
שנת 

פתיחת 

יתרההוצאות הכנסות שם כרטיסכרטיסר"התב

   -                831,675-          831,675          תשתיות כבישים נהלל1333

   -                1,658,886-       1,658,886       חומש-שיקום כבישים עדי9/20071379

2/20091386

הסדרת כביש כניסה 

   -                1,556,500-       1,556,500       גזית.ק

1387

שיקום כבישים פנימיים 

   -                270,581-          270,581          מזרע

6/20091392

תכנון אולם -שמשית

   -                18,177,967-      18,177,967      ספורט

3/20081448

שיפוץ גן -חומש כפר ברוך

   -                683,116-          683,116          ילדים

3/20081449

כביש -חומש כפר גדעון

 0-                 518,910-          518,910          פנימי צר

3/20081451

מועדון -מרחביה.חומש מ

   -                1,522,498-       1,522,498       נוער

4/20081461

-בית כנסת יביל

   -                441,753-          441,753          הסוללים.ק

8/20081473

פיתוח -חומש מזרע

   -                1,067,403-       1,067,403       וכבישים

   -                402,597-          402,597          שיפוץ בית העם בנהלל9/20081477

11/20081485

-פעולות לבטיחות בדרכים

   -                47,965-            47,965            שימשית

11/20081486

כבישים -חומש גבת

   -                1,353,924-       1,353,924       פנימים

 96,393-         346,393-          250,000          שמשית- בית עלמין 11/20081490

6/20091514

- בריכת שחיה שמשית 

   -                  -                     -                  אולם ספורט הכנסות

8/20091521

רכישת קומפוסטרים 

   -                110,915-          110,915          הכנסות

8/20091523

השתתפות בשיפוץ גן 

   -                361,000-          361,000          ילדים נהלל הכנסות

8/20091525

שיפוץ בית גפן וגן זית 

   -                414,502-          414,502          בחנתון הכנסות

9/20091533

גני ילדים - חומש תמרת 

   -                100,000-          100,000          הכנסות

11/20091542

מגרש ספורט משולב 

 34,087-         684,087-          650,000          סוועאד חמירה הכנסות

11/20091543

פגעי טבע אחוזת ברק 

 67,861-         717,861-          650,000          הכנסות

 7,155-           168,462-          161,307          אתרי מיחזור הכנסות1/20101546

1/20101548

- ס קישון רמת דוד 'ביה

ביצוע מרכז הסעים 

 28,967-         1,107,040-       1,078,073       הכנסות

3/20101551

השתתפות - חומש ציפורי 

בהקמת מלתחות בבריכת 

   -                300,000-          300,000          השחיה הכ

8/20101564

התאמת - חומש בלפוריה 

   -                104,228-          104,228          גן ילדים

  17.02.14תברים לסגירה -  הצעה 

.הוצאות / אין יותר הכנסות , כל התברים ברשימה זו הסתיימו 

.על פי הוראות משרד הפנים אנו מחוייבים לסגורם 



שנת 

פתיחת 

יתרההוצאות הכנסות שם כרטיסכרטיסר"התב

  17.02.14תברים לסגירה -  הצעה 

10/20101571

פירוק והחלפת גגות 

 6,951            292,879-          299,830          אסבסט גני ילדים הכנסות

10/20101573

ס 'הרחבת אמפי אזורי בי

 2,961-           1,092,961-       1,090,000       נהלל הכנסות

12/20101575

חומש יפעת שער חשמלי 

 75                51,925-            52,000            לישוב הכנסות

02/20111578

אתר - חומש הושעיה 

   -                  -                     -                  מיחזור הכנסות

02/20111581

 )קו ביוב גבעת אלה 

   -                283,645-          283,645          הכנסות ( מטר 1100

02/20111598

 2011הלוואה מועצה 

   -                  -                     -                  לפיתוח הכנסות

3/20111599

שיפוצים והצטיידות 

 - 2010מעונות יום 

 134-             250,135-          250,001          הושעיה הכנסות

3/20111600

שיפוצים והצטיידות 

   -                  -                     -                  מזרע  - 2010מעונות יום 

