
שם 

המועצה

שם 

היישוב
עלות כוללת

בקשה 

להשתתפות 

ל"חט

סכום מאושרסכום מומלץ

900,000896,522 900,000₪ 1,151,500₪ ₪מחנה יתירהר חברון

2,050,0002,042,078 2,080,000₪ 2,270,000₪ ₪כרם שלוםאשכול

חבל 

אילות
940,000936,368 940,000₪ 1,280,000₪ ₪לוטן

1,291,0001,286,011 1,291,000₪ 1,789,078₪ ₪מיצרגולן

967,312963,574 967,313₪ 1,154,625₪ ₪נוריתהגלבוע

1,340,0001,334,822 1,340,000₪ 2,680,000₪ ₪הר עמשאתמר

2,040,0002,032,117 2,040,000₪ 4,080,000₪ ₪שיזףרמת נגב

הגליל 

העליון
1,166,2501,161,743 1,166,250₪ 1,361,456₪ ₪צבעון

ערבות 

הירדן
1,185,0001,180,421 1,185,000₪ 1,381,100₪ ₪אובנת

מטה 

בנימין
1,049,0001,044,946 1,049,000₪ 1,323,000₪ ₪מגרון

ערבות 

הירדן
1,107,5001,103,220 1,107,500₪ 1,283,500₪ ₪יפית

מטה 

בנימין
939,966936,334 940,000₪ 1,096,052₪ ₪עמיחי

הגליל 

העליון
1,517,9121,512,046 1,517,912₪ 2,197,027₪ ₪מנרה

569,000566,801 569,000₪ 1,138,000₪ ₪מצפה אילןמנשה

1,149,0351,144,595 1,149,035₪ 1,304,771₪ ₪רחליםשומרון

746,112743,229 746,112₪ 988,627₪ ₪אודםגולן

1,119,5001,115,174 1,389,700₪ 2,869,318₪ ₪זרעיתמעלה יוסף

₪ 20,077,587₪ 20,000,000

עלות כוללתהסבר מילולי ותרומת הפרויקטפרוייקט\הנושאמחוזיישובמועצה'מס
בקשה 

ל"להשתתפות חט
 סעיף בנוהללאחר פלטהמלצת המרחב

שיפוץ ותשתיות, תכנוןדרוםכרם שלוםאשכול4
שיפוץ ותשתיות למבנים קיימים של , תכנון

היישוב
תשתית לקליטה2,030,0002,030,0002,000,0001,992,271

פרסום ושווק100,00030,00030,00029,884השתתפות בעלויות פרסום ושיווקחברה וקליטהדרוםכרם שלוםאשכול5

השתתפות בשכר100,00020,00020,00019,923ניהול יישובר ישוב"השתתפות בשכר יודרוםכרם שלוםאשכול6

השתתפות בשכר20,000000גיבוש גרעין התיישבותפרויקטור גרעין מתיישביםדרוםכרם שלוםאשכול7

גיבוש תושבים חדשים20,000000פעולות בינוי קהילתיבינוי קהילתידרוםכרם שלוםאשכול8

2,270,0002,080,0002,050,0002,042,078

חברה וקליטה275,000247,500247,500246,544הוצאות מוניציפאליות, ניהול יישוב, מזכירהפעלת יישובדרוםמחנה יתירהר חברון1

פרויקטור לקידום היישובדרוםמחנה יתירהר חברון2
תכניות )פרויקטור בינוי לקידום הישוב 

(סטטוטוריות
324,000100,000100,00099,614

רכישת שרותים 

מקצועיים

שיפוץ מבנים לקליטהדרוםמחנה יתירהר חברון3
י מהנדס המרחב עלויות שיפוץ "נבדק ע

.ל"המבנים של החט
תשתית לקליטה552,500552,500552,500550,365

1,151,500900,000900,000896,522

תשתית לקליטה800,000800,000800,000796,909ל"הערכת מהנדס לשיפוצי מבנים של החטשיפוץ מבנים של החטיבה לקליטהדרוםלוטןחבל אילות11

תשתית צרכנית300,00050,00050,00049,807שלביות תכנון-ע לאזור מישקי "תכנון תבע אזור מישקי"תב-תכנוןדרוםלוטןחבל אילות12

