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תכנית עבודה מחוברת תקציב: אגף חינוך           תקציר מנהלים     
 

אגף החינוך אחראי להפעלה מיטבית של כלל  מערכות החינוך במועצה, תוך 
מוסדות החינוך  הן ברמת  לאוכלוסייה המשתנה  והתאמה תמידית  בחינה 
והיישובים והן ברמת הפרט. האגף מחויב לחשיבה חינוכית מתקדמת ופורצת 
דרך, תוך ראיית הצרכים של כלל התושבים: ילדים - הורים - צוות, ובהתאמה 

לערכי המועצה וחזונה.
להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2019:

המשך ביסוס מבנה ארגוני לאגף, הגדרת תפקידים וקשרי גומלין 	 
המשך הטמעת ההחלטה בדבר מודל יום חינוך ארוך במועצה	 
לרצף 	  בהתאם  שירותים  ונתינת  החברתי  בחינוך  הילדים  תחום  בניית 

הגילאי
קישור פעילות חינוכיות במועצה לתכנית "חינוך לשותפות ישראלית"	 
המשך העמקה והגברת שיתוף הפעולה בין מחלקות האגף ובין האגף 	 

לשירותים חברתיים לחשיבה מערכתית:
בנושא מתן מענים לילדים בעלי צרכים מיוחדים )טיפול בפרט(	 
שילוב מקסימלי של ילדי החינוך המיוחד בכל תחומי החינוך	 

הפסיכולוגי 	  בשירות  המוצע  השירותים  סל  של  וייעול  הרחבה  המשך 
החינוכי )שפ"ח(, לאור הגידול באוכלוסייה

בברכה        
אמיר ברזילי,       

                                                                    מנהל אגף חינוך
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1תכנית כתובההגדרת עקרונות עבודה ברמת המטה
מנהל אגף 

חינוך

  הטמעת עקונות העבודה בתוכניות 
מטה החינוך

כל בעלי התפקידים במטה 
החינוך במועצה יטמיעו 
לפחות עקרון עבודה אחד

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
מטה החינוך 

במועצה

הגברת אמון הורים 
י מתן מענים  ע"

מקצועיים ומיידיים 
להורים סביב סוגיות 

קושי ומשבר

קיום מדיניות של דלת 
פתוחה

ליווי הורים בסוגיות המגיעות לפתחי 
ופתרונם מול הגורמים הרלונטיים

100% מההורים שיפנו אלי 
יקבלו מענה במסגרות 

המתאימות
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

שיפור בקרה רישום 
וגיבוי של ארכיון 

שפ"ח וקב"ס

בחינת הצרכים 
לשימוש בארכיון מידע 

במחלקות האגף

גיבוי תיקים 
וניהול מערך ממוחשב

גיבוי תיקים 
וניהול מערך ממוחשב

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
מנהלת שפ"ח, 

קב"ס

 ניהול ארכיון  גיבוי
 הכרות עם תוכנות 

מתאימות.

בחירת תוכנה מתאימה
החלת תיעוד ממוחשב של תיקים

קבלת החלטות לגבי גיבוי תיקי עבר

רכישת תוכנה  והטמעת 
נהלי עבודה

2
מנהל אגף 

חינוך
מנהלת שפ"ח, 

קב"ס

בחינה ושיפור דפוסי 
עבודה מול משרדי 
ממשלה הגשות 

ושחרורים

שיפור דרכי המעקב 
אחר פרוייקטים ברמת 

האגף

רישום פרוייקטים מסודר
ומעקב שבועי אחר התקדמות

נוהל התראה כאשר פרוייקט נתקע

בניית טבלת פרוייקטים  
ומעקב

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
מנהלנית

 קיום של 5-7 ישיבות שוטפות עם 
מנהלי אגפים במועצה

5 מפגשים שנתיים לפחות 
עם כל מנהל אגף

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
מנהלי אגפים 

במועצה

 קיום של לפחות 10 מפגשים עם 
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

שנתי10 מפגשים שנתיים לפחות
מנהל אגף 

חינוך
מנהלי אגפים 

במועצה

מחינוך איכותי למצויין
קידום החינוך 

הסביבתי במועצה

קידום מחזור ושימוש 
חוזר במוס"ח 

ובמחלקות השונות 
באגף

קיום פעילות הסברה והטמעת הנושא 
למחלקות השונות ודרכם למסגרות 

השתתפות הנוער בפעילות  החינוך, 
הסברה

הנוער יבצע הסברה על 
הפחים הכתומים בישובים, 
גננות יגישו עצמן לגן ירוק, 

בתי הספר יציבו פחים 
למחזור בתוך בתי הספר 

והטמעת הפח הכתום

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
מחלקות האגף בתי 

ספר וגנים

מטה החינוך יפעל 
בהתאם לעקרונות 

עבודה שיוגדרו 
מהמודל

הטמעת מודל אני 
אתה אנחנו בעבודת 

מטה החינוך
מחינוך איכותי למצויין

מצוינות בשירות 
לתושב

תיאום ובחינת ממשקי 
עבודה תמידיים

סנכרון עבודת אגף 
החינוך עם עבודת 

אגפי המועצה האחרים
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חידוש מבנה ארגוני 
של האגף

בניית עץ ארגוני 
והגדרות תפקיד באגף 
התואמים את דרישות 

השטח

בחינת כלל התפקידים והתאמתם 
לעקרונות ההפעלה באגף

הטמעת עץ ארגוני חדש פועל 
ומתפקד באגף החינוך

1
מנהל אגף 

חינוך
מטה החינוך 

במועצה

שנתיפגישות עבודה שבועיותליוי שוטף של מנהלת התחום
מנהל אגף 

חינוך
מנהלת התחום

כתיבת תוכנית עבודה
המחלקה תעבוד עם תוכנית 

עבודה מחוברת תקציב
1

מנהל אגף 
חינוך

הגדרת שיתופי פעולה עם המחלקות 
האחרות באגף

יעדים מתחום הצרכים 
המיוחדים יוטמעו בתוכניות 
העבודה של יתר המחלקות

1
מנהל אגף 

חינוך

שנתיקיום ישיבות צוות סדירות
מנהל אגף 

חינוך
מטה החינוך 

במועצה
קיום ישיבות שוטפות לפחות 

10 ישיבות עם כל מנהל 
מחלקה

שנתי
מנהל אגף 

חינוך

דיווח חיובי מצד הצוות 
החינוכי בדבר שיפור ביכולת 

ההתארגנות של הילדים
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

 דיווח הצוות הטיפולי על 
הענות של הורים ושיח

שנתי
מנהל אגף 

חינוך

קרוב לעולם המשחק והפעלת משחקיה
הגעה של 80% לפחות 

מהאוכלוסית היעד
2

מנהל אגף 
חינוך

1הפעלת התכניתהפעלת תכנית "טיפ על הדרך"
מנהל אגף 

חינוך

מצוינות בשירות 
לתושב

הטמעת ההחלטה 
בדבר יום חינוך ארוך 

במוסדות החינוך

הטמעת החלטת 
המליאה במערכות 

החינוך
ליווי הישובים בצעדים הראשונים במודל

התאמת כלל המערכות 
לפעולה לפי המודל החדש 
קיום של מפגשי הערכה 
והידוק הפעילות בתום 4 

חודשי פעילות ולקראת סיום 
שנת הפעלה ראשונה

1.3
מנהל אגף 

חינוך
בתי ספר , חינוך 

חברתי

מצוינות בשירות 
לתושב

ביסוס והטמעת תחום 
צרכים מיוחדים 

כמחלקה באגף החינוך

מיצוב ושיפור דפוסי 
עבודה

מחינוך איכותי למצויין

סדירויות של ישיבות צוות ישיבות 
מנהלים ופגישות שוטפות

יצירת תנאים לשיוויון 
בחינוך בין ישובי 

המועצה

בניית תוכנית 
התערבות ופעולה 

בישובים בהם אחוז 
השילוב גבוה ביחס 

למועצה

הפעלה מיטבית של תוכנית פעולה בגיל 
הרך

 המשך למידה, הגדרת 
יעדים ותכנית  מטרות, 

עבודה

ליווי צוות האגף 
ומנהלי בתי הספר
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מצוינות בשירות 
לתושב

חינוך לשותפות
קישור מתוך חזון 
המועצה וחינוך 

לשותפות ישראלית

הטמעת החשיבות שבחינוך לשותפות 
בתוכניות העבודה של האגף

הנושא יופיע בתוכניות 
העבודה של אגף החינוך ושל 

בתי הספר
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

מחלקות האגף בתי 
ספר וגנים

מצוינות בשירות 
לתושב

פיתוח והתמקצעות 
עובדי האגף

קיום שיחות משובמתן משוב לעובדים
יתקימו 2 שיחות משוב עם 

העובדים בשנה
2,4

מנהל אגף 
חינוך

כל בעל תפקיד באגף 
ידע את המשימה שלו 

בשעת חירום
קיום יום הכשרה

צוות האגף יעריך את 
מוכנותו לחירום בהשוואה 
לתחושותיו בתחילת השנה

1
מנהל אגף 

חינוך

מטה אגף החינוך 
יתרגל את המוכנות 

שלו לחירום

בנייה והוצאה לפועל של תרגיל חירום 
אגפי

 ביצוע מוצלח של התרגיל 
 הפקת לקחים

3
מנהל אגף 

חינוך

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מוכנות האגף לשעת 
חירום
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בניית תשתית 
לשיתופי פעולה

חידוד היחודיות של כל אחד 
מבתי הספר כמרכז ידע

ליווי ופיתוח תוכנית ערי חינוך 
במועצה עמידה בקשר עם ערי 
חינוך וביצוע כיונוון והתאמת 

התהליך למועצה

כל בית ספר ידע 
לתמצת את היחוד שלו 

במועצה
3

מנהל אגף 
חינוך

ערי חינוך

הטמעת תוכנית 
אזורית בבתי הספר

כל בתי הספר ידברו באותה 
השפה

בניית סט עקרונות הפעלה ובחירת 
דרך ישומם בבתי הספר

בתי הספר יאמצו 
ויפעלו לפי 1-2 
עקרונות מנחים

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
בתי הספר

מתן סיוע בזמן אמת למנהלים 
במטרה לחזק אותם ואת עמידתם 

בקשיי היום יום

קיום מפגשים אישיים עם 
המנהלים אחת לשבועיים

קיום של לפחות 10 
מפגשים אישיים עם כל 

אחד מהמנהלים
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

מנהלים

קיום של לפחות 4 
מפגשי מנהלים

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
עמידה בלפחות 80% 
מהתכנים המתוכנים 

למפגשים אלו
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

מנהלים

הטמעת כיתות 2021 
במועצה

הגשת בקשות לקול קורא משרד 
החינוך בנוסף השקת קול קורא 

מועצתי
שנתי3 כיתות במהלך השנההקמת כיתות 2021

מנהל אגף 
חינוך

מנהלים

מיצוי תקציבים

הגשה ומילוי של קולות קוראים 
במטרה לשפר את העשיה 
החינוכית ולגייס תקציבים 

חיצוניים למערכת

מעקב אחר פרסומים וסיוע 
למנהלים במילוי הדרישות

בתי הספר יגישו ויזכו 
בקולות קוראים לפחות 

1 לבית ספר
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

תקציבאית

שיפור האקלים הבית 
ספרי

קיום קשר שוטף וקיום ישיבות 
חוסן ברשות מנהל מחלקת בתי 
ספר במקרים של ילדים מאתגרים

יתקימו פגישות בפורומים שונים 
ובהתאם לצורך יצאו סיכומי פגישה 

באופן מסודר

הפחתה ל-50% 
בועדות השמה חריגות

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
בתי ספר, שפ"ח

מחינוך איכותי למצויין
ליווי בתי הספר 

במועצה ברוח מודל 
ערי חינוך

קיום של ליווי סדיר של המנהלים 
ברוח המודל בסיוע מדריכי ערי 

חינוך

מעקב אחר קיום המפדשים וסיוע 
בהסרת חסמים לפעולה והטמעה 

בבתי הספר

המנהלים ידעו לציין 
שינויים בבתי הספר 

שהתחילו במודל
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

ערי חינוך, מנהלים 
בבתי הספר

פיתוח וחיזוק הקהילה
חשיפת המורים 
לתחום הגישור

מורים בבית הספר יקבלו כלים  
לנהל שיחות קשות

בניית פורמט להכשרת מורים 
בניהול שיחות קשות

חשיפת 2 חדרי מורים 
לנושא חשוב זה בשנה 

זו
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

מרכז גישור, 
מנהלים

פורום המנהלים יהווה במה 
לחשיבה חינוכית הקושרת 

ומחברת את בתי הספר

הטמעת תהליך ערי 
חינוך במועצה

מחינוך איכותי למצויין

ליוי בתי הספר 
בתהליכים החינוכיים

קיום של פורום מנהלים
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קליטה וליוי מנהלת 
בית ספר לבנות

