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           14,818,000א.כ.שוטףארנונה כללית11111001211הכנסות        1

                200,000א.כ.פגוריםארנונה כללית11112001221הכנסות        1

           15,018,000ארנונה כללית סה"כ

                  20,000השת רשות המים אג' נכיםהכנסות ממכירת מים14131007602הכנסות        1

             4,600,000אגרת מים וביובהכנסות ממכירת מים14131102102הכנסות        1

                120,000אג'מים פגורים וביובהכנסות ממכירת מים14131202112הכנסות        1

             4,740,000הכנסות ממכירת מים סה"כ

                  25,000אגרת ג"יעצמיות חינוך13122004113הכנסות        1

                137,000אגרות סל תרבות וקרן קרב מתנ"סעצמיות חינוך13122004163הכנסות        1

                       -אגרת תלמידי חוץ חינוך רגילעצמיות חינוך13122004173הכנסות        1

                393,167השתת' מתנ"ס בסייעות גנ"יעצמיות חינוך13122004203הכנסות        1

                       -השתת' סייעות בהשתלמויותעצמיות חינוך13122004213הכנסות        1

                    5,400אגרות הורים גן תקשורתיעצמיות חינוך13126004123הכנסות        1

                  50,000הכנסות למימון שעות גן תקשורתיעצמיות חינוך13126014103הכנסות        1

                190,000אגרת ילדי חוץ גן תקשורתיעצמיות חינוך13126014113הכנסות        1

                480,000הכנס'בי'ס יסודיעצמיות חינוך13132004113הכנסות        1

                120,000הכנסות מספרי לימודעצמיות חינוך13132004173הכנסות        1

                160,000אגרת ילדי חוץ כתה תקשורתיעצמיות חינוך13132604133הכנסות        1

                116,000הסעות הורים בי'סעצמיות חינוך13178004903הכנסות        1

                  45,000השתת' מועצות בהסעת תלמידיםעצמיות חינוך13178007603הכנסות        1

             1,721,567עצמיות חינוך סה"כ

                    1,000השתת' הורים בצהרוןעצמיות רווחה13422004104הכנסות        1

                       -טיפול בילד בקהילהעצמיות רווחה13435014104הכנסות        1

                    5,000אחזקת ילדים בפנימיותעצמיות רווחה13438004104הכנסות        1

                       -תכנית עם הפנים לקהילהעצמיות רווחה13438024104הכנסות        1

                       -טיפול בקהילה א.ותיקעצמיות רווחה13444014104הכנסות        1

                       -טיפול בהורים ובילדיםעצמיות רווחה13451024104הכנסות        1

                       -מ.יום טיפולי מש"העצמיות רווחה13452014104הכנסות        1

                       -שרותים תומכים מש"העצמיות רווחה13453004104הכנסות        1

                       -הסעות למעון יום מש"העצמיות רווחה13453024104הכנסות        1

                       -נופשונים מש"העצמיות רווחה13453044104הכנסות        1

                    6,000מועדונית שיקומיתעצמיות רווחה13466004104הכנסות        1

                       -השתתפויות מס.יום לילד המוגבלעצמיות רווחה13466904104הכנסות        1

                       -השתת' נופשונים להבראהעצמיות רווחה13467024104הכנסות        1

                    9,750שיקום נכים בקהילהעצמיות רווחה13468014104הכנסות        1

                       -קופת רווחהעצמיות רווחה13471024104הכנסות        1

                  21,750עצמיות רווחה סה"כ

                  70,000תעודות+אשוריםעצמיות אחר11210002205הכנסות        1

                  30,000אג'שלטיםעצמיות אחר11220002905הכנסות        1

                200,000היטל  ביוב /למלוותעצמיות אחר11320008205הכנסות        1

                       -החזר ביטוח לאומיעצמיות אחר11570005405הכנסות        1

                       -הכנ' מאיסוף קרטון למחזורעצמיות אחר12122007605הכנסות        1

                    5,000רשוי עסקיםעצמיות אחר12132002205הכנסות        1

                    6,000הכנסות מפעולות שונותעצמיות אחר12140002905הכנסות        1

                  20,000דמ'בדיקת בשרעצמיות אחר12142006905הכנסות        1

                  25,000חסון+שחרור כלביםעצמיות אחר12143004205הכנסות        1

                    6,000המתמיד-השת'רשויותעצמיות אחר12221007905הכנסות        1
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                470,000השת' ה. השבחה במימון הנדסהעצמיות אחר12310005905הכנסות        1

