
מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

עבודות קבלניות 500       צ"מע
440          

           18ניהול פיקוח

מ"בצ
42           

       500           500 

 70        חינוך.מ
עבודות +מבנה יביל 

          150פיתוח וחיבורים

 ) 2012 מתוך תקציב בטיחות 

( 1657ר "תב
        80 

       150           150 

 600       2012/2013תקציב פיתוח 






קירצוף,

חידוש
אספלט,

גידור
ושערים
230           

מסלולי
ריצה
200           



מתקנים,
סימון,
צביעה
110           

           10פיקוח

מ"בצ
50           

600      600          

 324        חברת ביטוח
 עדכון כספי ביטוח

 324       - קרנות מועצה

   -       

שדרוג מגרש הספורט- ס עמק מערבי  "ביה1557

שיפוץ אולם ספורט גבת 1563

 11/11/12רים לאישור  מליאה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1702
השלמת תאורה ועבודות - כביש גישה שמשית 

ריבוד

מבנה יביל הרדוף1702



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

 11/11/12רים לאישור  מליאה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1702
השלמת תאורה ועבודות - כביש גישה שמשית 

ריבוד

חלק -  הלוואה חומש 

המועצה
י הישוב"ביצוע ע 120       

120          

       120           120 

 תכנון 12.50       ישוב
25           

 12.50      הלואה חומש קטן-  מועצה 

        25            25 

 300        קרנות
 תכנון עד לקבלת 

          300הרשאות שונות

       300           300 

 קבלן מבנה 700       החינוך. מ
1,120        

 חיבור תשתיות על 250       חומש קטן-  מועצה 
50           

 תכנון 410        ישוב
60           

           40ניהול פיקוח

, מדידות ,  אגרות 

           30,העתקות 

מ"בצ  
60           

      1,360         1,360 

ר לאחר "עדכון תב-  ₪ 1000ס "ר נפתח ע" התב

תכנון מפורט

תכנון מתחם הגנים - היוגב - חומש קטן 1704

ציבור / תכנון מבני חינוך 1705

גן ילדים אלוני אבא1670

שיפוץ מועדון - חומש קיבוץ מרחביה 1703



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

 11/11/12רים לאישור  מליאה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1702
השלמת תאורה ועבודות - כביש גישה שמשית 

ריבוד

אומדן לביצוע מבנה 755       החינוך. מ
585          

פיתוח מגרש 220       חומש קטן-  מועצה 
200          

 תשתיות על 220        ישוב
150          

           60תכנון

 ניהול פיקוח
25           

 תקורות נוספות
30           

           25 הצטיידות

מ"בצ  
120          

      1,195         1,195 

          970 קבלן מבנה 755       החינוך. מ

 חיבור תשתיות על 220       חומש קטן-  מועצה 
50           

 תכנון 220        ישוב
60           

ניהול פיקוח
35           

, מדידות ,  אגרות 

           30,העתקות 

מ"בצ  
50           

      1,195         1,195 

אומדן לביצוע מבנה 700       החינוך. מ

585          

גן ילדים כפר יהושע1671

ר לאחר "עדכון תב-  ₪ 1000ס "ר נפתח ע" התב

תכנון מפורט

גן ילדים בלפוריה 1673

ר לאחר "עדכון תב-  ₪ 1000ס "ר נפתח ע" התב

תכנון מפורט

גן ילדים אחוזת ברק 1672

ר לאחר "עדכון תב-  ₪ 1000ס "ר נפתח ע" התב

תכנון מפורט



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

 11/11/12רים לאישור  מליאה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1702
השלמת תאורה ועבודות - כביש גישה שמשית 

ריבוד

 פיתוח ותשתיות 190       חומש קטן-  מועצה 
250          

 תכנון 190        ישוב
65           

3.5%ניהול פיקוח  
30           

 הצטיידות
25           

מ"בצ  
125          

      1,080         1,080 

 ביצוע מבנה 760       החינוך. מ
1,125        

 250       חומש קטן-  מועצה 
 ) פיתוח בסיסי 

(עבודות עפר ומסלעה 
75           

 תכנון 380        ישוב
60           

ניהול פיקוח
40           

 תקורות נוספות
30           

מ"בצ  
60           

      1,390         1,390 

אומדן לביצוע מבנה 760       החינוך. מ
995          

 פיתוח ותשתיות 250       חומש קטן-  מועצה 
50           

גן ילדים חנתון 1669

ר לאחר "עדכון תב-  ₪ 1000ס "ר נפתח ע" התב

תכנון מפורט

גן ילדים כפר יהושע1671

ר לאחר "עדכון תב-  ₪ 1000ס "ר נפתח ע" התב

תכנון מפורט

גן ילדים הושעיה1688

ר לאחר "עדכון תב-  ₪ 1000ס "ר נפתח ע" התב

תכנון מפורט



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

 11/11/12רים לאישור  מליאה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1702
השלמת תאורה ועבודות - כביש גישה שמשית 

ריבוד

 תכנון 240        ישוב
60           

           30ניהול פיקוח
, מדידות ,  אגרות 

           30,העתקות 

 הצטיידות
25           

מ"בצ  
60           

      1,250         1,250 

 קבלן 200       השיכון. מ
247          

3.8%ניהול פיקוח  57        מנשיה זבדה-  ישוב 
10           

       257           257 

 150        משרד התחבורה
150          

       150           150 

 שכר מתכנן 250        משרד החינוך
350          

 100       2012/2013 תקציב פיתוח 

שיפוץ מסלול  שדה תעופה מגידו 1524

ס הרדוף "תכנון בי1708

גן ילדים חנתון 1669

ר לאחר "עדכון תב-  ₪ 1000ס "ר נפתח ע" התב

תכנון מפורט

כבישים פנימים מנשיה זבדה 1655
ח כספי משרד השיכון" אש200ר נפתח על " התב



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

 11/11/12רים לאישור  מליאה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1702
השלמת תאורה ועבודות - כביש גישה שמשית 

ריבוד

       350           350 

  7,000       משרד הפנים
7,000        

      7,000         7,000 

ס אחוזת ברק "בי

 נפתח במליאות קודמות 

2013/2012תקציב פיתוח 
ע ותכנון ראשוני"תב 150         

120          

קרקע 700       2012/2013 תקציב פיתוח 
730          

 850          כ "סה 850        

תוכנית אב ישובית לגמלאים 1580

השתתפות משרד הפנים ₪ 11,250,000ר נפתח " התב

ח " אש750נפתח במליאה קודמת  
1583

ס הרדוף "תכנון בי1708