קיום מפגשי ליויי עם המנהלת 
הנכנסת

ליווי ותמיכה במנהלת הנכנסת 
חפיפה והיכרות עם מערת נווה 
במדבר ויצירת התנאים להצלחת 

המנהלת

קיום של 10 מפגשים 
שנתיים עם המנהלת 

הנכנסת
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

מנהלת בי"ס לבנות 
 שומריה

קליטה וליוי מנהלת 
נווה במדבר

קיום מפגשי ליויי עם המנהלת 
הנכנסת

ליווי ותמיכה במנהלת הנכנסת 
חפיפה והיכרות עם מערת נווה 
במדבר ויצירת התנאים להצלחת 

המנהלת

קיום של 15 מפגשים 
שנתיים עם המנהלת 

הנכנסת
שנתי

מנהל אגף 
חינוך

מנהלת נווה במדבר

קיום שיח פתוח עם 
מנהלים

קיום מפגשים אישיים סדירים עם 
מנהלי בתי הספר

3פעם בשנהקיום שיחת משוב
מנהל אגף 

חינוך
מנהלי בתי הספר

מוכנות לחירום: אגף 
החינוך יחזיק 

ברשימות ילדים 
עדכניות

עדכון רשימות ילדים במוסדות 
חינוך

איסוף הרשימות עד סף אוקטובר 
בכל שנה

קיום ספרייה באגף 
החינוך ובה רשימות 

מלאות של כלל 
התלמידים

שנתי
מנהל אגף 

חינוך
עליזה

מוכנות לחירום: 
הקמה ותפעול צל"ח 

בית ספרי

ח הבית ספרי יקבל  צוות הצל"
הכשרה לפי הצורך

ח בית ספרי ובניית  הקמת צל"
תוכנית הכשרה

צוות הצל"ח יעבור 
הכשרה וידע את 

עבודתו.
בחודש אפריל יועבר 
סקר לצוות הצל"ח

2
מנהל אגף 

חינוך
מנהלים

מוכנות בתי הספר 
לחירום

צוות החינוך ידע את המצופה 
ממנו בשע"ח

כל מנהל יקדיש לפחות מפגש 
מורים אחד לטובת תפקוד בית 

הספר וציפיות בחירום

קיום של מפגש בנושא 
בכל אחד מבתי הספר

2
מנהל אגף 

חינוך
מנהלים

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מצוינות בשירות 
לתושב
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ביקור בגנים ובמעון, יצירת קשר 
סייעות  אישי ורציף עם הגננות, 

ומנהלת מעון

ביקור פעם בשבוע 
במושבי יחדיו

מנהלת גיל רךשנתי
סייעות,  גננות, 

מנהלת מעון וצהרון 
בברוש

ביקור בגנים ובמעון, יצירת קשר 
סייעות  אישי ורציף עם הגננות, 

ומנהלת מעון

ביקור פעם בשבוע 
במושב נבטים

מנהלת גיל רךשנתי
סייעות,  גננות, 

מנהלת מעון וצהרון 
בנבטים

ביקור בגן ורד )חינוך מיוחד), זיהוי 
חיבור בין הגן למשמר הנגב צרכים, 

ביקור פעם בשבוע בגן 
ורד

מנהלת גיל רךשנתי
סייעות,  גננות, 

מנהלת משמר הנגב

קיום פגישות קבועות בין מנהלות 
השפ"ח ומעגן, פורום גיל רך

מנהלת גיל רךשנתיפעם בחודש
תחום טיפולי, 

שפ"ח

מתן שירות מקצועי 
והולם

ההרחבה וקירוב הילדים לנושא 
תזונה ואורך חיים בריא שת"פ עם 

תחום בריאות

תוכנית תזונה דרך תזונאית בתוך 
הגנים

רכזת תחום בריאותמנהלת גיל רך42,3 פעמים בשנה

מעורבות בסביבה 
ובחברה

עבודה משותפת בין 
הרשות וגורם מחוץ 

למועצה

קשר עם גורמים מחוץ למועצה, 
קשר רציף ושוטף עם משרד 

החינוך

קיום פגישות קבועות בין מנהלות 
ח ומעגן והמפקחות על  השפ"

הגנים של משרד החינוך
מנהלת גיל רךשנתיפעם בחודש

תחום טיפולי, 
שפ"ח

העצמת כל מנהלת בישובים
לתת במה לעלות סוגיות לדיון, 

למידה מההצלחות
השתתפות  של 85 % 
בפורום מנהלות גיל רך

מנהלת גיל רךשנתי

חיזוק  ובניית  שייכות בקרב 
קבוצת המנהלות

מתן כלים ניהוליים, למידת עמיתים 
על פי תיאורי מקרים

השתתפות  של 85 % 
בפורום מנהלות גיל רך

מנהלת גיל רךשנתי

מנהלות הישובים  
מעברים/ סדנאות 

לפיתוח כלים 
ניהוליים למנהלות

חיזוק הקשר בין מנהלות 
היישוביות   והמועצה

ביקורים רציפים בכל ישוב במועצה
לפחות ביקור פעם 

בחודש
מנהלות בישוביםמנהלת גיל רךשנתי

גנים ירוקים בכל המועצה
ליווי של כל גננת להגשת גן ירוק 

פעילויות הקשורות לסביבה 
הקרובה של הגן

8 גננות מגישות לגן 
ירוק, 3 פעילות 

שנתיות בתוך הקהילה
שנתי

מנהלת גיל 
גננות רך,  

מנהלת ישוב 
ומלווה מטעם 
הרשת הירוקה

הכנסת פחים כתומים בכל גן
מיון פסולת, הדרכת  שימוש נכון, 
גננות בשימוש נכון בפח הכתום, 

פעילות שיא: הצגה לילדים

הטמעת הפחים 
הכתומים ב 100%

שנתי
מנהלת גיל 
גננות רך,  

מנהלות בישובים, 
מפקחות

העמקת מודעות 
סביבתית

מצווינות בשירות 
לתוושב

מצויינות בשירות 
לתושב

ניהול שותף במערכות 
בניהול ישיר של 

המועצה

בנייה קשר רציף ועקבי מבוסס 
על  אמון

חיזוק תחושת שייכות
פיתוח וחזוק הקהילה 

האזורית
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מצויינות בשירות 
לתושב

תחזוקת גנים במועצה
שיפור תנאים פיסים של הגנים 

הכנסת הגנים  השייכים למועצה, 
במושבים לנוהל שיפוצי קיץ

בניית מחסן לשמירת ציוד ובניית 
סככות חדשות בחצר, צביעת 

סגירת מבואה משותפת בין  הגנים. 
גן גפן ושקד

ביצוע השיפוצים 
בהתאם לתקציב 

שיאושר עד ל20/8 
באותה השנה

מנהלת גיל רך2
מנהל אגף חינוך, 

מנהל אחזקה, 
מחלקת הנדסה

גננות של משרד החינוך: 
השתלמות מוסדית של קידום 

בריאות

הגשה למשרד החינוך 
10 גננות מקדמי בריאות

מנהלת גיל רך2
 מפקחת הגן, 

משרד הבריאות, 
רכזת בריאות

קורס מטפלות סיווג 1-2
השתתפות של 15 

משתתפות
מנהלת גיל רך1

מנהלות גיל רך 
בישובים, מטפלות, 

מכללת ספיר

השתלמויות לפי תחום עניין: 
מודעות סביבתית, תזונה מוזיקה, 

קיום 4 השתלמויות 
במהלך השנה

מנהלת גיל רךשנתי

מנהלות גיל רך 
בישובים, רכזת 
בריאות, מנחות 

מרצות על פי נושא
העצמת פורום 
מובילות של 

הפעוטונים והעצמת 
אנשי מקצוע של 

המועצה )מדריכות 
מעגן)

בניית פורום עמיתים של מובילות 
הפעוטונים

פיתוח פורום מובילות פעוטון 
כיתת בוגרים) שנתיים- שלוש )

מנהלת גיל רך31,2 פעמים בשנה
תחום טיפולי, 
מדריכות מעגן

בניית רצף בטוח 
ומוכר בין הגן לבית 

הספר

בחינת  מתכונת חדשה במעבר 
בין הגן לבית הספר

קיום מפגשי חשיבה בין כל 
מנהלות בתי ספר ויועצות 

חינוכיות בנושא: המעבר לכיתה א'

קיום 3 מפגשים 
והוצאת מסמך מסכם 
תהליך של מעבר בין 

הגן לבית הספר

גננותמנהלת גיל רך1.2 יועצות, 

ראייה הוליסטית של 
כל אחת מהמערכות 

בגיל הרך

להיות מעורבת ושותפה לצוות 
מעגן ולגדול ביחד

השתתפות פגישות היגוי של צוות 
מעגן ולגדול ביחד

השתתפות ב-2 
פגישות שנתיות: חצי 

שנה וסוף שנה
מנהלת גיל רך2,3

תחום טיפולי, 
מדריכות מעגן, 

מלוות לגדול ביחד

התמקצעות הצוותים החינוכיים 
ושיפור איכות החינוך

מצויינות בשירות 
לתושב

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

התמקצעות הצוותים
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שיפור המענה 
במערכת הגיל הרך 

במושבים
הגדלת כח האדם במושבים

תוספת של תקן בגנים של 
המושבים על מנת להבטיח יציבות 

של כוח אדם

גיוס איש צוות נוסף 
לכל מושב לאורך כל 

השנה
מנהל אגף חינוךמנהלת גיל רךשנתי

עידוד קריאה ומפגש 
עם ספר

שילוב של ספרים בפעילות 
החינוכית היומימית של הגן

מה לגנונים   תוכנית ספריית פיג'
בישובים )גילאי 2-3)

מנהלת גיל רךשנתיפעם בחודש
מובילות הגנוןן, 
מנהלות בישובים

קידום הילדים 
למוכנות המעבר בין 

הגן לבית הספר

מתן התנסות לילדים למשימות 
המדמות את הדרישות של הבית 

הספר
הכנה לכיתה א'

6  חודשים של עבודה 
על מוכנות עם מדריכת 

מושבי יחדיו  מעגן, 
ונבטים

מנהלת גיל רך3
מדריכת מעגן, 
גננות, מפקחות

חיבור בין הגן לבית  הספר
 פעילויות משותפות במהלך 
השנה. 3 בבית הספר ו-1 בגן

מנהלת גיל רךשנתיקיום 4 מפגשים

מפגש של יועצות כל בתי ספר 
יסודיים על מנת לחשוב ביחד על 

תוכנית מעברים מותאמת

 מפגשים לארוך השנה של 
היועצות.

מנהלת גיל רךשנתיקיום 4 מפגשים
יועצות של  בתי 

ספר יסודיים

עם גננות  מפגש של מחנכות א' 
הגן הבוגר

מעבר מהגן לבית הספר מותאם 
לילדים על ידי מפגש ושיח בין 

הגננות והמחנכות
גננות, מחנכותמנהלת גיל רך1.2קיום 2 מפגשים

עלית שעות הדרכה של צוות 
מעגן בישובים

ליווי רציף ושותף של כל הגנים על 
ידי צוות מעגן. ריכוז דמות אחת 
למתן מענה התפתחותי ופדגוגי

כניסה של מדריכת 
מעגן פעמיים בחודש 

בכל ישוב
מדריכות מעגןמנהלת גיל רךשנתי

ליווי של צוות מעגן בקיבוץ 
שומריה

מדריכת מעגן לגנים ובמעון בקיבוץ 
שומריה

עבודה של צוות מעגן 
בשומריה

מדריכת מעגןמנהלת גיל רךשנתי

בניית מסגרת של ליווי 
והדרכה להורים

פתיחת מרחב לליווי והדרכת 
הורים מחופשת לידה )משחקייה, 

מפגשים עם אנשי מקצוע, 
מפגשי הורים) מפגשי הורה וילד, 

הקמה של מרחב תומך הורה בילד 
במושבי יחדיו

מרגע הקמתו, בתקופה 
פתיחה של  ראשונה, 
מרחב זה פעם בשבוע 

ובהמשך פעמיים

מנהלת גיל רך2
תחום טיפולי, 

שירותים  שפ"ח, 
חברתיים

קיום מפגשים משותפים לכלל 
הגננות

מנהלת גיל רך31,2,3 פעמים בשנה
מפקחות ממ"ד 

ומ"מ

מנהלת גיל רך31,2,3 פעמים בשנהקיום מפגשים עם 2 המפקחות
מפקחות ממ"ד 

ומ"מ

מעורבות בסביבה 
ובחברה

חיזוק הקשר בין מפקחות וגננות 
של הממ"ד והממלכתי

חיזוק תחושת שייכות

בניית תוכנית 
מעברים מהגן לבית 

הספר
מצויינות בשירות 

לתושב

הדרכה של צוות מעגן 
יעיל יותר ומותאם



10

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

ם
רו

ח
 ל

ת
נו

וכ
מ

די 
ע

 י

רך
ל 

גי
 -

ך  
נו

חי

ם
ליי

הו
ני

ם 
די

ע
 י

 