ניהול יישובדרוםלוטןחבל אילות13
 אלף לפי 180 אלף מתוך 90- השתתפות ב

3נספח 
פרויקטור180,00090,00090,00089,652

1,280,000940,000940,000936,368

תשתיות ובינוי לקליטהדרוםשיזףרמת נגב9
תשתיות ובינוי למבנים יבילים לקליטה 

(מבנים של המועצה)
תשתית לקליטה4,000,0002,000,0002,000,0001,992,271

שכר80,00040,00040,00039,845ניהול יישובחברה וקליטהדרוםשיזףרמת נגב10

4,080,0002,040,0002,040,0002,032,117

תשתית לקליטה2,536,0001,268,0001,268,0001,263,100הערכת מהנדס המרחב-תשתיות לקליטהתשתיות לקליטהדרוםהר עמשאתמר14

שכר144,00072,00072,00071,722ניהול הישובניהול יישובדרוםהר עמשאתמר15

2,680,0001,340,0001,340,0001,334,822

11,461,5007,300,0007,270,0007,241,906

השתתפות בשכר רכזי קהילה ונוערמרכזעמיחיבנימין31
קידום הקליטה וביסוס החוסן החברתי 

בישוב
70,00034,00034,00033,869

פעולות ליצירת צמיחה 

דמוגרפית השתתפות 

בשכר

850800800797חיזוק החוסן החברתיייעוץ מומחה מרכז חרוםמרכזעמיחיבנימין32
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

מרכזעמיחיבנימין33
סק את הישוב "ליווי מקצועי של עו

בתקופת הפינוי
18,83618,80018,80018,727ליווי תהליכי השינוי בישוב

פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

מרכזעמיחיבנימין34

תשלום שכירות על מבנים במדרשה 

בעפרה לקיום סדנאות לעיבוד 

הטראומה לנשים ולכלל האוכלוסיה

200,00080,00080,00079,691ליווי תהליכי השינוי בישוב
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

6,3666,4006,3666,341ליווי תהליכי השינוי בישובפעילות קהילתית למפוני הישובמרכזעמיחיבנימין35
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

10,00010,00010,0009,961ליווי תהליכי השינוי בישובפעילות לחיזוק החוסן למשפחותמרכזעמיחיבנימין36
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

מבנה מגורים וקהילה790,000790,000790,000786,947הקמת מועדון ליישובהקמת מועדון ישובימרכזעמיחיבנימין37

הפקת סרט תדמית פרסוםמרכזמגרוןבנימין38
חיזוק התדמית הישובית לצד איתור 

משפחות חדשות
24,00012,00012,00011,954

פעולות ליצירת צמיחה 

דמוגרפית פרסום ושיווק

צ"ייעוץ בתחום פרסום ויחמרכזמגרוןבנימין39
חיזוק התדמית הישובית לצד איתור 

משפחות חדשות
210,00030,00030,00029,884

פעולות ליצירת צמיחה 

דמוגרפית פרסום ושיווק

50,00018,00018,00017,930חיזוק רוח הקהילהפעילות ללכידות קהילתיתמרכזמגרוןבנימין40

פעולות ליצירת צמיחה 

דמוגרפית ליווי פעילות 

חברתית

20,00010,00010,0009,961חיזוק החוסן הקהילתיפעילות קהילתית לנשיםמרכזמגרוןבנימין41
פעולות ליצירת צמיחה 

דמוגרפית ליווי פעילות 

מרכזמגרוןבנימין42
השתתפות בשכר רכזת הקהילה 

ומנהל הישוב

ביסוס החוסן החברתי וקידום קליטת 

מתישבים חדשים
השתתפות בשכר80,00060,00060,00059,768

מרכזמגרוןבנימין43
השתתפות בהחזקת פרויקטור לקידום 

הצמיחה ובניה

ליווי  מקצועי של תהליכי השינוי והצמיחה 

בישוב
40,00020,00020,00019,923

פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

695,000695,000695,000692,314הרחבת המועדון היישובי לצרכי הקהילההרחבת מועדון ישובימרכזמגרוןבנימין44
הגדלת מבנה  ציבור 

לצורכי הקהילה

204,000204,000204,000203,212הרחבת בית הכנסת לצרכי הקהילההרחבת בית כנסתמרכזמגרוןבנימין45
הגדלת מבנה  ציבור 

