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AAA-2016-00081001219709202724/11/201601/01/20203,979,5005,089,5001,314,825- אימון נוער אולמות

 מושבים לפי תיק מוצר 120+ הקמת אולם קטן- אולם קטן 

- כתובת מתקן -  אולם 5,712,175 - 5,089,500טוטו 

סכום ההקצבה -  כללי 5- ס "אשכול למ' ס ברקוביץ"מתנ

- לאחר עדכון תיקי מוצר כללי , 3,683,000עודכן מ 

אולם - בהקצבה זו בוצעה המרה של אולם שם וגודל אולם 

 מושבים120+ קטן

לא התקבללא בדיווח

 אבני 2שולמו בטוטו 

65% -3דרך מתוך 

נשלחו הנחיות ומסמכים 

 תטי24/12/19- לדיווח 

מושבים-202724/11/201601/01/2020120,000120,000120,000AAA-2016-0008- אימון נוער אולמות1001219905

לא -מושבים 

בדיווח עד אבן 

דרך אחרונה

לא התקבל
לא בדיווח עד -מושבים 

אבן דרך אחרונה

1001243252
מתקנים - אימון נוער כדורגל

2027
לא בדיווחנוף הגליל- מגרש אימונים סינטטי 26/12/201925/12/20223,292,26510,647,0003,292,265

HBB-2017-00011001219176
מגרשי דשא סינטטי לקהילה 

2027
15/02/201730/06/2019600,000600,000600,000

הקמת מגרש דשא - ק "שחב- מגרש דשא סינטטי לקהילה

 כתובת 600,000- סינטטי לקהילה לפי תיק מוצר טוטו 

66 חלקה 16554גוש . תירוש' רח, פארק יגאל אלון- מתקן 

07/01/2019שולם תשלום סופי

TAA-2017-00111001219434202731/08/201731/08/20201,146,0151,910,0251,146,015- צורך ספורטיבי מיוחד

פירוק מבנים קיימים וניקוי השטח עד הכנתו - שיפוץ ושדרוג 

 2, ר מאושרים" מ245ביצוע רצפת בטון , לבניה החדשה

, חדר הלבשה שופטים, מקלחות ושירותים, חדרי הלבשה

 1,910,025- שירותים ושירותי נכים , חדר בדיקת סמים

, צורך הנובע מדרישה סבירה של איגוד הספורט- כללי 

כתנאי להשתתפות הקבוצה עבורה מבוקשת התמיכה 

- בליגה המוגדרת על ידי האיגוד כליגה מקצוענית כללי 

- ליגה לאומית גברים כתובת -עבור הפועל נצרת עלית

גוש - נצרת עילית , 20החצב ' רח- ש גרין"איצטדיון ע

 סיוע הטוטו60%, 5- ס " למ149 חלקה 16555

לא בדיווחלא התקבללא בדיווח

הרשאה שניתנה על ידי 

המשרד
202706/10/201930/11/20201,800,00015,388,7771,800,000- צורך ספורטיבי מיוחד1001238286

