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תחבורה ובטיחות, כבישים

נבו+  סיני מוריה 2054
הרחבת מיסעות וסלילת 

מדרכות
(כולל מים וביוב) מוכן למכרז           2,570.00 900                900           1,670            קרנות הרשות

1

957
+ הציונות מהאפרסק עד דרך הים ' שד-ביצוע שביל אפניים לתחנת רכבת

(כולל תאורה)מדרכה להולכי רגל 

סלילת שביל אופניים 

יחודי
מוכן למכרז          1,350.00 950                  -              480                870               משרד התחבורה

1

(כולל מים וביוב) מוכן למכרז              800.00 800                  -              640                160               משרד התחבורהביצוע מעגל תנועההדרור/ביצוע הסדרי בטיחות בצומת הדרים886
1

שלומציון-המעלה' הדרור מרח' סלילת רח496
קרצוף ריבוד וסלילת 

מדרכה בצד הצפוני
(כולל מים וביוב) מוכן למכרז           3,190.00 3,190             800           2,390            הלוואה שהתקבלה

1

ס אלונים"סלילת מגרש חניה של משרדי המועצה מול ביה907
תאורה , ריבוד באספלט

לרבות לאורך המדרכה 
 בהכנה למכרז             300.00 300                0- 300קרנות הרשות

2

סלילת רחוב תנאים2049
, סלילת מיסעות ומדרכות

החלפת קו ביוב ומים
(כולל מים וביוב) בהכנה למכרז           3,300.00 3,300             3,300            קרנות הרשות

2

 יש לבדוק האם יש צורך בעבודות מים וביוב          1,200.00 700                1,200            קרנות הרשותמדרכות, הרחבת מסעההרחבת רחוב הדרים מהצפירה לחבצלת2045
1

סלילת מדרכה צפונית ברחוב אחוזה מהיוגב עד המייסדים905
סלילת מדרכה ובחינת 

אפשרות לשביל אופניים
          1,150.00 1,150               -              -  1,150            קרנות הרשות

כולל מים ), נמצא בשלב תכנון ותיאום תשתיות

3בנוסף יש לטפל בנושא הפלישות  (וביוב

3לאישור נתיבי ישראל, ל.א. בתכנון מול משרד ד          4,625.00 500                  -              3,931             694               משרד התחבורהביצוע צומת מרומזרתפניה לרכבת/הסדרת דרך הים955

3לאישור נתיבי ישראל, ל.א. בתכנון מול משרד ד          4,624.00 500                  -              3,699             925               משרד התחבורהביצוע צומת מרומזרתהדרים/הסדרת דרך הים954

(כולל מים וביוב) בתכנון           3,000.00 3,000             3,000            קרנות הרשותסלילת מיסעות ומדרכותרחוב תלפיות2047

2

2056
ניקוז  + (כולל שביל אופנים)מדרכות ברחוב הצפירה מחלוצים ללבונה 

חלקי

, סלילת מדרכה חדשה

החלפת קו , שביל אופניים

מים ראשי וקרצוף ריבוד

(כולל מים וביוב) תכנון הושלם           2,100.00 200                200           1,900            קרנות הרשות

3

המושב בין הגליל  לדרך הבנים' סלילת רח533
סלילת דרך ומדרכות בין 

הבנים לגליל
(כולל מים וביוב) בתכנון           3,300.00 1,500               -                -                   3,300            קרנות הרשות

3

סלילת רחוב חרמון ואשל2046
סלילת מיסעות ומדרכות 

כולל מים וביוב
          2,000.00   -                   2,000            קרנות הרשות

רויטל אמורה  (כולל מים וביוב) בתיאום תכנון 

2לעדכן אומדן מים וביוב

3תאורה+ יש לסיים תכנון מים וביוב          1,600.00 900                1,600            קרנות הרשותסלילת מיסעות ומדרכותרחוב השומר2048

