
הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

  11,460,00010,887,000משרד השיכון

       600,000370,397מוסדות ותרומות

       235,200235,200משרד החינוך

       3,562,094765,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

15,857,294סה"כ

3,562,094-הקטנה- הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

מותנה בחתימת ההסכם3,698,000הגדלה - מנהלת סל"ע משרד ראש הממשלה

  15,216,988  15,993,20012,257,597סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

       1,000,000962,785מוסדות ותרומות

               -188,761הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       424,239424,239קרנות הרשות

1,613,000סה"כ

188,761-הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

424,239-הקטנה קרנות הרשות

מותנה בחתימת ההסכם1,967,000הגדלה מנהלת סל"ע משרד ראש הממשלה

    1,629,425    2,967,0001,387,024סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

       678,123678,123קרנות הרשות

         80,51386,360הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

758,636סה"כ

188,761הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

424,239הגדלה קרנות הרשות

34,000הגדלה קרנות הרשות

       779,360       1,405,636764,483סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

    2,729,9562,192,770משרד התחבורה

         34,00034,000קרנות הרשות

648,489הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

3,412,445סה"כ

34,000-הקטנה קרנות הרשות

648,489-הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

מותנה בחתימת ההסכם810,000הגדלה מנהלת סל"ע משרד ראש הממשלה

    3,020,875    3,539,9562,226,770סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

926,884משרד החינוך

208,330קרנות הרשות

1,135,214סה"כ

70,000הגדלה קרנות הרשות

בגין גריטה המבצע משרד החינוך לכל 

אוטובוס שנמכר

208,330-הקטנה קרנות הרשות

מפעל הפיס208,330הגדלה מוסדות ותרומות

1,205,214סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

600,000משרד השיכון

600,000סה"כ

מפעל הפיס680,000הגדלה מוסדות ותרומות

1,280,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

               -הרשות לפיתוח הנגב46,720מוסדות ותרומות

תב"ר 1231 רכב להסעת תלמידים פרויקט 2010

תב"ר 1225 מבנה רב תכליתי ביחדיו

תב"ר 1132 תקציב פיתוח תאשור

תב"ר 1203 מסוף לתמידים ביה"ס בשומריה

תב"ר 1094 בית הכנסת בביה"ס בשומריה

תב"רים שאושרו במליאה 08/2010

תב"ר 1047 בית ספר בשומריה

תב"ר 1119 תקציב פיתוח שומריה
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       642,479642,479קרנות הרשות

       277,860167,045הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

967,059סה"כ

46,720-הקטנה מוסדות ותרומות

       288,773       920,339809,524סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

               -50,400משרד החקלאות

       175,600175,600קרנות הרשות

226,000סה"כ

200,000הגדלה משרד החקלאות

         46,328       426,000175,600סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

תב"ר חדש:

תוכנית פיתוח 2010. בהתאם להחלטת המליאה.127,600משרד הפנים

127,600סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

    5,185,0003,679,389מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

5,185,000סה"כ

       420,000420,000הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

    3,888,731    5,605,0004,099,389סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

         50,00050,000קרנות הרשות

50,000סה"כ

50,000הגדלה קרנות הרשות

         61,927         100,00050,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

       222,065222,065קרנות הרשות

    1,491,8851,129,612השתתפות בעלים

1,713,950סה"כ

תוכנית תשע"א51,000הגדלה קרנות הרשות

תוכנית תשע"א324,000הגדלה השתתפות בעלים

2,088,9501,351,677    1,547,731    

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

       528,416828,416קרנות הרשות

               -755,744משרד החינוך

1,284,160סה"כ

התאמת מבנים600,000הגדלה משרד החינוך

    1,053,629       1,884,160828,416סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

תב"ר חדש:

72,000משרד החקלאות

108,000קרנות הרשות

180,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

       675,679563,325הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

    1,512,1181,512,118קרנות הרשות

2,187,797סה"כ

העברה לטובת תבר 108,0001239-הקטנה קרנות הרשות

    1,430,344    2,079,7972,075,443סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

תב"ר 1238 שדרוג אתר המוזיאון למורשת קוצ'ין בנבטים

תב"ר 1118 תקציב פיתוח נבטים

תב"ר 1239 תשתיות לתיירות כפרית חקלאית בכרמים

תב"ר 1200 תוכנית לחדשנות חינוכית ביה"ס מבואות הנגב

תב"ר 1096 שיפוצים ושונות בביה"ס מבואות הנגב

תב"ר 1236 מגרש משחקים בביה"ס ניצני הנגב

תב"ר 1048 ביוב בדביר

תב"ר 1208 הקמת החברה הכלכלית לבני שמעון

תב"ר 1206 תכנון מפורט נחל גרר
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תב"ר חדש:

960,000משרד החקלאות

התחייבות כרמים320,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

1,280,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

תב"ר חדש:

300,000משרד התחבורה רשות שדות התעופה

300,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

358,762קרנות הרשות

67,920הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

426,682סה"כ

100,000-הפחתה קרנות הרשות

העברה לטובת תבר 1233- בהתאם 

לאשור הישוב למימון סך של 200 אל"ש 

בסה"כ

              326,682935סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

100,000קרנות הרשות

622,363משרד החינוך

722,363סה"כ

100,000הגדלה קרנות הרשות

           822,3632,320סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

מאושר עד כה:

       220,940220,459מוסדות ותרומות

       1,300,000368,479משרד השיכון

       349,000349,000קרנות הרשות

         19,00019,000משרד הפנים

    1,700,0001,899,450השתתפות בעלים

3,588,940סה"כ

לפי 42 מגרשים*120 אל"ש5,040,000הגדלה השתתפות בעלים

    3,439,882    8,628,9402,856,388סה"כ

תב"ר 1233 גני ילדים בבית קמה

תב"ר 872 קדום פיתוח מגרשים בשומריה

תב"ר 1240 פיתוח מנחת שדה תימן

תב"ר 1121 תקציב פיתוח בית קמה חדש


