
  
 :ב " מצ–ם "אישור  תברי

  תקציב פיתוח בית קמה חדש1121ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   258,762 קרנות הרשות

       

258,762    

       67,920 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       326,682 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  187,212 הגדלה קרנות הרשות

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011וקת תקציב פיתוח חל 20,801 הישוב

     

  תקציב פיתוח דביר חדש1122ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   233,834 קרנות הרשות

       

233,834    

   25,632 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         

84,503    

       259,466 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  105,522 הגדלה קרנות הרשות

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011חלוקת תקציב פיתוח  11,725 הישוב

   376,713 כ"סה

       

318,337                    -    

     

  תקציב פיתוח להב1113ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   1,484,502 הרשותקרנות 

    

1,484,502    

   390,711 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

318,759    

   13,573 משרד החינוך

         

13,802    

       1,888,786 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  124,849 הגדלה קרנות הרשות

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011חלוקת תקציב פיתוח  13,872 ישובה

       2,027,507 כ"סה

  תקציב פיתוח שובל1114ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   1,265,171 קרנות הרשות

    

1,325,171    

   478,944 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

353,409    

   100,000 משרד החקלאות

         

83,219    

       1,844,115 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  156,529 הגדלה קרנות הרשות

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011חלוקת תקציב פיתוח  17,392 הישוב

     לטובת מגרש ספורט משולב 200,000- הפחתה קרנות הרשות

   1,818,036 כ"סה
    

1,761,799  

       

1,301,870  

 

 

 

     



 

  תקציב פיתוח חצרים1115ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   3,534,292 קרנות הרשות

    

3,534,292    

   726,070 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

620,118    

       4,260,362 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  217,896 ות הרשותהגדלה קרנ

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011חלוקת תקציב פיתוח  24,211 הישוב

   4,502,469 כ"סה
    

4,154,410  

       

3,536,233  

     

  תקציב פיתוח משמר הנגב1116ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   1,978,658  קרנות הרשות

    

1,978,658    

   471,406 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

347,607    

   13,573 משרד החינוך

         

13,802    

       2,463,637 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  152,942 הגדלה קרנות הרשות

השתת -בת משלמיםהגדלה הכנסות בעד עתודות לטו
     2011חלוקת תקציב פיתוח  16,994 הישוב

 5- הפחתה קרנות הרשות

 1081ר "יתרת סגירה בתב
     סובה 

   2,633,568 כ"סה

    

2,340,067  

       

1,808,237  

  תקציב פיתוח כרמים1117ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   840,192 קרנות הרשות

       

840,192    

   240,079 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

181,892    

   117,084 משרדי ממשלה

         

17,084    

   42,104 מוסדות ותרומות

         

42,104    

       1,239,459 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  91,764 הגדלה קרנות הרשות

השתת - בעד עתודות לטובת משלמיםהגדלה הכנסות
     2011חלוקת תקציב פיתוח  10,196 הישוב

   1,341,419 כ"סה

    

1,081,272  

          

757,382  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

  תקציב פיתוח נבטים1118ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   1,404,118 קרנות הרשות

    

1,404,118    

   675,679 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

586,955    

       2,079,797 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  166,690  הגדלה קרנות הרשות

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011חלוקת תקציב פיתוח  18,521 הישוב

   2,265,008 כ"סה
    

1,991,073  

       

1,704,335  

     

  תקציב פיתוח שומריה 1119ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   1,136,362 קרנות הרשות

    

1,136,362    

   269,274 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         

86,582    

       1,405,636 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  176,851 הגדלה קרנות הרשות

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011חלוקת תקציב פיתוח  19,650 הישוב

   1,602,137 כ"סה

    

1,222,944  

          

786,127  

     

  תקציב פיתוח גבעות בר1120ר "תב

הכנסות עד 
 הוצאות עד כה כה

         :מאושר עד כה

   179,500 ותרומותמוסדות 

       

179,500    

   26,000 משרד החינוך

         

26,000    

   784,795 קרנות הרשות

       

