
31/12/17  16:59 תקציב 2018

אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

        13,096,662א.כ.שוטף1111100121ארנונה כלליתהכנסות

             150,000א.כ.פגורים1111200122ארנונה כלליתהכנסות

       13,246,662         -ארנונה כללית סה"כ

               20,000השת' נציבות המים אג' נכים1413100760הכנסות ממכירת מיםהכנסות

          4,600,000אגרת מים1413110210הכנסות ממכירת מיםהכנסות

             120,000אג'מים פגורים1413120211הכנסות ממכירת מיםהכנסות

         4,740,000         -הכנסות ממכירת מים סה"כ

               30,000אגרת ג"י1312200411עצמיות חינוךהכנסות

               96,000אגרות סל תרבות וקרן קרב מתנ"ס1312200416עצמיות חינוךהכנסות

             235,000השתת' מתנ"ס בסייעות גנ"י1312200420עצמיות חינוךהכנסות

                 8,000אגרות הורים גן תקשורתי1312600412עצמיות חינוךהכנסות

               50,000הכנסות למימון שעות גן תקשורתי1312601410עצמיות חינוךהכנסות

               70,000אגרת ילדי חוץ גן תקשורתי1312601411עצמיות חינוךהכנסות

               45,000אגרת ילדי חוץ כתה תקשורתיתחדשעצמיות חינוךהכנסות

             480,000הכנס'בי'ס יסודי1313200411עצמיות חינוךהכנסות

             120,000הכנסות מספרי לימוד1313200417עצמיות חינוךהכנסות

             116,000הסעות הורים בי'ס1317800490עצמיות חינוךהכנסות

                 5,000השתת' מועצות בהסעת תלמידים1317800760עצמיות חינוךהכנסות

         1,255,000         -עצמיות חינוך סה"כ

                    500השתת' הורים בצהרון1342200410עצמיות רווחההכנסות

                 5,000אחזקת ילדים בפנימיות1343800410עצמיות רווחההכנסות

                 6,000מועדונית שיקומית1346600410עצמיות רווחההכנסות

                 4,000שיקום נכים בקהילה1346801410עצמיות רווחההכנסות

              15,500         -עצמיות רווחה סה"כ

               70,000תעודות+אשורים1121000220עצמיות אחרהכנסות

               50,000אג'שלטים1122000290עצמיות אחרהכנסות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

               10,000רשוי עסקים1213200220עצמיות אחרהכנסות

                 7,000הכנסות מפעולות שונות1214000290עצמיות אחרהכנסות

               10,000דמ'בדיקת בשר1214200690עצמיות אחרהכנסות

               25,000חסון+שחרור כלבים1214300420עצמיות אחרהכנסות

                 6,000המתמיד-השת'רשויות1222100790עצמיות אחרהכנסות

             550,000השת' ה. השבחה במימון הנדסה1231000590עצמיות אחרהכנסות

             180,000אגרת בנייה ועדה מחוזית1232000290עצמיות אחרהכנסות

             100,000הכנסות ממכירת מכרזים1232000490עצמיות אחרהכנסות

               47,000פנסיה קרן ביטוח פועלי בנין1265000690עצמיות אחרהכנסות

             134,000הכנסות שונות1269000690עצמיות אחרהכנסות

                 8,000השת' רשויות בשכר פנסיה1269000691עצמיות אחרהכנסות

               49,000הכ' מטיפול משפטי1269000692עצמיות אחרהכנסות

               84,000מוע'ד תחזוקה1351000690עצמיות אחרהכנסות

               84,000מועצה דתית-גינון1351000691עצמיות אחרהכנסות

             120,000השת' תרבות תורנית מ. דתית1351000692עצמיות אחרהכנסות

               20,000מועצה דתית - נקיון1351000693עצמיות אחרהכנסות

               39,000מועצה דתית השתת' ביטוח1351000694עצמיות אחרהכנסות

             240,000שכ'ד נכסים1430000640עצמיות אחרהכנסות

             183,000העברות פלאפון1439000641עצמיות אחרהכנסות

               60,000העברות סלקום1439000642עצמיות אחרהכנסות

               85,000העברות פרטנר1439000644עצמיות אחרהכנסות

             125,000הכנסות מחברת חשמל-פוטוולטאי1439000646עצמיות אחרהכנסות

               62,000שכ"ד הוט מובייל1439000647עצמיות אחרהכנסות

               20,000רבית+עמלות1511000661עצמיות אחרהכנסות

             293,250החזר הוצאות שנים קודמות1594000690עצמיות אחרהכנסות

         2,661,250         -עצמיות אחר סה"כ
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

