
הערותשימושיםשימושים 

 ₪ ₪שם הגורם הממן  ₪

2,653 ₪ביצוע מבנה3,635 ₪החינוך.מ

300 ₪ל "תוספת למפרט משכ400 11%₪צפי לתוספת הרשאה 

195 ₪ס חדש"הצטיידות ביה45 ₪הצטיידות- החינוך .מ

2,444 ₪הערכה בלבד-פיתוח 120 ₪פיקוח רשות- ל "החזר משכ

667 ₪הערכה בלבד- תשתיות על 4,300 2012-2013₪תקציב פיתוח 

580 ₪תכנון 

182 ₪ניהול פיקוח 

750 ₪פיצוי קרקע

729 ₪מ "בצ

8,500 ₪כ שימושים"סה8,500 ₪כ מקורות"סה

4,110 ₪ביצוע קבלן4,900 ₪החינוך.מ

600 ₪עבודות פיתוח1,000 ₪מועצה

300 ₪תשתיות על100 ₪פיקוח רשות- ל "החזר משכ

החינוך.שיפועים מ/ תוספת ביסוס 
₪ 370

ניהול פיקוח ושונות
₪ 200

600 ₪**מגרש ספורט בסיסי בודד

560 ₪**מ "בצ

6,370 ₪כ שימושים"סה6,370 ₪כ מקורות"סה

6,448 ₪תוספות+ אומדן אולם בסיסי 2,400 ₪טוטו

400 ₪פיתוח סביב המבנה4,640 2012₪-פייס 

250 ₪תשתיות על3,960 ₪כספי פייס עתידיים- מועצה 

840 ₪תוספת שטח בגין מושבים

940 ₪אולם פעילות

75 ₪מרחב מוגן

1,164 ₪תקורות

883 ₪מ"בצ

11,000 ₪כ שימושים"סה11,000 ₪כ מקורות"סה

פתרון מערכתי לכבישים חניות 
אולם התרבות , לאולם הספורט 

ובית הספר ביפעת
2012-2013תקציב פיתוח 

₪ 2,000
פתרון מערכתי לכבישים -  אומדן ראשוני 

אולם התרבות , חניות לאולם הספורט 
ובית הספר ביפעת

₪ 2,000

2,000 ₪כ שימושים"סה2,000 ₪כ מקורות"סה

ר  שריפה"יתרת תב
, י תכנון שלב בקשה להיתר "אומדן עפ490 ₪

יעודכן לאחר תכנון מפורט
₪ 4,150

החזר - הלוואה לבית המועצה 
הלוואה מתוך שכירות הועדה

₪ 3,000₪ 0

660 2012-2013₪תקציב פיתוח 

4,150 ₪כ שימושים"סה4,150 ₪כ מקורות"סה

 220ד ועדה כ "החזר שכ* 
ח בשנה"אש

1718₪ 2,000

4,150 ₪מ"מבנה מנ+ משרדים לועדה 1719

6,370 ₪בית ספר שדה יעקב1665
 ביצוע מגרש כפוף למקורות

מ"לרבות בצ

11,000 ₪אולם ספורט יפעת1699

אומדן בלבד

עדכון תברים  לאישור/ פתיחה  ( כפי שאושר שנה קודמת 2012המשך לתקציב  ) 2013  תקציב פיתוח 

מספר 

ר"תב
שם הפרויקט 

גורם חיצוני למימון 

1583
שלב - ס יסודי אחוזת ברק "בי
+ פיתוח תשתיות +  כיתות 6' א

הפקעות+ פתרון הסעים 
₪ 8,500 
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עדכון תברים  לאישור/ פתיחה  ( כפי שאושר שנה קודמת 2012המשך לתקציב  ) 2013  תקציב פיתוח 

מספר 

ר"תב
שם הפרויקט 

גורם חיצוני למימון 

1583
שלב - ס יסודי אחוזת ברק "בי
+ פיתוח תשתיות +  כיתות 6' א

הפקעות+ פתרון הסעים 
₪ 8,500 

800 ₪אולם תרבות יפעת 1660
כ שימושים"סה₪800 כ מקורות"סה

₪ 800
 1,100₪נפתח - עדכון 

1,900 ₪ביצוע תשתיות500 ₪ישוב

300 ₪נגב גליל

י החלטת  ועדת "עפ- מועצה 
ח כל "תקציב קידום מימון לישוב ע

מקורות כספייים עתידיים של הישוב

₪ 1,100

כ מקורות"סה
₪ 1,900

כ שימושים"סה
₪ 1,900

1,200 ₪שונות + מ "בצ
2012-2013תקציב פיתוח 

₪ 1,200
מ"בצ

₪ 1,200

₪35,920 כ שימושים"סה₪35,920 כ מקורות"סה35,920 ₪כ תברים"סה

1687
ביצוע תשתיות למבני ציבור 

במרכז החדש בחנתון
₪ 1,900