             650.00 650                650               קרנות הרשותסלילת מיסעות ומדרכותרחוב עפרוני2050
נדרש השלמת מים וביוב ,  בהליך תכנון מפורט

4תאורה+ 

             550.00 550                550               קרנות הרשותסלילת מיסעות ומדרכותרחוב פשוש2051
נדרש השלמת מים וביוב ,  בהליך תכנון מפורט

4תאורה+ 

רחוב הגליל בין דרך משמרות לשופטיםחדש

החלפת קו מים וחידוש 

בחינת חתך רחוב , מיסעה

המבטל דרכי שירות

 בהליך תכנון כולל מים וביוב             500.00               500

2
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2 רויטל תעדכן אם יש צורך במים וביוב               80.00                 80תכנון מיסעה ומדרכותתכנון רחוב החץחדש

(צפון)נילי מגינים והשופטים, תכנון רחובות בילוחדש

, תכנון סלילה ומדרכות

מפרצי חניה והסדרי 

תנועה

 כולל מים וביוב             100.00               100

3

             100.00 100                100               קרנות הרשותסלילת מדרכה חדשההרופא' מדרכות ברח1029
1

 בהליך תכנון מפורט               60.00 60                 קרנות הרשות(ס נעם"ביה)תכנון הסדרת צומת התחיה חבקוק דרך למרחב 2053
2

3             250250.00ס נועם"חניות ביהחדש

2 רויטל תעדכן עבודות מים וביוב             100100.00א הבוטנים"כיכר בצומת פיקחדש

3               6060.00אחוזה/הנעורים כולל צומת הנעורים' רחחדש

3             100100.00מצדה' הרחבת רח+ עוקף מצדה חדש

3             100100.00הגלעד עד פיקא' רחחדש

המושב/התקנת מדרכות בצומת אחוזה726
שיפור הסדרי בטיחות 

והשלמת מדרכות
(כולל מים וביוב) בהכנה למכרז              850.00 850                  -              320                530               משרד התחבורה

3

993

: קרצוף וריבוד כבישים  

הבנים ( מהיוגב למייסדים)אחוזה ,  (המייסדים מדגניה לגליל, המסילה

מהדרור עד )הדרים   (מהדקלים לנדיב)חרובים , (מהנדיב לדקלים)

(ם"רמב

          1,500.00 1,500             1,500            קרנות הרשותחידוש שכבת האספלט

2

 תשתיות מים             250250.00הקשת' תשתיות ברחחדש
2

             250250.00קרנות הרשות(שביל טקטי)תכנון וסימון שביל אופניים בדרך למרחב 2104
1

             300.00 300                  -                            300סימון וצביעת רחובות2021סימון והתקני בטיחות חדש
2

תכנית אב לתחבורה825
הכנת תכנית מבוססת 

.ת"בה, ספירות תנועה
             500.00 500                500               קרנות הרשות

3

מדרכות, סקר מצב תשתיות כבישים2057
ביצוע סקר מצב קיים 

ואומדן השקעות שנתי
             500.00 500                300           200               קרנות הרשות

3

             100100.00קרנות הרשותצביעת שבילי אופניים ברחבי הישובחדש
2
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ריבוד ושיקום כבישים2061

פרסום ואישור קבלני 

אחזקה בהתקשרות 

תחזוקת : מסגרת עבור

צביעת תמרור, , כבישים

          1,000.00 1,000            1000קרנות הרשות

2

          2,0002,000.00קרנות הרשותגיבוש תכנית רב שנתית לסלילת מדרכותחדש 
2

          1,5001,500.00קרנות הרשותתכנון פרוייקטים הנדסייםחדש
1-4

             150150150.00קרנות הרשותתכנון דרך עירון לרבות ניקוז ותיקון מעגל תנועה בצומת היוגב אחוזהחדש
2

             750750.00קרנות הרשותהחלפת תחנות אוטובוסחדש
2

036,1399,0702,20023,99047,409תחבורה ובטיחות, סיכום כבישים
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פיתוח שכונות

