
 מהנדס הועדה: לאוניד גינזבורג                                                                                                   אגף: הועדה לתכנון ובניה , מחלקת פרויקטים

 מנהלת פרויקטים: בנישטי ג'נט                                                                                                                                                                                                               

 סטטוס פרויקטים מועצתיים

 16נמסרו ,  8לקראת ביצוע , 3בביצוע ,  91בתכנון , 4הסתיימו  

 סטטוס תקציב מאושר תקציב הפרויקטתיאור  ישוב

תוספת לביס' שש שנתי/חט"ב נחשון תחום קריית  מועצה
 כיתות 17-המועצה

 הסתיים ₪ 7.574.657 משרד החינוך
9/2016 

מפעל הפיס + תקציב  מ"ר 540הקמת בית תרבות בשטח של כ רינתיה
 פיתוח

 הסתיים ₪ 3.214.000
7/2016 

 הסתיים ₪ 1.200.000 פיתוחתקציב  קירוי מגרש ספורט גינתון
8/2016 

 הסתיים ₪מיליון  9 -כ משרד התחבורה +פיתוח תכנית פיתוח ותשתיות מים וביוב מועצה
8/2016  

 ₪ 1.785.914 תקציב פיתוח בית תרבות האסם טירת יהודה
 )מועצתי + פיתוח(

 בביצוע

 ₪ 3.369.213 מפעל הפיס בית תרבות שילת 
 פיס יתרה פיתוח( 1.5)

 בביצוע

 ₪מיליון  20-כ משרד החינוך כיתות חדש )בני עטרות (  24הקמת ביס  מועצה
פיס+ משרד החינוך( היתרה  18.616)

 מימון מועצתי

 בביצוע

 בביצוע )משרד הפנים(₪ מיליון  3.5כ ביטוח לאומי מרכז לתשושי נפש עמותה לקשיש

 ₪   800.000 מועצתיתקציב  כביש והסדרת מדרכות וחניה בן שמן
 )מועצתי(

 לקראת ביצוע

 ₪ 2.000.00  /מועצתימפעל הפיס מועדון קן הנוער בן שמן
 פיס יתרה פיתוח( 1.5)

 לקראת ביצוע

פיתוח +כיכרות + צמתים, הסדרי  2הסדרת כביש מס'  אחיסמך
 בטיחות למבנים ציבוריים 

משרד התחבורה תקציב 
 פיתוח כבישיםו

 ₪מיליון  8-10כ 
כבישים /מיליון 3/משר)

 אחיסמך/מועצה/פיתוח(

 לקראת ביצוע

 ₪ 1.300.000-כ מועצתיתקציב  הצד הדרומי-המשך הכביש ביישוב בית נחמיה
 )מועצתי/פיתוח(

 לקראת ביצוע

 ₪ 1.805.292 /מועצתימשרד התחבורה הסדרי בטיחות למוסדות ציבור חדיד
 מ.תחבורה היתרה מועצתי/פיתוח(1.100)

 לקראת ביצוע



 רגמהנדס הועדה: לאוניד גינזבו                                                     לתכנון ובניה , מחלקת פרויקטים אגף: הועדה

 בנישטי ג'נטמנהלת פרויקטים:                                                                                                                                 

 סטטוס פרויקטים מועצתיים

 16נמסרו ,  8לקראת ביצוע , 3בביצוע ,  91בתכנון , 4הסתיימו  

 סטטוס תקציב מאושר תקציב תיאור הפרויקט ישוב

 לקראת ביצוע מיליון 1.800.000-כ משרד התחבורה מעגל תנועה כביש מדרכות וחניות טירת יהודה

     

בתכנון לקראת  מיליון 3כ מועצה לבניין המועצהקומות  2תוספת  מועצה
 ביצוע

בתכנון לקראת  מיליון 4כ טוטו מגרש אתלטיקה מתחם המועצה מועצה
 ביצוע

 בתכנון מיליון 8כ  משרד החינוך כיתות 8 -ביס' אנטרופוסופי מועצה

תקציב  חדש -מועדון נער  ברקת
+מפעל פיתוח

 הפיס

 ₪מיליון  2כ
 

 

 בתכנון
 

 בתכנון בבדיקה מפעל הפיס /שיפוץ מועדון קיים תוספת ברקת

ע"י -בתכנון חדש  בבדיקה תקציב פיתוח מ"ר 220הקמת בית כנסת בשטח  גינתון
 היישוב

 בתכנון בבדיקה משרד התחבורה כיכר בכניסה לישוב חדיד

 בתכנון בבדיקה מפעל הפיס מ"ר(  130תוספת למועדון קיים ) חדיד

 



 

                                                      ובניה , מחלקת פרויקטיםאגף: הועדה לתכנון 

 מהנדס הועדה: לאוניד גינזבורג

 ג'נטמנהלת פרויקטים: בנישטי                                                                                                                                 

 סטטוס פרויקטים מועצתיים

 