                200,000אגרת בנייה ועדה מחוזיתעצמיות אחר12320002905הכנסות        1

                  30,000הכנסות ממכירת מכרזיםעצמיות אחר12320004905הכנסות        1

                  55,000פנסיה קרן ביטוח פועלי בניןעצמיות אחר12650006905הכנסות        1

                  53,000הכנסות שונותעצמיות אחר12690006905הכנסות        1

                    8,000השת' רשויות בשכר פנסיהעצמיות אחר12690006915הכנסות        1

                  49,000הכ' מטיפול משפטיעצמיות אחר12690006925הכנסות        1

                  84,000מוע'ד תחזוקהעצמיות אחר13510006905הכנסות        1

                  84,000מועצה דתית-גינוןעצמיות אחר13510006915הכנסות        1

                194,000השת' תרבות תורנית מ. דתיתעצמיות אחר13510006925הכנסות        1

                  69,000מועצה דתית - נקיון ושימוש במתקניםעצמיות אחר13510006935הכנסות        1

                  45,000מועצה דתית השתת' ביטוחעצמיות אחר13510006945הכנסות        1

                  40,000מועצה דתית  פסטיבל-חגי ישראלעצמיות אחר13510006955הכנסות        1

                330,000שכ'ד נכסיםעצמיות אחר14300006405הכנסות        1

                183,000העברות פלאפוןעצמיות אחר14390006415הכנסות        1

                  60,000העברות סלקוםעצמיות אחר14390006425הכנסות        1

                  85,000העברות פרטנרעצמיות אחר14390006445הכנסות        1

                140,000הכנסות מחברת חשמל-פוטוולטאיעצמיות אחר14390006465הכנסות        1

                  62,000שכ"ד הוט מוביילעצמיות אחר14390006475הכנסות        1

                       -דמי שימוש פז חב' לדלקעצמיות אחר14390006505הכנסות        1

                       -חשמל שוכריםעצמיות אחר14600005105הכנסות        1

                       -אגרת ביוב שוטףעצמיות אחר14720012105הכנסות        1

                       -אג' ביוב פגוריםעצמיות אחר14720022115הכנסות        1

                       -הכנסות מעסקים בדיקות ביובעצמיות אחר14740004205הכנסות        1

                  10,000רבית+עמלותעצמיות אחר15110006615הכנסות        1

                160,000החזר הוצאות שנים קודמותעצמיות אחר15940006905הכנסות        1

             2,773,000עצמיות אחר סה"כ

                310,000עוז'גננותתקבולים ממשרד ההחינוך13120009206הכנסות        1

                500,000גננות מדינה לפי תקןתקבולים ממשרד ההחינוך13122009236הכנסות        1

             1,490,000שכל"מ ט"ח-משה"חתקבולים ממשרד ההחינוך13123009206הכנסות        1

                100,000שכל"מ ג"י תקשורתיתקבולים ממשרד ההחינוך13126009206הכנסות        1

                  15,000הכ' נלוות ח.מיוחד ג"יתקבולים ממשרד ההחינוך13126009216הכנסות        1

                  10,000העשרה ח"מ ג"יתקבולים ממשרד ההחינוך13126009226הכנסות        1

                210,000עוזרות גננות-תקשורתיתקבולים ממשרד ההחינוך13126009236הכנסות        1

                  80,000הזנת יוח"אתקבולים ממשרד ההחינוך13126009246הכנסות        1

                  35,000שירות היקף חנ"מתקבולים ממשרד ההחינוך13126009256הכנסות        1

                  60,000(170) סייעות חריגות ג"י תמרתקבולים ממשרד ההחינוך13126009276הכנסות        1

                  36,000מניעת נשירהתקבולים ממשרד ההחינוך13132009216הכנסות        1

                       -חמרים בי'סתקבולים ממשרד ההחינוך13132009246הכנסות        1

                       -שכפול בי'ס רביןתקבולים ממשרד ההחינוך13132009256הכנסות        1

                320,000סייעת חנ"מתקבולים ממשרד ההחינוך13132009266הכנסות        1

                       -השאלת ספרי לימוד בי"ס  רביןתקבולים ממשרד ההחינוך13132009276הכנסות        1

                       -הכ' אחרות משרד החינוךתקבולים ממשרד ההחינוך13132009286הכנסות        1

                400,000ניהול עצמי משופר בי"ס רביןתקבולים ממשרד ההחינוך13132019216הכנסות        1

                  55,000עובד סיוע משופר בי"ס רביןתקבולים ממשרד ההחינוך13132019226הכנסות        1

                  20,000תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי ביתקבולים ממשרד ההחינוך13132019236הכנסות        1
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                       -סייעות חריגותתקבולים ממשרד ההחינוך13132019246הכנסות        1

                       -חיזוק הכלה והשתלבותתקבולים ממשרד ההחינוך13132019276הכנסות        1

                       -סל תלמיד לעולהתקבולים ממשרד ההחינוך13132109206הכנסות        1

                  10,000ה.נלוות ח.מיוחד תקשורתית-249תקבולים ממשרד ההחינוך13132609216הכנסות        1

                    4,000העשרה חנ"מ תקשורתית -250תקבולים ממשרד ההחינוך13132609226הכנסות        1

                260,000סייעות כיתתיות תקשורתי-170-171תקבולים ממשרד ההחינוך13132609236הכנסות        1