לצורכי הקהילה

2,419,0521,989,0001,988,9661,981,280

46
מגילות ים 

המלח
השתתפות בשכר150,00075,00075,00074,710קידום הנהגת הישובפרויקטורמרכזאובנת

47
מגילות ים 

המלח
108,00054,00054,00053,791ניהול הישובמנהל ישובמרכזאובנת

רכישת שרותים 

מקצועיים

כ"דרום סה

כ"בנימין סה

24.5.18אושר  - 2017טיפול נקודתי - פירוט הפרוייקטים 

כ"אשכול סה

כ"הר חברון סה

כ"חבל אילות סה

כ"רמת נגב סה

כ"תמר סה

1



עלות כוללתהסבר מילולי ותרומת הפרויקטפרוייקט\הנושאמחוזיישובמועצה'מס
בקשה 

ל"להשתתפות חט
 סעיף בנוהללאחר פלטהמלצת המרחב

48
מגילות ים 

המלח
השתתפות בשכר88,60044,30044,30044,129ניהול קליטהרכזת קליטהמרכזאובנת

49
מגילות ים 

המלח
16,8008,4008,4008,368ניהול כספי תקיןהנהלת חשבונות ודוחותמרכזאובנת

רכישת שרותים 

מקצועיים

50
מגילות ים 

המלח
12,0006,0006,0005,977ניהול אגודהיעוץ משפטימרכזאובנת

רכישת שרותים 

מקצועיים

51
מגילות ים 

המלח
סיורי הכרות לנקלטיםמרכזאובנת

' הסעות לישוב והכרת הסביבה למש

מתעניינות
16,8008,4008,4008,368

איתור וגיבוש  קבוצות 

נקלטים חדשים

52
מגילות ים 

המלח
מרכזאובנת

הקמת שביל מחבר בין השכונה 

החדשה לישוב הישן

אומדן )שביל מחבר בין היישוב הישן לחדש 

י מהנדס המועצה "עלויות ראשוני מאושר ע

(והמלצת מהנדס המרחב

988,900988,900988,900985,079

שיקום והקמה של 

תשתיות ופיתוח  ציבורי 

בישוב

1,381,1001,185,0001,185,0001,180,421

80,00040,00040,00039,845ניהול ישובמנהל ישובמרכז16
השתתפות בשכר מנהל 

ישוב

17
ערבות 

הירדן
18,0009,0009,0008,965ניהול הקליטהרכז קליטהמרכזיפית

השתתפות בשכר רכז 

קליטה

18
ערבות 

הירדן
14,0007,0007,0006,973שרותי יעוץ בנושא צוותי חוסן קהילהפרויקטור חוסן קהילתימרכזיפית

רכישת שרותים 

מקצועיים

19
ערבות 

הירדן
80,00040,00040,00039,845ניהול כספי תקיןהנהלת חשבונות ודוחותמרכזיפית

רכישת שרותים 

מקצועיים

20
ערבות 

הירדן
30,00015,00015,00014,942ריכוז פעילות הועדות בישוברכז קהילהמרכזיפית

השתתפות בשכר רכז 

קהילה

21
ערבות 

הירדן
ליווי נקודתי לישובמרכזיפית

מיפוי דמוגרפי של הישוב והכנת הקהילה 

ד"לצמ
100,00050,00050,00049,807

רכישת שרותים 

מקצועיים

22
ערבות 

הירדן
30,00015,00015,00014,942להעלות רמה מקצועית של בעלי תפקידיםהכשרה מקצועית לבעלי תפקידיםמרכזיפית

רכישת שרותים 

מקצועיים

23
ערבות 

הירדן
שיפוץ מבנה ציבור931,500931,500931,500927,900שיפוץ מועדון היישובשיפוץ מועדון ישובימרכזיפית

1,283,5001,107,5001,107,5001,103,220

השתתפות בשכר180,00090,00090,00089,652ניהול ישובמנהל ישובמרכזרחליםשומרון24

השתתפות בשכר30,45015,22515,22515,166ריכוז פעילות הועדות בישוברכזת קהילהמרכזרחליםשומרון25