             310,000עוז'גננות1312000920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

             500,000גננות מדינה לפי תקן1312200923תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

          1,350,000שכל"מ ט"ח-משה"ח1312300920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               35,000שכל"מ ג"י תקשורתי1312600920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

                 4,000הכ' נלוות ח.מיוחד ג"י1312600921תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

                 4,000העשרה ח"מ ג"י1312600922תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

             160,000עוזרות גננות-תקשורתי1312600923תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               30,000הזנת יוח"א1312600924תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               13,000שירות היקף חנ"מ1312600925תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               45,000(170)סייעות חריגות ג"י תמר 1312600927תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               25,000מניעת נשירה1313200921תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

             300,000סייעת חנ"מ1313200926תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

             350,000ניהול עצמי משופר בי"ס רבין1313201921תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               55,000עובד סיוע משופר בי"ס רבין1313201922תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               20,000תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי בי"ס רבין1313201923תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

             100,000שכל"מ כתה תקשורתי1313260020תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

             210,000הסעות חנ'מ1313300920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               43,000מסגרת קיץ לתלמיד1313800920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

                 1,000הסעות קיץ לתלמיד1313800922תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               29,000תחזוקת מבני חנוך1317000920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               42,000השת' מ.החינוך קב'ט1317100920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

             170,000שפ'י חינוך1317300920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

                 7,000שפ"י הדרכה1317300921תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               80,000השת'מ.חינוך ליווי1317400920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               80,000השת' מ.החינוך סייעת רפואית1317400921תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               50,000אחות מלווה-הסעות  חנ"מ1317400922תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

             520,000הסעות מ.חינוך1317800920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

               60,000הכנסות לפעילות תרבות1322000920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

               25,000תרבות תורנית משרד1327000920תקבולים ממשרד ההחינוךהכנסות

         4,618,000         -תקבולים ממשרד ההחינוך סה"כ

             234,000שכר מחלקת הרווחה1341000930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               10,000משפחות במצוקה בקהילה1342202930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 7,600סיוע למשפחות עם ילדים1342203930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 1,000טיפול בילד בקהילה1343501930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               12,000טיפול בפגיעות מיניות1343502930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 4,000יצירת קשר הורים ילדים1343504930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

             110,000אחזקת ילדים בפנימיות1343801930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 4,000תכנית עם הפנים לקהילה1343802930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               16,700ילדים במעונות יום1343900930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 3,000טיפול בקהילה א.ותיק1344401930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 2,000שכונה תומכת1344402930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               13,800ק. תומכת ניצולי ש/ואה1344403930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 5,200מרכזי ועדות חוק סיעוד1344404930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 5,000סיוע לניצולי שואה1344405930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               10,900מסגרות יומיות א. ותיק1344501930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               81,300סידור במעונות מש"ה1345101930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 4,300מועדוניות לילדים1345103930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

             100,000החזקת אוטיסטים במסגרת1345105930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               14,000מעשי"ם1345200930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               20,900מ.יום טיפולי מש"ה1345201930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                    500מס. יום לילד המוגבל1346600930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               10,000טיפול אישי סיעודי לנכה1346601930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

               11,000הסעות מעון יום שיקומי1346700930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 2,500נופשונים להבראה1346702930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

                 5,800מ.לנפגעי תקיפה מינית1347100930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