                330,000הסעות חנ'מתקבולים ממשרד ההחינוך13133009206הכנסות        1

                  40,000מסגרת קיץ לתלמידתקבולים ממשרד ההחינוך13138009206הכנסות        1

                120,000מסגרת קיץ מוסד-חגיםתקבולים ממשרד ההחינוך13138009216הכנסות        1

                       -הסעות קיץ לתלמידתקבולים ממשרד ההחינוך13138009226הכנסות        1

                    5,000שיפוצי קיץתקבולים ממשרד ההחינוך13170009206הכנסות        1

                  46,000השת' מ.החינוך קב'טתקבולים ממשרד ההחינוך13171009206הכנסות        1

                180,000שפ'י חינוךתקבולים ממשרד ההחינוך13173009206הכנסות        1

                    7,000שפ"י הדרכהתקבולים ממשרד ההחינוך13173009216הכנסות        1

                130,000השת'מ.חינוך ליוויתקבולים ממשרד ההחינוך13174009206הכנסות        1

                  80,000השת' מ.החינוך סייעת רפואיתתקבולים ממשרד ההחינוך13174009216הכנסות        1

                  80,000אחות מלווה-הסעות  חנ"מתקבולים ממשרד ההחינוך13174009226הכנסות        1

                565,000הסעות מ.חינוךתקבולים ממשרד ההחינוך13178009206הכנסות        1

                  60,000הכנסות לפעילות תרבותתקבולים ממשרד ההחינוך13220009206הכנסות        1

                  25,000תרבות תורנית משרדתקבולים ממשרד ההחינוך13270009206הכנסות        1

             5,583,000תקבולים ממשרד ההחינוך סה"כ

                293,000שכר מחלקת הרווחהתקבולים ממשרד הרווחה13410009307הכנסות        1

                       -מחשוב רפורמהתקבולים ממשרד הרווחה13410029307הכנסות        1

                       -סל בטיחות בסיסיתקבולים ממשרד הרווחה13410049307הכנסות        1

                       -פעולות אירגוניותתקבולים ממשרד הרווחה13411009307הכנסות        1

                  10,000משפחות במצוקה בקהילהתקבולים ממשרד הרווחה13422029307הכנסות        1

                    8,000סיוע למשפחות עם ילדיםתקבולים ממשרד הרווחה13422039307הכנסות        1

                    1,000טיפול בילד בקהילהתקבולים ממשרד הרווחה13435019307הכנסות        1

                  12,000טיפול בפגיעות מיניותתקבולים ממשרד הרווחה13435029307הכנסות        1

                    4,000יצירת קשר הורים ילדיםתקבולים ממשרד הרווחה13435049307הכנסות        1

                       -אחזקת ילדים בפנימיותתקבולים ממשרד הרווחה13438019307הכנסות        1

                    4,000תכנית עם הפנים לקהילהתקבולים ממשרד הרווחה13438029307הכנסות        1

                  17,000ילדים במעונות יוםתקבולים ממשרד הרווחה13439009307הכנסות        1

                    3,000טיפול בקהילה א.ותיקתקבולים ממשרד הרווחה13444019307הכנסות        1

                    2,000שכונה תומכתתקבולים ממשרד הרווחה13444029307הכנסות        1

                  14,000ק. תומכת ניצולי שואהתקבולים ממשרד הרווחה13444039307הכנסות        1

                    5,000מרכזי ועדות חוק סיעודתקבולים ממשרד הרווחה13444049307הכנסות        1

                    5,000סיוע לניצולי שואהתקבולים ממשרד הרווחה13444059307הכנסות        1

                  35,000מסגרות יומיות א. ותיקתקבולים ממשרד הרווחה13445019307הכנסות        1

                225,000סידור במעונות מש"התקבולים ממשרד הרווחה13451019307הכנסות        1

                       -טיפול בהורים ובילדיםתקבולים ממשרד הרווחה13451029307הכנסות        1

                    4,000מועדוניות לילדיםתקבולים ממשרד הרווחה13451039307הכנסות        1

                225,000החזקת אוטיסטים במסגרתתקבולים ממשרד הרווחה13451059307הכנסות        1

                       -סביבה תומכתתקבולים ממשרד הרווחה13451069307הכנסות        1

                  14,000מעשי"םתקבולים ממשרד הרווחה13452009307הכנסות        1

                  35,000מ.יום טיפולי מש"התקבולים ממשרד הרווחה13452019307הכנסות        1

                       -שרותים תומכים מש"התקבולים ממשרד הרווחה13453009307הכנסות        1
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                  50,000הסעות למעון יום מש"התקבולים ממשרד הרווחה13453029307הכנסות        1

                       -הדרכת עיוור ובני ביתותקבולים ממשרד הרווחה13463009307הכנסות        1

                  10,000טיפול אישי סיעודי לנכהתקבולים ממשרד הרווחה13466019307הכנסות        1

                       -תוכניות מעברתקבולים ממשרד הרווחה13466029307הכנסות        1

                    1,000מס. יום לילד המוגבלתקבולים ממשרד הרווחה13466039307הכנסות        1

                       -הסעות מעון יום שיקומיתקבולים ממשרד הרווחה13467009307הכנסות        1

                    3,000נופשונים להבראהתקבולים ממשרד הרווחה13467029307הכנסות        1

                  12,750מ.לנפגעי תקיפה מיניתתקבולים ממשרד הרווחה13471009307הכנסות        1

                    5,000נפגעות תקיפה מיניתתקבולים ממשרד הרווחה13471019307הכנסות        1

                       -התמכרויות מבוגריםתקבולים ממשרד הרווחה13473009307הכנסות        1

                997,750תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ

                199,013משרד בטחון פנים בטחון ישוביתקבולים ממשלתיים אחרים12210009908הכנסות        1

                  84,000שמירה מוס"חתקבולים ממשלתיים אחרים13171009708הכנסות        1

                  30,000סל ספורטתקבולים ממשלתיים אחרים13293009908הכנסות        1

                313,013תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ

             1,673,000מענק כללימענק כללי לאיזון11910009119הכנסות        1

             1,673,000מענק כללי לאיזון סה"כ

                    1,000מענק פנסיה צוברתתקבולים אחרים119100091510הכנסות        1

                    1,000שיפוי ק.גמלתקבולים אחרים119100091610הכנסות        1

                    4,000א.ותיק-שיפויתקבולים אחרים119300091110הכנסות        1

                    6,000תקבולים אחרים סה"כ

             1,384,000א.כ.הנחות-חוקהנחות בארנונה (הכנסות)111130012111הכנסות        1

                       -א.כ.הנחות מזומןהנחות בארנונה (הכנסות)111130012211הכנסות        1

             1,384,000הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ

       34,231,080הכנסות  סה"כ 
               (685,000)ראש מועצההוצאות שכר כללי161110011012הוצאות        2

               (129,000)מבקר הרשותהוצאות שכר כללי161200011012הוצאות        2

               (370,000)שכר מזכירותהוצאות שכר כללי161300011012הוצאות        2

שכר משאבי אנושהוצאות שכר כללי161500011012הוצאות        2

               (520,000)שכר גזברותהוצאות שכר כללי162100011012הוצאות        2

               (260,000)שכר-הנה'חהוצאות שכר כללי162130011012הוצאות        2

                 (50,000)חשבות שכר-שכרהוצאות שכר כללי162150011012הוצאות        2

               (260,000)שכר-גבייההוצאות שכר כללי162300011012הוצאות        2

                 (75,000)שכר מנהל ישובי -בטחון קהילתיהוצאות שכר כללי172200011012הוצאות        2

               (171,000)הג'א-שכרהוצאות שכר כללי172300011012הוצאות        2

               (590,000)שכר מח'הנדסההוצאות שכר כללי173100011012הוצאות        2

               (285,000)משק-שכרהוצאות שכר כללי174100011012הוצאות        2

               (200,000)חשמל-שכרהוצאות שכר כללי174300011012הוצאות        2

            (1,165,000)גנון-שכרהוצאות שכר כללי174600011012הוצאות        2

               (445,000)שכר מנהל מח' חינוךהוצאות שכר כללי181100011012הוצאות        2
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               (170,000)רכז נוער וקהילההוצאות שכר כללי182800011012הוצאות        2

