
18הכנסות 18הוצאות התחלה

      20162,372,400הנדסה כללי

        1,500,000      20021,428,571שחורת א

           600,000         2007571,429שחורת ב

         2007577,643גנים ב

2007מבוא אילת

        7,700,000      920157,264,151ס ים סוף רובע "אולם ספורט בי

        6,800,000      20156,415,094ס הרי אילת"אולם ספורט בי

           400,000         2016377,358ס ימין הרצוג"אולם ספורט בי

           410,000         2017386,792ס אלון"החלפת מקרר מים א

           640,000         2017603,774ס מצפה ים"בבי. א.החלפה ושדרוג מערכת מ

                 -62015תיכון מקיף רובע 

        2,800,000      20182,641,509גן ילדים לבנדר

        5,500,000      20155,188,679ס לחינוך מיוחד אורים"בי

                  -                 -2015ס ישיבה תיכונית"בי

           148,400         2012140,000מתקן קצה לפסולת

                  -                 -2009בית העירייה החדש

                  -                 -2017כ"סה - 2017שיפוץ מבנים 

        4,000,000      20183,883,495כ"סה - 2018שיפוץ מבנים 

      10,600,000    201710,291,262המוצר/שדרוג אזור תעשייה הישן

        2,700,000      20172,621,359גנים א

        1,213,000      20171,177,670'שלב א- שכונת יעלים 

        3,000,000      20182,912,621התמרים-חטיבת הנגב יותם

           400,000         2018388,350רחוב הספורטאים

        2,500,000      20182,427,184הפטיו המדברי

        8,200,000      20177,961,165'שכונת צאלים שלב א

           400,000         2018388,349פטיו דרוקר- ' שכונת צאלים שלב ב

        5,209,000      20175,057,282טיפוח סביבתי בשכונת יעלים

        6,000,000      20175,825,243חניות סביב חוף צפוני

        2,000,000      20171,941,748השלמות בחזית מרכז תיירות ישן 

        6,891,433      201720176,690,712שיפור נראות טיילת צפונית 

      20,100,433    19,514,983כ"עבודות מכרז פיתוח סה

           168,476         2013153,160('שלב א) wifiאלחוטי ' הקמת אינט

           300,000         2016283,019גגות סולאריים בבתים פרטיים

        7,000,000      20176,603,774גגות סולאריים במבני ציבור

        6,000,000      20175,660,377 בעירLED התקנת תאורת רחוב 

           106,000         2014100,000ס קולייר"מתנ

        2,000,000      20181,960,784תוכנית השלד- ר אילת "מע

      30,000,000    2201528,708,134שכונת שחמון 

      14,000,000    201813,207,547 שחמון9+10השלמת פיתוח רובע 

                  -                 -112016שכונת שחמון 

           500,000         2015471,698גישה- גולף 

        2,000,000      20172,000,000מינהלת

        2,926,000      20162,813,462שדה תעופה מתפנה

      13,628,000    201813,103,846דרך הרים- עוקף מערבי 

           816,200         2018781,053פארק מרכזי

        2,852,000      1120171,828,205רובע - טיפול בקרקע ופסולת 

           850,000         2018817,308לגונה מזרחית- י "תכנון מקטע חה

        1,000,000         2018961,538טיילת עין סוף דרום

        6,000,000      20185,769,231חניון קראוונים חוף צפוני

           300,000         22018288,462מגרש - כפר הצוללים 

        1,000,000         2018961,538פיתוח חוף נביעות

           450,000         2018432,692(אלמוג)מרכז עין סוף 

        2,000,000      20171,886,792טיילת סובב מרינה

        6,000,000      20185,769,231פיתוח חוף קצאא

             10,600           201010,000ע"תב- קריית הספורט 

                  -                 -2014עבודות עפר - קרית הספורט 

                  -                 -2014מבנה ארנה בקריית הספורט

                  -                 -2015איצטדיון כדורגל

      10,000,000      20149,523,810מגרשי אימונים- קריית הספורט 

      10,010,600      9,533,810כ"סה- קריית הספורט 

      84,322,200    79,800,737כ"סה- הסכם גג 

      20111,200,000תחנת תידלוק במרינה

                 -2015ע לאזור המרינה הצפונית"תב

                  -                 -2016הרפסודה הלבנה

                 -2018מרינה- החלפת תשתיות חשמל 

                 -2016שדרוג המעגנה המערבית

                 -2015תוספת מזחים והספנה במרינה

                 -2018תיקון מפגעים במזחים

         2018250,000שיפוץ והנגשת מבנה שירותים

                  -      1,450,000כ מרינה"סה

                  -         2016200,000חיזוק מבני מגורים לרעידות אדמה

                  -         2017250,000מתחם המחצבה נחל שלמה

        1,404,000      20071,404,000מתחם הקרולינות

                  -         2015200,000מרכז מידע חוף צפוני

                  -         2014100,000אמפיתיאטרון

                  -         2015100,000מרכז אומניות

                  -         2017150,000השבת נכסים במרחב אילת

HUB 2015700,000אילת         

           456,000         2014696,000החזר מימון- המכון להתפתחות הילד 

2016מיתוג אולם כדורסל/ חסות

2016פיתוח קשרי מסחר אילת עקבה

        1,860,000      5,250,000כ השקעות החברה"סה

    189,519,109  183,629,501כ ללא השקעות"סה

    191,379,109  188,879,501סך כללי

הסכם הגג

השקעות ומיזמים

יזמויות

2018תקציב 

חברה מפתחת

בינוי ציבורי

פיתוח עירוני

פרוייקטים ומיזמי עירייה