'שלב א- ביצוע פרויקט עומרים 758
ביצוע תשתיות ציבוריות 

'לשלב א
 בביצוע        31,477.00 27,000           31,477           - י"רמ

1

א749-פיתוח מתחם ש912
ביצוע תשתיות ציבוריות 

'לשלב א
 בביצוע          5,500.00 4,000               -                   5,500            קרנות רשות

1-2

רחוב שלדג - 648/מתחם ש
ביצוע תשתיות ציבוריות 

'לשלב א
 הסכם פיתוח        23,000.00 23,000           23,000           - משרד השיכון

2-4

05,50054,477054,00059,977סיכום פיתוח שכונות

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
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פיתוח כלכלה אורבנית

תכנון תשתיות אזור תעשיה אילנות2058
תכנון וגיבוש מכרז 

לביצוע תשתיות ציבוריות
          3,000.00 1,000             3,000       קרנות הרשות

2
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שיפוץ נכסי מועצה במרכז המושבה901
' הכשרת משרדי מח

המים להשכרה מניבה
 חנויות במקום מחלקת מים          1,000.00 300               1,000קרנות הרשות

2

2             300.00               300צביעה וחידוש חזיתות מרכז המושבהחדש

1-4 מכרז יזמי             800.00               800השבחת נכסי רשותחדש

02,10003,0001,3005,100סיכום פיתוח כלכלה אורבנית
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הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור

אודיטוריום בחקלאי910
 400בניית אודיטורים בן 

מושבים
 ממתינים לאומדן סופי        10,002.00 4,000             -  8,202             1,800            משרד החינוך

1

ס חקלאי"הרחבת בי2059
 כיתות וחללי 12תוספת 

ספריה ומבנה הנהלה, ספח
 במכרז        18,500.00 3,000             -  13,964           4,536            משרד החינוך

1

ס כרכור"בינוי בבי2089
 6תוספת קומה עבור 

כיתות לימוד
 במכרז          4,700.00   -                   -  3,870             830               משרד החינוך

1

ס נועם"בינוי בבי2090
 6תוספת קומה עבור 

כיתות לימוד
 במכרז          4,800.00   -                   -  3,939             861               משרד החינוך

1

ש בגין"ס תיכון שבילים ע"בינוי ביה2091
 כיתות 12, אגף חדש

'שלב א- לימוד 
 במכרז        17,649.00 2,000             14,649           3,000            משרד החינוך

1

מבואה במרחבים2108
תוספת מבואה בשטח של 

ר" מ80
 במכרז             750.00 750                750               קרנות הרשות

2

ס יסודי בשכונת עומרים"ביהחדש
תכנון אדריכלי וקבלת 

הרשאה תקציבית
2 קיימת הכרה בצורך             500.00               500

ס על יסודי בשכונת עומרים"הקמת ביהחדש
תכנון אדריכלי וקבלת 

הרשאה תקציבית
 קיימת הכרה בצורך             800.00               800

3

1-4ר אושר" תב          1,000.00 1,000            קרנות הרשותאיטום במבני ציבורעבודות איטום1030

 כיתות בשרת6תוספת חדש
תכנון אדריכלי וקבלת 

הרשאה תקציבית
500               500.00             2

סגירת עמודים+ מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד 753

הקמת קן בקומת 

העמודים של בניין 

הרווחה

 במכרז          1,800.00 1,800             -  1,526             274               מפעל הפיס

1
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             300.00 300                300               קרנות הרשותסגירת קומת עמודים במבנה רווחהחדש
2

             100.00 50                  100             -                  קרנות הרשותא וכיבוי אש"תחנת מדהקמת מרכז חירום1015
 ממתינים לקבלת השטח על ההפקעה של משרד 