                 (85,000)משק - מיםהוצאות שכר כללי191300011012הוצאות        2

               (506,000)משק - ביובהוצאות שכר כללי197200011012הוצאות        2

            (1,950,000)פנסיההוצאות שכר כללי199000031012הוצאות        2

                       -שכר מבקר רשויותהוצאות שכר כללי199101111012הוצאות        2

            (7,916,000)הוצאות שכר כללי סה"כ

                       -ביטוח מועצהפעולות כלליות161100044113הוצאות        2

                 (10,000)הנהלה-גיבוש צוות עפעולות כלליות161100078013הוצאות        2

                 (10,000)הוצאות עודפותפעולות כלליות161100097013הוצאות        2

                       -.ארוח+כבוד ר.מפעולות כלליות161110051113הוצאות        2

                 (20,000)דלק -ראש מועצהפעולות כלליות161110053113הוצאות        2

                 (55,000)רכב ראש מועצהפעולות כלליות161110053313הוצאות        2

                   (5,000)בולים טלפון ומברקיפעולות כלליות161110054013הוצאות        2

                   (1,000)מבקר פנים הוצ'אחרותפעולות כלליות161200078013הוצאות        2

                   (1,000)ציוד מבקר פניםפעולות כלליות161200093013הוצאות        2

                 (45,000)חשמל-משרדיםפעולות כלליות161300043113הוצאות        2

                   (5,000)מים-משרדיםפעולות כלליות161300043213הוצאות        2

                 (10,000)חומרי ניקויפעולות כלליות161300043313הוצאות        2

                 (15,000)ארוח+כבודפעולות כלליות161300051113הוצאות        2

                   (2,000)ספרות מקצועיתפעולות כלליות161300052013הוצאות        2

                 (40,000)בולים טלפון ומברקיפעולות כלליות161300054013הוצאות        2

                 (30,000)פרסומיםפעולות כלליות161300055013הוצאות        2

                 (35,000)הוצ.משרדיותפעולות כלליות161300056013הוצאות        2

                   (5,000)הוצ.ארג'מזכירותפעולות כלליות161300058013הוצאות        2

                   (3,000)כלים וציודפעולות כלליות161300074313הוצאות        2

                   (4,000)מזכ.הוצ.אחרותפעולות כלליות161300078013הוצאות        2

                 (20,000)יחסי צבור הוצ.אחרופעולות כלליות161400078013הוצאות        2

                 (10,000)השתלמויותפעולות כלליות161600052113הוצאות        2

                 (45,000)הכשרה מקצועיתפעולות כלליות161600052213הוצאות        2

                 (35,000)הוצ'משפטיות - אכיפהפעולות כלליות161700058113הוצאות        2

               (150,000)שרות משפטי ע.קבלניפעולות כלליות161700075013הוצאות        2

                 (40,000)ש.משפטי הוצ.אחרותפעולות כלליות161700078013הוצאות        2

                       -בחירות לרשותפעולות כלליות161900078013הוצאות        2

                   (3,000)הש.אג'גזבריםפעולות כלליות162100052313הוצאות        2

                       -בולים טלפון ומברקיפעולות כלליות162100054013הוצאות        2

                 (15,000)הוצ.משרדיותפעולות כלליות162100056013הוצאות        2

               (200,000)עבוד נתוניםפעולות כלליות162100057013הוצאות        2

               (100,000)שירותי מיחשובפעולות כלליות162100057113הוצאות        2

                       -כלים וציודפעולות כלליות162100074313הוצאות        2

                       -גזברות הוצ.אחרותפעולות כלליות162100078013הוצאות        2

                 (60,000)בוחן תקציבפעולות כלליות162120075013הוצאות        2

                   (1,000)הוצ.משרדיותפעולות כלליות162130056013הוצאות        2

                       -הנה'ח מכשיריםפעולות כלליות162130075213הוצאות        2

                       -חשבות שכרפעולות כלליות162150075013הוצאות        2

                   (2,000)טלפון-גביהפעולות כלליות162300054013הוצאות        2

                 (35,000)גביה-משרדיותפעולות כלליות162300056013הוצאות        2

                 (20,000)אסוף ניירפעולות כלליות171220075013הוצאות        2
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               (480,000)אסוף אשפה עב.קבלניפעולות כלליות171230075013הוצאות        2

