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תקציב

250 מפעם דרום | 25010 ניהול שוטף | 250110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2501110 כ"א
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(880,800)                (880,800)                (914,462)                2שכ"ע מפעם1777000110
(70,000)                  (71,248)                  (72,673)                  2רכב-מפעם1777000530
(46,600)                  (45,277)                  (46,183)                  2רכב סגנית מפעם1777000531
(1,800)                    (4,836)                    (1,020)                    2פלאפון1777000541

(999,200)                (1,002,161)             (1,034,337)             סה"כ
250 מפעם דרום | 25010 ניהול שוטף | 250110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2501120 הנהלה וכלליות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
ז מפעם בגין מינהלות1277000512    -                             153,161                   194,885                  2העברה מחו"
(1,100)                    (1,100)                    (1,100)                    2חומרים וכלים חד פעמי1777000422
(24,500)                  (20,000)                  (22,000)                  2חשמל1777000430
(16,800)                  (16,800)                  (16,800)                  2נקיון1777000434
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    2ציוד משרדי1777000470
(2,900)                    (2,180)                    (2,340)                    2מתנות1777000514
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    2כיבוד במשרד1777000515
לקידום מקצועי וחברתי1777000524 (800)                       (772)                       (800)                       2דמ"ח ע.
(3,900)                    (6,812)                    (6,812)                    2טלפון1777000540
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    2ציוד מתכלה1777000740
ד ואחזקת מבנה מפע"ם1777100780 (68,300)                  (63,624)                  (64,896)                  2הוצאות שכ"

   -                             153,161                   194,885                  הכנסות
(131,300)                (124,288)                (127,748)                הוצאות
(131,300)                 28,873                     67,137                    סה"כ
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250 מפעם דרום | 25010 ניהול שוטף | 250110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2501130 שונות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 50,000                     40,000                     50,000                    2הכנסות ממשתתפים1277000691
 1,149,000                1,015,088                1,000,000               2השתתפות מ.הפנים-מפעם1277000910
   -                             71,000                       -                            2סעיף חדש הרשות לפיתוח הנגב- החזר תקורה 1277100794546
(20,000)                     -                               -                            2השתלמות בינלאומית1777000513
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  2השתלמויות עובדי מפעם1777000521
(1,500)                    (1,500)                    (1,500)                    2פרסום1777000550
(60,000)                  (100,000)                (50,000)                  2עבודות קבלניות1777000750
(50,000)                  (20,000)                     -                            2הדרכות מפעם1777000780
(11,300)                  (11,300)                  (11,300)                  2מיחשוב1777000784
(20,000)                  (10,000)                  (10,000)                  2רכישת ציוד1777000930
   -                            (170,000)                (248,250)                2העברה לחו"ז מפעם1777000981

 1,199,000                1,126,088                1,050,000               הכנסות
(172,800)                (322,800)                (331,050)                הוצאות
 1,026,200                803,288                   718,951                  סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
ז מפעם בגין פרויקטים1277000511  645,000                   98,293                     302,922                  2העברה מחו"
הפנים פרויקטים להתערבות ארגונית1277400910  88,000                       -                               -                            2מ.
הפנים פיתוח סוגיות קהילתיות1277510910  20,000                     180,000                  2מ.
   -                             30,000                     35,393                    2תוכנית היערכות לבחירות 12778109102018
 40,000                       -                            2פיתוח תוכניות העשרה למנהלים ברשויות מקומיות1277900910
(350,000)                (246,607)                2פרויקטים להתערבות ארגונית1777400751
(20,000)                  (180,000)                2פיתוח סוגיות קהילתיות1777510750
(40,000)                  (22,552)                  2ליווי רשויות צוערים לשלטון המקומי1777600750
   -                            (10,228)                  דוח וועדות ממונות לשתי מועצות1777710750
   -                            (37,000)                  (35,393)                  2תוכנית היערכות לבחירות 17778107502018
(80,000)                     -                            2פיתוח תוכניות העשרה למנהלים ברשויות מקומיות1777900750

