
'שלב ב: גרים בגליל

קידום מיזמים כלכליים 
ותעסוקתיים

ד אל 'מג-דיר אל אסד -בענה
כרום והמרחב האזורי בכביש  

85

מוצג לעמותת צורים
19.10.20



' עיקרי הממצאים בשלב א

:  אסטרטגיית פיתוח

שיקולים אזוריים•

אוכלוסיות ומאפייניהן•

קרקעות זמינות למיזמים•

.פרויקטים אזוריים נוחים ויעילים•

:  העיר והאזור

מגוון של שירותים•

הוא מרכז  " הלב הפועם"•

יישוב ורחובה הראשי/עיר

הזכות והחופש לבחור•

'שלב ב

:  שהיא רצף בנוי" עיר"מיקוד ב

ד אל כרום  'מג-דייר אל אסד-בענה

40מספר התושבים יחד קרוב ל 

אלף  



אפיונים מצרפיים
מתחת 41%)אוכלוסייה צעירה •

(ארצי36%לעומת 19לגיל 

הכנסות נמוכות מארנונה שלא  •

(56%לעומת 14%)ממגורים 

מחסור  . חוסר בשטחי תעסוקה•

.בעסקים בהשוואה לשאר הארץ

פיזור שונה של העסקים בין שלושת  •

(ד אל כרום'במג66%)היישובים 

נגישות נמוכה ולקויה למקומות •

השכלה וצריכה בתוך  , בילוי, עבודה

ומחוץ ליישוב
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ר"שטח תעסוקה לתושב מ

היישובים3ממוצע  ממוצע ארצי
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תמהיל עסקים

ממצאי מיפוי  

.  11/9/20עד 1/9/20בימים : נערך

המגוון  . מגוון העסקים לא גדול•

.מתמקד בכמה ענפים מובילים

רוב העסקים פונים לקהל •

חלק ספציפי , הלקוחות המקומי

קהלים מבחוץ  ( רכב)

