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71שיפוץ גן חדש121השבחה עתידית

50תכנון ופיתוח מרכז הישוב   

121121000
360מבנים יבילים 1402חינוך בקשה

110מועצה

110ויצו 

360360
150תוכנית כוללנית150משרד החקלאות ופיתוח הכפר

150150000
150תוכנית כוללנית150משרד החקלאות ופיתוח הכפר

150150000

1,000אומדן ראשוני500משרד החקלאות ופיתוח הכפר

500ציפורי

1,0001,000000
הלוואת פיתוח / קרנות מועצה 

20161300

מגרש ספורט  כפול עמקים תבור 

1,300כולל טריבונות, 

1,3001,300000

הלוואת פיתוח / קרנות מועצה 

 :התאמות על פי פירוט20161135

819חניות מורים+  ביצוע דרך 

 2016רים לאישור  הנהלה  יוני " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1888
/ שיפוצים במבני חינוך 

ציבור  תמרת

 שנים לא יגבו 3 במידה ותוך 
המועצה ,היטלי ההשבחה 

רשאית לחייב מתוך התקציב 
השוטף של הועד המקומי

    מבנים יבילים ויצו נהלל18892

1890
תוכנית כוללנית לפיתוח 

תשתיות חנתון

1891
תוכנית כוללנית לפיתוח 

תשתיות כפר ברוך

פיתוח חזות הישוב ציפורי1892

1893
מגרש ספורט  כפול 

עמקים תבור

1894
שינויים - עמקים תבור 

מעבר - והתאמות 

מהאתר הישן לאתר החדש

 ביצוע הסדרים זמניים 
להסדרת המשך הלימודים 

ס עמקים תבור לאחר "בביה
החזרת המבנים למזרע
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1888
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ציבור  תמרת

 שנים לא יגבו 3 במידה ותוך 
המועצה ,היטלי ההשבחה 

רשאית לחייב מתוך התקציב 
השוטף של הועד המקומי

הסדרת מפרצים חלופיים 

6לאוטובוסים

ס וגידור "גידור זמני מסביב ביה

91 כולל שערים21,27מבנים 

לרבות תשתית , הזזת עמדת שומר

18חשמל והתקנת מחסום חשמלי
הסדרת תשתיות מחשוב ותקשורת 

40כולל התנתקות ממרכזיית הטלפון 

12הסרת מבנה זמני לקיוסק

150מ"בצ

1,1351,135000
שדה יעקב350-163187 ר לתשתיות הקפיות"עדכון תב 473     תשתיות הקפיות- חינוך .מ

5,5572285,785
כולל תוספות הנדסיות - חינוך .מ

כולל הצטיידות

החברה למשק2730273

מועצה1,0001,000

500-27473

התקבלה - תשתיות הקפיות 

הרשאה

007,680387,718

230חינוך.מ

, הושעיה , נתיב , יחד: בתי ספר 

230660230890וולדורף, קישון , אל רואא 

1,0001,000

0

2302301,6602301,890

 טוטו2,40002,400
 פייס1,2007,600-1,6255,975-מגרש ספורט1625-פייס

ל" החזר משכ500350350-מסלול ריצה
2015-2016 מתקציב פיתוח 01,75001,750  אולם ספורט יפעת1699

1894
שינויים - עמקים תבור 

מעבר - והתאמות 

מהאתר הישן לאתר החדש

 ביצוע הסדרים זמניים 
להסדרת המשך הלימודים 

ס עמקים תבור לאחר "בביה
החזרת המבנים למזרע

בית ספר שדה יעקב1665

 הגדלה לקייםהתאמת הנגישות1807

http://www.eyz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tabar



מספר 

ר"תב
ר"שם תב

תקציב 

קודם

שינוי 

נדרש

תקציב 

לאחר 

עידכון

הערות

 2016רים לאישור  הנהלה  יוני " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1888
/ שיפוצים במבני חינוך 

ציבור  תמרת

 שנים לא יגבו 3 במידה ותוך 
המועצה ,היטלי ההשבחה 

רשאית לחייב מתוך התקציב 
השוטף של הועד המקומי

2016-2017 מתקציב פיתוח 13251,3251,325קרנות הרשות
 מגרש 1896ר "העברה לתב

1700-ספורט
ר מגרש הספורט" העברה לתב1,700-1,700-

 שיכון300300300שיכון.מ

-1,700-1,70012,100-1,70010,400
ס "בינוי בי ) 1557ר "יתרת  תב

1,200מגרש ספורט677(יפעת

500מסלול ריצה16991023ר "מתוך תב

1,7001,700000
כולל - חינוך .צפי הרשאה מ

799ביצוע המבנה890תוספות
חינוך. מותנה בקבלת הרשאה מ

250עבודות פיתוח154ישוב היוגב

36- מבצוע המבנה4.5%ל  "החזר משכ154מועצה
3.5%35ניהול פיקוח רשות 

260הצטיידות
15(העתקות , מדידות, אגרות)שונות 

10%108מ "בצ

1,1981,198
כולל - חינוך .צפי הרשאה מ

890תוספות

עבודות , אומדן לביצוע המבנה

995פיתוח וחיבור תשתיות
חינוך. מותנה בקבלת הרשאה מ

59תכנון172ישוב חנתון
 מותנה בקבלת התחייבות 

מהישוב
35ניהול פיקוח172מועצה

, מדידות, אגרות) תקורות נוספות 

20(ו"דוח קרקע וכ, העתקות

260הצטיידות
10%100מ "בצ

1,2341,234

אולם ספורט יפעת1699

מגרש ספורט עמק מערבי1896

2016גן ילדים היוגב 1897

2016גן ילדים חנתון 1899
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המועצה ,היטלי ההשבחה 

רשאית לחייב מתוך התקציב 
השוטף של הועד המקומי

2016800הלוואת פיתוח 

הכנה )ביצוע מעטפת קומה נוספת 

8004,5008005,300(למשרדים עתיידיים 

 1,250 הוגשה בקשה למליאה על 

ח"אש

8008004,5008005,300

15,1896205,1895,809אבן דרך 5,189רשות מקרקעי ישראל

5,1895,1896205,1895,809

1819
' קומה א- מ ועדה "מנ

מעטפת בלבד

1884
תכנון  - 2000 שגיא 

מפורט  ופיתוח תשתיות
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