
מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

אומדן ראשוני לביצוע 2,400       טוטו
9,000        

 אומדן טרם תכנון מפורט 

טוטו/ התאמת פרוגרמה פייס 

 2,135      פייס
תכנון ניהול ופיקוח 

12.5%1,080        

10%מ "בצ 3,000      תקציב פיתוח-  מועצה 
920           

 קידום מימון של מפעל 

הפייס
      3,465 

     11,000 
 

       11,000 

אומדן מתכנן 1,980      משרד התחבורה
1,794        

 220        פנים
תכנון ניהול ופיקוח 

12.0%276          

          11%230- מ  "בצ 100       הגדלה-  שיכון  

כ"סה  2,300        כ "סה 2,300       

          192אומדן- קבלן - בניה  100       2012תקציב -משרד השיכון 

 2013תקציב - משרד השיכון 

הגדלה- 
תקורות 100       

8            

       200 
כ "סה

          200 

 383        משרד הפנים
מערכת גילוי והשלמות 

 אומדן מתכנן לפני מכרז          312ספרינקלרים

ר "תב- ר שריפה " מתוך תב

1513
        17 

תכנון ניהול ופיקוח 

12.0%
48           

10%מ "בצ
40           

       400 
כ "סה

          400 

 09/09/12מליאה  / רים לאישור הנהלה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

אולם ספורט יפעת 1699

כבישים סוועאד חמירה1694

2200ס "ר שנפתח במליאה הקודמת ע"הגדלה לתב

כבישים מנשיה זבדה1655

השלמת דרישות כיבוי אש - מבנה מועצה 1700



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

 09/09/12מליאה  / רים לאישור הנהלה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

אולם ספורט יפעת 1699

 117        משרד החינוך
/ פינות עבודה 

          117הצטיידות

       117 
כ "סה

          117 

 נפתח במליאות קודמות 

2013/2012תקציב פיתוח 
ע ותכנון ראשוני"תב 150         

 נפתח במליאה קודמת          150

קרקע 600       2012/2013 תקציב פיתוח 

      הגדלה          600

       750 

כ "סה

          750 

 250       - טוטו

 500       - ישוב

כ"סה  עדכון תקציב 750       - 

 קבלן 250        טוטו
507          

 280        משרד הפנים
תכנון ניהול ופיקוח 

12.0%78           

10%מ "בצ 120        ישוב במסגרת חומש

65           

ח נוספים של חלק אחוזת ברק בתוכנית " אש80 

.החומש  ייגבו בפרויקטים אחרים בתוכנית החומש

כ"סה         650           650 

ישיבת תקוות יעקב - עוז לתמורה 1701

ס אחוזת ברק"בי1583

מגרש ספורט משולב אחוזת ברק1667

מגרש ספורט משולב אחוזת ברק1667



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

 09/09/12מליאה  / רים לאישור הנהלה   " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

אולם ספורט יפעת 1699

1663
 200       -2012/2013 תקציב פיתוח אתר פסולת כפר גדעון 

1663

 200        משרד הפניםאתר פסולת כפר גדעון 
סקר בערה 

הערכה - כיבוי הבערה 

ראשונית

          200 