2הבריאות

דגניה'  כיתות גן ברח2תכנון בינוי 903
תכנון אדריכלי וקבלת 

הרשאה תקציבית
 קיימת הכרה בצורך             200.00 200               קרנות הרשות

1

             500.00 500                500               קרנות הרשותפרויקטים בגני ילדיםחדש
2

             300.00 300                300               קרנות הרשותתכנון מרכז מדעים ומצוינותחדש
2

             200.00               200קרנות הרשותכיתת גן לחינוך מיוחדחדש
1

          7,000.00 7,000            קרנות הרשותהקמת אולם ספורט במעינותחדש
2

          1,800.00            1,800קרנות הרשותהתאמת מבנה היסטורי באלונים לשבט הצופיםחדש 
3

שיפוץ משרדי הרשות בקניונית הכיכר900
ביצוע התאמות לקליטת 

מחלקות המועצה
.הוקפא כרגע,  קיים תכנון             800.00   -                   -    -                   800               קרנות הרשות

2

          1,000.00 1,000             -    -                   1,000            קרנות הרשותשיפוץ בניין המועצה899
3

             350.00 350                350             -                  הלוואהשיפוץ הספריה בכרכור1023
1

          4,000.00 4,000             -    -                   4,000            קרנות הרשות2021שיפוצי קיץ חדש
2

2             800.00 800               800קרנות הרשותשיפוץ מבני ציבור2062

             120.00 120                120               משרד החינוךהתאמת מועדוניות רווחה לדרישות של משרד החינוך2063
2

             450.00 450                450               קרנות הרשותבטיחות וכיבוי אש מוסדות ציבור2064
2

          1,000.00            1,000אולם כינוסים+ הגדלת מועדון - מועדון צמרת חדש
2

             250.00               250קיר תומך ליד בית עלמין משמרותחדש
1
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          2,000.00            2,000תקשוב ותשתיות מחשביםחדש
2

             500.00               500שדרוג מרכז להתפתחות הילדחדש
3

028,95153,27045019,42082,671סיכום הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור
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איכות הסביבה, מתקני ספורט, ים"פיתוח שצפ

תכנון וביצוע פארק הנחל2084
תכנון ביצוע פארק עירוני 

מבוסס מופע מים
          4,500.00 225                4,500            מפעל הפיס

דרך ) הוגש למסלול תכנון לקרן שטחים פתוחים 

3(הים עד הדרור

תכנון פארק הנחל988
תכנון פארק עירוני 

מבוסס מופע מים
          1,000.00 1,000       הלוואה

1

פ רחוב עסיס"ביצוע שצ2065
 4פ בגודל "ביצוע שצ

דונם
 במכרז          2,100.00 2,100             2,100            מפעל הפיס

2

א"פיק/פ הגדוד"תכנון ביצוע שצ2066
 3פ בגודל "הקמת שצ

דונם
2          1,500.00            1,500            1,500קרנות הרשות

פ אלחריזי"תכנון וביצוע שצ2067
, חידוש שבילים- שדרוג 

גינון ותוספת מתקני 
3             900.00               900               900קרנות הרשות

4          1,500.00            1,500חידוש גן הגיבוריםחדש

4             100.00 50                    -                -                   100               קרנות הרשותחידוש ושידרוג יד לבנים826

התאמת מתקני ספורט694
תיקון והחלפת מתקנים 

פגומים
 שוטף          1,100.00 1,000             1,100            קרנות הרשות

1-4

עיצוב כניסות לישוב2068
שערי "תכנון והקמת 

"הישוב
             500.00 500                500               קרנות הרשות

2

גינות כלבים2069

, הקמת שתי גינות כלבים

חורשת , גן הציפורים

ל"קק

             100.00 100                100               קרנות הרשות

2

1-4             200.00 200                200               קרנות הרשותהקמת חורשותהקמת חורשות2070

1-4             200.00 200                200               קרנות הרשותמערכות השקיהמערכות השקיה2071