784,795    

   83,107 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         

42,167    

       1,073,402 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  101,139 הגדלה קרנות הרשות

השתת -גדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמיםה
     2011חלוקת תקציב פיתוח  11,238  הישוב

 100,000- הפחתה קרנות הרשות

עבור מגרש ספורט בגבעות 
     בר

   1,085,779 כ"סה
    

1,032,462  

          

615,435  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

  תקציב פיתוח ברוש 1131ר "תב
הכנסות עד 

 אות עד כההוצ כה
         :מאושר עד כה

   1,159,235 קרנות הרשות

    

1,159,235    

   290,421 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

173,453    

       1,449,656 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  108,102 הגדלה קרנות הרשות

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011חלוקת תקציב פיתוח  12,011 ובהיש

   1,569,769 כ"סה
    

1,332,688  

       

1,123,270  

     

  תקציב פיתוח תאשור1132ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   642,479 קרנות הרשות

       

642,479    

   277,860 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

167,045    

       920,339 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  114,345 הגדלה קרנות הרשות

השתת -הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
     2011חלוקת תקציב פיתוח  12,705 הישוב

   1,047,389  כ"סה
       

809,524  

          

297,126  

     

 דהר תקציב פיתוח ת1133ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   676,530 קרנות הרשות

       

676,530    

   314,541 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       

338,427    

       991,071 כ"סה

     2011חלוקת תקציב פיתוח  111,157 הגדלה קרנות הרשות

השתת -ת משלמיםהגדלה הכנסות בעד עתודות לטוב
     2011חלוקת תקציב פיתוח  12,351 הישוב

 30,000 הפחתה קרנות הרשות

 מעגל 952ר "סגירת תב
     תנועה בתדהר

   1,144,579 כ"סה
    

1,014,957  

          

892,384  

  מרכיבי ביטחון במשמר הנגב1245ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :ר חדש"תב

       350,000 שיכוןמשרד ה

       350,000 כ"סה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

  מגרשים במשמר הנגב40 1040ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   385,424 השתתפות בעלים

       

379,483    

   1,096,800 משרד השיכון

       

468,267    

       1,482,224 כ"סה

     עבור שלב א 647,000 שרד השיכוןהגדלה מ

   2,129,224 כ"סה
       

847,750  

       

1,444,399  

     

  פיתוח מגרשים בגבעות בר992ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   169,000 מוסדות ותרומות

       

169,000    

   4,110,000 משרד השיכון

    

3,841,676    

   14,938,601 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   

16,948,505    

       19,217,601 כ"סה

     ד" יח67 400,000 הגדלה משרד השיכון

       2,500,000 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   22,117,601 כ"סה
   

20,959,181  

     

17,124,904  

     

 למצב חירום הערכות 1210ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
          :מאושר עד כה

   550,000 קרנות הרשות

       

550,000    

   18,000 משרד החינוך

         

18,000    

       181,000  משרד הפנים

       749,000 כ"סה

     הקמת מחסן חירום 75,000 הגדלה הרשות לפיתוח הנגב

   824,000 כ"סה
       

568,000  

          

118,971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

  קידום פיתוח מגרשים בשומריה872ר "תב

הכנסות עד 
 הוצאות עד כה כה

         :מאושר עד כה

   220,940 מוסדות ותרומות

       

220,460    

   1,300,000 משרד השיכון

       

834,955    

   6,740,000 השתתפות בעלים

    

1,891,000    

   349,000 קרנות הרשות

       

349,000    

   19,000 משרד הפנים

         

19,000    

       8,628,940  כ"סה

     ד" יח40עבור  688,000 הגדלה משרד השיכון

   9,316,940 כ"סה
    

3,314,415  

       

4,059,615  

     

 בגבעות בר העתקת מרכיבי ביטחון 1021ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   377,000 משרד הביטחון

       

365,268    

   400,000  משרד השיכון

       

