
 05.03.15
הצעה לסגירת תברים

שם כרטיסכרטיס
תאריך 
פתיחת 

 הוצאות הכנסותר"תב

 כנגד קרנות 
500002500

ר " כנגד תב
ר "חומש תב
1504

                  -(939,288.05)               939,288.05               01/12/06הסדר צומת תל עדשים12001329001

           (11,446)(18,189,412.93)          18,177,966.93          01/08/10תכנון אולם ספורט-שמשית22001392001

                  -(2,309,882.00)            2,309,882.00            01/03/12פריצת כבישים סוועאד חמירה32001375001

            101,288                  -(1,186,244.07)            1,287,531.60            01/04/12חומש בית שערים42001410001

5
                  -(184,507.40)               184,507.40               01/12/07חומש תל עדשים שיפוץ גן ילדים2001422001

         (932,386)(3,750,442.05)            2,818,056.24            200801/03/08חומש מועצה 62001439001

                  -(399,857.00)               399,857.00               01/11/08אלון הגליל-בית כנסת יביל72001440001

                      0(170,414.24)               170,414.50               01/03/08מגרש כדורגל-חומש מנשיה זבדה82001452001

92001456001
כבישים -מרחביה.חומש ק
פנימיים

01/10/09               733,771.59               (725,353.03)8,419               

                  -(181,828.69)               181,828.69               01/03/12שער כניסה-חומש בלפוריה102001470001

             72,296(1,210,686.19)            1,282,982.40            01/09/09כבישים פנימים-חומש שריד112001487001

            130,733(1,554,756.24)            1,685,489.00            01/12/11שריד- מרכז הסעים 122001488001

              27,908                  -(337,092.50)               365,000.00               01/09/09מרכז קהילתי-חומש תמרת132001493001

14

2001537001
מבנה לאיחסון - חומש גבעת אלה 

צרכי ציבור בישוב הכנס
01/01/10               190,591.00                 (27,885.00)-                  162,706            

15
2001556001

תיקון ליקויים במגרשי משחקים 
             91,252(158,748.11)               250,000.00               01/05/10הכנסות

162001561001
אחזקת כבישי גישה לישובים 

הכנסות
01/05/10               400,000.00               (289,109.66)110,890           

17
2001562001

תוספת קומה - חומש גבעת אלה 
            558,216                  -(121,766.94)               679,983.00               01/05/10למבנה מזכירות הכנסות

           (97,948)(2,459,447.83)            2,361,500.00            01/11/12שיפוץ אולם ספורט גבת הכנסות182001563001

19
2001577001

- הסדרי בטיחות מנשיה זבדה 
           (14,665)(51,780.08)                 37,115.00                  01/02/11ס הכנסות'דרך בי

           100,000   -                                100,000.00               01/04/11איטום אולם ספורט מזרע הכנסות202001586001

21

2001595001
התאמת מערכת החינוך למאה ה 

הקצבות לרכישת והתקנ - 21
01/02/11            1,065,843.36            (1,065,843.36)-                  

22
2001605001

איטום מבני ציבור - חומש תמרת 
               (4,760)                  -(114,760.00)               110,000.00               01/05/11ומערכות גילוי אש הכ, 

23
2001606001

מתקני ספורט - חומש תמרת 
              25,916                  -(9,084.00)                   35,000.00                  01/05/11למבוגרים הכנסות

24
אתר פסולת כפר גדעון הכנסות2001663001

01/09/12               199,995.00               (199,994.57)0                      

25
2001664001

החלפת גגות אסבסט נהלל שריד 
             10,319(189,680.71)               200,000.00               01/03/12אולמות ספורט הכנסות
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26
2001667001

מגרש ספורט מיניפיץ אחוזת ברק 
                   - (653,506.96)               653,507.00               01/09/12הכנסות

             (2,937)(96,558.87)                 93,622.00                  01/04/12תיקוני  דרך חנתון הכנסות272001676001

