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השלמת מסירת מגרש לזוכה במכרזמכרז שטח מסחרי

המשך ליווי ותכנון מפורט של אדמות פרטיותקרקעות פרטיות

הצבת שילוט רחובות לפי התקדמות הבנייה והאכלוסשילוט

ם שתילה לפי התקדמות האכלוס"עיצוב וטיפול בשצפים"תכנון מפורט של שצפי

אישור התכנית בוועדות
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ת ומשרד החלקאות ופיתוח הכפר"מ מול הות"סיום המוקידום הקמת המכללה

י"הסדרת הקרקע מול רמהסדרת קרקע של המכללה

שליחת דף חודשי ליזמים ולאחרים
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קידום יזמים קיימים וחדשים
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6ליווי התפתחות כביש 

9
, חתימה על הסכמים

מכרזים והצעות מחיר
מכרזים
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מאגר מים ומעבדה לבדיקת מי ביוב, ואשפה

דרגת - "המשך בחינת החזון

"ההתפתחות הבאה
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ודרכי הפעלתם

הפעלת עידן הנגב מעבר לתפקודה הפורמאלי

בחינת המכרזים ליועצים
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והחברה הזוכה במכרז

הפעלת תאורת רחובות באופן רציףתאורת רחובות
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פיקוח ובקרה על עבודת השמירה באתר, ניהולשמירה
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כבישים ומדרכות
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גמר פיתוח אונה צפונית 

( לפיתוח3מכרז )

תחבורה ציבורית11
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ארגון החברה10

מכללה רב תרבותית 6

יועצים\בחינת עלויות וצרכים 

תעסוקה

3
ע "שינוי והתאמת תב

דרומית
סיום הפקדת תכנית שינויים

קשר עם היזמים והרשויות7
מעורבות עם הקהילה ומעצבי דעת 

קהל

ת"שיפור הנגישות לכל אזהכבישים ארציים ואזוריים


