
מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

     100תכנון שביל יזרעאל 100     ת" חמ

      28שביל יזרעאל 20       המינהל  לחינוך התיישבותי

 8       שוטף-  מועצה 

     128      128 

 מרכז תרבותי סביביתי בישוב 75        המשרד לאיכות הסביבה

 60      ס"איכו-  תקציב שוטף 

יפעת  , יהושע.כ, חנתון ,  בישובים גזית 

על פי פנייה  )רמת דוד , עין דור , 
(לישובים 

     135      135 

 250      פינות עבודה 220     חינוך. מעמקים תבור- עוז לתמורה 

ר  מאושר " מתוך תב
ל"בטיחות ופתיחת שנה

      30 

     250      250 

 89      גבת- ת " תמ
, החלפת אסבסט מעונות מעיין -   גבת 

ניצן, אלמוגן , תאנה 
150     

החלפת אסבסט מעונות גזית גפן אביב 95       גבת
112     

 66      גזית- ת " תמ
 החלפת אסבסט מעונות חנתון גפן 

     162רימון ושקד

 72       גזית
 החלפת אסבסט מעונות כפר החורש   

     116תאנה ובית התינוקות

 97      ת חנתון" תמ
 החלפת אסבסט מעונות יפעת אתרוג 

     110וכלנית

 102      חנתון
תות -  החלפת אסבסט מעונות עין דור 

     260בית תינוקות, רימון , הרדוף , 

פיקוח+ מ "בצ 69      ת כפר החורש" תמ
209     

 74       כפר החורש

 66      ת יפעת" תמ

 69       יפעת

 155     ת עין דור" תמ

 165      עין דור

 1,119    1,119   כ"סה

הוגשו בקשות - חינוך . מ

(חינוך .מ
     180 

 כיתה כולל מערכת 1- ס שגיא " ביה

      34שמע

1730
2013כיתות שמע 

1727
 בניית מתחם סביביתי     135תמיכה גינון קהילתי

1728

1729
ח" אש576ישובים , ח " אש543ת "כ משרד התמ" סההחלפת גגות אסבסט במעונות יום

14/07/13- רים לאישור הנהלה  " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1726
תכנון שביל עמק יזראעל



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

14/07/13- רים לאישור הנהלה  " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1726
תכנון שביל עמק יזראעל

ר  מאושר " מתוך תב
ל"בטיחות ופתיחת שנה

      25 
 כיתה כולל מערכת 2- ס קישון " ביה
      67שמע

 כיתה כולל 1- ס ויצו נהלל  " ביה
      34מערכת שמע

 כיתה כולל 1- ס עמק מעקרבי    " ביה
      34מערכת שמע

3.5 מערכת שמע עמק מערבי
 כיתה כולל 1- ס עמקים תבור   " ביה

      34מערכת שמע

     205      205 

ר  מאושר " מתוך תב
ל"בטיחות ופתיחת שנה

 תקשוב 200     
60      

 מחשבים
140     

     200      200 

בהתאם  - 2012שיכון . מ
 - 4192להחלטת ממשלה 

אזור עדיפות לאומית
י הישוב"ביצוע ע- תשתיות  520       

2,432   

 - 2013-2014שיכון . מ
בהתאם להחלטת ממשלה 

אזור עדיפות לאומית - 4192
   1,912 

   2,432    2,432 

בהתאם  - 2012שיכון . מ
 - 4192להחלטת ממשלה 

אזור עדיפות לאומית
י הישוב"ביצוע ע- תשתיות  360       

1,024   

 - 2013-2014שיכון . מ
בהתאם להחלטת ממשלה 

אזור עדיפות לאומית - 4192
     664 

   1,024    1,024 

בהתאם  - 2012שיכון . מ
 - 4192להחלטת ממשלה 

אזור עדיפות לאומית
י הישוב"ביצוע ע- תשתיות  400       

1,518   

1734
ד" יח23- תשתיות הרחבה גזית  

1732
ד" יח95- תשתיות הרחבה עדי 

1733
ד" יח40- תשתיות הרחבה יפעת  

1730
2013כיתות שמע 

1731
העמק מערבי תקשוב ומחשוב



מספר 

הערות ר"שם תבר"תב

14/07/13- רים לאישור הנהלה  " תב

מ "שימושים כולל מעמקורות 

1726
תכנון שביל עמק יזראעל

 - 2013-2014שיכון . מ
בהתאם להחלטת ממשלה 

אזור עדיפות לאומית - 4192

   1,118 

   1,518    1,518 

1734
ד" יח23- תשתיות הרחבה גזית  