               (350,000)הטמנת פסולתפעולות כלליות171230075213הוצאות        2

               (280,000)היטל הטמנהפעולות כלליות171230075313הוצאות        2

               (196,800)פינוי וריסוק גזםפעולות כלליות171230075413הוצאות        2

                   (2,000)אשפה-הוצ.אחרותפעולות כלליות171230078013הוצאות        2

                   (5,000)אשפה-ציוד יסודיפעולות כלליות171230093013הוצאות        2

               (100,000)השת.וטרינרפעולות כלליות171420077113הוצאות        2

                   (3,000)וטרינר-ציוד יסודיפעולות כלליות171420093013הוצאות        2

                 (25,000)חמר חסון כלבתפעולות כלליות171430072013הוצאות        2

                 (40,000)כלבת-ע.קבלניותפעולות כלליות171430075013הוצאות        2

                 (40,000)הדברה-מזיקיםפעולות כלליות171530075013הוצאות        2

               (190,350)פעולות בטחון קהילתיפעולות כלליות172100078013הוצאות        2

                       -משא"ז-הוצ' אחרותפעולות כלליות172200078013הוצאות        2

                 (43,000)שמירה הוצ.אחרותפעולות כלליות172210078013הוצאות        2

                   (5,000)מתמיד -כבוד ומתנותפעולות כלליות172220051113הוצאות        2

                   (3,000)מתמיד דואר טלפוןפעולות כלליות172220054013הוצאות        2

                   (1,000)המתמיד-הוצ.אחרותפעולות כלליות172220078013הוצאות        2

                 (30,000)אחזקת מקלטיםפעולות כלליות172300042013הוצאות        2

                 (50,000)שיפוץ מקלטיםפעולות כלליות172300042213הוצאות        2

                 (10,000)מחסן חירום רשותיפעולות כלליות172300042313הוצאות        2

                 (10,000)בטוח-הג'אפעולות כלליות172300044013הוצאות        2

                   (1,200)פרסומים והדרכהפעולות כלליות172300063013הוצאות        2

                 (15,000)אחזקת מרכז הפעלהפעולות כלליות172300075413הוצאות        2

                 (28,000)הג'א-ארציפעולות כלליות172300081113הוצאות        2

                 (10,000)מערכת שליטה ובקרה בחירוםפעולות כלליות172300093013הוצאות        2

                 (20,000)רכש אמצעים לחירוםפעולות כלליות172300093113הוצאות        2

                   (3,000)כבוי אש-עב.קבלניותפעולות כלליות172400075013הוצאות        2

                   (8,000)טלפון+תקשורת מערכתפעולות כלליות172400078413הוצאות        2

                 (35,000)ממונה בטיחותפעולות כלליות172500075013הוצאות        2

                   (2,000)חשמל-שע'חפעולות כלליות172900043113הוצאות        2

                       -מים-מקלטיםפעולות כלליות172900043213הוצאות        2

                       -ביטוח רכבי חרוםפעולות כלליות172900044013הוצאות        2

                   (5,000)ביטוח הוצ' משפטיותפעולות כלליות173000058113הוצאות        2

                   (2,000)טלפון-מהנדספעולות כלליות173100054013הוצאות        2

                   (5,000)תכנון הוצאות משפטיותפעולות כלליות173100058113הוצאות        2

                   (1,000)מהנדס-עב.קבלניותפעולות כלליות173100075013הוצאות        2

                       -מהנדס-הוצ.אחרותפעולות כלליות173100078013הוצאות        2

                 (10,000)פרסום תכנוןפעולות כלליות173200055013הוצאות        2

                 (20,000)תכנון-עב.קבלניותפעולות כלליות173200075013הוצאות        2

                   (2,000)הוצ.אח.-תכנון עירפעולות כלליות173200078013הוצאות        2

               (450,000)מכסות ועדה לתכנוןפעולות כלליות173200083013הוצאות        2

                   (2,000)משק-כבודפעולות כלליות174100051113הוצאות        2

                 (20,000)דלק רכב משקפעולות כלליות174100053113הוצאות        2

                 (55,000)תקון רכב משקפעולות כלליות174100053213הוצאות        2

                 (15,000)רשוי+בטוח משקפעולות כלליות174100053313הוצאות        2

                 (10,000)משק-בולים+טלפוןפעולות כלליות174100054013הוצאות        2

               (100,000)כלים וציודפעולות כלליות174100074313הוצאות        2
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                 (40,000)עב'קבלניות משקפעולות כלליות174100075013הוצאות        2

               (256,000)אחזקת שצפי"םפעולות כלליות174100075113הוצאות        2

                 (25,000)משק-הוצ.אחרותפעולות כלליות174100078013הוצאות        2

                 (45,000)דלק רכב מנהל משקפעולות כלליות174110053113הוצאות        2

                   (8,000)תקון רכב מנהל משקפעולות כלליות174110053213הוצאות        2

                 (20,000)רשוי/בטוח מנהל משקפעולות כלליות174110053313הוצאות        2

                       -רכב מנהל משקפעולות כלליות174110153313הוצאות        2

                 (35,000)דלק-כבישיםפעולות כלליות174200053113הוצאות        2

                 (20,000)תקון רכב כבישפעולות כלליות174200053213הוצאות        2

                 (42,000)רשוי+בטוח כבישפעולות כלליות174200053313הוצאות        2

               (250,000)תאורה-חשמלפעולות כלליות174300043113הוצאות        2

                   (1,000)רשוי+בטח תאורהפעולות כלליות174300053313הוצאות        2

                   (5,000)כלים וציודפעולות כלליות174300074313הוצאות        2

                 (10,000)חשמל ע.קבלניותפעולות כלליות174300075013הוצאות        2

                   (5,000)תאורה הוצ.אחרותפעולות כלליות174300078013הוצאות        2

                       -חשמל כלים וציודפעולות כלליות174400074313הוצאות        2

               (650,000)גנון-מיםפעולות כלליות174600043213הוצאות        2

                   (2,000)כבוד-גנוןפעולות כלליות174600051113הוצאות        2

                 (25,000)דלק-גנוןפעולות כלליות174600053113הוצאות        2

                 (36,000)תחזקת כלי גנוןפעולות כלליות174600053213הוצאות        2

                 (12,000)רשוי+בטוחפעולות כלליות174600053313הוצאות        2

                   (2,000)גנון-בולים+טלפוןפעולות כלליות174600054013הוצאות        2

                 (70,000)חמרים+צמחים גנוןפעולות כלליות174600072013הוצאות        2

                 (10,000)גנון-מכשירים וציודפעולות כלליות174600074013הוצאות        2

               (100,000)כלים וציודפעולות כלליות174600074313הוצאות        2

                 (30,000)גנון ע.קבלניותפעולות כלליות174600075013הוצאות        2

                   (1,000)גנון-הוצ.אחרותפעולות כלליות174600078013הוצאות        2

                       -מים בית עלמיןפעולות כלליות174800043213הוצאות        2

                 (40,000)אבטחת ארועיםפעולות כלליות175200075013הוצאות        2

                 (75,000)חגיגות-הוצ.אחרותפעולות כלליות175200078013הוצאות        2

                 (18,000)מוקד מוניציפליפעולות כלליות176100058013הוצאות        2

                 (30,000)השתת' בלשכה להכוונת חיילים משוחרריםפעולות כלליות176500081013הוצאות        2

