
מיה גומא להב

לית המועצה"מנכ

,שלום רב

ח"סכום באלשגורם מימוןמתבצע בישוב נושאר"תב' מס

2164
מרכיבי ביטחון 

בישוב קבע 

מיטל

1,250השיכון. מ

1,250הביטחון.מ

2,500כ"סהחדש

270הביטחון. מכלל מועצתיחישוף צמחיה2165

270כ"סהחדש

2166

הדברה 
ביולוגית של 

חלזונות 
באמצעות 
סרטניות

200המשפטים. מכלל מועצתי

200כ"סהחדש

2167

חממת לחץ 
חיובי 

להתמודדות עם 
מזיקים

350המשפטים. מכלל מועצתי

350כ"סהחדש

2168
שיפוץ אולם 
מחול מבנה 

קודאק
351הפיס. מ

351כ"סהחדש

500השיכון. משדי תרומותד"יח 216930

500כ"סהחדש

2170
שיפוץ 

והשמשת 

מבנים למגורים

מעלה גלבוע 
וכפר רופין

960השיכון. מ

השתתפות 
בעלים

67

1,027כ"סהחדש

2171
רכישת שני 
גרורי כיבוי

36הביטחון. ממלכישוע ורחוב

36תקציב רגיל

72כ"סהחדש

2172
גן חדשני בית 

יוסף
79החינוך. מבית יוסף

79כ"סהחדש

2172
גן חדשני בית 

יוסף
79החינוך. מבית יוסף

79כ"סהחדש
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2173
מתקני כושר 
גופני שקד 

דרכא
82החינוך. מכלל מועצתי

82כ"סהחדש

2174
- מרחב הכלה
שקד יסודי

112החינוך. מכלל מועצתי

112כ"סהחדש

2175
- מבנה יביל
ביכורים

70החינוך. מכלל מועצתי

70כ"סהחדש

2176
שיקום גדרות 

ביטחון 
בישובים

, שדי תרומות
, נווה איתן

שדה ,חמדיה
מירב,אליהו

850הביטחון. מ

170יתרות תברים

1,020כ"סהחדש

2177
מרכיבי ביטחון 

הרחבה שדי 

תרומות

292השיכון. משדי תרומות

292הביטחון.מ

584כ"סהחדש

3010

תכנון וביצוע 

ס יסודי "ביה

מתחדש שקד 

שלב שני

5341תבר מאושר

802החינוך. מהגדלה

6,143כ"סה

1964

תכנון וביצוע 

ס על "ביה

יסודי מתחדש 

שקד

6855תבר מאושר

738החינוך.מהגדלה

7,593כ"סה

1447

 30-תשתיות ל

2,277ר מאושר"תבירדנה ד ירדנה"יח

1518השיכון . מהגדלה 

3,795כ"סה

1858

תכנית שר 

החינוך לחיזוק 

הצפון
902תבר מאושרכלל מועצתי

החינוך . מ

בפועל
258

1,160כ"סההגדלה

3016
שיפוץ מועדון 

שדי תרומות
140תבר מאושרשדי תרומות

השתתפות הקטנה

בעלים
-40

הגדלה 
43קרן פיתוחוסגירה



143כ"סה

1605
 18תשתיות ל 

ד רשפים"יח
1188תבר מאושררשפים

הקטנה 
289-וסגירה

899כ"סה

2114
רכישת רכב 

ביטחון רוויה
230תבר מאושררוויה

הקטנה 
13-וסגירה

217כ"סה

2115
רכישת רכב 

ביטחון שלוחות
230תבר מאושרשלוחות

הקטנה 
13-וסגירה

217כ"סה

1768
פרוייקט מערכת 

ביוב אשכול צפוני
34678תבר מאושרכלל מועצתי

-9719

24959

1887
תקציב סיוע 

למוכנות חרום
278תבר מאושרכלל מועצתי

הקטנה 
21-וסגירה

257כ"סה

2004
גן משחקים בבית 

יוסף
333תבר מאושרבית יוסף

הקטנה 
2-וסגירה

331כ"סה

2039
הצטיידות 

למועדוני נוער
100תבר מאושרכלל מועצתי

הקטנה 
7-וסגירה

93כ"סה

2042
הצטיידות 

למועדוני נוער
120תבר מאושרכלל מועצתי

הקטנה 
5-וסגירה

115כ"סה

הקמת מבנה 2038

ס רימון"יביל ביה
כלל מועצתי

70הכנסות

70הוצאות סגירה

1946
תכנון כביש 

גישה שדה אליהו
75תבר מאושרשדה אליהו

הקטנה 
67-וסגירה

8כ"סה

1947
תכנון כביש 

גישה לשלוחות
98תבר מאושרשלוחות



הקטנה 
84-וסגירה

14כ"סה

2005
350הכנסותגן משחקים בגשר

350הוצאות סגירה

2061
גן משחקים 

350הכנסותבנווה אור

350הוצאות סגירה

1772
שיפוץ מגרש 

309הכנסותספורט מסילות

309הוצאות סגירה

1896
גן משחקים 

150הכנסותחמדיה

150הוצאות סגירה

1064הכנסותתקן מאה1909

1064הוצאות סגירה

שיפוץ מבנים 2020

215הכנסותלקליטה טירת צבי

215הוצאות סגירה

2021
שיפוץ מבנים 

לקליטה מעלה 

187הכנסותגלבוע

187הוצאות סגירה

2108
עבודות שיפוץ 

190הכנסותבבית ספר

190הוצאות סגירה

2080
ציוד וריהוט בתי 

350הכנסותספר

350הוצאות סגירה

2081
ציוד וריהוט גני 

50הכנסותילדים

50הוצאות סגירה

130הכנסות2016עמק חינוך 1813

130הוצאות סגירה

2004
גן משחקים בבית 

333הכנסותיוסף

333הוצאות סגירה

150הכנסותתשתיות עין הנציב1899

150הוצאות סגירה

תכנית אב 1899

500הכנסותלשטחים פתוחים

500הוצאות סגירה

1974
גן משחקים עין 

333הכנסותהנציב

333הוצאות סגירה



1958
שיפוץ בתי 

106הכנסותקשישים בירדנה

106הוצאות סגירה


