
  מבני ציבור  פעילויות בינוי ופיתוח  
        
     

   

 מהות הפרויקט  כתובת הפרויקט  מס' 
שטח בניה  

 במ"ר 
 סטאטוס 

צפי סיום  
 ט יקהפרו 

 אומדן  

 משרדי עירייה

   7מרדכי  1
שיפוץ מבנה קיים למשרדי אגף  

 משאבי אנוש ומח' שכר 
  1,100,000         03.2022הסתיים   110

 

2 

 משרדי רווחה 
שיפוץ קומה שנייה במבנה קיים  

 לטובת משרדי אגף רווחה 
  2,000,000         08.2022הסתיים   600

 

  4יצחק שדה  

3 

 משרדי הרכש 
שיפוץ מבנה קיים לטובת משרדי  

 מח' הרכש 
  625,000            01.2022הסתיים   100

 

  54עזרא 

4 

קומת קרקע בניין  
שיפוץ מבואת הכניסה וחלק מקומת   העירייה 

 הקרקע במבנה העירייה הקיים 
  1,100,000         11.2022 שלבי בניה  250

 

  41ביאליק 

5 

 פיקוח בניה 
שיפוץ מבנה משרדי פיקוח על  

 הבניה והוספת תאי שירותים 
  300,000            08.2022הסתיים   90

 

  41ביאליק 

  מעונות 

6 

  2הקמת מעון יום שיקומי חדש ב   סמטת הורד 
קומות הכולל : שלוש כיתות מעון  

 0-3לילדים בעלי מוגבלויות מגלאי  
  8,000,000         1.2024 הכנת תכניות לביצוע לאחר קבלת היתר בניה  670

 

  שיקומי מעון יום 



7 

 מעונות ז'בוטינסקי 
הקמת מבנה חדש בשתי קומות  

 0-3כיתות מעון לגילאי   3הכולל : 
  8,000,000         1.2024 הכנת תכניות לביצוע לאחר קבלת היתר בניה  703

 

  44ז'בוטינסקי  

8 

קומות   2הקמת מבנה חדש בן   מעונות בית שמאי 
לילדים  כיתות מעון    3הכולל : 

+ מרכז משפחה לבעלי  0-3לגילאי 
 מוגבלויות 

  12,000,000       1.2024 הכנת תכניות לביצוע לאחר קבלת היתר בניה  1055

 

  15בית שמאי  

  גני ילדים 

9 

קומות   3הקמת מבנה חדש בן   גני דב הוז 
  0-3כיתות מעון לגילאי   3הכולל : 

 כיתות גן + חלל רב תכליתי   3+ 
 טרם נקבע  טרם נקבע  הכנה של היתר בניה  1800

 

  דב הוז  

10 

קומות   2הקמת מבנה חדש בן   קריית הצעירים 
  0-3כיתות מעון לגילאי   3הכולל : 

 כיתות גן + חדרי חוגים   3+ 
  15,000,000       9.2025 הכנה של היתר בניה  1500

 

בית השואבה/ שבטי  
 15ישראל  

 

11 

קומות   4הקמת מבנה חדש בן   305מגרש 
כיתות גן + מרכז    4הכולל : 

 להתפתחות הילד 
  27,000,000       9.2024 הכנה של היתר בניה  2700

 

  1010רש /  

12 

קומות   4הקמת מבנה חדש בן   310מגרש 
כיתות גן + מתחם    4הכולל : 

 לשימוש הרווחה 
  32,400,000       9.2024 הכנה של היתר בניה  2700

 

  1010רש /  

13 

  2קומות :   4הקמת מבנה חדש בן   גני הנוטר
קומות ציבוריות   2קומות גן ו  

 לשימוש הקהילה 
  32,400,000       9.2025 הכנה של היתר בניה  2800

 

  32אוסישקין  

  בתי ספר 

14 

בית ספר יעל רום  
 )העמל( 

כיתות   18הקמת מבנה חדש הכולל  
+ אולם ספורט + ספריה + חדרי  
עזר + מעבדות מחשבים + פיתוח  

 שטח וגדרות 

5000 

 1.2023 אכלוס שלב א' בנין צפוני 

      33,000,000  

 

  1.2024 ביצוע שלב ב'  15העבודה 



15 

קומות   3הקמת מבנה חדש בן   מתחם קהילתי דורון
הכולל : אולם ספורט + ספרייה  

חדרי חוגים + פיתוח  קהילתית + 
 שטח וגדרות 

  47,000,000       9.2023 בשלבי בניה  4570

 