                 (10,000)השת'מרכז השלטון המקפעולות כלליות176500083013הוצאות        2

                 (19,000)השתתפות באשכול ישוביםפעולות כלליות176500083113הוצאות        2

                 (50,000)הוצאות בגין תביעות ביטוחפעולות כלליות176700044013הוצאות        2

               (240,000)בטוח אלמנטריפעולות כלליות176700044113הוצאות        2

                 (50,000)פעולות לעידוד קיט ותיירותפעולות כלליות177100078013הוצאות        2

               (126,085)נקוז ירדן דרומיפעולות כלליות179600081013הוצאות        2

                 (36,000)שרות חקלאי עב.קבלנפעולות כלליות179900075013הוצאות        2

                       -כבוד -חינוךפעולות כלליות181100051113הוצאות        2

                 (30,000)מערכת מיחשוב חינוךפעולות כלליות181100057013הוצאות        2
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               (100,000)חינוך הוצ' אחרותפעולות כלליות181100078013הוצאות        2

                 (60,000).פע.תרבות הוצ.אפעולות כלליות182200078013הוצאות        2

                 (30,000)השת' סל ספורטפעולות כלליות182200078113הוצאות        2

                 (50,000)השתת' מתנ"ס לכדורסלפעולות כלליות182200078213הוצאות        2

               (120,000)השתת' מתנ"ס לספריהפעולות כלליות182300078113הוצאות        2

               (150,000)סיור קהילתי השתת' מתנ"ספעולות כלליות182400078113הוצאות        2

                 (50,000)השתת' פסטיבל סוכות מתנ"ספעולות כלליות182400078213הוצאות        2

               (595,000).מתנ'ס-השתתפעולות כלליות182400078313הוצאות        2

                 (80,000)מוזיאון השתתפות הפעלהפעולות כלליות182620078013הוצאות        2

                       -.מוזיאון-השתתפעולות כלליות182620082013הוצאות        2

                 (25,000)הוצ' תרבות תורניתפעולות כלליות182700078013הוצאות        2

                 (10,000)השתת' בטורניר כדורסל מתנ"ספעולות כלליות182930078113הוצאות        2

                   (6,000).נ.ט.ןפעולות כלליות183620082113הוצאות        2

                   (4,000)השתת' בבית חולים העמקפעולות כלליות183900081013הוצאות        2

                       -השתתפות בזק"אפעולות כלליות183900081113הוצאות        2

               (606,000).מוע'ד השתתפעולות כלליות185100081013הוצאות        2

                   (4,000)בטוח-מיםפעולות כלליות191100044113הוצאות        2

                   (5,000)מים-תקוניםפעולות כלליות191320042013הוצאות        2

                 (11,000)מים - דלקפעולות כלליות191320053113הוצאות        2

                   (2,000)מים-הוצ' משרדפעולות כלליות191320056013הוצאות        2

                   (7,000)כלים וציודפעולות כלליות191320074313הוצאות        2

               (100,000)מים עב.קבלניותפעולות כלליות191320075013הוצאות        2

               (180,000)החלפת מדי מיםפעולות כלליות191320075113הוצאות        2

                   (5,000)מים הוצ.שונותפעולות כלליות191320078013הוצאות        2

                   (3,000)מים ציוד יסודיפעולות כלליות191320093013הוצאות        2

                       -שכ'ד-חכירהפעולות כלליות193900041013הוצאות        2

               (160,000)תח'שאיבה ביוב חשמלפעולות כלליות197200043113הוצאות        2

                   (5,000)ביוב -דלקפעולות כלליות197200053113הוצאות        2

                 (15,000)ביוב-תקוני רכבפעולות כלליות197200053213הוצאות        2

                   (3,000)ביוב רשוי+בטוחפעולות כלליות197200053313הוצאות        2

               (250,000)ביוב עב'קבלניותפעולות כלליות197200075013הוצאות        2

               (225,000)טהור  ביובפעולות כלליות197200075113הוצאות        2

                   (2,000)ביוב-הדברהפעולות כלליות197200075213הוצאות        2

                   (1,000)ביוב-הוצ.אחרותפעולות כלליות197200078013הוצאות        2

                 (32,000)דמי חבר לעמותות עובדיםפעולות כלליות198100081013הוצאות        2

            (9,035,435)פעולות כלליות סה"כ
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            (2,900,000)מים-חמריםהוצאות רכישת מים191310072014הוצאות        2