2             600.00 600                600               פ רחוב התקווה"הקמת שצחדש

2             500.00 500                500               פ ברחוב ערוגות"הקמת שצחדש



2021תוכנית פיתוח 

גורם מממן

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

ל"תכנון חורשות קק2072

י "תכנון פרויקט מימון ע

ל חורשת הנופלים "קק

ל"וחורשת קק

               80.00 80                  80                 קרנות הרשות

1-4

2             400.00 400                400               קרנות הרשותריהוט רחובות2073

3             150.00 150                              150ק במרחבים"קיר אקוסטי למגרש שחבחדש

2             150.00 150                              150תחנת מעבר לגזםחדש

תנועה+  תכנון נופי              150.00 150                              150'שלב א - (בין הצפירה לתדהר)תכנון וביצוע גינון בדרך הנדיב חדש
1

2102

דרך משמרות , פאות כיכר אגד, פ רחוב התמר"שצ, הבנים פינת היוגב)תבר גינון כללי
שדרות הציונות במקביל לרחוב , הנץ פינת אנקור, מצד ימין מקנדי לכיוון משמרות

, רחוב אלומות, פ דוד המלך ליד מרכז צעירים"שצ, י"השופטים פינת ניל, האגס
(פ אבן גבירול ליד המגרש כדורסל"שצ, פארק כלבים דוד המלך

          2,500.00 2,500             2,500            קרנות רשות

2

2             500.00 500                500               הצללותחדש

2             150.00 150                150               גן איטין ובאחוזה ירוקה- שדרוג שצפים חדש

3 190.00              190                190               אבן גבירול' גן משחקים ברח2075

תכנון הקמת סקייטפארק2076
איתור מגרש ותכנון 

מפורט
 3,000.00           80                  3,000            קרנות הרשות

2

3 800.00              800               'שלב ב- פ גן הציפורים "שצחדש

3             200.00 200                              200הדרים' ברח" שלושת הדובים"גינת חדש

2               50.00                 50כור"שביל סובב פרחדש

2          2,000.00            2,000החלפת פחים ירוקיםחדש

017,5206,6001,00012,42525,120איכות הסביבה, מתקני ספורט, פים"סיכום פיתוח שצ

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

ועדה מקומית ותכנון עיר

1 לפני מסירה לוועדה המחוזית             520.00 120                -    -                   520               קרנות הרשותע"קידום תבמשקי עזר צפון309



2021תוכנית פיתוח 

גורם מממן

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

3 התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית             460.00 60                  -  460               קרנות הרשותע"קידום תבגן עוז/ הכנת תבע שכונת מגד 788

3             500.00 500               -500י ופרטיים"רמע"קידום תבאזור תעשיה תדהרחדש

מרכז המושבה2078

פ תכנית "ע ע"קידום תב

המתאר לעיבוי תעסוקה 

ומגורים

             500.00 200                -  500               קרנות הרשות

1

 שוטף          2,217.00 280                1,775             442               משרד הפניםטיובי תיקי בניה וסריקתם(GISעדכון , סריקת תיקים)הצטיידות הוועדה 719
1-4

2             150.00 150                150               קידום תכנית לפי הצורךת נקודתיות"תבעוחדש

1               60.00 60                  -    -                   60                 קרנות הרשותתבע ברחוב בית אל992

מערב במושבה- תוכנית להתחדשות 2079
הרשות להתחדשות 

עירונית
            2,000  -             2,000 2,000.00          

2

 נדרש תקציב ייעודי             200.00 200                -  -  200               קרנות הרשותתוכנית אב לניהול נגר עילי991
2

             300.00 300                300               סקר עבירות בניהחדש
2

 6,907.00        2,6324,27503,870סיכום ועדה מקומית ותכנון עיר

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי

2 גיבוש מתווה למכרז               50.00 50                  50                 קרנות הרשותBOTמכרז הכשרת והפעלת האמפיתאטרון2081