                 5,000נפגעות תקיפה מינית1347101930תקבולים ממשרד הרווחההכנסות

            694,500         -תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ

               40,000שמירה מוס"ח1317100970תקבולים ממשלתיים אחריםהכנסות

               30,000סל ספורט1329300990תקבולים ממשלתיים אחריםהכנסות

              70,000         -תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ

          2,430,421מענק כללי1191000911מענק כללי לאיזוןהכנסות

         2,430,421         -מענק כללי לאיזון סה"כ

               18,000מענק פנסיה צוברת1191000915תקבולים אחריםהכנסות

               10,000שיפוי ק.גמל1191000916תקבולים אחריםהכנסות

                 9,000א.ותיק-שיפוי1193000911תקבולים אחריםהכנסות

                 6,000משא'ז+מתמיד1222100910תקבולים אחריםהכנסות

              43,000         -תקבולים אחרים סה"כ

          1,384,000א.כ.הנחות-חוק1111300121הנחות בארנונה (הכנסות)הכנסות

             236,000א.כ.הנחות מזומן1111300122הנחות בארנונה (הכנסות)הכנסות

         1,620,000         -הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ

       31,394,333         -הכנסות  סה"כ 

             653,888         1.00ראש מועצה1611100110הוצאות שכר כלליהוצאות

             126,000         0.25מבקר הרשות1612000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             219,666         1.70שכר מזכירות1613000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             539,458         1.80שכר גזברות1621000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             257,468         2.00שכר-הנה'ח1621300110הוצאות שכר כלליהוצאות

             262,577         1.00שכר-גבייה1623000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             167,559         1.30הג'א-שכר1723000110הוצאות שכר כלליהוצאות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

             682,406         2.30שכר מח'הנדסה1731000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             265,642         1.90משק-שכר1741000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             204,340         1.00חשמל-שכר1743000110הוצאות שכר כלליהוצאות

          1,120,805         9.00גנון-שכר1746000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             521,067         2.00שכר מנהל מח' חינוך1811000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             199,232         1.00רכז נוער וקהילה1828000110הוצאות שכר כלליהוצאות

               93,996         0.50משק - מים1913000110הוצאות שכר כלליהוצאות

             495,525         3.00משק - ביוב1972000110הוצאות שכר כלליהוצאות

          1,809,657         8.48פנסיה1990000310הוצאות שכר כלליהוצאות

         7,619,284      38.23הוצאות שכר כללי סה"כ

               10,000הנהלה-גיבוש צוות ע1611000780פעולות כלליותהוצאות

               10,000הוצאות עודפות1611000970פעולות כלליותהוצאות

                 5,000בולים טלפון ומברקי1611100540פעולות כלליותהוצאות

                 1,000מבקר פנים הוצ'אחרות1612000780פעולות כלליותהוצאות

                 1,000ציוד מבקר פנים1612000930פעולות כלליותהוצאות

               45,000חשמל-משרדים1613000431פעולות כלליותהוצאות

                 5,000מים-משרדים1613000432פעולות כלליותהוצאות

               10,000חומרי ניקוי1613000433פעולות כלליותהוצאות

               15,000ארוח+כבוד1613000511פעולות כלליותהוצאות

                 2,000ספרות מקצועית1613000520פעולות כלליותהוצאות

               65,000בולים טלפון ומברקי1613000540פעולות כלליותהוצאות

               40,000פרסומים1613000550פעולות כלליותהוצאות

               25,000הוצ.משרדיות1613000560פעולות כלליותהוצאות

               10,000הוצ.ארג'מזכירות1613000580פעולות כלליותהוצאות

                 3,000כלים וציוד1613000743פעולות כלליותהוצאות

                 4,000מזכ.הוצ.אחרות1613000780פעולות כלליותהוצאות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