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

רתימת החדשנות 
הטכנולוגית לשירות 

ההיבט החינוכי

חדשנות טכנולוגית בגני חובה 
במועצה

כניסה של תוכנית גוגלה לגנים 
הבוגרים במועצה

הטמעה של התוכנית 
לכל הגנים הבוגרים

מנהלת גיל רךשנתי
גננות גן בוגר, 

מנהלות ביישובים, 
מפקחת

פעילות משותפת 
לכלל הגנים במועצה

חיזוק מפגש בין גננות ובין הילדים
ו אלון משותף של   פעילות בג'

הגנים של המועצה
מנהלת גיל רך2,3ביקור פעמיים בשנה

גננות, מחלקת 
תחבורה

סיכומי ישיבות או ביקורי ישוביםתיעוד ותיוקנוהל ישיבות ופגישות
הוצאת סיכום שבוע 
מיום קיום ישיבה או 

ביקור
מנהלת גיל רךשנתי

חינוך גיל רך במושבי 
יחדיו איכותי ומקצועי 

יותר

ניהול מעונות וגנים יעיל וזמין 
במושבי יחדיו

בחירה של מנהלת גיל רך במושבי 
יחדיו

מנהלת גיל רך במושבי 
יחדיו נותנת מענה 

לצוות ולהורים לפחות 
פעמיים בשבוע

מנהל אגף חינוךמנהלת גיל רך1

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית

שיפור תחושת 
שייכות של עובדים 

חדשים במועצה

בניית נוהל לקבלת עובד/ת 
חדשה במועצה

הכנת קלסר אישי לכל עובדת: דף 
הסבר על התפקיד, הסבר על 
נוהלי בטיחות ועוד המועצה, 

מנהלת גיל רך2בניית קלסר

פתיחת בתי ילדים לפי שעות 
הפעילות בזמני שיגרה

הפעלת הגנים בישובים 
בזמן חרום

מנהלת גיל רךשנתי
צח"י, מחלקת 

ביטחון

שמירה על  מוגנות ותפקוד מיטבי 
של הילדים

השתתפות תרגילים 
ארציים למוגנות

מנהלות  וגננותמנהלת גיל רךשנתי

תפקוד מיטבי של הצוות החינוכי 
מול הילדים

תרגול של הצוותים 
במהלך השנה

מנהלות  וגננותמנהלת גיל רךשנתי

יכולת לתת מענה גם בזמני חרום

ערי חינוך, מחינוך 
איכותי למצוין

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

היערכות מערכת הגיל 
הרך לחירום פעילות 
משותפת בגנים גם 
בזמני חרום מתמשך

מצויינות בשירות 
התושב

ם
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פיקוח על ניצנים בישובים ברמת 
התוכניות והעמידה  התקנים,

בתנאי התוכנית
שנתיעמידה בכל דרישות התוכנית

הכשרת צוותים וליווי ישובים
השתתפות של כל מנהל 

החינוך בתהליך
שנתי

הפעלת המודל בישובים בהם 
קיימת חברת ילדים א-ו

שנתי
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

מנהל אגף החינוך, 
תחום חינוך  שפ"ח, 

מיוחד
הפעלת המודל והקמת 

ו בישובים גבעות  פעילות ד-
בר, יחדיו, נבטים

שנתי
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

מנהל אגף החינוך, 
תחום חינוך  שפ"ח, 

מיוחד

הרחבת חברת הילדים בנבטים
רישום של לפחות 40 ילדים 

משולמים לחברת הילדים
שנתי

מנהלת 
המחלקה 

לחינוך חברתי

ועדת חינוך נבטים, 
מנהל אגף החינוך 

ורכזת ההדרכה 
ותחום הילדים

בניית מערך לנוער מותאם לקהילה
רישום של לפחות 30 בני 
נוער לתוכנית נוער שנתית

שנתי
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

הטמעת מודל "אני 
אתה אנחנו" בעבודת 

החינוך החברתי

החינוך החברתי יפעל 
בהתאם לעקרונות עבודה 

שיוגדרו מהמודל

הגדרת עקרונות ברמת החינוך 
החברתי מועצה

כל בעלי התפקידים בחינוך 
החברתי במועצה יטמיעו 
לפחות עקרון עבודה אחד 

בתוכנית העבודה הישובית

שנתי
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

מטה החינוך 
במועצה, מנהלי 
צוות  הישובים, 
החינוך החברתי

משלחת של השומר הצעיר לברזיל 
לעידוד המשך הדרכת י"א

הרחבת מספר המדריכים 
שממשיכים להדרכה שנה 

שנייה בהתנדבות בישובים: 
בית קמה, להב, דביר, שובל

2
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

מנהלי קהילות, 
צ החינוך  השמו"
החברתי במועצה 

ובישובים
 בניית מפגשים משמעותיים 

במהלך השנה לשכב"ג-צופים, 
שמו"צ

קיום 2 מפגשים במהלך 
השנה לשכב"ג-צופים,שמו"צ

3,4
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

רכזת הדרכה

הכשרת כל מדריכי תנועות הנוער  .
בתחום הצופיות וה- בשכבה י' 

o.d.t

יציאה להכשרה אחת 
בתחילת השנה

1
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

רכזי תנועות הנוער

מיצוב תחום החינוך 
החברתי בנבטים

הפעלת התוכנית ניצנים 
בישובים באופן מיטבי

רכזת תחום 
הילדים

מנהל אגף החינוך, 
רכזת תחום 

ההדרכה והילדים

העצמת פעילות 
תנועות הנוער פנים 

מועצתי

חיבור תנועות הנוער 
לפעילות איזורית משותפת 

בין ישובים )בהתאם 
לתנועה)

מיצוב חינוך החברתי 
בגילאי היסודי בישובי 

המועצה

הפעלת מסגרת המשך 
ס היסודי בישובים  לביה"
והתאמתה בגילאי א-ו 

בישובים

הטמעת המודל לחינוך ארוך 
בישובים

מחינוך איכותי למצויין

בניית מערך נוער וילדים 
איכותי ומותאם לצורכי 

הישוב

הטמעת תוכנית 
ניצנים בישובי 

המועצה שנה שנייה
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המשך עבודה על מודל עבודה 
המותאם לנוער בגבעות בר וישומו

הפעלת מודל יזמות לנוער, 
רישום כ-40 בני נוער למועדון 

בתשלום
שנתי

מנהלת תחום 
הילדים ורכזת 

מניעה 
מועצתית

חינוך בישובים, 
צוות חינוך חברתי, 
מנהל אגף החינוך

חיזוק ילדי הבר ותמיכה בתכנים, 
באתגרים בניהול ובהפעלה

שנתיהרחבת המשתתפים לכ-80

מנהלת תחום 
הילדים ורכזת 

מניעה 
מועצתית

חינוך בישובים, 
צוות חינוך חברתי, 
מנהל אגף החינוך

בניית מענה לילדים בכתות ד-ו 
בגבעות בר

הפעלת מפגשי הדרכה אחת 
לשבוע בתשלום שנתי

שנתי
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

חינוך בישובים, 
צוות חינוך חברתי, 
מנהל אגף החינוך

שילוב בני הנוער מהחממה וכוכבי 
המדבר בפעילות הכנה לשירות 

משמעותי

שילוב בני הנוער מכוכבי 
המדבר בשלושה מפגשים 

בשנה
שנתי

מנהלת 
המחלקה 

לחינוך חברתי

רכזת שרות 
משמעותי, רכזת 

מעורבות והתנדבות, 
רכזת הדרכה,מנהלי 

חינוך בישובים

בניית מפגשים בישובים
קיום 4 מפגשים שנתיים 

בישובים השונים
שנתי

מנהלת 
המחלקה 

לחינוך חברתי

הפעלת קייטנת קיץ משותפת 
לילדים

קיום קייטנת קיץ משותפת 
לילדים

3
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

השתתפות מנהלי חינוך ורכזי 
המחלקה לחינוך חברתי בתוכנית 
של פדרציית ניו  שכנות טובה"  "

יורק

השתתפות במפגשים 
בתוכנית השנתית

4
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

נתינת מענה לבני נוער 
דתיים מהמועצה 

להשתלבות בתחומי 
המועצה בשירות לאומי  
בתחומי החינוך בישובים 

ובמוסדות החינוך 
השונים

בניית תוכנית לשילוב בנות 
שירות

שילוב בני נוער שמעוננינים לתרום 
למועצה בתחומי חינוך שונים

כניסת בת שירות לחינוך 
לשנת הלימודים 2018-2019

שנתי

מנהלת 
המחלקה 
לחינוך 

חברתי, מנהל 
אגף החינוך

חיזוק הקשר של עם 
הקהילה השכנה -

החברה בדואית

בניית תכנית מפגשים בין 
נוער המועצה לנוער בדואי 

לשיח והכרות

מצויינות בשירות 
לתושב

מיצוב תחום החינוך 
החברתי בגבעות בר

מתן מענה בהתאם לצרכים 
העולים בשטח

מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה
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בניית 2 מועצות נוער המורכבת 
מכלל ישובי המועצה למפגש של 

אחת לשלושה שבועות

קיום מפגש של אחת 
לשלושה שבועות לאחר 

הקמתן
שנתי

מנהלת 
המחלקה 

לחינוך חברתי

רכזת תחום 
מנהיגות ומעורבות 

וצוות המחלקה

מפגשים של בני  הפקת אירועים/ 
י בני הנוער נוער במועצה ע"

מעורבות והפקת 2 אירועים/ 
מפגשים של בני נוער 

במועצה
1.3

מנהלת 
המחלקה 

לחינוך חברתי

הגדרת מעורבות בני הנוער 
במועצה בשעת חירום

שילוב בני הנוער במועצה 
לתוכנית חירום כולל הגדרת 

תפקידים ברורים
2

מנהלת 
המחלקה 

לחינוך חברתי
בניית צוות היגוי מועצתי מורכב 
ממנהלי חינוך ומדריכים לבניית 

תוכנית
שנתיקיום פיזי של המפגשים

רכזת תחום 
הילדים 
וההדרכה

מנהלת תחום 
הילדים ורכזת 
הדרכה ומניעה

הפקת אירועים ומפגשי ילדים 
לגילאי ה-ו

הפעלת 3 אירועים/מפגשים 
בשנה לגילאי ה-ו

רכזת הילדיםשנתי

קיום ישיבות צוות אחת 
לשבועיים

שנתי
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

מנהל אגף החינוך

קיום ישיבות שוטפות לפחות 
10 ישיבות עם כל רכז חינוך 

חברתי במחלקה
שנתי

מנהלת 
המחלקה 

לחינוך חברתי

אימוץ פורמט לשיחות משובקיום שיחות משוב
יתקימו 2 שיחות משוב עם 

העובדים בשנה
2,4

מנהלת 
המחלקה 

לחינוך חברתי
מנהל אגף החינוך

כל בעל תפקיד במחלקה 
ידע את המשימה שלו 

בשעת חירום
קיום יום הכשרה

צוות החינוך החברתי  יעריך 
את מוכנותו לחירום 

בהשוואה לתחושותיו 
בתחילת השנה

3
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

מטה החינוך 
במועצה

הפעלת האפליקציה עד 
פברואר 2019

1
מנהלת 

המחלקה 
לחינוך חברתי

מנהל אגך החינוך

גיוס תנועות הנוער לשעת 
חירום

רכזת הדרכה2
מנהלת המחל'ה 

לחינוך חברתי

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מוכנות החינוך 
בניית תשתית לנוער החברתי לשעת חירום

מתנדב בחירום ויצירת 
מענה לנוער וילדים במצבי 

סיכון בעיתות חירום

פיתוח תוכנית התנדבות נוער דרך 
אפליקציה

מצוינות בשירות 
לתושב

מיצוב ושיפור דפוסי 
עבודה

ליווי צוות החינוך החברתי
סדירויות של ישיבות צוות ישיבות 

מנהלים ופגישות שוטפות

בניית תחום הילדים 
במועצה ונתינת 
שירותים בהתאם 

לרצף הגילאי

בניית תוכניות עבודה 
ממוקדות שכבת גיל בתחום 

הילדים

שילוב בני הנוער 
בהפקות נוער 

ובאירועי נוער שונים 
כמובילים ויוזמים 
ברמת המועצה

מיצוב מועצת נוער בני 
ט וגילאי ט- שמעון לגילאי ז-

"ב

מצוינות בשירות 
לתושב

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה
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קיום מפגשי צוות קבועים
 מפגשי צוות אחת 

לשבועיים - 15 בשנה
מנהלת שפ"חשנתי

צוות השפ"ח
 מנהל אגף- אמיר

הקפדה על יציאת הפסיכולוגים 
להשתלמויות מקצועיות

השתלמויות מקצועית 
לכל פסיכולוג- לפחות 

שתיים
צוות השפ"חמנהלת שפ"חשנתי

המשך הטעמת פורמט אבחון 
עדכני על פי נהלי שפ"י.

