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135,024,668          
136,740,000          

673,781,257         

179,340,000          

774,763,789          

565,524,668          

169,737,411          

1,689,365,868      

7,500,000              

319,426,787          

2015-2025תוכנית אב לשנים .  א

מועצה אזורית הגלבוע

תקציב פיתוח רב שנתי

2015-2016תוכנית השקעות לשנים . ב

22,720,000            

14,857,002            

37,512,800            
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1,089,895 ₪אומןתוכנית מפורטת+ע " תב

1,089,895 ₪גדישתוכנית מפורטת+ ע " תב

1,500,000 ₪גן נר(בנים. ש)- תוכנית מפורטת + ע "תב

713,370 ₪אדיריםתוכנית מפורטת+ע " תב

722,163 ₪ברקתוכנית מפורטת+ע " תב

722,163 ₪דבורהתוכנית מפורטת+ע " תב

674,516 ₪חברתוכנית מפורטת+ע " תב

80,000 ₪רם אוןתכנון כיכר ראשית

350,000 ₪מיטבתוכנית מפורטת+ ע " תב

350,000 ₪פרזוןתוכנית מפורטת+ ע " תב

300,000 ₪גדעונה'תוכנית מפורטת שלב ב+ ע " תב

1,000,000 ₪נורית'תוכנית מפורטת שלב ב+ ע " תב

150,000 ₪מגן שאול'תוכנית מפורטת שלב ג+ ע " תב

300,000 ₪אביטלתוכנית מפורטת+ע " תב

2,365,000 ₪מוקיבלהתוכנית מפורטת+ע " תב

1,450,000 ₪סנדלהתוכנית מפורטת+ע " תב

500,000 ₪מוקיבלה תכנון פיתוח ציבורי באדמות פרטיות

500,000 ₪סנדלה תכנון פיתוח ציבורי באדמות פרטיות

500,000 ₪נעורה תכנון פיתוח ציבורי באדמות פרטיות

500,000 ₪טמרה תכנון פיתוח ציבורי באדמות פרטיות

14,857,002 ₪כ"סה

תכנון הרחבות בישובים 

תקציבהישובשם הפרוייקט
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48,600,000 180₪חבר

32,400,000 120₪ברק

32,400,000 120₪אדירים

32,400,000 120₪דבורה

32,400,000 120₪אומן

51,300,000 190₪גדיש

32,400,000 120₪מלאה

27,000,000 100₪ניר יפה

9,090,787 47₪רמת צבי

3,416,000 28₪מולדת

18,020,000 106₪חפציבה

319,426,787 1,251₪כ"סה

פיתוח תשתיות ציבוריות בהרחבות
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ישוב
מספר 

מגרשים
עלות כוללת



הישובשם הפרוייקט
כמות 
תקציבכיתות

1,250,000 1₪אומן גן ילדים

1,250,000 1₪כפר יחזקאל מעון יום

1,250,000 1₪רמת צבי גן ילדים

1,250,000 1₪רמת צבי מעון יום

1,250,000 1₪מיטב גן ילדים

1,250,000 1₪אביטל גן ילדים

1,250,000 1₪עין חרוד מאוחד גן ילדים

1,250,000 1₪ברק גן ילדים

1,250,000 1₪אדירים גן ילדים

1,250,000 1₪מלאה גן ילדים

2,500,000 2₪טייבה גן ילדים דו כיתתי

1,250,000 1₪נורית גן ילדים

2,200,000 2₪בית השיטה גן ילדים דו כיתתי

620,000 1₪גדעונה מעון יום

1,150,000 1₪חפציבה גן ילדים

1,250,000 1₪מגן שאול גן ילדים

1,250,000 1₪גדעונה גן ילדים

19₪ 22,720,000

מבני חינוך

כ"סה
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150,000אביטל שדרוג מגרש משולב

