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   2014רים לאישור הנהלה ספטמבר  " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1774

-צ "קד- מרכז חינוכי חנתון 

פיתוח נופי סביב מבנים

1775
דרכים חקלאיות - תל עדשים 

(דרך לדברת)

 לביצוע רק לאחר אישור כספי 

של הגזבר

1665
בית ספר שדה יעקב
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בית ספר הרדוף
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1776
בית ספר הרדוף
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כבישים יפעת

 לביצוע רק לאחר אישור כספי 

של הגזבר

1671
גן ילדים כפר יהושע

1780
שדרוג כביש אלון תבור

1641
תכנון בית כנסת אחוזת ברק
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