
הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

          18,00026,771השתתפות בעלים

        311,000314,050משרד הפנים

          74,85753,008משרד החינוך

          82,00082,000משרד הביטחון

     1,025,0001,025,000קרנות הרשות

1,510,857כ"סה

שדרוג מוקד לשעת חירום41,240הגדלה משרד הביטחון

1,552,0971,500,829     1,367,752        

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

        844,713790,441משרד החינוך

        500,000500,000קרנות הרשות

1,344,713כ"סה

33,553הגדלה משרד החינוך

        1,304,388     1,378,2661,290,441כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

102,480הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

102,480כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

     2,728,5602,234,866משרד השיכון

     5,181,5505,185,664הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

7,910,110כ"סה

 יחד36שכונה ג 313,000הגדלה משרד השיכון

        6,675,749     8,223,1107,420,530כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

     1,082,3981,166,366מוסדות ותרומות

        800,000800,000משרד הביטחון

     5,850,0005,850,000קרנות הרשות

7,732,398כ"סה

נזקי אש במבנה בית המועצה83,968הגדלה מוסדות ותרומות

        6,384,008     7,816,3667,816,366כ"סה

:מאושר עד כה

     4,500,0004,500,000תקציב רגיל

        2,440,530301,502משרד התחבורה

     5,500,0005,500,000קרנות הרשות

               -17,771,644משרד החינוך

30,212,174כ"סה

3.43% שנים רבית קבועה לא צמודה עד 15-ל10,000,000הגדלה מלוות 

      12,515,081   40,212,17410,301,502כ"סה

:מאושר עד כה

     1,600,0001,072,378הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

5,813,829הגדלה נכנות בעד עתודות לטובת משלמים

 אשח 5,653סך .  אשח בגין תוספת לעבודות עפר שכונת הקרן160סך 

 יחד33עבור תשתיות 

           321,962     7,413,8291,072,378כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

498,0000משרד השיכון

3,462,0003,006,400הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

3,960,000כ"סה

          44,292ע למושבי יחדיו"תב140,000הגדלה משרד החקלאות

           437,904     4,100,0003,050,692כ"סה

06/2016רים שיאושרו במליאה "תב

גני ילדים גבעות בר חדש- 1355ר "תב

בניית בית המועצה החדש- 1044ר "תב

פיתוח מגרשים בתדהר- 1041ר "תב

היערכות למצב חירום- 1210ר "תב

 מגרשים בתדהר12דמי ניהול - 1373ר "תב

ס מבואות הנגב"בינוי ביה- 1274ר "תב

פיתוח שכונה חדשה בלהב- 1368ר "תב

ד ברוש מזרח" יח22- 1289ר "תב



06/2016רים שיאושרו במליאה "תב
הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

               -734,532משרד החינוך

734,532כ"סה

 אשח כוא100- עח תקציבי פיתוח ברוש ותדהר200,000הגדלה קרנות הרשות

הקדמת תקציב פיתוח לתאשור100,000הגדלה קרנות הרשות

                   -1,034,532כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

     2,089,5161,980,395קרנות הרשות

        284,117284,117הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

          68,35668,356משרדי ממשלה

          20,00021,333מוסדות ותרומות

        140,000140,000תקציב רגיל

2,601,989כ"סה

גן ילדים- 1367העברה לטובת תבר 100,000-הפחתה קרנות הרשות

        2,344,640     2,501,9892,494,201כ"סה

:מאושר עד כה

        277,000277,000תקציב רגיל

          18,59218,592משרדי ממשלה

          21,33321,333מוסדות ותרומות

     1,853,8621,735,481קרנות הרשות

        364,101378,182הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

2,534,888כ"סה

גן ילדים- 1367העברה לטובת תבר 100,000-הפחתה קרנות הרשות

        1,386,712     2,434,8882,430,588כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

          13,57313,802משרד החינוך

     3,097,4562,980,603קרנות הרשות

        446,083446,593הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

3,557,112כ"סה

109,664-הפחתה קרנות הרשות

 אשח במליאה יוני 350יתרה לקיזוז בגין הקדמת תקציבי פיתוח בסך 

 לטובת מעון היום2014

        3,167,719     3,447,4483,440,998כ"סה

:מאושר עד כה

        966,906966,906משרד החינוך

        208,330208,330קרנות הרשות

1,175,236כ"סה

ערך גרט70,000הגדלה קרנות הרשות

        1,245,236     1,245,2361,175,236כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

2,090,000משרד הגנת הסביבה

2,090,000כ"סה

גן ילדים בתאשור- 1367ר "תב

טיפול בפסולת בניין איחוד רשויות- 1374ר "תב

תקציב פיתוח ברוש- 1131ר "תב

2014רכב הסעים פרויקט  - 1332ר "תב

תקציב פיתוח תדהר- 1133ר "תב

תקציב פיתוח להב- 1113ר "תב