פרסום ושווקמרכזרחליםשומרון26
הסעות לנקלטים , הפקת סרט תדמית

וחומר פרסומי
פרסום ושווק16,7545,0265,0265,007

פעילות קהילתיתמרכזרחליםשומרון27
פעילות  וסדנאות ליצירת מחנה משוטף בין 

הקולטים לנקלטים
48,69624,34824,34824,254

איתור וגיבוש  קבוצות 

נקלטים חדשים

12,1916,0966,0966,072ניהול כספי תקיןהנהלת חשבונות ודוחותמרכזרחליםשומרון28
רכישת שרותים 

מקצועיים

16,6808,3408,3408,308ניהול אגודהיועץ משפטימרכזרחליםשומרון29
רכישת שירותים 

מקצועיים

'ביצוע פיתוח מרכז ישוב שלב אמרכזרחליםשומרון30

אומדן עלויות ראשוני )פיתוח מרכז היישוב 

י מהנדס המועצה והמלצת "מאושר ע

(מהנדס המרחב

1,000,0001,000,0001,000,000996,136

שיקום והקמה של 

תשתיות ופיתוח  ציבורי 

בישוב
1,304,7711,149,0351,149,0351,144,595

6,388,4235,430,5355,430,5015,409,516

השתתפות בשכר125,00062,50062,50062,258ניהול ישוב בהקמהמנהל ישובצפוןמיצרגולן61

63,52731,76431,76431,641ניהול כספי תקיןש וביקורת"הנהחצפוןמיצרגולן62
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

91,60945,80445,80445,627ניהול הפרוייקט ותהליך שינוי הסיווגפרוייקטורצפוןמיצרגולן63
רכישת שירותים 

מקצועיים

79,86439,93239,93239,778ניהול כלכלי והקמה של המשק החקלאימנהל כלכליצפוןמיצרגולן64
רכישת שירותים 

מקצועיים

90,00045,00045,00044,826הקמה וניהול מערכת החינוךפרוייקטור לריכוז חינוךצפוןמיצרגולן65
רכישת שירותים 

מקצועיים

פעולות לגיבוש תושבים50,00025,00025,00024,903פעילות לגיבוש הנקלטים לכדי קהילה אחתגיבוש הקהילהצפוןמיצרגולן66

891,278891,000891,000887,557תשתיות למבנים יביליםתשתיות למבנים היביליםצפוןמיצרגולן67
תשתיות לחיבור 

המבנים היבילים

תכנון אמצעי יצור397,800150,000150,000149,420תכנון אזור משקי לפיתוח כלכליתכנון אזור משקיצפוןמיצרגולן68

112,32056,16056,16055,943ניהול הפרוייקט ותהליך שינוי הסיווגפרוייקטורצפוןאודםגולן94
רכישת שירותים 

מקצועיים

90,00045,00045,00044,826ניהול חידוש המשק עבור הנקלטים החדשיםמנהל משקצפוןאודםגולן95
רכישת שירותים 

מקצועיים

99,45049,72549,72549,533ניהול כספי תקיןש וביקורת"הנהחצפוןאודםגולן96
רכישת שירותים 

מקצועיים

90,00045,00045,00044,826ניהול ישוב בהקמהמנהל ישובצפוןאודםגולן97
השתתפות בשכר מנהל 

ישוב

32,76016,38016,38016,317ניהול כספי תקיןיעוץ חשבונאיצפוןאודםגולן98
פעילות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

פעילות לגיבוש הקהילהצפוןאודםגולן99
פעילויות לגיבוש ואיחוד קבוצות שונות 

בקהילה
21,50010,75010,75010,708

39,00019,50019,50019,425ליווי משפטי לתהליכי הקמת ישוביועץ משפטי לקליטהצפוןאודםגולן100
פעילות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

503,597503,597503,597501,651שיפוץ מועדון היישובשיפוץ מועדוןצפוןאודםגולן101
שיפוץ מבנה קיים לצורכי 

הקהילה

2,777,7052,037,1122,037,1122,029,240

144,00072,00072,00071,722.קידום הקמת ישוב הקבע וניהול הישובפרויקטורצפוןנוריתהגלבוע53
רכישת שירותים 

מקצועיים

השתתפות בקורסים8,0004,0004,0003,985הכשרת פעילים בישוב לניהול הישוב בעתידקורס לפורום פעילים של תושביםצפוןנוריתהגלבוע54

