
מיה גומא להב

לית המועצה"מנכ

,שלום רב

ח"סכום באלשגורם מימוןמתבצע בישוב נושאר"תב' מס

תכנון וביצוע 2134

חאן הטירה

3,000קרן מורשתטירת צבי

2,600השתתפות בעלים

5,600כ"סהחדש

2135
תכנון וביצוע 

 מגרש 

ספורט 

ס שקד"בביה

כלל מועצתי
משרד 

וה,התרבות,המדע
ספורט

600

323השתתפות בעלים

923כ"סהחדש

2136
תכנון וביצוע 

 מרכז 

תיירות 

בשדה אליהו

שדה אליהו
תכנון ופיתוח 

החקלאות 
ההתיישבות והכפר

690

77השתתפות בעלים

767כ"סהחדש

45חקלאות. מכלל מועצתידילול חתולים2137

45כ"סהחדש

2114
רכישת רכב 
ביטחון רוויה

145הביטחון. מרוויה

85השתתפות בעלים

230כ"סהחדש

2112

מרכיבי 

ביטחון שדה 

אליהו

205הביטחון. משדה אליהו

200השיכון. מ
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405כ"סהחדש

2138

חידוש 

מבנים בית 

ברקן שקד 

יסודי

213החינוך. מכלל מועצתי

213כ"סהחדש

2139

חידוש 

מבנים בית 

כרמל שקד

340החינוך. מכלל מועצתי

340כ"סהחדש

2140

m21 שיפוץ 

 מרחבי

 למידה בית

 ספר שקד

יסודי

80החינוך. מכלל מועצתי

80כ"סהחדש

2141

סימון 

כבישים 

והתקני 

בטיחות 

2021

79התחבורה. מכלל מועצתי

20קרנות הרשות

99כ"סהחדש

2142
ד תל"יח 60  

תאומים
3072השיכון.מתל תאומים

3072כ"סהחדש

2143
הצטיידות 

בית ספר 

גלעד

144ביטוח לאומיכלל מועצתי

36תקציב רגיל

180כ"סהחדש

2144

צמצום 

התרבות 

חתולי 

המועצה

200החקלאות. מכלל מועצתי

200כ"סהחדש

2145

צמצום 

התרבות 

כלבים 

משוטטים

42החקלאות. מכלל מועצתי

42כ"סהחדש



2146
גינון קהילות

48החקלאות. ממנחמיה

- הששתפות בעלים 
מנחמיה

32

80כ"סהחדש

2147
שיפוצים בגן 

השלושה
-השתתפות בעלים גן השלושה

 גן השלושה
500

500כ"סהחדש

2074
חינוך בנושא 

סביבה
174תבר מאושר

25תקציב רגילכלל מועצתיהגדלה 

199כ"סה

2073

תמיכה באתר 

חקלאות 

יישובית 

המשמש 

לפעילות 

חקלאית

80תבר מאושרכלל מועצתי

35החקלאות. מ

השתתפות בעלים 

שדה נחום- 
15

הגדלה לשנת 

2021
130כ"סה

1649

שדרוג \שיקום

מערכת הביוב 

בישובי 

המועצה

9495תבר מאושרטירת צבי

2000קרן שיקום

11,495כ"סההגדלה

2097

תכנון וביצוע 

כביש גישה 

קיבוץ טירת 

ס "ביה- צבי

רגבים

2978משרד התחבורהטירת צבי



404השתתפות בעלים

3,382כ"סההגדלה

1593
תכנון סביבת 

1000ר מאושר"תבכלל מועצתיהקימרון

185קרן פיתוח 

1185כ"סה

1690
מגרש ספורט 

563ר מאושר"תבשלפיםבשלפים

28קרן פיתוח 

591כ"סה

1865

שיקום 

תשתיות 

1094ר מאושר"תבמנחמיהבמנחמיה

114קרן פיתוח 

34-סיתהלהקטנה 

260-קרנות הרשות 

914כ"סה

1891

תשתיות 

במרחב מרכז 

125ר מאושר"תבכלל מועצתי עידן

21קרן פיתוח 

21-הפנים. מהקטנה 

125כ"סה

1902

הקמת מגרש 

דשא סינטטי 

600ר מאושר"תבביכורה(שחבק)