 773,000                   148,293                   518,315                  הכנסות
(470,000)                (336,387)                (215,393)                הוצאות
 303,000                  (188,094)                 302,922                  סה"כ

250 מפעם דרום | 25020 פעילות המפעם | 250210 פיתוח יכולות ברשיות המקומיות בנגב
מחזורים ופרויקטים, קרי הדרכות, יעוץ ארגוני, אסטרטגי ועוד  | 2502110 תמיכה בפעילות מפעם ברשיות: 
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 10,000                     44,922                    2הכנסות מרשויות/משתתפים החלטת ממשלה 12771006903708
 560,000                   312,000                   156,000                  2השתת משרד הפנים צמחיה ופיתוח אוכלוס' בדואית1277100912
 533,000                   88,000                       -                            2החלטת ממשלה 2025 רשויות בדואיות1277110910
   -                             6,921                       62,289                    2ניהול ובקרה בתהליכי פ.א1277610910
 27,200                     48,400                       -                            2הכשרת חברות דירקטוריון לנשים הבדואיות1277720910
(560,700)                (104,394)                (310,477)                2צמיחה ופיתוח האוכלוסיה הבדואית1777100782
(533,000)                (134,058)                   -                            2החלטת ממשלה 2025 רשויות בדואיות1777110750
(75,100)                  (85,262)                  (84,307)                  2השתתפות המועצה שכ"ע שיתופים1777200820
   -                            (6,921)                    (62,289)                  2ניהול ובקרה בתהליכי פ.א1777610780
(80,600)                  (111,000)                   -                            2הכשרת חברות דירקטוריון לנשים הבדואיות1777720750

 1,130,200                500,243                   218,289                  הכנסות
(1,249,400)             (441,635)                (457,073)                הוצאות
(119,200)                 58,608                    (238,784)                סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 917,000                   1,040,000                110,000                  2הרשות לפיתוח הנגב- החלטת ממשלה 1277300790546
קורס תיכנון אסטרטגי מפעם1277310910  33,500                     14,445                     130,008                  2מ.הפנים-
הפנים יישום ה.מ 12774109102397    -                             49,693                       -                            2מ.
   -                            (49,693)                  2 יישום ה.מ 17774107502397
(970,000)                (890,000)                (110,000)                2החלטת ממשלה 546 יישובי המטרה1777300781
(60,000)                  (84,652)                  (144,453)                2קורס תיכנון אסטרטגי- מפעם1777310750

 950,500                   1,104,138                240,008                  הכנסות
(1,030,000)             (974,652)                (304,146)                הוצאות
(79,500)                   129,486                  (64,138)                  סה"כ

 4,052,700                3,031,923                2,221,497               הכנסות

(4,052,700)             (3,201,923)             (2,469,747)             הוצאות

   -                            (170,000)                (248,250)                סה"כ מפע"ם

250 מפעם דרום | 25020 פעילות המפעם | 250210 פיתוח יכולות ברשיות המקומיות בנגב | 2502120 צמיחה ופיתוח האוכלוסייה הבדואית

250 מפעם דרום | 25020 פעילות המפעם | 250210 פיתוח יכולות ברשיות המקומיות בנגב | 2502130 מעבר בסיסי צה"ל לנגב
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קרן בני שמעון
250 מפע"ם דרום | 25020 פיתוח הון אנושי ניהולי ברשויות הבדואיות | 250220 ניהול תכנית הפעולה | 2502210 תכנית הפעולה

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 75,148                     85,262                     84,307                    501השתתפות המועצה בשיתופים1277200710
(74,348)                  (84,562)                  (83,607)                  501ריכוז וניהול תכנית1777200110
ם שיתופית1777200514 (800)                       (700)                       (700)                       502מתנות מפע''

 75,148                     85,262                     84,307                    הכנסות
(75,148)                  (85,262)                  (84,307)                  הוצאות
   -                                         -                                         -                                      סה"כ מפע"ם


