
מועצה קרן ר"תב' מסשם הפרויקטסעיף

ח"פיתוח בש

מליאה 

30/1/18

מליאה 

27/3/18

מליאה 

1/5/18

מליאה 

26/6/18

מליאה 

31/7/18

מליאה 

4/9/18

מליאה 

26/12/18

יתרה מתקציב 

פיתוח

              500,000-      559500,000ניהול פרויקטים במערכת החינוך

              800,000-      717800,000בניית שלושן ילדים

         10,000,000-   2,000,000     4,000,000   20189184,000,000שיפוצי קיץ 

              245,729-        518-527245,729שדרוג מערכות בבתי ספר

              450,000-        890450,000גן יביל בחבצלת השרון

           2,000,000-   8692,000,000'ס קדם שלב ג"בי

           1,500,000-   4961,500,000ס מבואות ים"תכנון לצורך הקמת בי

              320,000-        928320,000שדרוג אולם ספורט בעין החורש

 כיתות גן ילדים ב הלוי ג יאשיה 4הקמת 

אחיטוב וחבצלת

929250,000        -250,000              

-                        

-                        

 1,934,271            -                   2,000,000  4,570,000    3,500,000  695,729       5,300,000   18,000,000   כ"סה

              150,000-        888150,000הסדרת בטיחות במתקני ספורט בישובים

              500,000-        681500,000מתקני ספורט

              760,000-        934760,000שיפוץ יסודי בבריכת יכון

-                        

 210,000-              -                     -                 -                 760,000       650,000       1,200,000     כ"סה

                70,000-           78970,000שילוט ומיספור לתחנות הסעה בישובים

              700,000-        921700,000שדרוג מועדוני נוער בישובי המועצה

           3,000,000-     5853,000,000סיוע ושידרוג מבנה ציבור בישובים

              600,000-        909600,000הרחבת בת חפר

           3,100,000-     9393,100,000סלילת כבישים ומדרכות בבית חרות

           2,500,000-   9402,500,000סלילת כבישים ומדרכות בית ינאי

              500,000-      942500,000בניית מרפאה אזורית בקדם

                        -       8011,000,000סלילה בישובים

 470,000-            1,000,000      3,000,000  3,100,000    4,370,000    11,000,000   כ"סה
              599,988-        919599,988'בורגתה שלב א-ביצוע שביל אופנים חניאל

                85,714-        91285,714 לבת חן5710תכנון מעגל תנועה בכביש 

 כניסה למיתחם 5803תכנון מ תנועה בכביש 

יכון בסמוך למושבים גן יאשיה אמץ

913

85,714        -85,714                

           1,000,000-     9251,000,000סלילת כביש לבין יקיר בית חזון

           2,000,000-   9272,000,000סלילת רחוב נבטים הדר עם

           1,200,000-   4311,200,000קרן לפיתוח מושב אחיטוב

                21,429-        201894321,429סימון כבישים והתקני בטיחות 

             94490,000תכנון כביש מחבר בין נעורים לביתן אהרון

                        -             570094590,000תכנון מעגל תנועה צומת העוגן 

                        -           948500,000ע שושנת העמקים"תב

 4,172,845-         680,000         21,429       3,200,000  1,599,988    171,428      1,500,000     כ"סה

              600,000-           300,000        460300,000עמק חפר. א.הכנת תוכנית אב למ

              500,000-           682500,000תשתיות מנהל ותכנון במועצה

              650,000-           946650,000חידוש מערכות בבית המועצה

 250,000             1,450,000      300,000       2,000,000     כ"סה
              600,000-      300,000        591300,000תכנית אזורית למיצוב החקלאות

              504,099-      603504,099(רכישת מיכלי אצירה)תשתיות הפרדה 

              110,000-      706110,000חקלאות תומכת סביבה

              200,000-        931200,000חידוש מערכת מים לחוות הנוי

-                        

 414,099-              -                   300,000     200,000       300,000       614,099      1,000,000     כ"סה

 1,000,000          1,000,000     הנגשה

 2,000,000          2,000,000     197. תביעות פיצויים לפי ס

 GIS938        350,000    2,000,000         -1,650,000תכנית מתאר ב 

 2,000,000          2,000,000     שונות

 3,350,000            -                     -               2,000,000      -                 5,350,000     כ"סה

   40,050,000   6,085,527    7,915,717  6,700,000    5,530,000    5,100,000  5,321,429      3,130,000             267,327 

תיירות איכות סביבה וחקלאות

שונות

₪  - 2018תכנית פיתוח ממקורות המועצה לשנת 

כולל - בינוי ושיפוץ מבני חינוך - חינוך 

אולם עין החורש

ספורט

תשתיות ומבני ציבור ביישובים

כבישים וצמתים ביישובים

תשתיות מנהל ותכנון במועצה