קיים חוסר סדר וארגון במרחב  •

הציבורי העסקי



עקרונות לבחירת המיזמים

עקרונות עיקריים
.העלאת רמות שכר, מגוון, תוספת: מנוף תעסוקתי•

תרומה לכלכלה המקומית: מנוף כלכלי•

מסחר ופנאי, נגישות שוויונית למקומות תעסוקה•

קיום מקורות  , לוח זמנים, עלות, היקף: היתכנות •

מימון

עקרונות נוספים
התאמה למגמות ופרויקטים כלכליים קיימים  •

ומתוכננים  

: ערכים ומשאבים מקומיים, ייחוד•

תרבותיים ואחרים, פיזיים

היתכנות כלכלית ועוד, זמינות



תחום גאוגרפי של העבודה

מעגל התייחסות ראשון

מעגל התייחסות שני



תהליך בחירת הפרויקטים המומלצים
איסוף 

מידע 

ונתונים

מיפוי 

עסקים
שיחות 

ופגישות

קומפילציה של 

תוכניות סטטוטוריות

תכלול  

המידע

הגדרת 

הפרויקטים

רשימת פרויקטים 

מומלצים

י  "בחירה עפ

עקרונות



פירוט הפרויקטים

פרויקטים מומלציםמומלץ

פרויקטים מומלצים גדולים ומורכבים  מומלץ מורכב 

בעלי פוטנציאל השפעה משמעותית

פרויקטים שכדאי לבצעכדאי  



עידוד יזמות פרטית–פרויקטים מומלצים 

נדרשייתרון ייחודיהיבט כלכלי ותעסוקתידירוגשם

,  מבנה רב תכליתי למלאכה

בניין  : כמו)לוגיסטיקה , אחסנה

(מרכזים בהרצליה, פנורמה

.מאות עסקים ומועסקיםמומלץ

מקדם נגישות לעובדים מקומיים  

לתעסוקה

ייחודי באזור

-עומד בפני עצמו 

נקי

התנעה

זעירה  לתעשיה-עשייה –תא 

למשרדים קטנים לכאן  ואינפיל

מוסיפים את חתך רחוב 

עידוד יזמים פרטיים  מומלץ

אפשרות להגדלת מגוון ענפי כלכלה

ביקוש למועסקים ממגוון חדש של  הגדלת

ענפי כלכלה

יצירת רצף –אינפיל

בנוי לכלל רחוב  

שלם

4-מבנה על שטח קטן של כ

-קומות ובו תאי 4-5דונם ובו 

.עשייה

תומכי מזוןעסקים, חיזוק עסקים קיימיםמומלץדרך האוכל

לעובדים ולספקיםהגדלת ביקוש

בסיס רחב של  

עסקי מזון

הקמת מרכיבי המיזם  -התנעה 

והרצה בשנה הראשונה



דורשי השקעה ציבורית–פרויקטים מומלצים 

נדרשייתרון ייחודיהיבט כלכלי ותעסוקתידירוגשם

מלגות לימודים וקיום ללימודי עברית  

ואנגלית

טיוב כוח אדםמומלץ

הסרת חסם למציאת עבודה הולמת

מרכז  , ריאן)צורך מוחשי

של משרד  ההכשרות

(העבודה

מימון מלגות ועלות  

מורים  

רשות מקומית או יזמות  –נגישות ממונעת 

ותמיכת משרד התחבורה

נגישות למודריםמומלץ

השתתפות בתעסוקה

רכישה או  -התנעה תואם פני שטח ייחודיים

ליסינג

הפעלה בשלב  

הראשון  

טיילות  , קהילה סביבה–ם"קסומרכז 

(אולי בדיר אל אסד)ומרחב 

,הגדלת הכנסות חיצוניות,תיירותמומלץ

הגדלת ארנונה  

עסקים תומכי טיילות והדרכות

העדר מתחם דומה  

,ערביתבחברה ה

מיקום מרכזי טוב

הקמת בניין  -התנעה 

,  או הסבה של קיים

תפעול שוטף

נגישות למודריםמומלץ  נגישות רגלית  

השתתפות בתעסוקה

איתור אמצעי  , תכנוןתואם פני שטח ייחודיים

מימון ציבוריים

10מיפוי צרכים תעסוקתיים וכלכליים ל 

שנים

מימון הסקרדיוק תכנון לצרכים עתידייםמומלץ



וכדאייםמומלצים מורכבים פרויקטים 

נדרשייתרון ייחודיהיבט כלכלי ותעסוקתידירוגשם

קמפוס ארצי להכשרות למקצועות 

נדרשים

מומלץ  

מורכב  

,הגדלת הכנסות חיצוניות

עסקים תומכי אקדמיה, הגדלת ארנונה

וסטודנטים

היצע מועסקים פוטנציאליים הגדלת

מצויינים

עונה על צורך ברמה 

,הארצית

תורם למיתוג ותיוג  

מקומי

מומלץ  קריית ספורט אזורית

מורכב  

הגדלת , הגדלת הכנסות חיצוניות

עסקים תומכי ספורט וקהל, ארנונה

ביקוש למועסקים ממגוון חדש הגדלת

של ענפי כלכלה

משמעותי שלהעדר

אצטדיון באזור  

ובחברה הערבית

,  צוות: התנעה

, תבע , מיפוי

מימון, שותפויות

מנגנונים נוספים

איזון תקציבי בתוך רצף עירוני אחד כדאימנגנון  איזון הכנסות

הטרוגני מאוד מבחינת פני השטח

הגברת נגישות בטוחה במעבר לכרמיאל  כדאידרך מגשרת

מרכז מסחרי–

פנים אל "ל" גב לגב"מ

"פנים