פעולות לגיבוש תושבים40,00020,00020,00019,923פעילות לחיזוק וגיבוש הקהילהפעילות קהילתיתצפוןנוריתהגלבוע55

11,1255,5635,5625,541מוסדות הישובד"עוצפוןנוריתהגלבוע56
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

10,5005,2505,2505,230מוסדות הישובש"הנחצפוןנוריתהגלבוע57
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

צפוןנוריתהגלבוע58
ישמש -יביל '  מ200מבנה רב תכליתי 

להתכנסות ואירועים של היישוב

הקמת מבנה רב תכליתי לקיום אירועים של 

היישוב
780,000780,000780,000776,986

הצבת מבנה יביל ציבורי 

לצורכי הקהילה

תכנון שטחי ציבור51,00025,50025,50025,401תכנון מגרש ספורט ביישובתכנון מגרש ספורטצפוןנוריתהגלבוע59

תכנון110,00055,00055,00054,787תכנון בית כנסת ביישובתכנון בית כנסתצפוןנוריתהגלבוע60

1,154,625967,313967,312963,574

69
הגליל 

העליון
פרויקטורצפוןצבעון

ניהול פרויקט הקמת הישוב המתחדש ובינוי 

טיפול בנקלטים. הקהילה החדשה
216,000108,000108,000107,583

רכישת שירותים 

מקצועיים

70
הגליל 

העליון
60,00016,00016,00015,938מוסדות הישוביעוץ משפטיצפוןצבעון

פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה
71

הגליל 

העליון
7,5003,7503,7503,736מוסדות הישוברואה חשבוןצפוןצבעון

פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

72
הגליל 

העליון
גיבוש תושבים חדשים70,00035,00035,00034,865תהליך בינוי קהילה וגיבושבנית הסכמות וחינוך בונה קהילהצפוןצבעון

73
הגליל 

העליון
גיבוש תושבים חדשים7,0003,5003,5003,486ארועים להכרות וגיבוש הקהילה הנבניתארוע גיבושצפוןצבעון

74
הגליל 

העליון
צפוןצבעון

ישמש -יביל '  מ200מבנה רב תכליתי 

להתכנסות ואירועים של היישוב

הקמת מבנה רב תכליתי לקיום אירועים של 

היישוב
780,000780,000780,000776,986

הצבת מבנה יביל ציבורי 

לצורכי הקהילה

75
הגליל 

העליון
220,956220,000220,000219,150ל"תשתיות למבנים יבילים של חטתשתיות למבנה רב תכליתי יבילצפוןצבעון

ביצוע תשתיות לצןרך 

הצבת המבנה היביל

76
הגליל 

העליון
פרויקטורצפוןמנרה

ניהול מתכלל של פרויקט הצמיחה כולל 

הסרת חסמים שיווק
240,000120,000120,000119,536

רכישת שירותים 

מקצועיים

77
הגליל 

העליון
180,00090,00090,00089,652ניהול הישובמנהל ישובצפוןמנרה

רכישת שירותים 

מקצועיים

כ"מרכז סה

כ"גולן סה

כ"הגלבוע סה

כ"מגילות ים המלח סה

ערבות הירדן

כ"ערבות הירדן סה

כ"שומרון סה
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עלות כוללתהסבר מילולי ותרומת הפרויקטפרוייקט\הנושאמחוזיישובמועצה'מס
בקשה 

ל"להשתתפות חט
 סעיף בנוהללאחר פלטהמלצת המרחב

78
הגליל 

העליון
פעולות לגיבוש תושבים30,00015,00015,00014,942ליווי הקהילה המתחדשתפתוח קהילתי סדנאותצפוןמנרה

79
הגליל 

העליון
48,00024,00024,00023,907מוסדות הישובמשפטיצפוןמנרה

רכישת שירותים 

מקצועיים

80
הגליל 

העליון
838,796838,796838,796835,555 דירות לקליטה5שיפוץ  מבנים5שיפוץ צפוןמנרה

שיפוץ מבנים קיימים 

למגורים

81
הגליל 

העליון
צפוןמנרה

יש צורך להגדיל בשל -הגדלת חשמל

קליטת משפחות נוספות לישוב
659,225329,613329,613328,339שדרוג תשתיות חשמל בקיבוץ

ביצוע תשתיות להגדלת 

החשמל ביישוב

82
הגליל 

העליון
תכנון תשתיות ציבוריות72,30636,15336,15336,013תכנון שיקום כבישתכנון שיקום הסדרת בטיחות כבישצפוןמנרה

