
הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

          60,00060,000משרד החקלאות

         463,000463,000קרנות הרשות

4,500,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

5,023,000כ"סה

העברה לתבר חדש4,500,000-הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים- הפחתה

            680,547         523,000523,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

4,500,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

4,500,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

                -1,100,000משרד השיכון

                -680,000מפעל הפיס

1,780,000כ"סה

הרשות, א"ח כו" אש300מושבי יחדיו 1,200,000הגדלה קרנות הרשות

                    -                -2,980,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

         950,344871,169קרנות הרשות

         315,248168,325הכנסות בעד עתדות לטובת משלמים

1,265,592כ"סה

2012ח " עבור אולם ספורט יחדיו ע100,0001/3-הפחתה קרנות הרשות

סוכם עי הדרה-2011בגין חיוב חריג מים 38,000-הפחתה קרנות הרשות

            375,706      1,127,5921,039,494כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

         980,445885,050קרנות הרשות

         351,672349,427הכנסות בעד עתדות לטובת משלמים

1,332,117כ"סה

2012ח " עבור אולם ספורט יחדיו ע100,0001/3-הפחתה קרנות הרשות

סוכם עי הדרה-2011בגין חיוב חריג מים 38,000-הפחתה קרנות הרשות

            912,011      1,194,1171,234,477כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

                -700,000משרד השיכון

                -300,000משרד הביטחון

1,000,000כ"סה

גדר היקפית160,000הגדלה משרד הביטחון

1,160,000כ"סה

-                78,096              

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

05/2012רים שיאושרו במליאה "תב

תכנון ופיתוח קבוץ כרמים באופן אקולוגי - 1097ר "תב

פיתוח שכונה חדשה בכרמים - 1269ר "תב

מבנה רב תכליתי ביחדיו - 1225ר "תב

מרכיבי ביטחון במשמר הנגב - 1245ר "תב

תקציב פיתוח תאשור - 1132ר "תב

תקציב פיתוח תדהר - 1133ר "תב

תקציב פיתוח נבטים - 1118ר "תב



05/2012רים שיאושרו במליאה "תב
      1,686,4811,505,498קרנות הרשות

         1,231,538968,819הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

2,918,019כ"סה

מימון שהועבר עי הישוב לכסוי הצטיידות מועדון הזהב150,000הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         2,911,953      3,068,0192,474,317כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      2,955,0001,780,000קרנות הרשות

      4,787,1723,494,279מפעל הפיס

35,200משרד החינוך

7,777,372כ"סה

עבור שלב ב3,195,126הגדלה מפעל הפיס

         6,496,690      10,972,4985,274,279כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

          30,00050,000מוסדות ותרומות

      1,162,6121,162,612קרנות הרשות

      100,0001,274,404הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

1,292,612כ"סה

בהתאם להכנסות בפועל1,200,000הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

2,492,612כ"סה

2,487,016      826,934            

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      3,760,0003,133,101מלוות

      3,471,4364,527,790הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

7,231,436כ"סה

בהתאם להכנסות בפועל1,056,353הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

8,287,789כ"סה

7,660,891      6,245,804         

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

          50,00050,000קרנות הרשות

      3,700,0003,699,990מלוות

      1,524,0161,870,263הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

5,274,016כ"סה

בהתאם להכנסות בפועל346,246הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         5,507,946      5,620,2625,620,253כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

ס בגבעות בר"ביה - 1247ר "תב

ניהול הרחבות - 1015ר "תב

ביוב בגבעות בר  - 1026ר "תב

שרותים הנדסיים בביוב בית קמה - 788ר "תב

גני ילדים בשומריה - 1270ר "תב