עבודות ,עבודות בטון טרום,עבודות בטון,עבודות עפר

עבודות , עבודות טיח,עבודות נגרות ומסגרות אומן,איטום

עבודות ,עבודות אלומיניום,עבודות צביעה,ריצוף וחיפוי

מתקני ,גילוי אש,רכיבים מתועשים בבניין,מעליות,אבן

תקשורת

עבודות בטון ,עבודות בטון,עבודות עפר,מערכת כריזה

פיתוח ,תיעול וניקוז,תשתיות אינסטלציה,עבודות צבע,טרום

עבודות ,גדרות ושערים,גידור,ריהוט גן,גינון והשקיה,נופי

עבודות מיזוג אוויר,אינסטלציה סניטרית

נשלחו מכתבי הרשאהלא התקבללא בדיווח

SHH-2017-00031001219418
- שדרוג חווית הצפייה

2027מתקנים 
02/08/201731/08/20202,083,7703,205,8002,083,770

 לוח 760,500-  מקומות 1300- בניית טריבונה ל- טריבונה 

-  מושבים 1300התקנת -  מושבים 526,500- תוצאות 

 11,700- שיפוץ מזנון יציע מזרחי -  מזנונים 304,200

 596,700- כניסה וסבסבות - מערכת כניסות וקופות 

 מערכת 58,500- מובילי קהל - מערכת כניסות וקופות 

מובילים ,  קופות93,600- אצטדיון / כריזה והגברה לאולם

מובילים ,  קופות23,400- קופות מערבי - וכניסות למתקן 

קירו יציע -  קירוי 46,800- קופות מזרחי - וכניסות למתקן 

שיפוץ שירותי קהל -  שירותים 631,800- ר " מ600מזרחי 

שיפוץ שירותי קהל יציע -  שירותים 58,500- יציע מזרחי 

שיפוץ שירותי קהל -  שירותים 46,800- מבנה יביל - מערבי

אצטדיון -  כתובת 46,800- מבנה קשיח - ונכים יציע מערבי

0 - 149 חלקה 16555גוש . החצב' רח, גרין

לא בדיווחלא התקבללא בדיווח

HCC-2017-00021001219330
שדרוג תאורה למגרשים 

2027תכנית - בקהילה 
25/01/201831/07/2020163,663229,086163,663

 16554תירוש גוש ' במסלול הליכה רח- הקמה - תאורה 

-  פנסים 70+ עמוד –  יחידות 25 - 70- ו66חלקות 

229,086

קיבלו ארכה
קיבלו ארכה עד 

31/7/2020

AAA-2016-0008



YAA-2017-00671001219523
- תחרותי שוטף נוער 

2027מתקנים 
30/11/201731/08/2019511,843731,205511,843

מתקני , עבודות נגרות, עבודות איטום- שיפוץ ושדרוג 

, עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות טיח,מתקני חשמל, תברואה

פירוק , רכיבים מתועשים בבנין, עבודות אלומיניום, צביעה

סימון מגרש , ג קירות מאחורי סלים"ריפוד הגנה ע, פרקט

- ס " אשכול למ731,205 - 291- מושבי טריבונה, כדורסל

מעלה -  כתובת המבנה 70%סיוע טוטו , ל"עד, 5ס "למ

 17528גוש - בית ספר אורט אלון- נצרת עלית, 27יצחק 

79חלקה 

שולם ונסגרר.לשולם תשלום סופי

YAA-2017-00681001219524
- תחרותי שוטף נוער 

2027מתקנים 
30/11/201731/08/2019600,000996,804600,000

- חיזוק ושיקום , עבודות בטון, עבודות עפר- שיפוץ ושדרוג 

 70%סיוע טוטו , ל"עד, 5ס "למ- ס " אשכול למ996,804

 נצרת עילית4 מעלה יצחק 12 חלקה 16656גוש - כתובת 

להשלמהבדיווח

נשלח - ישנם חסרים

, (שולמית) 28.5- מייל ב

התקבל מייל מאלכסנדר 

נשלח אליו , 8/9ביום 

. שוב המייל של שולמית

שיחה ומייל ב . ניצן 

 שולמית25.12

הרשאה שניתנה על ידי 

המשרד
1001205361

- תחרותי שוטף נוער 

2027מתקנים 
31/07/201910/08/2020600,0001,556,464600,000

מתקן מים הנדרש לצורך , שיפוציים כללים של אולם ספורט

.לוח חשמל חדש, הנגשה
לא בדיווח

נשלחו הנחיות לדיווח 

. שירה8.12.19

 :זכאויות

 עקב החלטת דירקטוריון 3אושרו ,  זכאויות5ניתנו - אולמות 

( זו המרה2- בביצוע ו1, 2016) זכאויות 2מומשו .טוטו

2019ק "מומשה ק - 1אושרה זכאות - כדורגל 