            (2,900,000)הוצאות רכישת מים סה"כ

               (500,000)ג'י חובה-שכרשכר עובדי חינוך181220011015הוצאות        2

            (1,100,000)ג'י טר'ח'-שכרשכר עובדי חינוך181230011015הוצאות        2

               (490,000)שכר עובדי גן תקשורתישכר עובדי חינוך181260011015הוצאות        2

               (543,000)בי'ס ע'ש רבין-שכרשכר עובדי חינוך181320011015הוצאות        2

                   (6,000)שכר אחראית השאלת ספריםשכר עובדי חינוך181320011215הוצאות        2

               (320,000)שכר כיתה תקשורתית-רביןשכר עובדי חינוך181321011015הוצאות        2

               (400,000)סייעות חנ"משכר עובדי חינוך181330011015הוצאות        2

               (267,000).סייעות רפואיות חנמשכר עובדי חינוך181331011015הוצאות        2

               (100,000)שכר-ליווי הסעות חינוך מיוחדשכר עובדי חינוך181332011015הוצאות        2

               (230,000)שפ'ישכר עובדי חינוך181730011015הוצאות        2

                 (16,000)ליווי הסעות בי"ס רביןשכר עובדי חינוך181780011015הוצאות        2

            (3,972,000)שכר עובדי חינוך סה"כ

                       -השתלמויות סייעות גני ילדיםפעולות חינוך181200052116הוצאות        2

                 (24,000)הוצ'ג'י שונותפעולות חינוך181200078116הוצאות        2

                 (56,000)ג'י חובה-חשמלפעולות חינוך181220043116הוצאות        2

                   (5,000)מים ג'י-חובהפעולות חינוך181220043216הוצאות        2

                 (24,000)ציוד וחומרי ניקוי גנ"יפעולות חינוך181220043316הוצאות        2

                 (11,000)ביטוח תלמידים - גניםפעולות חינוך181220044016הוצאות        2

                 (15,000)מצרכי מזון לגנ"יפעולות חינוך181220051116הוצאות        2

                   (9,000)ג'י ח'-טלפוןפעולות חינוך181220054016הוצאות        2

                   (2,000)מוקד גני ילדיםפעולות חינוך181220075916הוצאות        2

                 (13,000)ג'י חובה העשרה-ספרית פיג'מהפעולות חינוך181220078116הוצאות        2

                 (67,000)סל תרבות טיולים והעשרהפעולות חינוך181220078216הוצאות        2

                 (92,000)תוכנית קרב ג"יפעולות חינוך181220078416הוצאות        2

               (980,000)גננות ללא תקןפעולות חינוך181220098016הוצאות        2

               (500,000)גננות בתקןפעולות חינוך181220098116הוצאות        2

               (150,000)אחזקה ובקרת כניסה ג'י ט'חפעולות חינוך181230075916הוצאות        2

                 (10,000)גן תקשורתי חשמלפעולות חינוך181260043116הוצאות        2

                   (3,000)הוצ' חומרי נקיון ושונותפעולות חינוך181260043316הוצאות        2

                 (50,000)הוצאות לארוחות גן תקשורתיפעולות חינוך181260043416הוצאות        2

                       -מצרכים ג" י תקשורתיפעולות חינוך181260051116הוצאות        2

                   (2,000)גן תקשורתי - טלפוןפעולות חינוך181260054016הוצאות        2

                       -גן תקשורתי שיפוצים והצטיידותפעולות חינוך181260075016הוצאות        2

                 (10,000)גן תקשורתי הוצאות שונותפעולות חינוך181260078016הוצאות        2

                 (74,567)תל"ן  גן תקשורתיפעולות חינוך181260078216הוצאות        2

                   (5,000)קייטנות - גן תקשורתיפעולות חינוך181260078316הוצאות        2

               (120,000)אבטחה בי'ס רביןפעולות חינוך181320042116הוצאות        2

                   (4,000)שי בי'ס רביןפעולות חינוך181320052316הוצאות        2

                 (15,000)קרן קרב יסודי לביא-גליל תחתוןפעולות חינוך181320076016הוצאות        2

                 (45,000)תוכנית מניעת נשירהפעולות חינוך181320076216הוצאות        2

               (175,000)קרן קרב חלק המועצהפעולות חינוך181320076316הוצאות        2

                   (3,000)הוצ.אח+תרבותפעולות חינוך181320078016הוצאות        2
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                       -מנב'ס בי'ספעולות חינוך181320078116הוצאות        2

                       -תקשוב בי"ס רביןפעולות חינוך181320078316הוצאות        2

                       -תרבות יהודית -בי"ס רביןפעולות חינוך181320078416הוצאות        2

                       -חיזוק הכלה והשתלבותפעולות חינוך181320078616הוצאות        2

               (220,000)השתת'בי'ס רביןפעולות חינוך181320081016הוצאות        2

               (600,000)השתת'בי"ס רבין - העברה הכנסות מאגרותפעולות חינוך181320081216הוצאות        2

                 (40,000)עובד סיוע משופר בי"ס רביןפעולות חינוך181320178116הוצאות        2

                 (20,000)תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי ביפעולות חינוך181320178216הוצאות        2