מאפשרת הגדלה משמעותית של  כדאיתחנת רכבת

מעסיקים  , מועסקים, לקוחות

סחורות, פוטנציאליים



חלופות למיקום פרויקטים מומלצים

מרכז הישוב הוותיק

אזורי תעשיה ותעסוקה

צירי מסחר

ציר מלאכה

חלופות למיקום תחנת רכבת

חלופות למיקום קריית ספורט

ם"קסוחלופות למיקום מרכז 

ס למקצועות  "הצעה למיקום בי

נדרשים

מונאמרכז 

ציר עירוני ראשי

צירי הליכה ומשעולים  

בענה

דיר אל אסד

ד אל כרום'מג

ב

א

ג

ב

ב

ג

א

א



:  נמצא

יחס מומלץ תושבים לעסק על פי )עסקים 500חסרים כ •

(ממוצע ארצי

נמצא צורך בתשתית פיזית לעסקים קטנים ובינונים  •

אחסנה ( 'דפוס וכד, חריטה, נגרות)בתחום מלאכה 

(.מ האחרון"הק)ולוגיסטיקה 

:  המיזם

.מבנה רב תכליתי בדומה לבניין פנורמה בתל אביב

המבנה ייתן מענה לבתי מלאכה ועסקים קטנים ובינוניים  

:המלצות

. דונם25-40קרקע פרטיתניתן לביצוע על -התנעה •

.סיוע בהשגת מקורות מימון•

.מ מול בעלי קרקעות פרטיות"סיוע במו•

מומלץלוגיסטיקה , אחסנה, מבנה רב תכליתי למלאכה

ח"שמליון43הערכת  תקציב הקמה
כ"סהתעסוקהמסחרשימוש

תשואה שנתית  

אפשרית
15.54%9.07%10.88% מועסקים600כ גידול תעסוקתי צפוי

תרומה לכלכלה  

המקומית

עסקים250-תוספת כ



מומלץלוגיסטיקה , אחסנה, מבנה רב תכליתי למלאכה

בענה

א
ב

ד אל כרום'מג

ב

א

ב

א

בענהתחומי -א
משותפת/פרטיתחלקות חקלאיות בבעלות 

ולכביש הכניסה העתידי  85צמוד לכביש 

.לבענה

בענהתחומי -ב
בעירוב גבוה של 2020-מע"בתבחלקות 3

מצריך איחוד , מסחר ומבני ציבור, תעשיה

. חלקות

הצעה עקרונית למיקום  

מבנה רב תכליתי  

כדוגמת בניין פנורמה  )

(א"בת
, 85ממוקם על כביש 

בנקודת מפגש כבישים  

המחברים , מרכזיים עתידים

בענהלמרכז 85בין כביש 

.  ובהמשך לדיר אל אסד

בקרבת אזורים בייעוד 

. בעירוב תעשיה ומסחר

.  מקומיתע"תבמצריך 

27' חתך רוחב מינ', ד20-כ

מאפשר מודולים  ', מ

.  משתנים למשרדים שונים

א



:  נמצא

אופי יזמי של עצמאים קטנים  •

מחסור במשרדים קטנים בגדלים משתנים ובחדרי ישיבות  •

עצמאים, והרצאות להשכרה לעסקים קטנים

פ "העדר קירבה של עסקים עצמאיים קטנים אינו מעודד שת•

.עסקי

של חלקות קרקע  " שטחים ריקים"ברחובות המסחריים קיימים •

ברצף הבנוי" חורים"לא מבונות המייצרות 

: המיזם

בשטחים הריקים בתוך רחובות בנויים  ( אינפיל" )מילוי"יצירת 

באמצעות מבנים מודולאריים שיאפשרו הרחבת ההיצע להשכרת 

.משרדים וסדנאות בגדלים משתנים

:המלצות

שיגדיל היצע משרדים וסדנאות מודולריים וייצר  –"אינפיל"תכנון 

חזית רציפה ומלאה של רחוב

-קומות ובו תאי 4-5דונם ובו 4מבנה על שטח קטן של -הקמה 

.עשייה

מומלץלתעשייה זעירה ולמשרדים קטנים-עשייה –תא

תקציב הקמה מוערך  

₪ מליון1תקציב הנעה מוערך



מומלץ-משרדים קטנים , עשייה  תעשייה זעירה–תאי 
דין  -א-ברחוב סלאחinfill-הצעה עקרונית ל

דל כרום'במג
בעירוב מסחר ומדרום ע"תבמצפון לרחוב מאושרת 

המתירה מלאכה ותעסוקה בעירוב ע"תבמאושרת 

.שימושים מרובים

, אשר יצור חזית אחידה לרחובInfill-קיים פוטנציאל ל

ומתכתב עם כוונת המועצה לקידום חתך עירוני אינטנסיבי  

.גם להולכי הרגלוהנגשתוהישן 85על ציר 

מצב מוצעמצב קיים

Infill-מוצע

כרום-ד אל'מג



:נמצא

עסקי הסעדה  76. )קיים בסיס של עסקי הסעדה ובתי קפה במקום ובאזור•

(מכלל העסקים15%שמהווים כ 

עשוי לקדם מיתוג מקומי באופן משמעותי•

מייצרת ביקוש פוטנציאלי משמעותי, 85התנועה עוברת בכביש •

אפשרי בטווח הקצר•

השקעה נדרשת מינימאלית•

:  המיזם

מפה , ספר, אפליקציה, מיזם תפעולי תיירותי אירוח קולינרי לרבות אתר מקוון

ודירוג

:המלצות

,  מפה ודירוג, ספר, אפליקציה, אתר מקוון: מימון הקמה מרכיבי הפרויקט •

הסדרת חניה, שילוט

במהלך השנה הראשונה למיזם–הרצה •

מומלץ"      דרך האוכל"