  1הבאר 

16 

 גלריית דורון

 טרם נקבע    טרם נקבע  הכנה של היתר בניה  250 הוספת כיתות עזר לבית ספר קיים 

 

  1הבאר 

17 

קיטום ושיפוץ בית ספר למחוננים +  בית ספר רמה 
מרחבים מוגנים + פיתוח  הוספת 

 שטח וגדרות 
  10,000,000       09.2022הסתיים   1870

 

  רחוב אילת 

18 

 קריית חינוך 
הקמת קריית חינוך הכוללת : בית  

  4ספר יסודי + חטיבה ותיכון +  
כיתות גן + אולם ספורט + סיפרייה  

+ אודיטוריום + קונסבטוריון +  
 תנועת נוער

  400,000,000      טרם נקבע  הכנה של היתר בניה  36000

 

  1010רש /  

19 

הקמת מבנה חדש הכולל : בית   302מגרש 
כיתות   4כיתות +   18ספר יסודי בן  

 גן
 טרם נקבע  טרם נקבע  פנייה ליועצים  3700

 

  1010רש /  

20 

הוספת אגף חדש למבנה קיים   בית ספר רמב"ם 
כיתות לימוד + חדרי    10הכולל : 

 מחשבים + מנהלה 
  18,000,000       טרם נקבע  הכנה של היתר בניה  2000

 

  5יהודה הלוי  

21 

 יבילים בית ספר אלון 
יבילים בתיכון אלון עבור  4הצבת  

 כיתות עזר 
  600,000            09.2022הסתיים   200

 

  101אוסישקין  

22 

 חטיבת ביניים קלמן 
  27הקמת מבנה חדש הכולל : 

 כיתות לימוד 
 טרם נקבע  טרם נקבע  פנייה ליועצים  3716

 

  7אוסישקין  

23 

 הצללות 

 שותף  0 הצללות בבתי ספר שונים בעיר 

 

  כלל בתי הספר 



  מבנים קהילתיים 

24 

ליקויי   - מרכז רקפת 
 למידה 

  1,500,000         07.2022הסתיים   250 קומות  2שיפוץ מבנה קיים בן 

 

  4העבודה 

25 

 המדרשה
קומות הכולל :   2מבנה חדש בן  

 חללי אומנים, עבודה ותצוגה 
  18,000,000       טרם נקבע  הכנה של היתר בניה  1890

 

  7בית גוברין  

26 

 הבית הגאה 
שיפוץ מבנה קיים הכולל פיתוח  

 שטח והנגשה 
  600,000            08.2022הסתיים   100

 

  בית הלל 

  מרחבים מוגנים, אולמות ספורט ומגרשי ספורט 

27 

 מבנה קהילתי גולן 
בניית מבנה קהילתי חדש ואולם  

 ספורט 
  18,000,000       1.2025 הכנה של היתר בניה  1800

 

  48הבנים 

28 

 אולם ספורט אמירים 

  7,500,000         טרם נקבע  הכנה של היתר בניה  800 בניית אולם ספורט חדש 

 

  45תרפ"ד 

29 

 הקמת מקלט אלו"ט 

  350,000            11.2022 בשלבי בניה  30 בניית מקלט במתחם אלו"ט 

 

  9החלוץ  

30 

 הקמת מקלט ציבורי 
מ"ר כל  15ממ"מים יבילים   2הצבת  

 אחד.
  350,000            11.2022 בשלבי בניה  30

 

  הנביאים פינת עובדת 

31 

 מגרש דשא סינטטי 

 טרם נקבע    טרם נקבע  שלבי בניה  460 בניית מגרש ספורט חדש 

 

  15הגנים 



  מבנים הסטוריים 

32 

 בית בנימיני 
שימור והנגשת בית בנימיני ופיתוח  

 השטח 
 טרם נקבע    טרם נקבע  הכנה של היתר בניה  180

 

  כיכר העירייה 

33 

 מגדל מים 

  500,000            4.2023 תחילת ביצוע  0 חיזוק מבנה מגדל המים 

 

  ח' הבאר נווה גן ר

34 

 בית הבאר 
שיקום ושיפוץ מבנה קיים והפיכתו  

 לבית קפה 
 טרם נקבע    9.2023 הכנה של היתר בניה  40

 

  רח' הבאר נווה גן 

35 

 מוזיאון גאולוגי 
הנגשה, שיקום, שיפוץ ותוספת  

 למבנה קיים 
  2,000,000         טרם נקבע  פנייה ליועצים  200

 

  12הפלמ"ח  

 