                 2,000כלים וציוד1614000743פעולות כלליותהוצאות

               30,000יחסי צבור הוצ.אחרו1614000780פעולות כלליותהוצאות

                 5,000השתלמויות1616000521פעולות כלליותהוצאות

               80,000הכשרה מקצועית1616000522פעולות כלליותהוצאות

               50,000הוצ'משפטיות - אכיפה1617000581פעולות כלליותהוצאות

             100,000שרות משפטי ע.קבלני1617000750פעולות כלליותהוצאות

               50,000ש.משפטי הוצ.אחרות1617000780פעולות כלליותהוצאות

               70,000בחירות לרשות1619000780פעולות כלליותהוצאות

                 3,000הש.אג'גזברים1621000523פעולות כלליותהוצאות

                 4,000בולים טלפון ומברקי1621000540פעולות כלליותהוצאות

               10,000הוצ.משרדיות1621000560פעולות כלליותהוצאות

             210,000עבוד נתונים1621000570פעולות כלליותהוצאות

               80,000שירותי מיחשוב1621000571פעולות כלליותהוצאות

                 2,000כלים וציוד1621000743פעולות כלליותהוצאות

               75,000בוחן תקציב1621200750פעולות כלליותהוצאות

                 1,000הוצ.משרדיות1621300560פעולות כלליותהוצאות

                 1,000הנה'ח מכשירים1621300752פעולות כלליותהוצאות

                 2,000טלפון-גביה1623000540פעולות כלליותהוצאות

               35,000גביה-משרדיות1623000560פעולות כלליותהוצאות

               20,000אסוף נייר1712200750פעולות כלליותהוצאות

             450,000אסוף אשפה עב.קבלני1712300750פעולות כלליותהוצאות

             285,000הטמנת פסולת1712300752פעולות כלליותהוצאות

             240,000היטל הטמנה1712300753פעולות כלליותהוצאות

               78,000פינוי וריסוק גזם1712300754פעולות כלליותהוצאות

                 2,000אשפה-הוצ.אחרות1712300780פעולות כלליותהוצאות

                 5,000אשפה-ציוד יסודי1712300930פעולות כלליותהוצאות

               90,000השת.וטרינר1714200771פעולות כלליותהוצאות
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31/12/17  16:59 תקציב 2018

אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

                 3,000וטרינר-ציוד יסודי1714200930פעולות כלליותהוצאות

               25,000חמר חסון כלבת1714300720פעולות כלליותהוצאות

               15,000כלבת-ע.קבלניות1714300750פעולות כלליותהוצאות

               30,000הדברה-מזיקים1715300750פעולות כלליותהוצאות

               25,000שמירה הוצ.אחרות1722100780פעולות כלליותהוצאות

                 5,000מתמיד -כבוד ומתנות1722200511פעולות כלליותהוצאות

                 1,000המתמיד-הוצ.אחרות1722200780פעולות כלליותהוצאות

               24,200אחזקה הג'א1723000420פעולות כלליותהוצאות

                 3,600עבודות אחזקה1723000421פעולות כלליותהוצאות

               50,000שיפוץ מקלטיםחדשפעולות כלליותהוצאות

                 1,048פרסומים והדרכה1723000630פעולות כלליותהוצאות

               10,000אחזקת מרכז הפעלה1723000754פעולות כלליותהוצאות

               25,370הג'א-ארצי1723000811פעולות כלליותהוצאות

                 3,000כבוי אש-עב.קבלניות1724000750פעולות כלליותהוצאות

                 8,000טלפון+תקשורת מערכת1724000784פעולות כלליותהוצאות

               35,000ממונה בטיחות1725000750פעולות כלליותהוצאות

                 4,000חשמל-שע'ח1729000431פעולות כלליותהוצאות

                 2,000מים-מקלטים1729000432פעולות כלליותהוצאות

                 2,000ביטוח רכבי חרום1729000440פעולות כלליותהוצאות

                 4,500ביטוח הוצ' משפטיות1730000581פעולות כלליותהוצאות

                 2,000טלפון-מהנדס1731000540פעולות כלליותהוצאות

               10,000תכנון הוצאות משפטיות1731000581פעולות כלליותהוצאות

                 1,000מהנדס-עב.קבלניות1731000750פעולות כלליותהוצאות

                 6,000מהנדס-הוצ.אחרות1731000780פעולות כלליותהוצאות

               10,000פרסום תכנון1732000550פעולות כלליותהוצאות

                 6,000תכנון-עב.קבלניות1732000750פעולות כלליותהוצאות

                 2,000הוצ.אח.-תכנון עיר1732000780פעולות כלליותהוצאות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