תרומה ישירה 5גידול תעסוקתי צפוי

מיתוג ומיצוב, תעסוקהתרומה לכלכלה מקומית

.₪אלף 250הראשונהבשנהתפעול ותקציב הקמה 



:נמצא

פערי עברית מונעים שילוב תעסוקתי•

חוסר יכולת כלכלית להשקיע בלימודים ללא הכנסה•

:  המיזם

מלגות לימוד  •

מלגות מחיה•

מימון מורים•

:המלצות

. מימון המלגות ועלות המורים–מימון •

הפעלת הלימודים תעשה במערכות קיימות כמו מרכזי  •

מרכז ההכשרות של משרד העבודה וכדומה, ריאן

פעילותהקפי

חודשים3שכר מינימום  ל –משתתפים לשנה 400•

מורים לשנה  •

ליוצאי שירות אזרחי1:1ניתן לתת * 

מומלץואנגליתמלגות קיום ללימודי עברית 

כמספר התלמידים והמוריםגידול תעסוקתי צפוי

הכנסות גבוהות יותרגידול כלכלי צפוי



מנגנון הכשרות•

כנסים ימי עיון•

?מי מפעיל•

:  נמצא

.אין העשרות איכותיות ומקצועיות במרחב הגיאוגרפי הזה•

נסיעה לתל אביב מרחיקה את היכולת להתחדש ולהתעדכן  •

.מקצועית

: המיזם

.מנגנון שיקדם העשרות איכותיות ומקצועיות

מרכז  , מרכז התרבות: ניתן להפעיל במקומות קיימים

ריאן, מונא, ם"קסומרכז , ההכשרות

:המלצות

התנעה ומימון שנה ראשונה לפעילות

מומלץכנסים ימי עיון     , מנגנון הכשרות



:נמצא

נושא התנועה והתחבורה קריטי להתפתחות  

.  האזורית והיישובים כאחד

תדירותם , מחסור חמור בזמינות קווים•

.  ויעדיהם

אופי תלול של חלק דרכי היישובים  •

מצריך התאמה ייחודית

כרום קיימת יזמה מקומית  -ד אל'במג•

(טקסי אל בלד)

