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קרן -   רשות מקרקעי ישראל 
321תכנון321לשמירת שטחים פתוחים

321321

700השיכון.מ
כספי משתכנים- הרחבה 

700

700700

250תכנון250השיכון.מ

250250

130שיכון.מ
כספי משתכנים- הרחבה 

130
2,4321302,562

כ"סה כ"סה130   1302,4321302,562

70תחבורה.מ
תכנון

100
 תחבורה7070140

 מכללה3003030תקציב כבישים- מועצה 

 מועצה3030

100100100100200

מועצה מתוך קול קורא למגרשי 
120עבודות קבלניות201640ספורט 

2017רים לאישור מליאה ינואר " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1936

תכנית אסטרטגית לטיפול 
בבעיית רכבי השטח 

בשטחים אסורים בעמק 
יזרעאל

1944
-  חומש גדול אחוזת ברק 

שיפוץ מגרש ספורט אחוזת 
2016ברק 

ד היוגב" יח52תשתיות עבוד 1942

1943
הכנת תבע מפורטת שכונה 

צפונית מנשיה זבדה

1732
 95- תשתיות הרחבה עדי 

ד"יח

1871
תכנון שביל אופנים ממעונות 

הסטודנטים עד למכללה
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קרנות - חלק המועצה בחומש 
5ניהול פיקוח 42.5חומש

42.5ישוב 

125125

3,270טוטו

לפי נוהל - ר " מ1233אולם בסיסי 

7,646כולל הקצב לפיתוח, דגם רולן , ל "משכ

514ל"הקצב פיתוח על פי חוזה משכ5,850ישוב

191-ל"החזר משכ

0

- אומדן לעלויות פיתוח + תשתיות על 
500הערכה בלבד

0

שינויים ותוספות בהתאם לבקשת 

231(הגדלת חדר חוגים )הישוב 

0י הישוב"מבוצע ע- הצטיידות 

5%420מ "בצ

כ"סה

9,1209,120

140החינוך.ערך גרט מ140קרנות הרשות
0140140

הפייס. מ04180418

0

140140418140558

300שיפוץ מלתחות150מ"בצ- תקציב פיתוח 

150סב יום

300300000

1,000רשות חירום לאומית - ל "רח- הבטחון . מ

למשרדי מועצה ' השלמת קומה א
   1,0005,3001,0006,300(פינוי משרדים מהמבנה הצפוני )

1944
-  חומש גדול אחוזת ברק 

שיפוץ מגרש ספורט אחוזת 
2016ברק 

1819
מ "מנ- מבנה בית המועצה 

וועדה

אולם ספורט עדי1945

2016 אוטובוסים 2רכישת 1844

1946
שיפוץ מלתחות - סב יום 

בריכה טיפולית
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