
הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
        1,050,568660,541קרנות הרשות

     1,610,4261,559,995הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
2,660,994סה"כ

החזר היטלי השבחה עד 91,95331/12/12הגדלה קרנות הרשות
2,752,947סה"כ

2,220,536     1,692,505

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
        741,064456,617קרנות הרשות

            30,2124,088הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
24,000משרד החינוך

795,276סה"כ
החזר היטלי השבחה עד 15,27331/12/12הגדלה קרנות הרשות

     80,134        810,549460,705סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
     2,222,6871,978,255קרנות הרשות

        446,083446,083הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
          13,57313,802משרד החינוך

2,682,343סה"כ
החזר היטלי השבחה עד 120,61931/12/12הגדלה קרנות הרשות

2,661,727     2,802,9622,438,140סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
     2,020,6481,718,703קרנות הרשות

        546,483393,189הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
          100,00083,219משרד החקלאות

2,667,131סה"כ
החזר היטלי השבחה עד 147,11231/12/12הגדלה קרנות הרשות

2,195,111     1,590,181

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
     4,752,2554,351,370קרנות הרשות

        819,589684,227הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
        181,366181,366משרד התחבורה

5,753,210סה"כ
החזר היטלי השבחה עד 66,74531/12/12הגדלה קרנות הרשות

5,819,955סה"כ
5,216,963     4,360,735

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
     3,032,4002,641,355קרנות הרשות

        541,060408,888הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
          37,57337,802משרד החינוך

          69,44045,417משרד החקלאות
3,680,473סה"כ

החזר היטלי השבחה עד 184,55731/12/12הגדלה קרנות הרשות
2,767,874     3,865,0303,133,462סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

        100,000100,000משרד החקלאות
          42,10442,104מוסדות ותרומות

          41,08441,084משרד החינוך
     1,237,0691,056,739קרנות הרשות

        280,490261,339הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
1,700,747סה"כ

החזר היטלי השבחה עד 54,09931/12/12הגדלה קרנות הרשות
1,253,600     1,754,8461,501,266סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
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מאושר עד כה:
     2,159,3031,855,832קרנות הרשות

     1,400,3551,002,218הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
3,559,658סה"כ

החזר היטלי השבחה עד 121,57231/12/12הגדלה קרנות הרשות
            3,681,2308,000סה"כ

2,866,050     3,117,841

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
     1,778,8351,467,164קרנות הרשות

        276,160105,884הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
2,054,995סה"כ

החזר היטלי השבחה עד 1,58031/12/12הגדלה קרנות הרשות
2,056,575סה"כ

1,573,048     1,289,991

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

        179,500179,500תנועת אור
          26,00026,000משרד החינוך
     920,1881,172,159קרנות הרשות

          127,34784,927הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
1,253,035סה"כ

החזר היטלי השבחה עד 147,97131/12/12הגדלה קרנות הרשות
   914,307     1,401,0061,462,586סה"כ

תב"ר 1120- תקציב פיתוח גבעות בר

תב"ר 1119- תקציב פיתוח שומריה