עבודה סדירה בפורמט 
אבחון עדכני על פי 

נהלי שפ"י
צוות השפ"חמנהלת שפ"חשנתי

קיום תכנית ביקורים סדירה 
במסגרות הגיל הרך

 
 ביקור במסגרות חינוך 
גיל רך אחת לשבועיים-

שלושה
מנהלת שפ"חשנתי

מנהל אגף חינוך, 
מנהלת גיל רך, צוות 

השפ"ח, מנהלי 
בי"ס, גננות, רכזי גיל 

רך בישובים

מתן מענה ברמת הפרט

מענה ברמת הפרט עד 
5 פגישות לאורך השנה 

של 10 מקרים בבתי 
הספר ו -2 מקרים בכל 

מערכת גיל רך

צוות השפ"חמנהלת שפ"חשנתי

קיום סדנא מקצועית לצוותי החינוך
גננות/  סדנאות מורים/ 

צוותים לפחות פעם 
בשנה

מנהלת שפ"חשנתי

מנהל אגף חינוך, 
מנהלת גיל רך, צוות 

השפ"ח, מנהלי 
בי"ס, גננות, רכזי גיל 

רך בישובים

הפעלת פורום סיעות
קבוצת סייעות לטיפול 
בילדים עם קשיי ויסות  

)5 מפגשים)
מנהלת שפ"ח1.2

צוות שפ"ח, 
מנהלת גיל רך, רכזי 

גיל רך

קיום סדנא מקצועית לצוותי החינוך 
החברתי

לפחות 2 סדנאות עם 
מנהלים ו2 סדנאות 

למדריכים
מנהלת שפ"חשנתי

צוות שפ"ח, חינוך 
חברתי

מצוינות בשרות 
לתושב

התמקצועות בתחומי 
פסיכולוגיה זמינות 

ונגישות

מתן אפשרויות להתפתחות 
אישית ומקצועית בהתאם 
לדרישות התמחות ולצרכי 

המועצה. העמקה 
בפסיכודיאגנוסטיקה לאור שינוי 

גישות האבחון.

מחינוך איכותי למצוין
מתן מענה שוטף במערכות 
החינוך מגיל לידה עד יב  

במסגרת הפורמלית והחברתית

מתן מענים 
פסיכולוגים ברצף 

מגיל לידה בכל תחומי 
החיים- בית, משפחה, 
מערכת חינוך, קהילה
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מתן מענה בזמן אמת
10-15 טיפולים דרך 

שפ"ם
מנהלת שפ"חשנתי

צוות שפ"ח
מנהלת אגף

שירותים חברתיים, 
קב"ס

צוות שפ"חמנהלת שפ"חשנתי10 אבחונים מסובסדיםקיום אבחונים על פי הצורך

הפעלת פורום הורים לילדים עם 
קשיי ויסות

 2 קבוצות הורים 
לילדים עם קשיי ויסות 

והתנהגות
 )10 מפגשים)

מנהלת שפ"ח1,2,3
צוות שפ"ח, 

מנהלת גיל רך, 
גננות ,רכזי גיל רך

פיתוח מיומנויות 
חברתיות לילדים עם 

קשיים חברתיים 
והוריהם

מתן מענה מועצתי קבוצתי 
לילדים ולהוריהם

הקמת קבוצת ילדים וקבוצת הורים 
לילדים עם קשיים חברתיים

קבוצת ילדים מועצתית-
 10 מפגשים

קבוצת הורים- 
12 מפגשים

1.2
מנהלת 
השפ"ח

צוות השפ"ח, רכזי 
חינוך, מנהלי בי"ס, 

מנהלת אגף 
לשירותים חברתיים

הטמעת מודל ליווי 
הדרכת צוותי חינוך 

חברתי בישובים

ליווי הדרכת צוותי חינוך חברתי 
בישובים

קיום הדרכה לצוותים חינוכיים
8-10 מפגשים בשנה 
אחת לחודש 6 שעות 

)4 פרונטלי)
מנהלת שפ"חשנתי

צוות שפ"ח, 
מנהלת אגף 

שירותים חברתים, 
מנהלי חינוך 

בישובים
מתן מענה לילדים 
ומשפחות במצוקה 

סביב מוגנות ואובדנות

מענה מועצתי להערכת אובדנות 
ובנושא מוגנות

מתן מענה בזמן אמת
ביצוע הערכות 

אובדניות 
)בהתאם לצורך)

צוות השפ"חמנהלת שפ"חשנתי

לוז שנתי   הגדרת תפקידים, 
יום  למידה משותף

הגדרת תפקידים, לוז 
שנתי  

יום  למידה משותף
מנהלת שפ"ח1,2

תחום טיפולי, גיל 
רך

גננות,  מפגש שנתי עם רכזות, 
צוותי מעון צוותים מעגן, 

מפגש שנתי עם רכזות, 
צוותים מעגן,  גננות, 

צוותי מעון
מנהלת שפ"ח1

תחום טיפולי, גיל 
רך

הרחבת מערך טיפולי 
ואבחוני שפ"ם 

לתושבי המועצה 
וסביבתה ללא תלות 

במערכת חינוכית

העמקת תחומי הטיפול הריגשי 
והאבחון באופן פרטני או קבוצתי 

בתשלום מלא או בסבסוד

מצוינות בשרות 
לתושב

מצויינות בשרות 
לתושב

העמקה ומיסוד של 
שיתופי פעולה באגף 

בנושא גיל רך

הכרות הייחודיות של כל בעל 
תפקיד, שפ"ח, מעג"ן, מדריכות 

קביעת לוחות  ומובילות פדגוגיות, 
הזמנים ושיתופי הפעולה
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קיום שיחות משובקיום שיחות משובתהליכי משוב ובקרה
בכל סוף שנה  שיחת 
משוב עם כל פסיכולוג

מנהלת שפ"ח3

 ניהול הידע והמידע 
בצורה ממוחשבת 
תואמת טכנולוגיה

 הכרות עם תוכנות מתאימות 
והתחלת תהליכי מחשוב

מנכ"ליתמנהלת שפ"ח2רכישה ותחילת שימושבחירת תכנה

השתלמויות שפ"ח בנושא חירום
השתלמויות שפ"ח 

בנושא חירום- לפחות 
אחת לשנה

מנהלת שפ"ח1

יום אגף בנושא חירום לתרגול
קיום יום אגף בנושא 

חירום
אגף חינוךמנהלת שפ"ח3

השתתפות ביום תרגול בנושא 
חירום של מכלול אוכלוסייה

יום בשיתוף מכלול 
אוכלוסיה  לתרגול 

והכשרה
מנהלת שפ"ח1

השתתפות בתרגול צל"ח או צח"מ 
פעם בשנה

השתתפות בתרגול 
צל"ח או צח"מ פעם 

בשנה
מנהלת שפ"ח1,2

צוות שפ"ח, 
מנהלת אגף 

שרותים חברתיים, 
רכזת צח"י, מנהלי 
בי"ס, פיקוח על 

ס והייעוץ הגנים ובי"

מצוינות בשרות 
לתושב

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מוכנות השפ"ח 
לחירום

מתן מענה זמין איכותי ומותאם 
לילדים הורים וצוותיים לשם 

העלאת תחושת הביטחון והגברת 
תחושת הרווחה הנפשית תוך 

שיתופי פעולה עם מכלול חינוך 
ואוכלוסיה
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צופית ומרכז טיפולי- 
עבודה מערכתית

הגברת אפשרות המטפלים 
להשתתפות בשיחות מקצועיות 

מתן יעוץ  על ילדים מטופלים, 
כתיבת דוחות סיכום,  למחנכות, 

השתלמות מקצועית

מתן סל שעות כללי לכל מטפל 
המאפשר דיווח על שעות של 

פגישות ודוחות ללא חיוב

לכל מטפל יהיו 6 שעות 
שנתיות שישתמש בהן 

לאורך השנה.
2

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים
מנהל אגף חינוך

בניית חלוקת עבודה בגנים הבוגרים
קיום ישיבה משותפת ביישובים 

לתכנון והעברת מידע

קיום ישיבה משותפת 
אחת בכל יישוב

שנתי
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

שפ"ח, מנהלת גיל 
רך,

צוות מעג"ן

בניית השתלמות משותפת
השתלמות משותפת 

אחת בשנה
שנתי

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים

שפ"ח, מנהלת גיל 
רך,

צוות מעג"ן
הפחתת חלוקת המשרה בין 

חיפווש  המדריכות באותו יישוב. 
מענה להדרכה פדגוגית למדריכות 

התפתחותית

בשני יישובים, הדרכה 
התפתחותית ופדגוגית 

ע"י מדריכה אחת
1

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים
מנהלת גיל רך

פיילוט שימוש בטאבלטים לסיכום 
ועדכון במהלך הביקורים ביישובים

2 מדירכות שימוש 
בטאבלט, העברת מידע 

לכל הגורמים
2

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים
מנהלת גיל רך

הרחבת שעות מעג"ן 
למסגרות שלא קיבלו 

שירות זה

מתן שעות הדרכת מעג"ן 
לשומריה

איתור מדריכה מתאימה
המשך דיאלוג עם היישוב להבהרת 
החשיבות והתשלום עבור השירות

ארבע שעות הדרכת 
חודשית של מעג"ן 

בשומריה
1,2

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים

מנהלת גיל רך, 
מנהלת שפ"ח

צופית ומרכז טיפולי- 
ייעול תהליך הרישום

ייעול תהליך הרישום, הפחתת 
עומס מהיועצות

בניית טופס רישום מקוון
הרשמה ב90% דרך 

טופס מקוון
1

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים

מנהל הכנסות- 
אדית, דניאלה

פעילות במרכז, אחת 
לחודש

1
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

שירה, אוסי 
מנהלת שפ"ח

קיום 2 פעילויות בכל 
רבעון

שנתי
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

מחלקה לשרותים 
חברתיים-שירה

הרחבת מענים 
למשפחות עם צרכים 

מיוחדים

הגברת קישרי עבודה שוטפים 
ומעבר מידע מעג"ן שפ"ח

ח שיפור  מעג"ן- שפ"
קשרי עבודה

העמקה ומיסוד של קשרי עבודה 
במעג"ן

מעג"ן- תמיכה רחבה 
בצוותי הגיל הרך 

ביישובים

מיסוד מערך תמיכה כולל 
במשפחות לילדים עם צרכים 

מיוחדים

הקמת מרכז למשפחה בביה"ס 
ניצני הנגב

מלגת פר"ח / סטודנט להפעלה
מפגשים קבוצתיים להורים
מפגשים קבוצתיים לאחים

מפגשי משפחות

מצוינות בשירות 
לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב
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תכנון רצף שרותים של מערכת 
החינוך המיוחד

מפגשים עם הצוותים הניהולים 
במסגרות החינוך הרגיל והחינוך 

המיוחד
מיפוי צרכים לטווח הקצר והארוך

בניית מודל אסטרטגי 
ליישום מערך התמיכה 
בילדי החינוך המיוחד 

במועצה.

