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הפרוייקטהמקום
 סה"כ 
אומדן

 שימושים 
2009

הערות

מועצה  
2009

חומש ישובים 
 - כספי 
הלוואה

משרד 
ממשלתי

אחרגורם מממן
 סה"כ חלק 
המועצה 
בחומש

 ישוב

חינוך / מבני ציבור 11000        1,100 1,500         שיפוצים וליקויי בטיחותאזורי
צורך ב-4.5 מלש"ח

חומש ישובים

חינוך / מבני ציבור 11000        1,100 1,500         שיפוצים וליקויי בטיחותאזורי
צורך ב-4.5 מלש"ח

הערכה- הקצבחינוך / מבני ציבור 4000           400 500            פתיחת שנה"לאזורי

חינוך / מבני ציבור500001000        1,500 1,500         בית הספר-מגרש מקורההרדוף

 הלוואהחינוך / מבני ציבור200200500            700 700            גנים-שיפוצים והתאמותהיוגב

חינוך / מבני ציבור2000מ.החינוך10002000        3,000 3,000         בינוי בבית הספריפעת
הקצב חינוך הערכה 

בלבד

התאמותחינוך / מבני ציבור10000        1,000 1,000         בינוי כיתות + התאמותמזרע התאמותחינוך / מבני ציבור10000        1,000 1,000         בינוי כיתות + התאמותמזרע

מנשיה 
במקום מגרש כדורגלחינוך / מבני ציבור235מ.הפנים235           235 235            מגרש ספורט ישוביזבדה

מנשיה 
חינוך / מבני ציבור240מדע וספורט240           240 240            מגרש ספורט-ביה"סזבדה

תל עדשים

ביצוע כיתה אחת, תכנון 
גן דו כיתתי,שלד לכיתה 

חינוך / מבני ציבור 650מ.החינוך650            650 900            שניה

בשלבים-תוספת
 הקצב לכיתה שניה    , 
250 אש"ח בשנת 2010

עפ"י התקנים הישובים 
מחוייבים לטפל , אך לא 

מטפלים , המועצה 
תכנס לנעלי הישוב 

אזורי
חצרות וגני משחקים 

חינוך / מבני ציבור250250250250           750 750            בישובים

תכנס לנעלי הישוב 
לטיפול המתקנים או 

פסילתם .

אזורי
סקר מבנים מסוכנים 

מחייבחינוך / מבני ציבור1000           100 100            וחוו"ד

אחוזת 
חינוך / מבני ציבור625625375        1,000 1,000         קירוי מגרשברק

חינוך / מבני ציבור13552345תמ"ת1651190        3,700 3,700         מעונות + מועדוןאלוני אבא

חלק הישוב כולל 
החזרי ממ"י 955 

אש"ח

חינוך / מבני ציבור500500500        1,000 1,000         קירוי מגרשאלון הגליל
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הפרוייקטהמקום
 סה"כ 
אומדן

 שימושים 
2009

הערות

מועצה  
2009

חומש ישובים 
 - כספי 
הלוואה

משרד 
ממשלתי

אחרגורם מממן
 סה"כ חלק 
המועצה 
בחומש

 ישוב

חומש ישובים

 חינוך / מבני ציבור36570מ.הדתות65365           500 500            בית כנסת יבילאלון הגליל

בחדר אוכלחינוך / מבני ציבור900900900        1,800 1,800         מועדון לחברהסוללים

חינוך / מבני ציבור36570מ.הדתות65365           500 500            בית כנסת יבילהסוללים

מרחביה 
חינוך / מבני ציבור743743767         1,510 1,510         הקמת מועדון נוערמושב

חינוך / מבני ציבור500250מ.השיכון250250            750 750            בית העם - שיקוםנהלל

היתרה ( 4000 ) 
תחולק  בין הישוב 

חינוך / מבני ציבור500070007000מ.הפייס02000      14,000 18,000       מרכז ספורט+בריכהשמשית
תחולק  בין הישוב 

למועצה  2010

שמשית
השלמת מבנה רב תכליתי-

 חינוך / מבני ציבור757575           150 150            תכנון

חינוך / מבני ציבור 2500           250 250            חסכון בבריכהסב-יום

5,000    5,295     47,6904,7305,708 55,940 סה"כ 2009  1600314,102  
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פרויקטים 

שיתמשכו 

לשנת 

2010
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פרויקטים 

שיתמשכו 

לשנת 

2010
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