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נוכחית של משקי בית 

 באגש"ח, אג"ק ותושבים

, והאם יש ביישובי המועצה

היסטוריה של מספר שנים 

  אחרונות?

עובדי המועצה באחריות 

על פי  -לאסוף את המידע

הנחיית זוכה המכרז 

  )ובתיאום עם המועצה(

האם קיימת מצבת מבני   .ב.2  מכרז  3

הכוללת את  ציבור וחינוך,

שטח המבנה, תכניות, מס' 

  כיתות וחדרי עזר?

עובדי המועצה באחריות 

לאסוף את המידע על פי 

 הנחיית זוכה המכרז

  )ובתיאום עם המועצה(

האם קיימת היסטוריה של   )2. א. (2  מכרז  4
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