                 (60,000)הוצאות לארוחות כיתה תקשורתיפעולות חינוך181321078116הוצאות        2

                 (94,745)תל"ן כיתה תקשורתית בי"ספעולות חינוך181321078216הוצאות        2

                   (8,000)העשרה כיתה תקשורתיפעולות חינוך181321078316הוצאות        2

               (380,000)חנ'מ תלמ'חוץפעולות חינוך181330098016הוצאות        2

               (160,000)מסגרת קיץ מוסדפעולות חינוך181380071116הוצאות        2

                 (27,000)מלגות לנסיעה לפוליןפעולות חינוך181510078016הוצאות        2

                 (50,000)תלמ' חוץ חינוך רגילפעולות חינוך181550098016הוצאות        2

               (330,000)אגרת ילדי חוץ כדורי תיכוןפעולות חינוך181560076016הוצאות        2

                 (60,000)מלגות לסטודנטיםפעולות חינוך181680078016הוצאות        2

                 (15,000)מלגות פר"חפעולות חינוך181681078016הוצאות        2

                   (1,000)טלפון שרות פסיכולוגיפעולות חינוך181730054016הוצאות        2

                   (9,000)שרות פסיכולוגיפעולות חינוך181730076216הוצאות        2

               (200,000)הסעת תלמידים בי"ס רביןפעולות חינוך181780071016הוצאות        2

               (430,000)הסעות חינוך מיוחדפעולות חינוך181780071116הוצאות        2

               (600,000)הסעת תלמידים בי"ס כדוריפעולות חינוך181780071216הוצאות        2

                 (60,000)הסעת מחונניםפעולות חינוך181780071316הוצאות        2

                 (50,000)הסעות כלליפעולות חינוך181780071416הוצאות        2

               (270,000)ליווי הסעות חינוך מיוחדפעולות חינוך181780071516הוצאות        2

                 (17,000)ליווי הסעות בי"ס רביןפעולות חינוך181780071616הוצאות        2

               (220,000)השתת' בהסעות חינוך מיוחד רשויותפעולות חינוך181780076016הוצאות        2

                   (5,000)'הסעות-הוצ.אחרפעולות חינוך181780078016הוצאות        2

                       -הוצאות אחרות חינוךפעולות חינוך181790078016הוצאות        2

                       -הנגשה והצטיידות - הקצבות חינוךפעולות חינוך181790078116הוצאות        2

                       -שיפוצי קיץ חינוךפעולות חינוך181791075016הוצאות        2

            (6,391,312)פעולות חינוך סה"כ

               (520,000)שכר -רווחהשכר עובדי רווחה184100011017הוצאות        2

               (520,000)שכר עובדי רווחה סה"כ

                   (1,000)ארוח וכיבודיםפעולות רווחה184100051118הוצאות        2

                   (2,000)טלפון+אינטרנט-רווחהפעולות רווחה184100054018הוצאות        2

                   (2,000)הוצאות משרדיות -רווחהפעולות רווחה184100056018הוצאות        2

                   (9,000)שירותי מחשוב -רווחהפעולות רווחה184100057118הוצאות        2

                   (2,000)הוצאות שונות-רווחהפעולות רווחה184100078018הוצאות        2

הנחות בגנים-רווחהפעולות רווחה184100086018הוצאות        2

                       -הצטיידות ומחשוב -רווחהפעולות רווחה184100184018הוצאות        2

                 (13,000)משפחות במצוקה בקהילהפעולות רווחה    184220284018הוצאות        2

                 (10,000)סיוע למשפחות עם ילדיםפעולות רווחה184220384018הוצאות        2

                   (1,000)ועדת תסקיריםפעולות רווחה184220484018הוצאות        2

                       -תחנות לטיפול במשפחהפעולות רווחה184241084018הוצאות        2
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                 (15,000)טיפול בילד בקהילהפעולות רווחה184350184018הוצאות        2

                 (16,000)טיפול בפגיעות מיניותפעולות רווחה184350284018הוצאות        2

                       -אחזקת ילדים בפנימיותפעולות רווחה184380184018הוצאות        2

                   (3,000)תכנית עם הפנים לקהילהפעולות רווחה184380284018הוצאות        2

                 (22,000)ילדים במעונות יוםפעולות רווחה184390184018הוצאות        2

                   (2,000)טיפול בקהילה א.ותיקפעולות רווחה184440184018הוצאות        2

                   (3,000)שכונה תומכתפעולות רווחה184440284018הוצאות        2

                 (13,000)ק. תומכת ניצולי שואהפעולות רווחה184440484018הוצאות        2

                   (7,000)סיוע לניצולי שואהפעולות רווחה184440584018הוצאות        2

                 (47,000)מסגרת יומית א. ותיקפעולות רווחה184450084018הוצאות        2

               (300,000)סידור במעונות מש"הפעולות רווחה184510184018הוצאות        2

                       -טיפול בהורים ובילדיםפעולות רווחה184510284018הוצאות        2

                   (8,000)מועדוניות לילדיםפעולות רווחה184510384018הוצאות        2

               (300,000)החזקת אוטיסטים במסגרתפעולות רווחה184510584018הוצאות        2

                       -סביבה תומכתפעולות רווחה184510684018הוצאות        2

                 (19,000)מעשי"םפעולות רווחה184520084018הוצאות        2

                 (31,000)מ. יום טיפולי מש"הפעולות רווחה184520184018הוצאות        2

                       -שרותים תומכים מש"הפעולות רווחה184530084018הוצאות        2

                       -הסעות למעון יום מש"הפעולות רווחה184530284018הוצאות        2

                       -נופשונים מש"הפעולות רווחה184530484018הוצאות        2

                       -הדרכת עוור ובני ביתופעולות רווחה184630084018הוצאות        2

                   (9,000)מפעלי שיקום לעוורפעולות רווחה184640284018הוצאות        2

                   (3,000)מס' יום לילד המוגבלפעולות רווחה184660184018הוצאות        2

                       -תוכניות מעברפעולות רווחה184660284018הוצאות        2

                       -הסעות מעון יום שיקומיפעולות רווחה184670071018הוצאות        2

                   (6,000)נופשונים להבראהפעולות רווחה184670284018הוצאות        2

                 (13,000)נכים קשים בקהילהפעולות רווחה184680184018הוצאות        2

                   (7,000)נפגעות תקיפה מיניתפעולות רווחה184710084018הוצאות        2

                 (17,000)מ.לנפגעי תקיפה מיניתפעולות רווחה184710184018הוצאות        2

                       -התמכרויות מבוגריםפעולות רווחה184730084018הוצאות        2

                       -תוספת תקציב-לעדכון מפורטפעולות רווחה18לפרטהוצאות        2

               (881,000)פעולות רווחה סה"כ

               (173,000)פ.מלוות קרן ביובפרעון מילוות מים וביוב164920069119הוצאות        2

                 (23,000)פ.מלוות ריבית ביובפרעון מילוות מים וביוב164920069219הוצאות        2

                   (1,000)פ.מלוות הצמדה ביובפרעון מילוות מים וביוב164920069319הוצאות        2

               (197,000)פרעון מילוות מים וביוב סה"כ

               (472,000)פ.מלוות נטו קרןפרעון מילוות אחרות164910069120הוצאות        2

               (225,000)פ.מלוות נטו-רביתפרעון מילוות אחרות164910069220הוצאות        2

               (132,000)פ.מלוות-הצמדהפרעון מילוות אחרות164910069320הוצאות        2

               (829,000)פרעון מילוות אחרות סה"כ

               (100,000)עמלות+הוצ.בנקהוצאות מימון163100061021הוצאות        2

                   (1,000)עמלות מעיקוליםהוצאות מימון163100061121הוצאות        2

                   (1,000)הוצ.מימוןהוצאות מימון163200062021הוצאות        2

               (102,000)הוצאות מימון סה"כ

                 (25,000)הפרשה לקרן חגיגות וארועיםהעברות והוצאות חד פעמיות199170098022הוצאות        2

                 (78,333)הוצאות ש.קודמות בלתי צפויותהעברות והוצאות חד פעמיות199400078022הוצאות        2

               (103,333)העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ
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            (1,384,000).הנחות לפי חוק א.כהנחות בארנונה (הוצאות)199500086023הוצאות        2

                       -הנחות מזומןהנחות בארנונה (הוצאות)199500086123הוצאות        2

            (1,384,000)הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ

     (34,231,080)הוצאות  סה"כ 
                       -סכום כולל
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