             527,000מכסות ועדה לתכנון1732000830פעולות כלליותהוצאות

                 2,000משק-כבוד1741000511פעולות כלליותהוצאות

               20,000דלק רכב משק1741000531פעולות כלליותהוצאות

               45,000תקון רכב משק1741000532פעולות כלליותהוצאות

               25,000רשוי+בטוח משק1741000533פעולות כלליותהוצאות

               14,000משק-בולים+טלפון1741000540פעולות כלליותהוצאות

               70,000כלים וציוד1741000743פעולות כלליותהוצאות

               80,000עב'קבלניות משק1741000750פעולות כלליותהוצאות

             100,000אחזקת שצפי"ם1741000751פעולות כלליותהוצאות

               10,000משק-הוצ.אחרות1741000780פעולות כלליותהוצאות

               50,000דלק רכב מנהל משק1741100531פעולות כלליותהוצאות

                 8,000תקון רכב מנהל משק1741100532פעולות כלליותהוצאות

               10,000רשוי/בטוח מנהל משק1741100533פעולות כלליותהוצאות

               40,000דלק-כבישים1742000531פעולות כלליותהוצאות

               20,000תקון רכב כביש1742000532פעולות כלליותהוצאות

               35,000רשוי+בטוח כביש1742000533פעולות כלליותהוצאות

             320,000תאורה-חשמל1743000431פעולות כלליותהוצאות

                 2,000רשוי+בטח תאורה1743000533פעולות כלליותהוצאות

                 3,000כלים וציוד1743000743פעולות כלליותהוצאות

               15,000חשמל ע.קבלניות1743000750פעולות כלליותהוצאות

                 5,000תאורה הוצ.אחרות1743000780פעולות כלליותהוצאות

             530,000גנון-מים1746000432פעולות כלליותהוצאות

                 2,000כבוד-גנון1746000511פעולות כלליותהוצאות

               35,000דלק-גנון1746000531פעולות כלליותהוצאות

                 7,000תחזקת כלי גנון1746000532פעולות כלליותהוצאות

                 7,000רשוי+בטוח1746000533פעולות כלליותהוצאות
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31/12/17  16:59 תקציב 2018

אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

                 2,000גנון-בולים+טלפון1746000540פעולות כלליותהוצאות

               60,000חמרים+צמחים גנון1746000720פעולות כלליותהוצאות

                 5,000גנון-מכשירים וציוד1746000740פעולות כלליותהוצאות

               86,000כלים וציוד1746000743פעולות כלליותהוצאות

               15,000גנון ע.קבלניות1746000750פעולות כלליותהוצאות

                 1,000גנון-הוצ.אחרות1746000780פעולות כלליותהוצאות

                 3,000מים בית עלמין1748000432פעולות כלליותהוצאות

               40,000אבטחת ארועים1752000750פעולות כלליותהוצאות

             175,000חגיגות-הוצ.אחרות1752000780פעולות כלליותהוצאות

               25,000מוקד מוניציפלי1761000580פעולות כלליותהוצאות

               30,000השתת' בלשכה להכוונת חיילים משוחררים 1765000810פעולות כלליותהוצאות

               10,000השת'מרכז השלטון המק1765000830פעולות כלליותהוצאות

             100,000הוצאות בגין תביעות ביטוח1767000440פעולות כלליותהוצאות

             272,000בטוח אלמנטרי1767000441פעולות כלליותהוצאות

               50,000פעולות לעידוד קיט ותיירות1771000780פעולות כלליותהוצאות

             115,607נקוז ירדן דרומי1796000810פעולות כלליותהוצאות

               36,000שרות חקלאי עב.קבלנ1799000750פעולות כלליותהוצאות

               30,000מערכת מיחשוב חינוך1811000570פעולות כלליותהוצאות

               23,000חינוך הוצ' אחרות1811000780פעולות כלליותהוצאות

               60,000.פע.תרבות הוצ.א1822000780פעולות כלליותהוצאות

               30,000השת' סל ספורט1822000822פעולות כלליותהוצאות

               30,000השתת' מתנ"ס לכדורסל1822000823פעולות כלליותהוצאות

               90,000השתת' מתנ"ס לספריה1823000820פעולות כלליותהוצאות

             205,000סיור קהילתי השתת' מתנ"ס1824000781פעולות כלליותהוצאות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