6,000,000אומן אולם ספורט

4,000,000יעל בריכת שחיה

150,000כפר יחזקאל שדרוג מגרש משולב

300,000מגן שאול שדרוג מגרש משולב

500,000מועצה תכנון מיקהל

500,000מועצה דרכים לבנות בטחוניות

5,500,000מוקיבלה מגרש כדורגל

150,000פרזון שדרוג מגרש משולב

150,000מיטב שדרוג מגרש משולב

2,000,000נעורה מועדון נוער 

300,000חפציבה שדרוג מגרש משולב

2,200,000ס אחווה"בי מגרש אתלטיקה
600,000בית אלפאאולם בית אלפא

2,200,000גן נרשדרוג הצפיה באולם

1,500,000מועצהשבילי אופנים

1,767,100מוקיבלהס "גמר בנית מתנ/מועדון נוער

6,000,000נעורהאולם אחווה

650,000סנדלהמגרש ספורט

1,100,000עמק חרודמגרשים משולבים וטריבונה

700,000גן נרשיפוץ מבנה רב תכליתי

400,000עין חרוד מאוחדשיפוץ מועדון

695,700רם אוןקירוי מגרש

37,512,800כ"סה

 ספורט תרבות ופנאי 

עלותהישובשם הפרוייקט
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2,100,000 450₪מועצהתכנון מרכז סחר בינלאומי

1,800,000 675₪מועצה'תכנון אזור תעשיה מבואות הגלבוע שלב ב

500,000 20₪גן נר'תכנון אזור תעשיה גן נר שלב ב

1,600,000 400₪מועצהתכנון אזור תעשיה עמק חרוד

500,000 ₪מועצהסובה אזור תעשיה מבואות הגלבוע

500,000 100₪מוקיבלהתכנון אזור תעסוקה

500,000 100₪נעורהתכנון אזור תעסוקה

7,500,000 1745₪כ"סה

תכנון אזורי תעשיה 

הישובשם הפרוייקט
גודל 

השטח 
בדונם

תקציב
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126,000,000

23,00012,0004,827,148'גן נר שלב א

20,00010,000

עלות תשתיות אזורי תעשיה

אזור תעשיה
שטח מגרש 

(ר"מ)
שטח מבנה 

(ר"מ)
עלות תשתית 

ציבורית

850,000210,000'מבואות הגלבוע שלב א
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135,024,668

4,197,520

893,000232,000כ"סה

'גן נר שלב ב



21,000,000ש תענך "מט

4,400,000ביוב מוקיבלה הרחבות

890,000ביוב סנדלה הרחבה

5,500,000(כללי )שידרוג תחנות שאיבה 

1,900,000ביוב נורית

1,900,000(חיבור לעמק חרוד )ביוב קיבוץ יזרעאל 

600,000ביוב פנימי כפר יחזקאל

3,800,000תחנת שאיבה כפר יחזקאל

350,000מאוחד. ח.ע

350,000איחוד. ח.ע
550,000('שלב ב)בית השיטה 

350,000שידרוג קווים- בית אלפא
800,000חפציבה

250,000מולדת שידרוג תחנת שאיבה
250,000רמת צבי שידרוג קווים מאספים

3,150,000נעורה
1,500,000טמרה הרחבה

1,600,000טמרה החלפת קווים 
1,400,000ש משנית"ת

3,000,000('שלב ב)קווי ביוב 
650,000אזור תעשייה גן נר

1,350,000ש חבר"ת
3,500,000ש יעל"ת

8,000,000שידרוג תשתיות ביישובים
4,000,000שידרוג תשתיות שוב ותיק

4,200,000שידרוג מערכת ביוב מושב רם און
5,300,000ש "מתקן תפיסה קישון וקו מחבר למט

1,600,000קולחין לשטחי מוקיבלה
54,600,000מערכת ראשית עמק חרוד

136,740,000כ השקעות"סה

תשתיות מים וביוב

היקף הפרויקטשם הפרוייקט
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