:  המיזם

פיתוח הניידות והנגישות בין הישובים  

ושאטלובתוכם באמצעות רכבים קטנים 

.לרכבת וליישובים באזור בעלות מינימאלית

:המלצות

בעבור מחיר , בעל נראות, לרכבתשאטל

נמוך מאוד או בחינם לתקופה מוגבלת כדי  

שיצור הרגלים של שימוש בתחבורה 

.  ציבורית

מומלץנגישות ממונעת    

₪  אלף 350עלות תפעולית  מוערכת חודשית לכל קו

₪  מיליון 3.5(רכבים14)השקעה ראשונית מוערכת לשני קוים 

.₪אלף 84(לחודש)בשיטת הליסינג התפעולי 

תעסוקה ישירה 17גידול תעסוקתי צפוי

נגישות למודרים בעיקר נשיםתרומה לכלכלה מקומית



:נמצא

מיקום על ציר תנועה מרכזי לאתרי •

.נופש

צורך גובר במתקן ייעודי בחברה  •

הערבית

חיבור למגמות קיימות בתחום•

שיתוף פעולה פוטנציאלי עם החברה •

להגנת הטבע

:  המיזם

תכנון סביבה  , קומפלקס המתמחה בטיילות

וקיימות

:המלצות

תכנון  והקמה של מבנה תואם  •

או 

הסבת מבנה קיים  •

:  שתי יחידות, ר"מ350בניין של 

,  הדרכות, משרדי קבלה)בניין מרכזי •

(הכשרות

(אכסניית שלומי: למשל. )חדרי לינה21•

מומלץסביבה ומרחב   , קיימות–ם"קסומרכז 

(ללא מרכיב קרקע)₪ מליון10כ תקציב הקמה מוערך

₪מליון2-2.5כ עלויות התנעה

גידול תעסוקתי  

צפוי

תרומה לכלכלה 

המקומית

,  תחזוקה,ספקים

ם"קסוחלופות למיקום מרכז מורי דרך



:נמצא

אופיין התלול של חלק ניכר מדרכי היישובים מצריך התאמה  

ייחודית כדי לאפשר תנועה נוחה ובטוחה בתוך ובין היישובים  

.במיוחד לאוכלוסיות שאינן נוהגות

:  המיזם

פיתוח הניידות והנגישות בין הישובים ובתוכם באמצעות  

משעולים וגרמי מדרגות בטיחותיים בין עוגנים של שכונות 

. ותעסוקה ומסחר

:המלצות

מסלולים רלוונטיים2-3איתור 

שבילי מדרגות, שבילי גישה

מומלץקידום נגישות רגלית         

₪ אלף300תקציב תכנון  והנעה מוערך

בעיקר נשים, כיוםמודריםגידול תעסוקתי צפוי

תוספת תנועת  ,תוספת כוח אדםתרומה לכלכלה המקומית

קונים וצרכנים

צירי הליכה ומשעולים  

אפשריים  



:  נמצא

:קיים כשל שוק מתמשך•

oאבטלה בציבור הערבי

oביקושים לא מסופקים בתעשייה  .