               75,000השתת' פסטיבל סוכות מתנ"ס-מסחג1824000782פעולות כלליותהוצאות

             545,000.מתנ'ס-השתת1824000820פעולות כלליותהוצאות

               80,000.מוזיאון-השתת1826200820פעולות כלליותהוצאות

               25,000הוצ' תרבות תורנית1827000780פעולות כלליותהוצאות

               10,000השתת' בטורניר כדורסל מתנ"ס1829300781פעולות כלליותהוצאות

                 6,000.נ.ט.ן1836200821פעולות כלליותהוצאות

                 4,200השתת' בבית חולים העמק1839000810פעולות כלליותהוצאות

                 8,000השתתפות בזק"א1839000811פעולות כלליותהוצאות

             403,621.מוע'ד השתת1851000810פעולות כלליותהוצאות

                 5,000מים-תקונים1913200420פעולות כלליותהוצאות

               10,700מים - דלק1913200531פעולות כלליותהוצאות

                 2,000מים-הוצ' משרד1913200560פעולות כלליותהוצאות

                 7,000כלים וציוד1913200743פעולות כלליותהוצאות

               70,000מים עב.קבלניות1913200750פעולות כלליותהוצאות

             180,000החלפת מדי מים1913200751פעולות כלליותהוצאות

                 5,000מים הוצ.שונות1913200780פעולות כלליותהוצאות

                 3,000מים ציוד יסודי1913200930פעולות כלליותהוצאות

             100,000תח'שאיבה ביוב חשמל1972000431פעולות כלליותהוצאות

                 5,000ביוב -דלק1972000531פעולות כלליותהוצאות

               15,000ביוב-תקוני רכב1972000532פעולות כלליותהוצאות

                 3,000ביוב רשוי+בטוח1972000533פעולות כלליותהוצאות

             120,000ביוב עב'קבלניות1972000750פעולות כלליותהוצאות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

             225,000טהור  ביוב1972000751פעולות כלליותהוצאות

                 2,000ביוב-הדברה1972000752פעולות כלליותהוצאות

                 1,000ביוב-הוצ.אחרות1972000780פעולות כלליותהוצאות

         7,930,846         -פעולות כלליות סה"כ

          2,900,000מים-חמרים1913100720הוצאות רכישת מיםהוצאות

         2,900,000         -הוצאות רכישת מים סה"כ

             577,261         4.00ג'י חובה-שכר1812200110שכר עובדי חינוךהוצאות

             757,147         7.00ג'י טר'ח'-שכר1812300110שכר עובדי חינוךהוצאות

             199,232         2.00שכר עובדי גן תקשורתי1812600110שכר עובדי חינוךהוצאות

             403,572         3.50בי'ס ע'ש רבין-שכר1813200110שכר עובדי חינוךהוצאות

               23,499         0.50שכר ליווי הסעות רבין1813200111שכר עובדי חינוךהוצאות

             120,000         1.00שכר כיתה תקשורתית1813210110שכר עובדי חינוךהוצאות

             345,335         3.95סייעות חנ"מ1813300110שכר עובדי חינוךהוצאות

             275,859         2.83.סייעות רפואיות חנמ1813310110שכר עובדי חינוךהוצאות

             200,000         1.00שפ'י1817300110שכר עובדי חינוךהוצאות

         2,901,903      25.78שכר עובדי חינוך סה"כ

               50,000הוצ'ג'י שונות1812000781פעולות חינוךהוצאות

               56,000ג'י חובה-חשמל1812200431פעולות חינוךהוצאות

               10,000מים ג'י-חובה1812200432פעולות חינוךהוצאות

               28,000חומרי ניקוי גנ"י1812200433פעולות חינוךהוצאות

               11,000ביטוח תלמידים - גנים1812200440פעולות חינוךהוצאות

               15,000מצרכי מזון לגנ"י1812200511פעולות חינוךהוצאות

                 9,000ג'י ח'-טלפון1812200540פעולות חינוךהוצאות

                 2,000מוקד גני ילדים1812200759פעולות חינוךהוצאות

               13,000ג'י חובה העשרה-ספרית פיג'מה1812200781פעולות חינוךהוצאות

               67,000סל תרבות טיולים והעשרה1812200782פעולות חינוךהוצאות

               92,000תוכנית קרב ג"י1812200784פעולות חינוךהוצאות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

