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אגירה לכיבוי אש
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לרכישת המים

לפי התקדמות השיווקהפעלת תאורת רחובות
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מחודש מרץהפעלת מכרז שמירה

סיוע למפעלים בחוק האריזות

ל והרשויות"או מכרזים עצמאיים או דרך המשכמכרזי אחזקה שוטפת

סיוע למפעלים בפינוי פסולת תעשייתית

הפעלת עידן הנגב כחברה לניהול 

הפיתוח לאונה הדרומית
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מיפוי ,עזרה לעאדל,מחשוב מתאים,כלי ניהול מעקב ובקרה

ממוחשב

גמר תכנון הולכת גז טבעי וחוזיםגז טבעי

כסף ראשוני לתכנוןאיפיון בית החולים והיתכנות

החלטות יחד עם האוצר ומשרד הבריאות
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גיוס משאביםאיפיון המכללה ותחילת תכנון מפורט

ת"השלמת הדיונים מול ות
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"המדרגה הבאה- "בחינת החזון

קביעת האסטרטגיה של מדרגת ההתפתחות הבאה של 
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