380,000    

       777,000 כ"סה

       400,000  הגדלה משרד השיכון

   1,177,000 כ"סה
       

745,268                    59  

     

  מגרשים בתדהר40 1041ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   1,002,000 משרד השיכון

       

520,000    

   300,000 קרנות הרשות

       

300,000    

   1,096,000 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

    

3,393,850    

       2,398,000 כ"סה

      מגרשים37 -מתחם ב  400,000 יכוןהגדלה משרד הש

       2,774,000 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   5,572,000 כ"סה
    

4,213,850  

       

1,501,376  

     ס בגבעות בר" ביה1247ר "תב

         :ר חדש"תב

     מימון ביניים 200,000 קרנות הרשות

       200,000 כ"סה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

     ס בגבעות בר" מסוף לתמידים ביה1248ר "תב

         :ר חדש"תב

 400,000 קרנות הרשות

תידרש השתתפות הרשות 
התחבורה .כנגד הקצבת מ

     לכשתגיע

       400,000 כ"סה

     

  אחזקה שוטפת דודאים1046ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   1,597,230 נות הרשותקר

    

1,597,230    

       1,597,230 כ"סה

       700,000 הגדלה קרן איכות הסביבה

   2,297,230 כ"סה
    

1,597,230  

       

1,479,869  

     

  בניית תא ט בדודאים1213ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
          :מאושר עד כה

   5,150,000 קרנות הרשות

    

1,150,000    

 5,150,000 כ"סה

₪  מיליון 4 -מתוך הסך(
     )פ"מקע

       150,000 הגדלה קרן איכות הסביבה

   5,300,000 כ"סה
    

1,150,000  

       

3,364,916  

     

  בדודאים3 בניית תא 1234ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

 2,500,000 קרנות הרשות

₪  מיליון 2 -מתוך הסך(
 )פ"מקע

    

2,500,000    

       2,500,000  כ"סה

       2,300,000 הגדלה קרן איכות הסביבה

       2,000,000- פ"הפחתה קע

   2,800,000  כ"סה
    

2,500,000  

       

2,460,324  

  פיתוח שטח למפעלי מחזור1016ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   3,680,000 קרנות הרשות

    

2,680,000    

       3,680,000  כ"סה

       500,000- הפחתה קרן איכות הסביבה

       999,499 הגדלה המשרד להגנת הסביבה

   4,179,499 כ"סה
    

2,680,000  

       

3,031,362  

 

 

 

 

 

 

 

     



 

     יות סטטוטריות במועצה קידום תוכנ1249ר "תב

         :ר חדש"תב

       150,000 קרנות הרשות

       150,000 כ"סה

     

      מגרש ספורט משולב בשובל1250ר "תב

         :ר חדש"תב

       304,600  משרד התרבות והספורט

 300,000 קרנות הרשות

ח "ח ע" אש200 -מתוך הסך
     תקציב פיתוח שובל

       604,600 כ"הס

     

      מגרש ספורט בגבעות בר1251ר "תב

         :ר חדש"תב

       193,400 משרד הפנים

 126,600 קרנות הרשות

ח "ח ע" אש100 -מתוך הסך
     תקציב פיתוח גבעות בר

       320,000 כ"סה

     

 פ ומתקני משחקים בשומריה" שצ1228ר "תב
הכנסות עד 

 ת עד כההוצאו כה
         :מאושר עד כה

      -                   102,479 משרד השיכון

       102,479 כ"סה

       300,000 הגדלה משרד החקלאות

       810,000 הגדלה משרד השיכון

    -                   1,212,479  כ"סה

          

363,425  

     

  פיתוח בשומריה1006ר "תב

ות עד הכנס
 הוצאות עד כה כה

         :מאושר עד כה

   1,026,000 משרד החינוך

    

1,026,000    

   8,660,000 משרד השיכון

    

7,028,739    

   19,600 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         

19,600    

       9,705,600 כ"סה

       810,000- הפחתה משרד השיכון

   8,895,600 כ"סה
    

8,074,339  

       