             920,000גננות ללא תקן1812200980פעולות חינוךהוצאות

             500,000גננות בתקן1812200981פעולות חינוךהוצאות

             400,000אחזקה ובקרת כניסה ג'י ט'ח1812300759פעולות חינוךהוצאות

               10,000גן תקשורתי חשמל1812600431פעולות חינוךהוצאות

               50,000הוצאות לארוחות גן תקשורתי1812600434פעולות חינוךהוצאות

                 2,000גן תקשורתי - טלפון1812600540פעולות חינוךהוצאות

               10,000גן תקשורתי הוצאות שונות1812600780פעולות חינוךהוצאות

               26,000תל"ן  גן תקשורתי1812600782פעולות חינוךהוצאות

                 4,500קייטנות - גן תקשורתי1812600783פעולות חינוךהוצאות

             120,000אבטחה בי'ס רבין1813200421פעולות חינוךהוצאות

               20,000בטוח1813200440פעולות חינוךהוצאות

                 4,000שי בי'ס רבין1813200523פעולות חינוךהוצאות

               25,000תוכנית מניעת נשירה1813200762פעולות חינוךהוצאות

             185,000קרן קרב חלק המועצה1813200763פעולות חינוךהוצאות

                 3,000הוצ.אח+תרבות1813200780פעולות חינוךהוצאות

             220,000השתת'בי'ס רבין1813200810פעולות חינוךהוצאות

             600,000השתת'בי"ס רבין - העברה הכנסות מאגרות1813200812פעולות חינוךהוצאות

               40,000עובד סיוע משופר בי"ס רבין1813201781פעולות חינוךהוצאות

               20,000תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי בי"ס רבין1813201782פעולות חינוךהוצאות

               50,000הוצאות לארוחות כתה תקשורתיתחדשפעולות חינוךהוצאות

               15,000תל"ן  כתה תקשורתית1813210782פעולות חינוךהוצאות

                 3,500העשרה/קייטנות - כתה תקשורתיתחדשפעולות חינוךהוצאות

קרן קרב יסודי לביא גליל תחתוןחדשפעולות חינוךהוצאות

             270,000חנ'מ תלמ'חוץ1813300980פעולות חינוךהוצאות

               45,000מסגרת קיץ מוסד1813800711פעולות חינוךהוצאות

               27,000מלגות לנסיעה לפולין1815100780פעולות חינוךהוצאות
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אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