3
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

מנהל אגף חינוך, 
מנהלת שפ"ח, 

קב"ס

פיתוח ובניה של מודל עבודה 
ס היסודים והתיכון- "בין  בביה"
שילוב להשמה", תמיכה רחבה 
בתלמידים עם קשיים לימדיים 

ורגשיים

מפגש של כל הצוותים החינוכיים 
מבתי הספר בנושא אופן

היישום של  תוכנית עבודה 
לתשע"ט

יישום שלב א' 
מהתוכנית  בכל ביה"ס 

השותפים
1

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים

צוות ניהולי ויעוצי 
מביה"ס

שפ"ח, קב"ס

מיסוד הקשר בין ביה"ס לחינוך 
החברתי

שילוב ילדים הלומדים 
במסגרות ח"מ בשתי 
פעילויות מיוחדות של 

החינוך ביישוב

שנתי
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

הגברת המודעות ביישובים לילדים 
עם צרכים מיוחדים

 קיום מפגשים, 
מפגשים עם משפחות 

לאיתור צרכים
שנתי

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים
עבודה של מדרכים 
נוספים בתוך מערך 

החינוך החברתי
שנתי

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים
השתתפות המדריכים 

בשתי השתלמויות 
מקצועיות

שנתי
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

מתן תקציב להתפתחות מקצועית
סעיף תקציבי 

להשתלמויות והדרכות
1

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים

מתן משוב אישי לכל מטפל
ביצוע שיחת משוב 
ל100% מהמטפלים

1
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

בניית יום השתלמות שנתי
יום השתלמות  1 

מועצתי בהשתתפות 
85% מצוות המטפלים

2
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

צוות חינוך חברתי 
)עפרה, טל, שירה), 
 צוות רווחה יישובי

פיתוח חשיבה 
אסטרטגית בתחום 

החינוך המיוחד

צופית ומרכז טיפולי- 
התמקצעות הצוותים 

הטיפולים

בניית מערך הדרכה והשתלמויות 
לצוות המטפלים

מצוינות בשירות 
לתושב

בנית מודל עבודה בחינוך החברתי, 
תוספת שעות מדריך לקבוצה בה 

יש ילד הזכאי לסיוע בביה"ס

בניה ועיצוב של מודל עבודה 
ותמיכה לילדים עם צרכים 

מיוחדים למשפחותיהם  ולצוותים 
החינוכים ביישובי המועצה

מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה

פיתוח מודל קהילתי 
חינוכי לשילוב ילדים 
עם צרכים מיוחדים

מצוינות בשירות 
לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הקמת מאגר נתונים מאורגן לכל 
הילדים בטיפול, חיבור המאגר 
לדיווח מטפלים לשכר ולגבייה

1
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

העברת ביצוע הגביה מההורים 
בעיקר להוראות קבע

שנתי
מנהלת תחום 

צרכים 
מיוחדים

בניית מערך תמיכה לילדים 
ולמשפחות בשעת חירום.

מערך מתנדבים מותאם 
למשפחות לפי צורכי 

המשפחה
שנתי

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים

בניית אפשרות לשילוב ילדי חינוך 
מיוחד במסגרות החינוך החברתי 

בחלק מהפעילויות בזמן

שילוב ילדי חינוך מיוחד 
בשתי פעילויות בח"ח 

בזמן חירום
שנתי

מנהלת תחום 
צרכים 

מיוחדים

הגברת תחושת 
הבטחון של התושב

מוכנות לחירום
איתור צרכים למשפחות עם 
צרכים מיוחדים בשעת חירום

 
כנפיים של קרמבו

חינוך חברתי

שיפור ויעול  צופית- 
של תהליך הגביה 

והדיווח

מיסוד וארגון אופן הגביה 
מההורים ואופן הדיווח של 

המטפלים

 
מאגר נתונים מאורגן 
נגיש ומעודכן על כל 
ילד שנמצא בטיפול.

מאיה, מנהל 
הכנסות- דניאלה

מצוינות בשירות 
לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

איתור של תלמידים מתקשים 
מבחינה חברתית ולימודית

יצירת קשר עם ההורים /בית 
הספר /הנער

בניית תכנית התערבות

ידוע גורמים רלוונטים : רווחה , 
שפ"ח , רכזת מניעה .

 ליווי מקצועי ושוטף של התלמיד 
ומשפחתו

פיקוח על תלמידי 
החוץ הלומדים מחוץ 

לתחומי המועצה

איתור תלמידי החוץ כ -400 
במספר ומעקב אחר הגעתם 

ותפקודם במסגרות

איסוף נתונים על תלמידי החוץ 
במועצה

ביקור במסגרות בהם לומדים 
ובדיקת התאמתם לתלמידים

הכנת מאגר בו תכנית 
ביקורים חצי שנתית לכל ילד 

וילד
רווחה / משפחהקב"סשנתי

הנחיית קבוצת נוער 
בסיכון בחטיבה 

העליונה

פתיחת קבוצה של נוער 
בסיכון והנחייתם בתוך בית 

הספר

איסוף נתונים על ידי יועצות 
השכבות ורכזי השכבה והובלה של 

קבוצה בתוך תחומי בית הספר

קבוצה של 8 נערים לפחות, 
שיעברו תהליך משמעותי עם 
אפשרות להמשך המפגשים 
כקבוצה גם לשנים הבאות

יועצת, רכז שכבהקב"סשנתי

עזרה לתלמידים 
נזקקים במתן סיוע 

ומימון לתכניות 
פרטניות

בניית תכניות פרטניות 
המותאמות לכל נער 

י סל תקציב ומימונם ע"

איסוף נתונים על תלמידים נזקקים 
לתכניות פרטניות ומימונם 

בתקציבים מסל הקב"ס

קבלת אישור למס תמיכות רב 
ושימוש ביותר ממחצית 

הכסף שהוקצה לנו
קב"סשנתי

רווחה / שפ"ח / 
רכזת גנים

פיקוח וליווי כלל 
תלמידי 
החנ"מ

שמירת הקשר וליווי ילדי 
מ במסגרות הבית  החנ"

ספריות

יצירת קשר עם הורי התלמיד 
קביעת פגישות עדכון עם הצוותים 

הפדגוגים
מסירת אינפורמציה להורי התלמיד

יידוע גורמים רלוונטים במועצה

ביקור דו שנתי לפחות אצל 
כלל התלמידים

הורי התלמידיםקב"סשנתי

קב"סשנתי

רווחה /שפ"ח / 
בית  רכזת מניעה / 
ספר / מדריכי נוער 

/ רכזות חינוך

הפחתה וצמצום 
מספר התלמידים 

בסכנת נשירה

טיפול ומעקב אחר תלמידים 
הנמצאים במצב של נשירה 

סמויה
אפס אחוזי נשירה

מצוינות בשרות 
לתושב

מצוינות בשרות 
לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מצוינות בשרות 
לתושב

פיקוח על הגעה 
סדירה ובזמן של ילדי 

הגנים למוסדות

הגעה סדירה ועל פי שעות 
הלימוד בגני הילדים 

במועצה

שמירה על קשר רציף עם גננות 
מובילות בגני המועצה

קבלת רשימות שמיות על הילדים 
ושעת ההגעה למוסד

יצירת קשר עם הורים והתחלת 
תכנית התערבות להורים שאינם 

עומדים ביעד

קבלת רשימות על בסיס 
קבוע מכלל הגננות המובילות

קב"סשנתי
רכזת גנים 

גננות מובילות
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240 חינוך | 24010 מנהל חינוך ניהול שוטף  | 240110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2401110 כח אדם 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(960,229)                (960,229)                (864,500)                1שכ"ע מינהל1811000110
(179,100)                (215,296)                (216,600)                1השתתפות המועצה בשכע מזכירה מינהל חינוך1811000823

(1,139,329)             (1,175,525)             (1,081,100)             סה"כ

240 חינוך | 24010 מנהל חינוך ניהול שוטף  | 240110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2401120 הנהלה וכלליות 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                    (5,000)                    (12,000)                  1כיבוד1811000511
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1מתנות1811000514
(10,000)                  (5,000)                    (10,000)                  1השתלמויות1811000521
(500)                       (500)                       (500)                       1ספרות מקצועית1811000522
(1,400)                    (1,600)                    (1,400)                    1דמי חבר1811000523
לקידום מקצועי וחברתי1811000524 (800)                       (800)                       (800)                       1דמ"ח ע.
(30,000)                  (23,000)                     -                            5355279הוצאות רכב1811000530
(52,000)                  (52,000)                  (52,000)                  7074631הוצאות רכב1811000530
(47,000)                  (45,000)                  (45,000)                  9843138הוצאות רכב1811000530
   -                            (25,000)                  (45,000)                  39682101הוצאות רכב1811000530
(2,400)                    (5,000)                    (2,400)                    1פלאפון1811000541
(2,600)                    (1,767)                    (3,000)                    1יום צוות1811000782

(156,700)                (169,667)                (177,100)                סה"כ

תקציב
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240 חינוך | 24010 מנהל חינוך ניהול שוטף  | 240110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2401130 שונות 

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 10,000                     10,000                     28,000                    1משרד החינוך פארק מדע1313230920
 2,000                       2,000                       2,000                      1הכנסות הורים שעות פרטניות1317720420
 5,600                       5,600                       5,600                      1עמותת רוח טובה-יום המעשים הטובים1317900793
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    1הסעות תלמידים בואו נכיר1811000712
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1תוכניות חינוכיות וועדת חינוך רשותית1811000756
(30,000)                  (30,000)                  (30,000)                  1הוצאות מיחשוב1811000780
(35,000)                  (35,000)                     -                            1היערכות1811000781
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1שונות מנהל חינוך1811000786
(73,043)                  (73,043)                  (74,400)                  1בטיחות בחינוך1811200110
ל בתי ספר יסודיים1813200760 (23,000)                  (23,000)                  (23,000)                  1השתת המועצה בשכ"
(179,120)                (230,000)                (100,000)                1ערי חינוך1813200787
(32,300)                  (20,000)                  (20,000)                  1אגרת תלמידי חוץ תיכון1815100760
(2,000)                    (6,000)                    (2,000)                    1שעות פרטניות לתמידים1817700784
ע שעות פרטניות1817720110 (6,000)                    (6,000)                    (13,000)                  1שכ"
(6,400)                    (6,400)                       -                            1מתנות ערב הוקרה אנשי החינוך1817900514
יוזמות פדגוגיות1817900784 (140,000)                (140,000)                (170,000)                1תכניות רוחב- 
(10,000)                  (5,000)                       -                            1רכישות פרוייקט תוכניות רוחב1817900930

 17,600                     17,600                     35,600                    הכנסות
(552,863)                (590,443)                (448,400)                הוצאות
(535,263)                (572,843)                (412,800)                סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                               -                            (300)                       1מתנות פר"ח1816200514
(4,000)                    (4,000)                    (6,000)                    1הסעות פר"ח1816200710
(70,400)                  (70,400)                  (70,400)                  1תשלום לפר"ח1816200750
שונות פר"ח1816200780 (3,600)                    (61,050)                  (3,600)                    1הוצ' 
(72,000)                  (2,000)                    (120,000)                1מילגות1816200850

(150,000)                (137,450)                (200,300)                סה"כ

240 חינוך | 240130 קידום מלגות לצעירים במועצה שתפ עם המחלקה האסטרטגית ומחלקת התרבות  
| 2401310 פרויקט פר"ח | 24013120 חיבור רכזת פר"ח לבתי הספר והסטודנטים
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240 חינוך | 240130 קידום מלגות לצעירים במועצה שתפ עם המחלקה האסטרטגית ומחלקת התרבות  | 2401330 מלגות מחוננים | 24013310 פרסום מלגות מחוננים 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,000)                  (18,000)                  (20,000)                  1מילגות מצטיינים1813400851

240 חינוך | 240130 קידום מלגות לצעירים במועצה שתפ עם המחלקה האסטרטגית ומחלקת התרבות  | 2401340 מלגות צעירים | 24013410 קביעת אופן המלגה
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                    (3,000)                    (5,000)                    1מלגות סטודנטים1816800850

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016110 כח אדם
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 36,600                     38,000                     38,000                    1השתתפות ישובים1317300690
עדנים בשכר פסיכולוג1317300694  12,600                     12,600                     12,600                    1השתת' 
(1,126,196)             (1,100,848)             (1,230,958)             1שכ"ע שפ"י1817300110
   -                            (46,002)                  (48,968)                  1השתתפות המועצה בשכע שפ"ח1817300820

 49,200                     50,600                     50,600                    הכנסות
(1,126,196)             (1,146,850)             (1,279,926)             הוצאות
(1,076,996)             (1,096,250)             (1,229,326)             סה"כ

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016120 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 923,611                   936,000                   996,000                  1השתת.מ.החנוך- שפ"י1317300920
(6,250)                    (6,250)                    (6,250)                    1מתנות1817300514
(750)                       (750)                       (750)                       1כיבוד במשרד - שפ"ח1817300515
(490)                       (490)                       (490)                       1דמי חבר1817300523
(22,000)                  (22,000)                  (22,000)                  3989033רכב1817300530
(40,000)                     -                            (40,000)                  1רכישת ציוד1817300930  ; 

 923,611                   936,000                   996,000                  הכנסות
(69,490)                  (29,490)                  (69,490)                  הוצאות
 854,121                   906,510                   926,510                  סה"כ
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240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016130 התמקצעות צוות הפסיכולוגים

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 1,224                       1,224                       1,224                      1השתתפות הורים באבחוני תיכון1317300410
 34,051                     53,000                     53,000                    1משרד החינוך-הדרכה1317300921
(17,000)                  (17,000)                  (17,000)                  1השתלמויות1817300521
(34,052)                  (53,000)                  (53,000)                  1הדרכה1817300750
(1,900)                    (1,900)                    (1,900)                    1אבחונים ומבדקים1817300753
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1הוצאות אחרות1817300780

 35,275                     54,224                     54,224                    הכנסות
(57,952)                  (76,900)                  (76,900)                  הוצאות
(22,677)                  (22,676)                  (22,676)                  סה"כ

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016140 ספרות מקצועית
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    1ספרות מקצועית1817300522