חשמל' התייעלות אנרגטית בשיתוף חב739
הלוואה + י "חח

שהתקבלה
 בהכנה למכרז        10,600.00 3,800             3,332        4,268             3,000            

2

 בהכנה למכרז          1,000.00 1,000               -              1,000            קרנות הרשותעבודות תאורת רחובות2080
1-4

1-4             200.00 200                200               שילוט ציבוריחדש

מוקד רואה+רישות במצלמות-עיר חכמה2052
המשרד לביטחון 

פנים
               624                826             1,450 1,450.00          

1-4

1-4 תבר חדש             100.00 100                  -              100               קרנות הרשותעבודות להתאמת מקלטים1003

3             300.00 300                300               סקר תשתיות מים וביוב וניקוזחדש



2021תוכנית פיתוח 

גורם מממן

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

 13,700.00      5,2745,0943,3326,900סיכום עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

תשתיות ניקוז

1-4 תבר אושר             600.00 600                  -                   600               קרנות הרשותעבודות ניקוז981

2 תבר אושר          4,000.00 300                4,000            קרנות הרשותניקוז בשכונת הנחל982

 סיום תכנון             500.00 500                500               קרנות הרשותגיבוש מכרז וביצועהחשמונאים לגאולה' ניקוז בין רח' ביצוע מע995
2

 5,100.00        5,100001,400סיכום תשתיות ניקוז

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

תשתיות מים

1-4 מכרז גג של קבלן תחזוקה          1,000.00 1,000               -                -                   1,000            קרנות הרשותעבודות מים977

1-4 ההגדלה הועברה לאישור משרד הפנים          3,500.00 1,500               -                   3,500            קרנות הרשותרכישה והחלפת מדי מים818

1-4          1,000.00 1,000             1,000            קרנות הרשות2020יישור קו  -רכישה והחלפת מדי מים2082

 נדרש להגדיל את התבר             500.00 500                  -                   500               קרנות הרשותרימון' החלפת קו מים ברח- ביצוע / תכנון 1017
2

לקראת מכרז,  קיים תכנון             250.00 250                  -                   250               קרנות הרשות(היוגב למייסדים' בין רח)אחוזה משופטים עד יוגב ' החלפת קו מים ברח984
2

 6,250.00        6,250004,250סיכום תשתיות מים

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

תשתיות ביוב



2021תוכנית פיתוח 

גורם מממן

גורם מממןמהותפרויקטתבר' מס
קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

 אומדן כולל 

ח"אש
סטטוס פרוייקט

רבעון ביצוע

1-4   -                                                        1,000.00 1,000               -                   1,000            קרנות הרשותעבודות ביוב965

2   -                                                        1,300.00 1,300               -                   1,300            קרנות הרשותת דרך השדה"קווי ביוב אזה820

2 הועבר לאישור משרד הפנים             250.00 250                  -                -                   250               קרנות הרשותרימון' הנחת קו ביוב רח983

          2,000.00 700                  -                -                   2,000            קרנות הרשותהנחת קו ביוב לרחוב השחף ואנקור985
י סיכום עם " יש לשלב עם קו הולכה עוקף עפ

משרד השיכון

2הועבר לאישור משרד הפנים

2 הועבר לאישור משרד הפנים             200.00 200                  -                -                   200               קרנות הרשותהנחת קו ביוב דרך למרחב ורחוב המעלה986

קו עוקף דרום רמזחדש
תכנון והנחת קו מאסף 

מערבי
ממתינים להרשאה,  יש להתחיל תכנון          3,500.00 1,000             -    -                   3,500            משרד השיכון

2

 8,250.00        8,250004,450סיכום תשתיות ביוב

0117,716132,7869,982132,005260,4840

קרנות הרשות 

ח"אש

מימון  חיצוני 

ח"אש

הלוואה

ח" אש

 2021ביצוע 

ח"אש

117,716       132,786       9,982 132,005 