8,944,514  

  מרכיבי ביטחון בנבטים1252ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :ר חדש"תב

      חברה לפיתוח עירוני-ערים 250,000 מוסדות ותרומות

       250,000 כ"סה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

  מגרשים בברוש12 1215ר "תב
הכנסות עד 

 כההוצאות עד  כה
         :מאושר עד כה

   780,000 השתתפות בעלים

       

520,000    

       780,000 כ"סה

       252,000 הגדלה משרד השיכון

   1,032,000 כ"סה
       

520,000  

          

561,063  

     

  תוכניות אב קהילתיות950ר "תב

הכנסות עד 
 הוצאות עד כה כה

         :מאושר עד כה

   884,549 מוסדות ותרומות

       

811,595    

   9,000 משרד הרווחה

           

9,000    

   542,000 קרנות הרשות

       

542,000    

   1,435,549 כ"סה

         

58,703    

       50,000 הגדלה קרנות הרשות

   1,485,549 כ"סה
    

1,421,298  

       

1,380,580  

     

  שיפוץ ואחזקת מבני ציבור של המועצה985ר "בת
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   5,501,884  קרנות הרשות

    

5,501,884    

   27,500 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         

26,273    

       5,529,384 כ"סה

       500,000 הגדלה קרנות הרשות

   6,029,384 כ"סה
    

5,528,157  

       

3,227,652  

     

 2010 מחשוב 1221ר "תב
הכנסות עד 

 הוצאות עד כה כה
         :מאושר עד כה

   200,000 קרנות הרשות

       

200,000    

       200,000 כ"סה

 50,000 הגדלה קרנות הרשות

מותנה בהגשת תוכנית 
     שנתית מפורטת

   250,000 כ"סה
       

200,000  

          

143,209  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



  
  

  :רים"סגירת תב
 

' מס
  הוצאות   הכנסות  פעילות ר"תב

 יתרת 
 סגירה 

 העברה 
 פ .ע.לק

 העברה 
לקרן 

איכות 

 הסביבה 

 
העברה 

יתרה 

  הערות  ר "לתב

 מעגל תנועה בתדהר 952
     

537,046  

    

550,840  

        -

13,794  

           -

13,794      

יתרה חריגה 
פיתוח .ח ת"ע

 תדהר

 תכנון מאגרי מים 1013
      

30,000               -    

         

30,000  

            

30,000        

1025 

 אבשלום -טלוויזיה במעגל סגור
 מועצה

     

150,000  

    

150,000  

                

-    

                   

-          

1074 

מתן פתרון למצב של קריסת 
 מערכות מים

      

20,000  

      

20,005  

                

-5  

                   

-5        

 עות תחנות דלק"תכנון תב 1076
     

195,000  

      

11,605  

        

183,395  

           

183,395        

 בסובה בקבוץ משמר הנג 1081
     

494,282  

    

499,465  

          -

5,183  

             

-5,183      

יתרה חריגה 
פיתוח .ח ת"ע

 משמר הנגב

 אופק חדש פינות עבודה למורים 1209
     

127,400  

    

127,636  

             -

236  

                

-236        

 2009מחשוב  1211
     

116,000  

      

81,994  

         

34,006  

            

34,006        

1214 

רכב להסעת תלמידים פרוייקט 
2009 

  

1,199,487  

  

1,339,487  

       -

140,000  

          -

140,000      

ערך גרט 
י תקנות "שעפ

החינוך .מ
 חובה לרשום

 2009מחזור מלוות ביוב  1216
  

3,973,229  

  

3,973,229  

                

-    

                   

-          

 החלפת אסבסט ניצני הנגב 1229
      

90,355  

      

90,355  

                

-    

                   

-          

       כ"סה

         

88,183  

            

88,183  

              

-    

             

-      

         

         

         

        

 

 
 .ם פה אחד"מליאת המועצה מאשרת את התברי

 
 

 
 :רשמה        
                                 רינת חכים  

 

 

 

 

 

 

  
  
  