פיתוח צוות ומנהלה | 2401610 סדנאות והרצאות להורים | 24017310 סדנאות והרצאות להורים 240 חינוך | 240170 מנהלת השפ"ח - 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 3,200                       3,200                       3,200                      1הורים היום- דמי רישום1317320690
פרוייקט שפ"י1317320920  36,680                     36,680                     36,680                    1משרד החינוך- 
הכנסות הורים1317330410  10,500                     10,500                     10,500                    1אבחון מלגה- 
(41,800)                  (50,000)                  (50,000)                  1שפ"מ "הורים היום"1817320110
(21,000)                  (21,000)                  (21,000)                  1שפ"מ - אבחון מלגה1817330110

 50,380                     50,380                     50,380                    הכנסות
(62,800)                  (71,000)                  (71,000)                  הוצאות
(12,420)                  (20,620)                  (20,620)                  סה"כ
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מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 5,000                       5,000                       5,000                      1אבחון מלא -תשלומי הורים1317310410
 5,000                       65,000                     65,000                    1יעוץ שפ"מ-הכנסות הורים1317340690
אבחון מלא1817310110 (5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1שפ"מ- 
(5,000)                    (65,000)                  (65,000)                  1שפ"מ- יעוץ1817340110

 10,000                     70,000                     70,000                    הכנסות
(10,000)                  (70,000)                  (70,000)                  הוצאות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 60,000                     72,000                     100,000                  1השתת.משרד החינוך1317700920
 28,500                     49,215                     49,215                    1משרד החינוך חונכויות1317700921
ע קצין ביקור סדיר 1817700110 (99,689)                  (119,177)                (149,376)                1שכ"
(600)                       (600)                       (600)                       1מתנות1817700514
(2,950)                    (2,950)                    (2,950)                    1פלאפון1817700541
(28,500)                  (49,215)                  (49,215)                  1חונכויות1817700783

 88,500                     121,215                   149,215                  הכנסות
(131,739)                (171,942)                (202,141)                הוצאות
(43,239)                  (50,727)                  (52,926)                  סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 160,000                   177,200                   177,200                  1השתתפות יישובים1312200694
(320,000)                (320,000)                (320,000)                1העשרה/סל תרבות/מסיבות1812200752

(160,000)                (142,800)                (142,800)                סה"כ

240 חינוך | 240180 הגברת המעורבות של התחום הפסיכולוגי טיפולי במערכת החינוך לקידום חוסן אישי ומערכתי 
| 2401840 מתן שירותים פסיכולוגיים פרטניים כהיענות לפניות תושבים 

ובניית מודל עבודה מתאים עלויות של אנשי מקצוע נוספים כגון הוראה מתקנת,  | 24018420 בדיקת צרכים, 

240 חינוך | 240220 ביקור סדיר השמת תלמידים | 2402210 השמה לתלמידים שעברו ועדות השמה 
| 24022120 יישום ההחלטות של ועדות ההשמה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות 
וקונצרטים | 2402610 הפעלת תכניות חינוכיות וליווי | 24026120 בניית תוכנית קרן קרב, שיבוץ מדריכות, 
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חי מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 30,000                     35,155                     35,000                    1תשלומי הורים1312200693
(30,000)                  (30,000)                  (45,000)                  1הסעות1812200711
(45,000)                  (45,000)                  (45,000)                  1סל תרבות-גיל רך1812200754

 30,000                     35,155                     35,000                    הכנסות
(75,000)                  (75,000)                  (90,000)                  הוצאות
(45,000)                  (39,845)                  (55,000)                  סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 20,000                     20,000                     20,000                    1השתתפות יישובים יום צוות1312200690
(40,000)                  (40,000)                  (40,000)                  1השתלמות מועצתית גיל הרך1812200521

(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 5,000                       12,000                     12,000                    1שונות גיל הרך1312200420
(32,500)                  (32,500)                  (32,500)                  1תוכנית חוסן1812210754
(15,000)                  (40,000)                  (30,000)                  1שיפור מערכת הגיל הרך1812210786
(10,000)                  (10,000)                  (12,000)                  1ספריית פיג'מות1812210787
(16,000)                  (20,000)                  (20,000)                  1השתתפות המועצה שכ"ע פסיכוגרפיה1812210820
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  1שכר השתלמויות גיל הרך1812220110

 5,000                       12,000                     12,000                    הכנסות
(83,500)                  (112,500)                (104,500)                הוצאות
(78,500)                  (100,500)                (92,500)                  סה"כ

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות 
| 2402630 הפעלת השתלמויות מועצתיות המיועדות לכלל ישובי המועצה | 24026340 הדרכה וקידום תוכניות בגיל הרך

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות 
| 2402610 הפעלת תכניות חינוכיות וליווי | 24026140 סל תרבות

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות 
| 2402630 הפעלת השתלמויות מועצתיות המיועדות לכלל ישובי המועצה | 24026310 המשך ההשתלמויות
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 32,633                     22,854                     26,663                    1אגרת תלמידי חוץ גן חינוך מיוחד1312600220
 6,400                       6,400                       5,000                      1הכנסות הורים גן חינוך מיוחד1312600410
 358,940                   340,000                   340,000                  1שכל"מ גן חינוך מיוחד1312600920
 400                          698                          698                         1שיפוצי קיץ1312600924
(100,000)                (100,400)                (105,046)                1גן חינוך מיוחד שכר1812600110
(3,000)                    (10,000)                  (3,000)                    1אחזקה גן חינוך מיוחד1812600420
(4,200)                    (4,200)                    (4,200)                    1חשמל1812600430
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    1מים1812600432
(800)                       (800)                       (800)                       1מתנות1812600514
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    1טלפון1812600540
(1,500)                       -                            (1,500)                    1הסעות1812600710
(4,000)                    (3,000)                    (3,000)                    1חומרים1812600720
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    1שמירה1812600750
   -                            (40,000)                  (10,000)                  1קבלניות גן וורד1812600751
(5,000)                    (1,000)                    (3,000)                    1סל תרבות ומסיבות1812600752
(400)                       (698)                       (698)                       1שיפוצי קיץ גן חינוך מיוחד1812600755
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    1הוצאות אחרות1812600780
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1מזון1812600781
(168,000)                (168,000)                (168,000)                1גננות1812600782
(2,500)                       -                            (1,000)                    1בצ"מ1812600783
(1,000)                       -                               -                            1רכישת ציוד1812600930
(100,400)                (101,500)                (101,400)                1השתתפות בסייעת גן וורד1812610820

 398,373                   369,952                   372,361                  הכנסות
(402,000)                (440,798)                (412,844)                הוצאות
(3,627)                    (70,846)                  (40,483)                  סה"כ

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות 
| 2402640 גן חינוך מיוחד - משמר הנגב | 24026410 גן חינוך מיוחד
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240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402810 ניהול שוטף של מערכת הגיל הרך במועצה | 24028170 מנהל גיל הרך שוטף

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
יישובים בהפעלות1312200695  5,000                       5,000                       5,000                      1השתת. 
 18,930                     18,930                       -                            1משרד הגנת הסביבה1312210990
(224,050)                (224,050)                (224,050)                1שכ"ע חינוך הגיל הרך1812200110
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    1מתנות1812200514
(45,000)                  (45,000)                  (45,000)                  4259780רכב1812200530
(800)                       (1,500)                    (1,500)                    1פלאפון1812200541
(30,000)                  (31,400)                  (31,000)                  1הוצאות אחרות1812200780
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1הפעלות בישובים1812200789
(15,000)                  (15,000)                  (15,000)                  1השתתפות המועצה ברכזת גיל הרך1812200820

 23,930                     23,930                     5,000                      הכנסות
(321,050)                (323,150)                (322,750)                הוצאות
(297,120)                (299,220)                (317,750)                סה"כ

240 חינוך | 240300 חינוך מיוחד | 2403010 מתן מענה לצרכים מיוחדים | 24030110 סייעות חינוך מיוחד
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,962,949                1,700,000                1,415,752               1משרד החינוך סייעות וסייעות רפואיות1313300921
   -                               -                             350,000                  1משרד החינוך סייעת רפואית1313300923
(2,902,514)             (2,667,255)             (2,900,000)             1שכ"ע סייעות1813300110
(78,000)                  (78,000)                  (78,000)                  1תמיכה 1813300820

 1,962,949                1,700,000                1,765,752               הכנסות
(2,980,514)             (2,745,255)             (2,978,000)             הוצאות
(1,017,565)             (1,045,255)             (1,212,248)             סה"כ
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240 חינוך | 240300 חינוך מיוחד | 2403010 מתן מענה לצרכים מיוחדים | 24030120 ליווי הסעות חינוך מיוחד
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

משרד החינוך בליווי הסעות1313300920  96,502                     102,000                   113,000                  1השתת.
לקידום מקצועי1813300524 (1,100)                    (8,400)                    (8,400)                    1דמ"ח ע.
(350,000)                (350,000)                (400,000)                1לווי הסעה למאותגרים1813300780
(262,820)                (285,650)                (300,864)                1שכר ליווי הסעות1813310110
(166,200)                (216,818)                (262,907)                1השתתפות בליווי הסעות1813310820

 96,502                     102,000                   113,000                  הכנסות
(780,120)                (860,868)                (972,171)                הוצאות
(683,618)                (758,868)                (859,171)                סה"כ

240 חינוך | 240300 חינוך מיוחד | 2403010 מתן מענה לצרכים מיוחדים | 24030130 תלמידי חוץ חינוך מיוחד
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,000)                  (17,000)                  (20,000)                  1מתנות1813300514
(217,000)                (250,000)                (260,000)                1אגרת תלמידי חוץ1813300760
(280,000)                (280,000)                (320,000)                1השת.לבתי ספר מיוחדים1813300810
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    1מתנות1813310514
לקידום מקצועי1813310524 (700)                       (772)                       (700)                       1דמ"ח ע.

(515,700)                (550,772)                (603,700)                סה"כ

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24031110 מינהל נוער שוטף
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

קיימות במערכת החינוך והקהילה1328200997  19,300                       -                               -                            1משרד הגנת הסביבה-
(194,834)                (206,176)                (203,700)                1השתתפות המועצה ברכזת נוער1828110820
(27,572)                     -                               -                            1קיימות במערכת החינוך והקהילה1828200782
(178,000)                (216,000)                (293,140)                1תמיכה בתנועות נוער1828900820

 19,300                       -                               -                            הכנסות
(400,406)                (422,176)                (496,840)                הוצאות
(381,106)                (422,176)                (496,840)                סה"כ

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24031120 פעילות אזורית משותפת
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(581,000)                (726,260)                (929,800)                1השתתפות בפעילויות ופרוייקטים אזוריים1828200822
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240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24031130 התמקצעות צוותי חינוך חברתי

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,000)                  (12,000)                  (12,000)                  1השתלמויות פסיכולוגים חינוך חברתי1828500521
(890,700)                (797,289)                (725,076)                1השתתפות בעמותה חינוך בלתי פורמלי1828500820

(902,700)                (809,289)                (737,076)                סה"כ

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24031140 סמינרים ומחנות להעצמת בני הנוער
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 58,500                     58,500                     58,500                    1סמינרים ומחנות להעצמת בני נוער1328200920
 50,000                     50,000                     50,000                    1המשרד לביטחון פנים1328200990

 108,500                   108,500                   108,500                  סה"כ

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403140 מודל חינוך חדש | 24031410 מודל חינוך חדש
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            (200,000)                (490,000)                1השתת בשכר מדריכים דיפרנציאליים מ.חינוך חדש1828130830

240 חינוך | 240320 ניהול שוטף | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24032110 השתתפות במעגן
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(43,177)                  (47,934)                  (65,936)                  1השתתפות במעגן1813340820

240 חינוך | 240320 ניהול שוטף | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24032120 השתתפות בצופית
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(352)                       (352)                       (352)                       1מתנות1813320514
(340,208)                (341,378)                (342,440)                1השתתפות בצופית1813320820
ע פסיכולוגים לתחום טיפולי1813322110 (8,000)                    (8,000)                    (8,000)                    1שכ"

(348,560)                (349,730)                (350,792)                סה"כ

240 חינוך | 240330 העברות לתאגידים | 2403310 העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל | 24033110 בתי ספר יסודיים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,353                       5,353                       5,353                      1מ.החינוך-בי"ס יסודים1313200920
(5,353)                    (5,353)                    (5,353)                    1העברה לתאגידים 1813200870

240 חינוך | 240330 העברות לתאגידים | 2403310 העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל | 24033120 סייעות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 305,000                   305,000                   305,000                  1השתתפות משרד החינוך בסייעת1313300922
(305,000)                (305,000)                (305,000)                1העברה לתאגידים1813300870
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240 חינוך | 240330 העברות לתאגידים | 2403310 העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל | 24033130 שונות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 40,000                     40,000                     40,000                    1משרד החינוך ישיבה תיכונית1315400920
(40,000)                  (40,000)                  (40,000)                  1העברה לתאגידים1815400870

