
הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
           60,00060,000קרנות הרשות

עיריית באר שבע140,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
200,000החמ"ת

400,000סה"כ
150,000הגדלה קרנות הרשות

350,000הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
            450,296           900,00060,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

      6,740,0002,191,000השתתפות בעלים
         220,940220,460מוסדות ותרומות

           19,00019,000משרד הפנים
      2,522,0001,528,069משרד השיכון
         349,000349,000קרנות הרשות

9,850,940סה"כ
העברה לתבר ייעודי- הרחבת שומריה שלב ב4,220,000-הפחתה השתתפות בעלים

         5,128,510      5,630,9404,307,529סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

1,500,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
1,500,000משרד השיכון

3,000,000סה"כ
השתתפות משתכנים4,220,000הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

              7,220,00063,922סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
תב"ר חדש:

892,183משרד החינוך
השתתפות עצמית של הרשות208,330קרנות הרשות
ערך גרט70,000קרנות הרשות

1,170,513סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

2,500,000משרד החקלאות
         599,903חלק השתתפות הישוב625,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

3,125,000סה"כ
עח קרן הביוב. החזר פער מענק תגבור107,291הגדלה קרנות הרשות

         2,997,074         3,232,291599,903סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      1,842,1741,759,353קרנות הרשות

         338,290284,117הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           68,356חלק השתתפות הישוב68,354משרד התחבורה
           20,00021,333מוסדות ותרומות

2,268,818סה"כ
יתרה הועמדה על ביצוע השתתפות הישוב בפועל54,173-הפחתה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         2,086,055      2,214,6452,133,159סה"כ

תב"ר 1268 - שיקום תשתיות בישוב הישן דביר

תב"רים שיאושרו במליאה 02/2014

תב"ר 1262 - פארק חצרים

תב"ר 872 - קידום פיתוח מגרשים בשומריה

תב"ר 1290 - הרחבת שומריה שלב ב

תב"ר 1321 - רכב להסעת תלמידים פרוייקט 2013

תב"ר 1131 - תקציב פיתוח ברוש



תב"רים שיאושרו במליאה 02/2014

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
         2,989,242716,822משרד החינוך
         400,000400,000קרנות הרשות

3,389,242סה"כ
עח תבר תקציב הפיתוח בהתאם להרשאת הישוב300,000הגדלה קרנות הרשות

         1,729,877      3,689,2421,116,822סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      1,489,8621,142,521קרנות הרשות

      1,608,791חלק השתתפות הישוב1,610,426הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
3,100,288סה"כ

העברה לתבר 1233 גנ"י300,000-הפחתה קרנות הרשות
         2,186,777      2,800,2882,751,312סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      3,300,0003,030,795מנהלת הביוב
         955,021955,021קרנות הרשות

      12,500,0009,228,284מלוות
16,755,021סה"כ

עח קרן הביוב. למימון פעולות נוספות בתבר233,000הגדלה קרנות הרשות
       13,395,930    16,988,02113,214,100סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
תב"ר חדש:

85,000משרד התחבורה
עח תבר תקציב הפיתוח15,000קרנות הרשות

100,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
         1,019,552756,337קרנות הרשות

           31,829חלק השתתפות הישוב30,212הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           24,00024,000משרד החינוך

1,073,764סה"כ
העברה לתב"ר 1322- תחנת הסעה15,000-הפחתה קרנות הרשות

            423,605         1,058,764812,166סה"כ

תב"ר 1233 - גני ילדים בית קמה

תב"ר 1121 - תקציב פיתוח בית קמה

תב"ר 859 - תכנון ביוב ביחדיו

תב"ר 1322 - תחנה להסעת תלמידים בקבוץ דביר

תב"ר 1123- תקציב פיתוח דביר חדש 2



תב"רים שיאושרו במליאה 02/2014

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

      1,000,0001,000,000תקציב רגיל
140,000משרד התחבורה

1,140,000סה"כ
תכנון הגדלת מסוף אוטובוסים170,000הגדלה משרד התחבורה

            193,207      1,310,0001,000,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

      2,932,083השתתפות משתכנים3,234,424השתתפות בעלים
      2,399,0002,647,250משרד השיכון

5,633,424סה"כ
מתחם ב285,000הגדלה משרד השיכון

         5,601,833      5,918,4245,579,333סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
3,150,000משרד התמ"ת

         227,407חלק השתתפות הישובים427,942הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
         500,000500,000קרנות הרשות

4,077,942סה"כ
חלק השתתפות הישוב. בוצע ישירות מתבר תקציב פיתוח85,805-הפחתה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         3,439,695         727,407סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      3,068,7202,280,875קרנות הרשות

      1,019,483חלק השתתפות הישוב1,400,355הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
4,469,075סה"כ

סך זה לא ישולם ועל כן מופחת מתקציב התב"ר380,872-הפחתה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
         3,631,317      4,088,2033,300,358סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
         1,724,560758,565משרד השיכון

      5,336,650השתתפות משתכנים4,816,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
6,540,560סה"כ

מתחם ב254,000הגדלה משרד השיכון
         6,011,717      6,794,5606,095,215סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
תב"ר חדש:

150,000משרד השיכון
150,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      8,000,0008,000,000מלוות מבנקים

8,000,000סה"כ
2,000,000הגדלה מלוות מבנקים

         8,005,448      10,000,0008,000,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
2,272,421משרד החינוך
400,000משרד הפנים

2,672,421סה"כ
עח תבר תקציב הפיתוח בהתאם להרשאת הישוב500,000הגדלה קרנות הרשות

         2,376,139                 -3,172,421סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      2,005,6401,780,415קרנות הרשות

         276,160106,180הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
2,281,800סה"כ

העברה לתבר 1270 גנ"י500,000-הפחתה קרנות הרשות
1,886,595      1,293,404         

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      1,500,0001,500,000משרד התמ"ת

         874,100יזמים900,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           43,50043,500מוסדות ותרומות

         227,300227,300תקציב רגיל
         179,178179,178קרנות הרשות

2,849,978סה"כ
         2,070,022      2,824,078השתתפות רמ"י בהוצאות תכנון810,098הגדלה מוסדות ותרומות

3,660,076סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
תב"ר חדש:

רמ"י674,400מוסדות ותרומות
168,600קרן איכות הסביבה

843,000סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

         1,062,000543,538משרד התחבורה- רשות שדות התעופה
           300,00082,602ממ"י
1,362,000סה"כ

פיתוח ושיקום המסלול300,000הגדלה משרד התחבורה
            818,804         1,662,000626,140סה"כ

תב"ר 1274 - בינוי ביה"ס מבואות הנגב

תב"ר 1040 - פיתוח מגרשים במשמר הנגב

תב"ר 1240 - פיתוח מנחת שדה תימן

תב"ר 1264 - שיפוצים במעונות יום

תב"ר 1118 - תקציב פיתוח נבטים

תב"ר 1041 - פיתוח מגרשים בתדהר

תב"ר 1323 - שיפוץ מועדון מבואות הנגב

תב"ר 1279 - רכישת GORE מתקן למיחזור פסולת

תב"ר 1270 - גני ילדים בשומריה

תב"ר 1119 - תקציב פיתוח שומריה

תב"ר 1091 - אזור תעסוקה עידן הנגב

תב"ר 1324 - תחנת כוח דודאים


