אולמות ספורט גבת 
- ו "ויצ, שגיא , גורן , שמשית ,

2016350    

700700

  2015-2016100מתקציב הפיתוח 

 - 65 או כביש 73גישה מכביש 
בית / הכנת תבע אל בית הספר

        100    100המועצה

100100

 7,600פייס

 מושבים על מגרש 200אולם  
12,100מגרש ספורט+י "חיבור חח+קיים   

 2,400טוטו 

  350ל"החזר משכ

      1,750 2015-20161,750מתקציב הפיתוח 

12,10012,100

      1,500  1,500שרותים+ שדרוג פאויה  2015-20161,500מתקציב הפיתוח 

1,5001,500

  2015-2016300מתקציב הפיתוח 

הסכם ארוך - עבודות בטיחות 
טווח על דמי שימוש באולם

300    300        

300300

         60    100עבודות בטיחות   2015-201660מתקציב הפיתוח 

   40ר קיים "מתב

1817
אולם ספורט שגיא

1818

אולם ספורט כפר 

יהושע

1699
אולם ספורט יפעת

 11ס "ר ע" בעבר נפתח תב

ח"מלש

1816
 אופציה מכספי פייסאולם תרבות יפעת

1808

אחזקת אולמות 

ספורט ברחבי 

המועצה

1814

ע .ב. תתכנון

/ לכבישים מזרע 

מועצה
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2015-2016רים לאישור תוכנית הפיתוח " תב

מספר

ר" תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות מ "שימושים כולל מעמקורות 

סעיף 

שוטף

צרכי בטיחות 

ל"ופתיחת שנה

100100
  4,500ועדה/ מ "מנ- בית מועצה  15131,500ר  "יתרת מתב

      3,000 2015-20163,000מתקציב הפיתוח 

4,5004,500
  20151,500מ "בצ 2015-20163,000מתקציב הפיתוח 

      3,000  20161,500מ "בצ

3,0003,000
  32,460כביש   1,945תחבורה .מ

    900כיכר   800קיבץ יפעת 
מ"בצ   250נאמנות יפעת   35     

          400   400מועצה מתקציב פיתוח 

3,3953,395

    500שיקום מגרשי ספורט בישובים   500שיקום מגרשי ספורט בישובים

500500

   100מועצה מתקציב פיתוח 

ת שגיא .הרחבת שימושים בא- ע .ב.ת

        100    100 ובאלון תבור2000

100100

    500חידוש מזגנים ישנים במוסדות המועצה   500מועצה מתקציב פיתוח 
 תוגש בקשה לסיוע במסגרת 

        500התייעלות אנרגטית

500500

        455    650פרויקטים שהוגשו למשרד התשתיות   260משרד התשתיות 

     65מ"בצ   455מועצה מתקציב פיתוח 

715715

1826

שיקום מגרשי ספורט 

בישובים

1827

הרחבת - ע .ב.ת

ת שגיא .שימושים בא

 ובאלון תבור2000

 
מ"בצ

1779
 3,360₪ר " נפתח תבכבישים יפעת

1818

1819

- מבנה בית מעוצה 

מ וועדה"מנ

1828

חידוש מזגנים ישנים 

במוסדות המועצה

1829
התייעלות אנרגטית
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2015-2016רים לאישור תוכנית הפיתוח " תב

מספר

ר" תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות מ "שימושים כולל מעמקורות 

סעיף 

שוטף

צרכי בטיחות 

ל"ופתיחת שנה

כ  מתקציב "סה
     33,465הפיתוח
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