 4,349,473                4,199,109                4,365,185               הכנסות
(11,622,149)           (12,035,352)           (12,967,119)           הוצאות
(7,272,676)             (7,836,243)             (8,601,934)             סה"כ אגף חינוך
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קרן בני שמעון
24 חינוך | 2401 תחום טיפולי ניהול שוטף | 24011 התנהלות שוטפת של המחלקה | 240113 שונות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 152,000                   152,000                   170,000                  501תשלומי הורים/ישובים1313340410
 43,177                     47,934                     65,936                    501השתתפות מועצה במעגן1313340710
(188,357)                (192,934)                (228,936)                501משכורת מעגן1813340110
(820)                       (1,000)                    (1,000)                    501מתנות1813340514
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    501השתלמויות1813340521
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    501חומרים ועזרים1813340720

 195,177                   199,934                   235,936                  הכנסות
(195,177)                (199,934)                (235,936)                הוצאות

24 חינוך | 2403 הגברת המעורבות של התחום הפסיכולוגי/טיפולי,  במערכת החינוך | 24034 שכר שפ"ח | 240341 שכר שפ"ח
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             46,002                     48,968                    501השתת המועצה בשכע שפ''ח1317300710
   -                            (45,302)                  (48,268)                  501שכר-שפ''ח1817300110
(700)                       (700)                       501מתנות1817300514

   -                             46,002                     48,968                    הכנסות
   -                            (46,002)                  (48,968)                  הוצאות

24 חינוך | 2404 טיפול שוטף | 24041 מתן מענה טיפולי | 240411 המשך הפעלת המערך הטיפולי של צופית והמרכז הטיפולי בגנים ובבתי הספר
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 244,792                   244,792                   285,000                  501צופית1313320410
 340,208                   341,378                   342,440                  501השתתפות המועצה בצופית1313320710
(574,000)                (575,170)                (616,440)                501משכורת צופית1813320110
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    501מתנות1813320514
צופית1813320515 (1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    501כיבודים-
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    501השתלמויות1813320521
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    501חומרים1813320720

 585,000                   586,170                   627,440                  הכנסות
(585,000)                (586,170)                (627,440)                הוצאות
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24 חינוך | 2404 טיפול שוטף | 24041 מתן מענה טיפולי | 240412 מרכז טיפולי

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 211,000                   295,000                   295,000                  501תשלומי הורים מרכז טיפולי1313350410
(211,000)                (295,000)                (295,000)                501משכורת מרכז טיפולי1813350110

24 חינוך | 2404 טיפול שוטף | 24043 פסיכוגרפיה | 240431 פסיכוגרפיה
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 16,000                     20,000                     20,000                    501השתתפות המועצה שכר פסיכוגרפיה1312210710
(16,000)                  (20,000)                  (20,000)                  501שכ"ע פסיכוגרפיה1812210110

24 חינוך | 2406 פיתוח מנהיגות נוער במועצה | 24062 המשך הפעלת תוכניות מנהיגות 2000 | 240621 השתתפות קבועה בצוות משימה מנהיגות נוער
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 260,000                   260,000                   260,000                  501הכנסות נוער1328200410
 80,000                     90,000                     90,000                    501הכנסות ילדים1328200412
 472,500                   617,760                   821,300                  501השתתפות מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים1328200710
 58,500                     58,500                     58,500                    501תמיכה בפרויקטים משרד החינוך1328200712
 50,000                     50,000                     50,000                    501בטחון פנים מצילה1328200713
   -                            (21,000)                  (21,000)                  501פעילויות קיץ מותאמות1828100756
(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  501משכורת נוער1828200110
(50,000)                  (50,000)                  (50,000)                  501מנהיגות נוער1828200521
(100,000)                (100,000)                (100,000)                501הסעות נוער1828200710
(27,000)                  (27,000)                  (27,000)                  501הסעות מפעלי תנועה1828200711
(60,000)                  (70,000)                  (70,000)                  501הסעות ילדים1828200712
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    501חומרים1828200720
(270,000)                (270,000)                (270,000)                501פעילות אזורית נוער1828200751
(90,000)                  (110,000)                (120,000)                501פעילות אזורית ילדים1828200752
(3,500)                    (3,500)                    (3,500)                    501פעילות ז' - ח'1828200753
(100,000)                (100,000)                (100,000)                501תוכניות מניעה1828200759
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    501מלגות נוער1828200850
(100,000)                (100,000)                (100,000)                501עידוד היציאה לשנת שירות1828210750
(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  501מכינות1828210751
(22,500)                  (22,500)                  (22,500)                  501עצרת זיכרון לשואה1828210752
(50,000)                  (50,000)                  (50,000)                  501כנפיים של קרמבו1828290751
   -                            (104,260)                (297,800)                501משכורת1828300110

 921,000                   1,076,260                1,279,800               הכנסות
(921,000)                (1,076,260)             (1,279,800)             הוצאות
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24 חינוך | 2407 העצמת פעילות תנועות הנוער בישובים ומועצה | 24071 תמיכה בפעילות תנועות הנוער | 240711 תמיכה בפעילות תנועות הנוער במועצה
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 40,000                     40,000                     40,000                    501הכנסות ישובים והורים1328900690
 178,000                   216,000                   293,140                  501תמיכת המועצה1328900710
   -                            (38,000)                  (115,140)                501שכר תנועות נוער1828900110
(100,000)                (115,000)                (115,000)                501הסעות1828900710
(100,000)                (100,000)                (100,000)                501פעילות תנועות נוער1828900782
(15,000)                     -                               -                            501שונות תנועות נוער1828900783
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    501ציוד בגין תרומה לשבט צופים ביחדיו1828900930

 218,000                   256,000                   333,140                  הכנסות
(218,000)                (256,000)                (333,140)                הוצאות

24 חינוך | 240127 העצמת פעילות הנוער והילדים בישובים | 240121  הגברת איכות וכמות הפעילות ביישובים | 2401211 ליווי צוותי החינוך החברתי ביישובים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,000                       5,000                       5,000                      501השתתפות יום צוות1328500410
 890,700                   797,289                   725,076                  501השתתפות מועצה חינוך בלתי פורמלי1328500710
(850,000)                (756,589)                (684,376)                501משכורת1828500110
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    501מתנות -חינוך1828500514
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    501השתלמויות וסדנאות1828500521
(200)                       (200)                       (200)                       501מרכז הערכה1828500781
(500)                       (500)                       (500)                       501שונות1828500784
(35,000)                  (35,000)                  (35,000)                  501הוצאות רכב מרכז חברתי 85515574 הגר יד שלום1828510530

 895,700                   802,289                   730,076                  הכנסות
(895,700)                (802,289)                (730,076)                הוצאות

24 חינוך | 24014 מינהל החינוך | 240141 מינהל הנוער | 2401411 שכר מנהל הנוער
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 194,834                   206,176                   203,700                  501השתת המועצה בשכר מנהלי הנוער1328110710
(146,334)                (157,676)                (155,200)                501שכר מינהל נוער1828110110
(800)                       (800)                       (800)                       501מתנות1828110514
(47,000)                  (47,000)                  (47,000)                  501רכב טל שם טוב 182850053112-258-72
(700)                       (700)                       (700)                       501פלאפון רכזת1828500541

 194,834                   206,176                   203,700                  הכנסות
(194,834)                (206,176)                (203,700)                הוצאות
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24 חינוך | 24014 מינהל החינוך | 240142 מינהל הגיל הרך | 2401411 שכר מנהל הגיל הרך

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 15,000                     15,000                     15,000                    501השתת המועצה בשכר רכזת גיל הרך1312200710
 100,400                   100,400                   101,400                  501השתת המועצה בסייעת גן וורד1312610710
(15,000)                  (15,000)                  (15,000)                  501שכר הגיל הרך1812200110
(100,000)                (100,000)                (101,000)                501שכר-גן ורד1812610110
(400)                       (400)                       (400)                       501מתנות1812610514

 115,400                   115,400                   116,400                  הכנסות
(115,400)                (115,400)                (116,400)                הוצאות

24 חינוך | 24014 מינהל החינוך | 240143 מינהל החינוך | 2401431 חינוך מיוחד
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 179,100                   215,296                   216,600                  501השתת המועצה בשכע מזכירה מינהל חינוך1311000712
 166,200                   216,818                   262,907                  501השתתפות המועצה בליווי הסעות1313310710
(179,100)                (215,296)                (216,600)                501שכר מינהל חינוך1811000110
(165,000)                (211,118)                (261,707)                501ליווי הסעות1813310110
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    501מתנות ליווי הסעות1813310514
   -                            (4,500)                       -                            501חונכויות קב"ס1817710110

 345,300                   432,114                   479,507                  הכנסות
(345,300)                (432,114)                (479,507)                הוצאות

24 חינוך | 24014 מינהל החינוך | 240143 מינהל החינוך | 2401432 ליווי הסעות מושבים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 78,000                     78,000                     78,000                    501תמיכת המועצה בליווי1313300710
(78,000)                  (78,000)                  (78,000)                  501חינוך מיוחד משכורת1813300110

 3,775,411                4,113,345                4,447,967               הכנסות
(3,775,411)             (4,113,345)             (4,447,967)             הוצאות
   -                               -                               -                            סה"כ אגף חינוך
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מנה מועברת 2000 ₪ לתלמיד
תלמידי מועצה * 2000 ₪              950,400שנת תשע"ט )792 תלמידים) 

            300,000תוכנית לחדשנות חינוכית תשע"ט )300/500 אל"ש) 

1,250,400    

            18,696-קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט 2019

    1,231,704סה"כ מנה 1-8 תשע"ט

       578,653החזר מקרן כללית
לא לחישוב. 

מתוקצב במועצה

       476,188עודפי מועצה חלק 9-12/2017

    1,707,892מתוקצב בפועל

מנה מועברת 2000 ₪ לתלמיד 
תלמידי מועצה * 2000 ₪              633,600לפי שנת תשע"ט )792 תלמידים)   

            200,000תוכנית לחדשנות חינוכית תש"פ )200/500 אל"ש) 

              9,348-קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט 2019

       824,252סה"כ 9-12 תש"פ

       824,252מתוקצב בפועל

2019 כ מנה  2,532,144סה"  

מבואות הנגב עדכון 2019

ט 1-8/2019 תשע"

תש"פ 9-12/2019
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מנה מועברת 2000 ₪ לתלמיד
תלמידי מועצה * 2000 ₪              860,400שנת תשע"ח )717 תלמידים) 

            300,000תוכנית לחדשנות חינוכית תשע"ח )300/500 אל"ש) 

1,160,400    

            18,696-קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט 2018

    1,141,704סה"כ מנה 1-8 תשע"ח

לא לחישוב    1,551,338החזר מקרן כללית

    1,141,704מתוקצב בפועל

התחשבנות שנת תשע"ח

{ 1,141,705       595,399התאמת תקציב לביצוע חלק 1-8 מועצה
       917,956העברה לקרן כללית

חלק 9-12 2017
       476,188מועצה

יוחזר עי עודפי הקרן  -        289,420קרן

כ יתרה שנת תשע"ח     1,683,564סה"

מבואות הנגב עדכון 2018

ח 1-8/2018 תשע"

מנה מועברת 2000 ₪ לתלמיד 
תלמידי מועצה * 2000 ₪              633,600שנת תשע"ט )792 תלמידים)   

            200,000תוכנית לחדשנות חינוכית תשע"ט )200/500 אל"ש) 

(9,348)              קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט 2017

       824,252סה"כ 9-12 תשע"ט

       289,420החזר מעודפי הקרן 9-12/2017
לא לחישוב. 

מתוקצב בקרן

       339,303החזר מקרן כללית 1-8/2018
לא לחישוב. 