83
הגליל 

העליון
תכנון תשתיות ציבוריות128,70064,35064,35064,101תכנון הקמת גן ילדיםתכנון הקמת גן ילדים חדשצפוןמנרה

3,558,4832,684,1622,684,1622,673,789

פעולות לגיבוש תושבים50,00025,00025,00024,903שירותי ייעוץ בנושא בינוי קהילהיעוץ קהילתיצפוןמצפה אילןמנשה84

100,00050,00050,00049,807.אחראית על גיבוש ובנוי הקהיהל הנבניתהשתתפות בשכר מפתחת קהילתיתצפוןמצפה אילןמנשה85
רכישת שירותים 

מקצועיים

פעילות לגיבוש הקהילהצפוןמצפה אילןמנשה86
פעילויות לאיחוד הקהילה המתחדשת 

והכרות עם הנקלטים החדשים
פעולות לגיבוש תושבים34,00017,00017,00016,934

השתתפות בשכר מקדמת קליטהצפוןמצפה אילןמנשה87
 משפחות חדשות 65ניהול פרויקט קליטת 

לישוב הקבע
60,00030,00030,00029,884

רכישת שירותים 

מקצועיים

פרויקטורצפוןמצפה אילןמנשה88
ניהול הישוב הקיים ואחריות על פרויקט 

הקמת ישוב הקבע
180,00090,00090,00089,652

רכישת שירותים 

מקצועיים

28,00014,00014,00013,946יעוץ משפטיייעוץ משפטיצפוןמצפה אילןמנשה89
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

48,00024,00024,00023,907מוסדות הישובח"הנהצפוןמצפה אילןמנשה90
פעולות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

צפוןמצפה אילןמנשה91
עבור -שיפוץ בית כנסת זמני

המשפחות המצטרפות
288,000144,000144,000143,444שיפוץ בית הכנסת הזמני

הרחבה ושיפוץ של 

המבנה הקיים לצרכי 

הקהילה

300,000150,000150,000149,420תכנון בית כנסת קבועתכנון בית כנסת קבעצפוןמצפה אילןמנשה92
תכנון מבני ציבור לצרכי 

הקהילה

פיתוח שטחי ציבור50,00025,00025,00024,903פ במתחם החינוך"פיתוח שצגינון כיכר במתחם חינוך חדשצפוןמצפה אילןמנשה93

1,138,000569,000569,000566,801

27,00013,50013,50013,448ניהול ופיתוח הישובפרויקטורצפוןזרעיתמעלה יוסף102
רכישת שירותים 

מקצועיים

שיווק ופרסום50,00025,00025,00024,903למתעניינים בקליטהניהול קמפיין שייוקצפוןזרעיתמעלה יוסף103

12,0006,0006,0005,977ח לישוב"שרותי הנהש וביקורת"הנהחצפוןזרעיתמעלה יוסף104
פעילות ליצירת לכידות 

וחוסן חברתי בקהילה

גיבוש תושבים חדשים50,00025,00025,00024,903ארועי תרבות לחיזוק הלכידות הקהילתיתפעולות לגיבוש הקהילהצפוןזרעיתמעלה יוסף105

100,00050,00050,00049,807קידום תהליכים קהילתיים בישובבשכר עובד קהילתי' השתתצפוןזרעיתמעלה יוסף106
רכישת שירותים 

מקצועיים
ביצוע תשתיות ציבוריות2,489,9181,200,0001,000,000996,136תשתיות השלמת כבישתשתיות להשלמת כביש בהרחבהצפוןזרעיתמעלה יוסף107

פיתוח שטח ציבורי140,40070,20000פ ביישוב"פיתוח שצפ"פתוח שצצפוןזרעיתמעלה יוסף108

2,869,3181,389,7001,119,5001,115,174

11,498,1317,647,2867,377,0867,348,578

29,348,05420,377,82120,077,58720,000,000סכום כולל

כ"צפון סה

כ"הגליל העליון סה

כ"מנשה סה

כ"מעלה יוסף סה
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