בעשור הקרובהצפויות חסר בסיס ידע אזורי לדרישות •

: המיזם

סקר דרישות בקרב מעסיקים בינוניים וגדולים למקצועות כפי  

תפןי מועצת "שנעשה בגליל המערבי ע

:המלצות

מימון מיפוי צרכים תעסוקתיים לעשור הקרוב

מומלץשנים10מיפוי צרכים תעסוקתיים וכלכליים ל 

₪ אלף 200-300תקציב מוערך



:  נמצא

ויכולות טכנולוגיות נדרשות, ביקוש גבוה לאנשי מקצוע מיומנים בעבודות כפיים•

תחומי הטיפול השונים ומגוון המקצועות  , הנהלת חשבונות: מקצועות נדרשים נוספים•

רפואיים-הפרה

עתיד  *. 4.0קיים במקום זמני ומכשיר אנשים למיומנויות תעשיה –מונאמרכז •

ד אל כרום'להתמקם במרכז התרבות החדש בשכונה הצפון מזרחית של מג

: המיזם

:קמפוס שמשלב

ס תיכון מקצועי"בי•

ס גבוה למקצועות כפיים"בי•

.ברמת מיומנות גבוהה כפי שנעשה בפינלנד כמודל רעיוניLow Techמקצועות •

.מעונות•

:המלצות

הקמת מתחם פיזי כולל ציוד על פי הדרישות הטכנולוגיות

מומלץ מורכבקמפוס ארצי להכשרה למקצועות נדרשים



מומלץ מורכבקמפוס להכשרה למקצועות נדרשים

הצעות למיקום גאוגרפי בתחום הישובים  

א

תחומי דיר אל אסד-א
בעלות  , ביעוד מבנה ציבור' ד6-כ

ציבורית

2018-אושרה בע"תב

כרום  -ד אל'תחומי מג-ב
חלק מחלקה למבנה ציבור עליה בנוי  

.'ד14-פנוי מבינוי כ, בית ספר גדול

בענהתחומי -ג
לא מבונה  ', ביעוד מגורים א' ד11-כ

מול מבנה ציבור אחר על , א"לפי תצ

מצריך . ציר ראשי בבעלות ציבורית

.  נקודתיתע"תב

ב

ג



:  נמצא

.אלף נפש450אין מתקנים ראויים לאזור המונה •

יש ביקושים גדולים למתקני ספורט עממי ומקצועי•

כרום  -ד אל'במג85יש עניין וכוונה לתכנון מדרום לכביש •

:  המיזם

מקומות  5,000-עם כ( בניה בשלבים)אולם כדורסל •

ישיבה

,  מקומות ישיבה10,000-15,000אצטדיון כדורגל  עם •

מגרשי אימונים דשא סינטטי לקבוצות

בריכת שחייה אולימפית•

מלונית דרכים•

. אולמות סקווש,  מגרשי טניס•

חדרי טיפולים ומרפאות •

'קיר טיפוס וכד, כמו פארק מיםרקציותאט•

שעות ביממה כדוגמת מגרש 24המתחם יתופעל •

הכדורסל ברעננה

:המלצות

:  שלבית-מימון תכנית רב•

הכנת תכנית •

ניתוח כלכלי•

מומלץ מורכב  קריית ספורט אזורית וארצית      

₪   מיליון 350הערכת תקציב הקמה

כ , שותפויות, תבע , מיפוי, צוות: כוללתקציב התנעה

₪ מליון2.5

מועסקים850גידול תעסוקתי צפוי

משתמשי  , קהל מבקרים באירועיםתרומה לכלכלה המקומית

איש 5,000כ ספורט עממי בהיקף של 

ביום לפחות

הדמיה של קריית ספורט בטבריה



מומלץ מורכבקריית ספורט אזורית     

הצעות למיקום גאוגרפי בתחום הישובים  

א

כרום  -ד אל'תחומי מג-א
משותפת  חלקות חקלאיות בבעלות 

מדרום לבית קברותבעיקר 

בענהתחומי -ב
פרטיתחלקות חקלאיות בבעלות 

, בנוי מבנה תעשיה למראית עין

השאר מטעים

ב

א

85ספורט מדרום כביש לקריתהעמדה עקרונית 
בריכות ומבנים  , אולם כדורסל, מגרשי כדורגל וטניס, הכולל אצטדיון', ד160-כ

.  רב תכליתיים לספורט ונופש

.ד אל כרום'ממוקם דרומית להצעה להקמת תחנת רכבת בתחומי מג



מנגנון  איזון משאבים   

:נמצא

קיימת תחרות קשה בין שלושת הרשויות על ההכנסות

:המלצות

מיפוי כל מקורות : הרשויות שתפקידה3-הקמת ועדה משותפת ל

הסכם ברור בין הרשויות, החלטה על מנגנון לחלוקה, ההכנסה

תחנת רכבת

:נמצא

רכבת כרמיאל 12/2ל"בתתסימול תחנה )קיימת היתכנות 

דל כרום  'להקמתה של תחנה חדשה בשטחי מג( עכו

(.  מזרחית להר כרמי)

:המיזם

ד אל כרום כעוגן לפיתוח  'הקמת תחנת רכבת בשטח מג

עירוני

כדאי

דרך מגשרת 

85משמש חיץ בין כרמיאל לבין הישובים מצפון לכביש 85כביש 

:  המיזם

. שמגשר בין דרום לצפון שלא דרך מחלף–רחוב מסחרי 



קמפוס

מיפוי צרכים תכליתי-בניין רב

עשיה-תא

תחנת  

רכבת

מונאמרכז 

ם"קסומרכז 

עשייה  -תא דרך האוכל

משעולים  
ומדרגות

ספורטקרית
מרכז תרבות

תיירות

עסקים ותעסוקה

ספורטקרית

קמפוס

ם"קסומרכז 
מיפוי צרכים

מילגות

מונאמרכז 

לימודים

אשכולות תעסוקה מיתוג ותיוג

נגישות ממונעת

העשרות

משעולים  
ומדרגות

נגישות ממונעת



סיכום כלכלי–הפרויקטים המוצעים 
תקציב הקמה  הפרויקט

מיליוני  –מוערך 

₪

מספר  

מועסקים 

צפויים

תקציב נדרש  

לצורך הנעת 

מילוני  -הפרויקט

₪

הערות

התקציב הנדרש לצרוך הנעת הפרויקט  . ר"מ15מספר המועסקים מתבסס על חישוב של שטח ממוצע לעובד של 6001כ 42מבנה רב תכליתי

'מכרז וכו, ע"תב/תכנון פרוגרמתי, מיועד להקמת צוות איתור

התקציב הנדרש לצרוך הנעת הפרויקט  . ר"מ15מספר המועסקים מתבסס על חישוב של שטח ממוצע לעובד של 5001-כ40עשיה-תא

'מכרז וכו, ע"תב/תכנון פרוגרמתי, מיועד להקמת צוות איתור

התוספת בתגבור הכנסות בתי האוכל והעסקים. עובדים להתנעה ותכלול0.2550.25דרך האוכל

מלגות

מנגנון הכשרה

הקמת פעילות ובניית צוות הפעלה, השלמת סקר צרכים200.3-כ3.5נגישות ממונעת

התקציב מיועד לניהול  . אומדן מועסקים מתייחס לעובדים ישירים והוא אינו כולל פוטנציאל של מאוד ימי הדרכה ומרצים1050.3ם"קסומרכז 

.והכנות לתכנון, איתור שטח מתאים, מכרז מקדים לגוף תפעולי

0.5נגישות רגלית

0.3מיפוי

קמפוס

קריית ספורט 

אזורית

התקציב מתייחס להקמת צוות ביצוע ותקציב תכנון  . פרויקט רב שלבי המסתכם לקריית ספורט גדולה בתקציב המוצע2508504

ראשוני