               20,000תלמ' חוץ חינוך רגיל1815500980פעולות חינוךהוצאות

             300,000אגרת ילדי חוץ כדורי תיכון1815600760פעולות חינוךהוצאות

               70,000מלגות לסטודנטים1816800780פעולות חינוךהוצאות

                 1,000טלפון שרות פסיכולוגי1817300540פעולות חינוךהוצאות

                 9,000שרות פסיכולוגי1817300762פעולות חינוךהוצאות

             185,000הסעת תלמידים בי"ס רבין1817800710פעולות חינוךהוצאות

             300,000הסעות חינוך מיוחד1817800711פעולות חינוךהוצאות

             650,000הסעת תלמידים בי"ס כדורי1817800712פעולות חינוךהוצאות

               40,000הסעת מחוננים1817800713פעולות חינוךהוצאות

             110,000הסעות כללי1817800714פעולות חינוךהוצאות

             270,000ליווי הסעות1817800715פעולות חינוךהוצאות

               17,000ליווי הסעות מתנ"ס רבין1817800716פעולות חינוךהוצאות

             220,000השתת' בהסעות חינוך מיוחד רשויות1817800760פעולות חינוךהוצאות

                 5,000'הסעות-הוצ.אחר1817800780פעולות חינוךהוצאות

               27,000הוצאות אחרות חינוך1817900780פעולות חינוךהוצאות

         6,147,000         -פעולות חינוך סה"כ

             365,000         1.75שכר -רווחה1841000110שכר עובדי רווחההוצאות

            365,000        1.75שכר עובדי רווחה סה"כ

                    300ארוח וכיבודים1841000511פעולות רווחההוצאות

                 1,800טלפון+אינטרנט-רווחה1841000540פעולות רווחההוצאות

                 2,000הוצאות משרדיות -רווחה1841000560פעולות רווחההוצאות

                 8,800שירותי מחשוב -רווחה1841000571פעולות רווחההוצאות

                 2,000הוצאות שונות-רווחה1841000780פעולות רווחההוצאות

               13,000משפחות במצוקה בקהילה1842202840פעולות רווחההוצאות

עמוד 14 מתוך 16



31/12/17  16:59 תקציב 2018

אושר בישיבת המועצה שלא מן המניין 3/2017

 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

               10,000סיוע למשפחות עם ילדים1842203840פעולות רווחההוצאות

                 1,300ועדת תסקירים1842204840פעולות רווחההוצאות

               15,000טיפול בילד בקהילה1843501840פעולות רווחההוצאות

               16,500טיפול בפגיעות מיניות1843502840פעולות רווחההוצאות

             147,000אחזקת ילדים בפנימיות1843801840פעולות רווחההוצאות

                 3,000תכנית עם הפנים לקהילה1843802840פעולות רווחההוצאות

               22,000ילדים במעונות יום1843901840פעולות רווחההוצאות

                 2,000טיפול בקהילה א.ותיק1844401840פעולות רווחההוצאות

                 2,600שכונה תומכת1844402840פעולות רווחההוצאות

               13,300ק. תומכת ניצולי שואה1844404840פעולות רווחההוצאות

                 6,600סיוע לניצולי שואה1844405840פעולות רווחההוצאות

               18,000מסגרת יומית א. ותיק1844500840פעולות רווחההוצאות

             120,000סידור במעונות מש"ה1845101840פעולות רווחההוצאות

                 7,600מועדוניות לילדים1845103840פעולות רווחההוצאות

             100,000החזקת ילדים אוטיסטים במסגרת1845105840פעולות רווחההוצאות

               19,300מעשי"ם1845200840פעולות רווחההוצאות

               30,700מ. יום טיפולי מש"ה1845201840פעולות רווחההוצאות

                 9,100מפעלי שיקום לעוור1846402840פעולות רווחההוצאות

                 5,600נופשונים בקהילה1846702840פעולות רווחההוצאות

                 3,000מס' יום לילד המוגבל1846601840פעולות רווחההוצאות

               36,000הסעות מעון יום שיקומי1846700710פעולות רווחההוצאות

               13,000נכים קשים בקהילה1846801840פעולות רווחההוצאות

                 7,200נפגעות תקיפה מינית1847100840פעולות רווחההוצאות

               17,600מ.לנפגעי תקיפה מינית1847101840פעולות רווחההוצאות

            654,300         -פעולות רווחה סה"כ

             175,000פ.מלוות קרן ביוב1649200691פרעון מילוות מים וביובהוצאות

               26,000פ.מלוות ריבית ביוב1649200692פרעון מילוות מים וביובהוצאות
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 הכנסות/ 
 תקציב 2018 תקן כא שם כרטיס כרטיסנושאהוצאות

                 2,000פ.מלוות הצמדה ביוב1649200693פרעון מילוות מים וביובהוצאות

            203,000         -פרעון מילוות מים וביוב סה"כ

             472,000פ.מלוות נטו קרן1649100691פרעון מילוות אחרותהוצאות

             245,000פ.מלוות נטו-רבית1649100692פרעון מילוות אחרותהוצאות

             132,000פ.מלוות-הצמדה1649100693פרעון מילוות אחרותהוצאות

            849,000         -פרעון מילוות אחרות סה"כ

               75,000עמלות+הוצ.בנק1631000610הוצאות מימוןהוצאות

                 1,000עמלות מעיקולים1631000611הוצאות מימוןהוצאות

                 3,000הוצ.מימון1632000620הוצאות מימוןהוצאות

              79,000         -הוצאות מימון סה"כ

               75,000הוצאות ש.קודמות בלתי צפויות1994000780העברות והוצאות חד פעמיותהוצאות

               50,000הפרשה לקרן חגיגות1991700980העברות והוצאות חד פעמיותהוצאות

            125,000         -העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ

          1,384,000.הנחות לפי חוק א.כ1995000860הנחות בארנונה (הוצאות)הוצאות

             236,000הנחות מזומן1995000861הנחות בארנונה (הוצאות)הוצאות

         1,620,000         -הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ

       31,394,333      65.76הוצאות  סה"כ 

0                        
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