
תברים לסגירה

הערותיתרהביצוע הוצאותביצוע הכנסותתקציב הוצאותתקציב הכנסותשם תברתבר

   -        (2,254,031)     2,254,031     (2,255,111)     2,255,111     הקמת מבנה תרבות בצאלים1102

   -           (1,478,290)     1,478,290   (2,470,000)    2,470,000תלמי יוסף כפר תיירות2239

   -        (433,785)        433,785        (433,785)        433,785        שיפוץ ארכיון מועצה3248

   -           (1,479,515)     1,479,515   (1,416,000)    1,416,000הלוואת ביוב4340

5404
ש "הולכת שפכים מגוש צוחר למט

חולית
15,297,593  (15,297,593) 14,330,527   (14,330,527)          -   

   -        (2,828,156)     2,828,156     (2,828,156)     2,828,156     גן ילדים כיתת גן- שלומית6519

7521
אבשלום הקמת מעון יום תלת 

כיתתי
     4,903,000     (4,903,000)     4,902,275     (4,902,275)        -   

   -        (467,832)        467,832        (469,900)        469,900        רחבת המועצה תאורה ושבילים8562

9605
סימון כבישים והתקני בטיחות 

2015
113,157       (113,157)      113,157        (113,157)      -      

10632
 2015שיקום וחיזוק קו מים 

במועצה
        691,000        (691,000)        691,000        (691,000)        -   

11634
 ליד 2015הסדרת תשתיות וניקוז 

"ידע כל"הספריה 
          80,000          (80,000)          80,000          (80,000)        -   

12636
הניקוז ' שיקום ותיעול מע- צוחר 

2015
          54,000          (54,000)          54,000          (54,000)        -   

   -        (160,000)        160,000        (160,000)        160,000        ס"ציוד וריהוט לביה- ניצני אשכול 13640

14672
הטמעת עקרונות הקיימות גני 

2015ילדים 
57,100         (57,100)        55,767          (55,767)                -   

15683
סימון כבישים והתקני בטיחות 

2016
113,157       (113,157)      113,157        (113,157)      -      

   -        (402,759)        402,759        (403,380)        403,380        החלפת סלי כדורסל במועצה16686

   -        (65,000)          65,000          (65,000)          65,000          2016מרכזי שינוע ופסולת 17695

   -        (4,009,006)     4,009,006     (4,010,000)     4,010,000     שיקום תשתיות ביתד18890

   -        (2,239,466)     2,239,466     (2,240,000)     2,240,000     מעון יום בבני נצרים19928

   -        (1,750,000)     1,750,000     (1,750,000)     1,750,000     1בית כנסת בחלוצית 20930

   -        (120,000)        120,000        (120,000)        120,000        שיפוצים במוסדות חינוך-ניר עוז211004

   -        (26,000)          26,000          (26,000)          26,000          סיוע באחזקת בסיס מגב221026

231038
סימון דרכים ובטיחות תקציב 

2017
        112,868        (112,868)        112,868        (112,868)-      

   -        (80,000)          80,000          (80,000)          80,000          הקמת ביתן שומר-שלומית241043



הערותיתרהביצוע הוצאותביצוע הכנסותתקציב הוצאותתקציב הכנסותשם תברתבר

   -        (100,000)        100,000        (100,000)        100,000        שיפוץ מבנה התברואה251059

261076
שיפוצים במוסדות -גן סביון-אוהד

חינוך
          70,000          (70,000)          70,000          (70,000)-      

271077
שיפוצים -גן זמיר-עין הבשור

במוסדות חינוך
          80,000          (80,000)          80,000          (80,000)        -   

   -        (80,195)          80,195          (79,488)          79,488          ס"מחשבים לביה- יובלי הבשור281081

      -(99,994)          99,994          (100,000)        100,000        ס"ציוד וריהוט לביה-יובלי הבשור 291080

301082
רכישת מחשבים -ת יתד חלוצה"ת

לבתי ספר
          16,560          (16,560)          16,707          (16,707)        -   

311083
רכישת מחשבים -אולפנת לכתך

לבתי ספר
          43,056          (43,056)          43,439          (43,439)        -   

321084
רכישת מחשבים לבתי -בני נצרים

ספר
          26,496          (26,496)          26,692          (26,692)        -   

   -        (50,013)          50,013          (49,680)          49,680          רכישת מחשבים לגנים-גני ילדים331085

   -        (80,195)          80,195          (79,488)          79,488          מחשבים לבתי ספר- ניצני אשכול341086

   -        (40,097)          40,097          (39,744)          39,744          ס"מחשבים לביה-נועם נצרים351087

   -        (167,072)        167,072        (165,600)        165,600        ס"מחשבים לביה-נופי הבשור361088

      -(200,000)        200,000        (200,000)        200,000        2017פיתוח בתי עלמין 371092

   -        (55,000)          55,000          (55,000)          55,000          שער ביטחון אחורי-אבשלום381101

   -        (100,000)        100,000        (100,000)        100,000        2018הצללת מרחב ציבורי -דיונה391124

   -           -                     -                     -                     -                  מבנה חדשנות-ס יסודי"בי401129
כפילות עם 

1107

   -        (25,000)          25,000          (25,000)          25,000          תאורת בטחון היקפית-מבטחים411130

      -(78,968)          78,968          (78,968)          78,968          מרכיבי בטחון אחרים421133

      -(106,048)        106,048        (106,048)        106,048        2018שיפוץ מקוואות באשכול 431141

441143
הקמת תאורת ביטחון -תלמי יוסף

היקפית
        150,000        (150,000)        150,000        (150,000)        -   

   -        (333,018)        333,018        (333,018)        333,018        גן משחקים-מבטחים451145

461148
שיקום גדר ביטחון -שדי אברהם

היקפית
        125,190        (125,190)        114,543        (114,543)        -   

   -        (55,000)          55,000          (55,000)          55,000          שער חשמלי אחורי- עין הבשור 471170

(40,318,571)   40,318,571 (42,227,543)  42,227,543כ"סה  -      