5/20111609

ספרינקלרים בבית 

   -                500,000-          500,000          המועצה הכנסות

7/20111610

החלפת שער חשמלי 

 200-             40,200-            40,000            אלון הגליל הכנסות

7/20111611

 אוטובוסים 2רכישת 

 72,000-         556,660-          484,660           הכנסות2011לשנת 

7/20111612

הסדרת נגישות שדה 

כיתות שמע - יעקב 

 3,693-           31,286-            27,593            הכנסות

7/20111613

הסדרת נגישות ביס מרכז 

כיתות שמע - אלון 

 727              29,273-            30,000            הכנסות

7/20111615

הסדרת נגישות ביס כפר 

 3,693            53,061-            56,754            גדעון הכנסות

7/20111616

דרך חיים התקנים 

סימונים + בטיחותיים 

 371              570,900-          571,271          הכנסות

 9,409            2,102,826-       2,112,235       כביש ללא אבא הכנסות7/20111618

8/20111619

- חומש מושב מרחביה 

   -                83,843-            83,843            ביצוע שבילים הכנסות

8/20111620

מקיף נהלל - נגישות 

 0-                 14,847-            14,847            הכנסות

8/20111622

נגישות מקיף עמק מערבי 

 984              82,796-            83,780            הכנסות

8/20111623

רעים שמשית - נגישות 

 692-             90,692-            90,000            הכנסות

8/20111625

- בית לחם הגלילית 

   -                175,000-          175,000          שיפוץ מבני ציבור הכנסות

8/20111627

השתתפות שיפוץ בית 

תרבות תל עדשים 

   -                200,000-          200,000          הכנסות

8/20111630

שיקום כביש גישה כפר 

 23,280          396,720-          420,000          החורש הכנסות
.הוצאות / אין יותר הכנסות , כל התברים ברשימה זו הסתיימו 

.על פי הוראות משרד הפנים אנו מחוייבים לסגורם 



שנת 

פתיחת 

יתרההוצאות הכנסות שם כרטיסכרטיסר"התב

  17.02.14תברים לסגירה -  הצעה 

8/20111631

נהלל וכפר גדעון מתקני 

 23,533          255,970-          279,503          ספורט הכנסות

11/20111640

הקמת קו ביוב גבעת אלה 

   -                1,272,851-       1,272,851       שמשית הכנסות

11/20111643

כביש גישה ציפורי 

   -                  -                     -                  הושעיה הכנסות

3/20121651

השלמת גידור ותאורה 

היקפית כפר החורש 

 2,398-           62,131-            59,733            הכנסות

3/20121652

השלמת תאורת ביטחון 

 2,209-           60,725-            58,516            היקפית בחנתון הכנסות

3/20121653

 גרורי כיבוי 5רכישה של 

 אנשי צוות 5וציוד ל 

 1,798-           206,798-          205,000          הכנסות

4/20121674

 2012 אוטובוסים 2רכישת 

 179,340        416,660-          596,000          הכנסות

4/20121675

שיקום - חומש דברת 

 1,654            123,346-          125,000          כבישים ושבילים הכנסות

6/20121679

שדרוג כביש גישה ציפורי 

   -                100,000-          100,000          הכנסות

6/20121681

הכשר חדר - חומש היוגב 

 6,638            53,362-            60,000            לצהרון הכנסות

6/20121682

- בית לחם הגלילית 

שיפוץ  מועדון נוער 

   -                30,000-            30,000            הכנסות

6/20121683

 - 2012הלוואת פיתוח 

 2012תקציב פיתוח 

   -                  -                     -                  הכנסות

6/20121686

העתקת קו ביוב חניות 

   -                314,072-          314,072          שמשית הכנסות

8/20121693

 כפר 2012כיתת נגישות 

 607-             27,690-            27,083            גדעון הכנסות

8/20121695

סימון  והתקני כבישים 

 32,481          96,475-            128,956           הכנסות2012

8/20121698

הצללת מגרש מיניפיץ 

ס 'וחיבור קו תקשורת ביה

 15,679          284,321-          300,000          גנגיר הכ

12/121711

שיפוצים בגן חובה בשדה 

   -                60,000-            60,000            יעקב הכנסות

12/121712

שיפוץ גן משחקים בשדה 

   -                20,000-            20,000            יעקב הכנסות

06/131725

שיפוץ מטבון גן ילדים 

   -                37,000-            37,000            בית שערים הכנסות

43,252,973      -43,269,313     -16,340        

.הוצאות / אין יותר הכנסות , כל התברים ברשימה זו הסתיימו 

.על פי הוראות משרד הפנים אנו מחוייבים לסגורם 