18קרן פיתוח 

618כ"סה

1052ר מאושר"תבתקן מאה1909

106קרן פיתוח 

36-השיכון . מהקטנה 

58-חטיבה להתיישבות

1064כ"סה

1929
שפוץ אולם 

769ר מאושר"תבניר דודספורט ניר דוד

95קרן פיתוח 

הקטנה 
המדע התרבות . מ

77-והספורט

787כ"סה

הגדלה הקטנה וסגירה

הגדלה הקטנה וסגירה

הגדלה וסגירה

הגדלה וסגירה

הגדלה הקטנה וסגירה

הגדלה הקטנה וסגירה

הגדלה וסגירה



1934
החלפת גדר 

1920ר מאושר"תבכלל מועצתי בטחון

13קרן פיתוח 

1933כ"סה

3000
רכב ביטחון 

225ר מאושר"תברחוברחוב

70-השתתפות בעלים

48מכירת נכסים

13תקציב רגיל 

216כ"סה

3001
רכב ביטחון 

225ר מאושר"תבתל תאומים תל תאומים

70-השתתפות בעלים

33מכירת נכסים

28תקציב רגיל 

216כ"סה

1991
שינויים באולם 

50ר מאושר"תבכלל מועצתי ספורט שקד

49קרן פיתוח 

99כ"סה

2007

פיתוח 

ואבטחת 

100ר מאושר"תבכלל מועצתי מערכות מידע

35קרן פיתוח 

135כ"סה

2016

תשתית 

למיזמים 

508ר מאושר"תבכלל מועצתי מחוללי שינוי

16קרן פיתוח 

524כ"סה

2076

שיפוץ אולם 

ספורט גאון 

809ר מאושר"תבכלל מועצתי הירדן

55קרן פיתוח 

864כ"סה

2100
כבל תאורה 

100ר מאושר"תבכלל מועצתי למושב ירדנה

12קרן פיתוח 

112כ"סה

תקציב 1878
שיקום 

שכונות רחוב

600הכנסות

הגדלה וסגירה

הגדלה וסגירה

הגדלה וסגירה

הגדלה וסגירה

הגדלה וסגירה

הגדלה הקטנה  וסגירה

הגדלה הקטנה  וסגירה

הגדלה וסגירה



600הוצאותסגירה

ציוד וריהוט 1910
בתי ספר 

וגנים

445הכנסות

445הוצאותסגירה

1962
תחנת שאיבה 

לביוב שדה 

נחום

3735הכנסות

3735הוצאותסגירה

2101
שיקום גדר 

ביטחון שדה 

אליהו וגשר

150הכנסות

150הוצאותסגירה

2110
שיקום גדר 

ביטחון נוה 

איתן

172הכנסות

172הוצאותסגירה

2113
תקשוב קורונה

760הכנסות

760הוצאותסגירה

1955
התקני 

בטיחות אולם 

ספורט שקד

הכנסות

75

75הוצאותסגירה

סיוע להערכת 2051

חירום

220הכנסות

220הוצאותסגירה

2075
שיפוץ אולם 

ספורט שקד
879הכנסות

879הוצאותסגירה

2102
רכב קבט 

מועצה
240הכנסות

240הוצאותסגירה

1900
האנדרטה 

המרכזית 

לחללי מערכות 

ישראל

180הכנסות

180הוצאותסגירה



תכנון וביצוע 1965

ס יסודי " ביה

מתחדש שקד

3946הכנסות

3946הוצאותסגירה

שיפוץ ספריית 1827

שלוחות

400הכנסות

400הוצאותסגירה

סקר ארנונה 1810

2016

1446הכנסות

1446הוצאותסגירה