 1מוקפא  16נמסרו ,  8לקראת ביצוע , 3בביצוע ,  91בתכנון , 4הסתיימו  

 סטטוס תקציב מאושר תקציב תיאור הפרויקט ישוב

 בתכנון  משרד החינוך כיתת גן ילדים טירת יהודה

 בתכנון הישוב  תקציב פיתוח ראחל בלולו -תכנית בינוי  טירת יהודה

 בתכנון  מפעל הפיס מועדון נער דניאלכפר 

 בתכנון  משרד החינוך כיתת גן ילדים כפר דניאל

 בתכנון  משרד החינוך כיתת גן ילדים כפר טרומן

     

יישובי חבל 
 מודיעין

 בתכנון  תקציב פיתוח שלטי כניסה אחידים

 מוקפא    תקציב פיתוח תכנון מטעם הישוב-שיפוץ חדר אוכל מבוא מודיעין

בתכנון )מחכים   משרד התמ"ת הקמת מבנים מועצתיים מעונות
 לאשור תקציבי(

 



 מהנדס הועדה: לאוניד גינזבורג                                                     אגף: הועדה לתכנון ובניה , מחלקת פרויקטים

 מנהלת פרויקטים: בנישטי ג'נט                                                                                                                                

 סטטוס פרויקטים מועצתיים

 16נמסרו ,  8לקראת ביצוע , 3בביצוע ,  91בתכנון , 4הסתיימו  

 סטטוס תקציב מאושר תקציב הפרויקטתיאור  ישוב

 בתכנון  משרד החינוך כיתות  24הקמת ביס'  נחלים

 בתכנון  מועצה אצטדיון אתלטיקה מועצה

 8בנית ביס' חדש -ביס' אנטרופוסופי מועצה
 +היתר לקייםכיתות

 בתכנון  משרד החינוך 

 בתכנון   מילוי שטח –העתקת קו מקורות  מועצה

קומות למבנה המועצה מעל  2תוספת  מועצה
 בנין הועדה

 בתכנון  מועצה

 בתכנון  הסוכנות היהודית מכינה קדם צבאית מועצה

 בתכנון  משרד הביטחון מרכז הפעלה מועצה

מפעל  מ"ר 540הקמת בית תרבות בשטחשל כ רינתיה
 הפיס+םיתוח

 נמסר ₪  3.214.000
 2016יולי 

 מועצה
 איירפורט סיטי

מ"ר,  3,500הקמת היכל תרבות בגודל של 
מ"ר  21*18מושבים, במה מקצועית  718

חדרי  3שתכיל את כל סוגי ההופעות. 
כנסים, קפיטריה ואגף חדרי שחקנים 

 כנפו דוד -ומשרדים. מתכנן
 

 נמסר ₪  24.19.792-כ פיתוח מועצה
8/15 

 4/15נמסר  ₪  1.750.000 משרד החינוך כיתת גן בן שמן



 מהנדס הועדה: לאוניד גינזבורג                                                     הועדה לתכנון ובניה , מחלקת פרויקטיםאגף: 

 טים: בנישטי ג'נטמנהלת פרויק                                                                                                                                

 סטטוס פרויקטים מועצתיים

 16נמסרו ,  8לקראת ביצוע , 3בביצוע ,  91בתכנון , 4הסתיימו  

 סטטוס תקציב מאושר תקציב תיאור הפרויקט ישוב

הרחבת מועדון בני עקיבא בנחלים בשטח  נחלים
 420מ"ר )סה"כ  250מ"ר . קיים  170של 

 מ"ר(

 4/15נמסר  ₪  1.600.000 תקציב פיתוח

 7/15נמסר  ₪  1.240.000 משרד החינוך כיתת גן גינתון

 8/15נמסר  ₪  1.134.672 משרד החינוך כיתת גן גמזו

המשך הכביש מהכניסה למושב ועד לרחוב  מזור
 מ"ר 1,500-המייסדים כ

 נמסר ₪  1.421.000 תקציב פיתוח

 1/15נמסר  ₪  2.260.000 תקציב פיתוח ביצוע כביש דרומי בני עטרות

 1/15נמסר  שלבים( 2)ב₪  400.000 תקציב פיתוח שיפוץ בית התרבות בית נחמיה

 הסתיים9/15 ₪  1.200.000 -כ תקציב פיתוח קווי מים לפיד לפיד

 -תכנית פיתוח ותשתיות )מים + ביוב( מועצה
 קרית המועצה

תקציב משרד 
 התחבורה + פיתוח

 נמסר  ₪ מיליון  9 -כ
 )גינון בביצוע(

 נמסר ₪  410.000 משרד חינוך נגישות ביס' שש שנתי נחשון מועצה

 1.450הקמת אולם ספורט בשטח של  מועצה
 מ"ר

 9/14נמסר  ₪  7.812.724 טוטו

 בוצע   קריית המועצה מילוי עבודות ער מועצה

 1/15   הקמת מבנה מד"א בשטח המועצה מועצה

 9/15 ₪  1900.000 -כ תקציב פיתוח הסדרת כביש ניקוז ומדרכות רחוב דן  נחלים



 

 

 

 