28
2001684001

ש 'הלואה חיבור ביוב מזרע למט
             (5,145)(3,005,145.06)            3,000,000.00            01/06/12תל עדשים הכנסות

29
2001690001

פיתוח שטח וגנים - חומש תמרת 
              60,000                  -   -                                60,000.00                  01/06/12 הכנסות2012

30
2001691001

חומש קטן שדה יעקב שיפוצי 
              12,886                  -(67,114.30)                 80,000.00                  01/08/12ס בטיחות הכנסות'בי

31
2001692001

פינות עבודה עוז - עוז לתמורה 
             (8,970)(241,970.05)               233,000.00               01/08/12לתמורה הכנסות

32
2001701001

ישיבת תקוות יעקב - עוז לתמורה 
               2,344(114,156.46)               116,500.00               01/09/12 הכנסות2012

33

2001702001
השלמת - כביש גישה שמשית 

תאורה ועבודות ריבוד הכנסות
01/11/12               500,944.00               (501,757.68)(814)                 

                   (26)(150,025.72)               150,000.00               01/02/12מבנה יביל הרדוף הכנסות342001703001

35
2001704001

שיפוץ - חומש קיבוץ מרחביה 
                  296(119,704.00)               120,000.00               01/11/12מעודון הכנסות

36

2001705001
תכנון מתחם - חומש קטן היוגב 

הגנים הכנסות
01/11/12                  21,041.00                 (24,246.50)-                  (3,206)               

37

2001709001
שיקום - חומש גדול תמרת 

תאורה וטיפול בחזית מועדון ה
01/12/12                  60,000.00               (107,237.25)-                  (47,237)             

38
2001713001

התאמת מערכת החינוך למאה ה 
             (6,394)(836,793.75)               830,400.00               17/03/13 הכנס3פעימה - ציוד  - 21

39

2001714001
אחוזת ברק ומרחביה - חומש גדול 

תחנות הסעה ה- קיבוץ 
01/03/13                  40,167.00                 (40,458.52)(292)                 

40
2001718001

פיתוח בישוב - חומש תמרת 
              73,818                  -(76,182.00)                 150,000.00               01/05/13סלים, מתקני כושר , תאורה )

41
2001722001

פ קיבוץ מרחביה 'פיתוח שצ
             29,100(601,561.37)               630,661.00               01/03/14הכנסות

43
2001724001

 עמק מערבי 2013אופק חדש 
           (13,974)(163,973.98)               150,000.00               01/06/13הכנסות
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45
2001729001

החלפת גגות אסבסט במעונות 
             42,366(771,848.72)               814,215.17               01/02/14היום הכנסות

46
2001730001

קישון , שגיא  - 2013כיתות שמע 
             (3,369)(148,637.25)               145,268.00               01/09/13מזרע, יפעת , נהלל , 

47
2001731001

עמק מערבי תקשוב ומיחשוב 
           200,000   -                                200,000.00               02/20014הכנסות

               3,496(346,504.26)               350,000.00               01/09/13שיפוץ בריכה בנהלל הכנסות482001737001

49
2001738001

שיפוצים - חומש קטן יפעת 
               (8,722)                  -(53,722.00)                 45,000.00                  01/09/13הסעה הכנסות+ במבנה חינוך 

       3,396,970(1,121,166.99)            4,518,137.00            01/11/13ביוב ומים מחנה נעורה הכנסות2001744001

50
2001748001

גן - חומש קטן מושב מרחביה 
                  -(163,252.00)               163,252.00               01/01/14משחקים הכנסות

51
2001750001

 214הלוואה להשתתפות המדינה 
                  -(3,524,000.00)            3,524,000.00            01/01/14הכנסות

53
2001760001

שיפוץ גן - חומש קטן מזרע 
                  -(250,000.00)               250,000.00               01/03/14עופרים הכנסות

כ תברים לסגירה"סה
53,066,316.93        (49,007,388.34)       3,100,117       958,812             

'ז'ח

       4,058,929נטו
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