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)כרטיס שםכרטיס ( גרעון עודף /   
   -                        כ"סה ס'לבה מחשבים רכישת772
   -                        כ"סה בשמשית תכליתי רב מבנה1251
(1,995,000)         2004 ותשתיות תכנון1287
כ"סה הכנסות כבישים סימון1328

   -                        כ"סה 2006 בטיחות התקני+כבישים סימון1385
(630,000)            כ"סה בנין לפסולת תשתיות הקמת1394
(86,000)              כ"סה הושעיה מקווה1395
 63,000                כ"סה ניקוז,חקלאיות דרכים-תשתיות1396

   -                        כ"סה המועצה בישובי כנסת בתי השלמות1429

   -                        כ"סה גניגר גישה כביש-מועצה חומש1434

   -                        כ"סה נגישות-יהושע כפר ס'בי1478

(10,000)              כ"סה זייד פסל אנדרטת שיקום1484

1489

 מרחביה.מ-סולם צומת-מרחביה חומש

כ"סה

   -                        כ"סה היוגב ש'מט1492
 4,000                  כ"סה מרחביה קיבוץ-כיכר1495
כ"סה 1 כנף-יהושע.כ גישה כביש תכנון1496

(29,000)              כ"סה תמרת גישה כביש בעקומות טיפול1499
   -                        כ"סה הכנסות עדשים תל ילדים גן1511

1517

 תבור עמקים אסבסט גגות החלפת

(8,000)                כ"סה הכנסות

1518

 מערבי עמק אסבסט גגות החלפת

(80,000)              כ"סה הכנסות

1526

 גגות והחלפת פירוק גניגר ספר בית

   -                        כ"סה הכנסות אסבסט

1538

 הכנסות יעקב שדה ספר בית יביל מבנה

   -                        כ"סה
   -                        כ"סה הכנסות אלה גבעת מחשבים כיתת1540
   -                        כ"סה הכנסות גג איטום-  אולפנה1555

1558

 הכנסות הושעיה ס'בי ספורט מגרש גידור

   -                        כ"סה
   -                        כ"סה יום במעונות והצטיידות שיפוצים1469
   -                        כ"סה טיפול לחדרי ציוד-זבדה.מ ס'ב1471
(24,000)              כ"סה עמקים ס'ב-והתאמות בינוי1507
   -                        כ"סה הכנסות חמירה סוועאד עלמין בית1510

1527

 אסבסט-  יהושע כפר מרחבים ספר בית

   -                        כ"סה הכנסות

1528

 נגישות הסדרת-  אלון מרכז ספר בית

   -                        כ"סה הכנסות
   -                        כ"סה הכנסות נגישות-  גנגיר ספר בית1529

1530

 הכנסות נגישות-  שמשית רעים ספר בית

   -                        כ"סה

1535

 אשפה משאית רכישת לצורכך הלוואה

   -                        כ"סה הכנסות
   -                        כ"סה הכנסות יעקב שדה יום מעון שיפוץ1536

1541

 במועצה ביוב תכנון-  הנדסיים שרותים

   -                        כ"סה הכנסות

ליאת מלכה : ערכה 
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1544

 77 כביש-  חקלאיות דרכים וביצוע תכנון

   -                        כ"סה הכנסות

1554

 הכנסות הספר בבית נגישות זבדה מנשיה

(32,000)              כ"סה
 154,000             כ"סה הכנסות ס'בי הרחבת גניגר ס'ביה1560

1565

 הלימודים שנת פתיחת-  יעקב שדה ס'בי

   -                        כ"סה הכנסות

1566

 הכנסות שמע כיתות-  ספר בתי נגישות

(3,000)                כ"סה

1567

 הכנסות קצה לפתרון גבת ביוב חיבור

   -                        כ"סה

1568

 הכנסות המוביל צומת וביוב מים קוי חצית

 112,000             כ"סה
   -                        כ"סה הכנסות גניגר שפכי סילוק1569
   -                        כ"סה הכנסות ברוך כפר מקווה1570
   -                        כ"סה הכנסות בשריד תות גן שיפוץ1579

 463,000             כ" נטו  לסגירה  סה2010-2011בטיחות 1559+1585

(2,101,000)         סכום כולל

ליאת מלכה : ערכה 