מתוקצב במועצה

       824,252מתוקצב בפועל

2018 כ מנה  1,965,956סה"  

תשע"ט 9-12/2018
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ס מבואות הנגב | 28010 ניהול שוטף | 280110 ניהול שוטף של בית הספר | 2801110 כח אדם 280 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(400,000)                (336,000)                (352,000)                51שכ"ע מבואות הנגב1815600110
(147,800)                (165,450)                (171,450)                59שכ"ע מבואות הנגב1815600110
   -                            (105)                          -                            51דמ"ח1815600524
(130,000)                (137,000)                (140,000)                51שכ"ע עובדי מינהל1815611110
(61,970)                  (67,000)                  (67,000)                  59שכ"ע עובדי מינהל1815611110
(34,535)                  (38,400)                  (35,000)                  51שכ"ע פנסיה 1993000310
(18,000)                  (18,000)                  (18,000)                  59שכ"ע פנסיה 1993000310

(792,305)                (761,955)                (783,450)                סה"כ

ס מבואות הנגב | 28010 ניהול שוטף | 280110 ניהול שוטף של בית הספר | 2801120 הנהלה וכלליות 280 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 63,246                     63,246                       -                            51הכנסות שונות1315600690
 126,532                     -                             498,758                  59הכנסות שונות1315600690
 40,000                     44,500                     48,000                    51השתת.המשטרה בשמירה1317100990
 25,000                     32,000                     32,000                    59השתת.המשטרה בשמירה1317100990
 1,551,338                1,551,338                578,653                  51החזר מקרנות1591900590
   -                             339,303                     -                            59החזר מקרנות1591900590
   -                               -                            (106,340)                51רזרבה1746000980
(450)                       (450)                       (450)                       51מתנות1815600514
(350)                       (350)                       (350)                       59מתנות1815600514
(9,604,463)             (9,413,080)             (10,470,695)           51השתתפות בחינוך מבואות הנגב קרן בנ"ש1815600821
(4,317,150)             (5,212,000)             (5,365,455)             59השתתפות בחינוך מבואות הנגב קרן בנ"ש1815600821
(120,000)                (106,000)                (140,000)                51אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(40,000)                  (60,000)                  (60,000)                  59אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(50,000)                  (50,000)                  (50,000)                  59בטוח תלמידים1817500440
   -                            (917,956)                   -                            51העברה לקרן כללית1991000981

 1,806,116                2,030,387                1,157,411               הכנסות
(14,132,413)           (15,759,836)           (16,193,290)           הוצאות
(12,326,297)           (13,729,449)           (15,035,879)           סה"כ

תקציב
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ס מבואות הנגב | 28030 חינוך והוראה | 280310 הכנסות | 2803120 השתתפויות הורים 280 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                             48,480                       -                            51משרד החינוך תוכנית תקשוב תשעח1315613920
 30,000                     64,720                     55,440                    51אגרת תלמידי חוץ1315600412
 40,000                       -                               -                            59אגרת תלמידי חוץ1315600412
 7,216,100                4,730,937                8,540,890               51שכל"מ1315610925
 3,608,050                4,270,440                4,270,440               59שכל"מ1315610925
 2,187,640                5,294,986                2,236,990               51משרד החינוך שונות1315611928
 1,093,820                1,118,495                1,118,495               59משרד החינוך שונות1315611928
 60,000                     98,000                     60,000                    51משרד החינוך תמיכות1315611929
 40,000                     40,000                     40,000                    59משרד החינוך תמיכות1315611929
(1,565,976)             (1,565,976)             (1,547,380)             51שאילת מורים1815600783
(782,990)                (773,690)                (773,690)                59שאילת מורים1815600783

 14,275,610              15,666,058              16,322,255             הכנסות
(2,348,966)             (2,339,666)             (2,321,070)             הוצאות
 11,926,644              13,326,392              14,001,185             סה"כ

ס מבואות הנגב | 28030 חינוך והוראה | 280330 חינוך לערכים ולמורשת בהתאם לערכים וחזון ביה"ס | 2803310 פעילויות בית ספריות 280 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            (48,480)                     -                            51תוכנית תקשוב תשע"ח1815613930
   -                            (16,330)                     -                            51מחשבים1815600022
(38,605)                  (38,605)                  (40,000)                  51סל תרבות1815600033
(31,395)                  (30,000)                  (30,000)                  59סל תרבות1815600033
(96,000)                  (96,000)                  (96,000)                  51מנהל רשת1815620751
(48,000)                  (48,000)                  (48,000)                  59מנהל רשת1815620751
(300,000)                (300,000)                (300,000)                51השתתפות בקרן בני שמעון - חינוך1815620820
(200,000)                (200,000)                (200,000)                59השתתפות בקרן בני שמעון - חינוך1815620820
   -                            (23,530)                     -                            51פרויקטים הצטיידות מול תמיכות ייעודיות1815650930

(714,000)                (800,945)                (714,000)                סה"כ

 16,081,726              17,696,445              17,479,666             הכנסות
(17,987,684)           (19,662,402)           (20,011,810)           הוצאות
             (1,905,958)             (1,965,957)             (2,532,144)סה"כ מבואות הנגב
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קרן בני שמעון
ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280111 כח אדם 28 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(6,593,038)             (6,930,960)             (7,449,365)             551משכורות1815600110
(3,132,560)             (3,724,680)             (3,724,680)             559משכורות1815600110
(9,000)                    (7,500)                    (9,000)                    551מתנות1815600514
(6,000)                    (7,000)                    (7,000)                    559מתנות1815600514
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    551יום צוות מנהלה1815600521
(33,000)                  (33,000)                  (33,000)                  551רכב מס 45-354-30 אלי פרץ1815600536
(17,000)                  (17,000)                  (17,000)                  559רכב מס 45-354-30 אלי פרץ1815600536
(23,000)                  (14,000)                  (23,000)                  551דקלה שניר 181560053735-837-52
(12,000)                  (12,000)                  (12,000)                  559דקלה שניר 181560053735-837-52
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    551פלאפון1815600541
(2,300)                    (2,000)                    (2,000)                    559פלאפון1815600541
(1,788,640)             (1,636,000)             (2,094,000)             551שכ''ע עובדי מינהל1815610110
(735,390)                (1,046,870)             (1,046,870)             559שכ''ע עובדי מינהל1815610110

(12,359,128)           (13,438,210)           (14,425,115)           סה"כ

ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280112 הנהלה וכלליות 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 9,604,463                9,413,080                10,470,695             551תמיכה מועצה1315600711
 4,317,150                5,212,000                5,365,455               559תמיכה מועצה1315600711
   -                             289,420                     -                            559החזר מעודפים שנים קודמות1599200510
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ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280112 הנהלה וכלליות (המשך) 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(13,000)                  (13,000)                  (13,000)                  551מנהלה וכלליות1815600050
(8,000)                    (8,000)                    (8,000)                    559מנהלה וכלליות1815600050
(18,000)                  (14,000)                  (18,000)                  551צרכי משרד1815600060
(7,000)                    (7,000)                    (7,000)                    559צרכי משרד1815600060
(300)                          -                            (300)                       551בולים1815600062
(700)                       (700)                       (700)                       559בולים1815600062
(10,000)                  (10,000)                  (9,000)                    551בית דפוס1815600063
(3,000)                    (6,000)                    (6,000)                    559בית דפוס1815600063
(11,000)                  (9,000)                    (11,000)                  551דפי שכפול1815600064
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    559דפי שכפול1815600064
(50,000)                  (45,000)                  (50,000)                  551מכונות צילום צילומים והדפסות1815600470
(30,000)                  (27,000)                  (27,000)                  559מכונות צילום צילומים והדפסות1815600470
(1,500)                       -                            (1,500)                    551ציוד מתכלה1815600471
(500)                       (500)                       (500)                       559ציוד מתכלה1815600471
כיבוד 1815600511 (21,000)                  (20,000)                  (21,000)                  551הוצ. 
כיבוד 1815600511 (9,000)                    (9,000)                    (9,000)                    559הוצ. 
   -                               -                            (2,000)                    551שיווק ופרסום1815600550
   -                            (1,000)                    (1,000)                    559שיווק ופרסום1815600550
(7,000)                    (7,000)                    (7,000)                    551כלים וציוד1815600740
(1,500)                    (1,500)                    (1,500)                    559כלים וציוד1815600740
(40,000)                  (40,000)                  (40,000)                  551ציוד1815600930
(30,000)                  (40,000)                  (40,000)                  559ציוד1815600930
   -                            (100,000)                   -                            559רזרבה1815600960
(10,000)                     -                            (10,000)                  551הוצאות עודפות1815600970
   -                               -                            (10,600)                  551כוננות שמירה1815610751
   -                            (5,400)                    (5,400)                    559כוננות שמירה1815610751
(56,000)                  (50,000)                  (56,000)                  551ליווי ויעוץ תקציבי וכלכלי1815650750
(28,000)                  (28,000)                  (28,000)                  559ליווי ויעוץ תקציבי וכלכלי1815650750

 13,921,613              14,914,500              15,836,150             הכנסות
(361,500)                (448,100)                (389,500)                הוצאות
 13,560,113              14,466,400              15,446,650             סה"כ
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ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280113 הסעות תלמידים ומורים 28 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 312,000                   166,000                   329,400                  551השתתפות הורים בהסעות1315600410
 208,000                   219,600                   219,600                  559השתתפות הורים בהסעות1315600410
ל מבואות הנגב1315600412  1,063,515                1,149,580                1,024,000               551שכ''
ל מבואות הנגב1315600412  709,000                   683,000                   718,965                  559שכ''
   -                             4,400                         -                            551הכנסות שונות1315600690
(750,000)                (715,000)                (730,000)                551הסעות תלמידים1815600057
(450,000)                (420,000)                (420,000)                559הסעות תלמידים1815600057

 2,292,515                2,222,580                2,291,965               הכנסות
(1,200,000)             (1,135,000)             (1,150,000)             הוצאות
 1,092,515                1,087,580                1,141,965               סה"כ

ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280114 אחזקה שוטפת של בית הספר 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(42,000)                  (35,000)                  (40,000)                  551חומרי ניקיון 1815600004
(15,000)                  (17,000)                  (17,000)                  559חומרי ניקיון 1815600004
(140,000)                (135,000)                (140,000)                551אחזקה1815600006
(60,000)                  (60,000)                  (60,000)                  559אחזקה1815600006
(55,000)                  (40,000)                  (55,000)                  551עבודת חשמלאי1815600007
(25,000)                  (25,000)                  (25,000)                  559עבודת חשמלאי1815600007
(290,000)                (325,000)                (290,000)                551חשמל1815600008
(160,000)                (160,000)                (160,000)                559חשמל1815600008
(145,000)                (120,000)                (140,000)                551מים1815600009
(70,000)                  (70,000)                  (70,000)                  559מים1815600009
(30,000)                  (30,000)                  (60,000)                  551טלפון1815600052
(10,000)                  (30,000)                  (30,000)                  559טלפון1815600052
(16,000)                  (16,000)                  (16,000)                  551כיבודים במשרד1815600515
(9,000)                    (9,000)                    (9,000)                    559כיבודים במשרד1815600515
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  551רכב אחזקה1815600532
(7,000)                    (7,000)                    (7,000)                    559רכב אחזקה1815600532
(80,000)                  (75,000)                  (88,000)                  551גינון ונוי1815600759
(40,000)                  (44,000)                  (44,000)                  559גינון ונוי1815600759
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  551מרכיבי בטיחות1815660751
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  559מרכיבי בטיחות1815660751

(1,224,000)             (1,228,000)             (1,281,000)             סה"כ
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אגרות ונוספות ס באופן מיטבי | 280211 הכנסות הורים,  ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה" 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 120,000                   120,000                   186,670                  551סייעות בית ספר1315600691
 60,000                     93,330                     93,330                    559סייעות בית ספר1315600691
 70,000                     35,600                     70,000                    551מלגות משרד החינוך1315600920
(70,000)                  (35,600)                  (70,000)                  559מלגות משרד החינוך1815600850

 250,000                   248,930                   350,000                  הכנסות
(70,000)                  (35,600)                  (70,000)                  הוצאות
 180,000                   213,330                   280,000                  סה"כ

ס באופן מיטבי | 280214 פעילויות בית ספריות ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה" 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(11,000)                  (11,000)                  (11,000)                  551עזרי לימוד/הדרכה1815600011
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    559עזרי לימוד/הדרכה1815600011
(5,000)                    (5,000)                    (10,000)                  551ספרי לימוד1815600013
(40,000)                  (55,000)                  (55,000)                  559ספרי לימוד1815600013
(6,000)                    (4,000)                    (6,000)                    551ספריה1815600014
(2,000)                    (4,000)                    (4,000)                    559ספריה1815600014
(9,000)                    (9,000)                    (9,000)                    551אומנות1815600017
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    559אומנות1815600017
(12,000)                  (10,500)                  (12,000)                  551ספורט1815600018
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    559ספורט1815600018
(27,500)                  (7,500)                    (6,000)                    551מחשבים1815600022
(500)                       (4,000)                    (4,000)                    559מחשבים1815600022
(35,000)                     -                            (15,000)                  551הוצאות חממה שוטפות1815600023
(13,000)                  (10,000)                  (10,000)                  559הוצאות חממה שוטפות1815600023
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  551מעבדה שוטף1815600024
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    559מעבדה שוטף1815600024
(170,000)                (152,000)                (180,000)                551חינוך חברתי1815600033
(30,000)                  (40,000)                  (40,000)                  559חינוך חברתי1815600033
(34,000)                  (27,000)                  (30,000)                  551השתלמויות מורים1815600047
(3,500)                    (7,500)                    (7,500)                    559השתלמויות מורים1815600047
(9,000)                    (3,000)                    (9,000)                    551הכשרת מורים1815600522
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    559הכשרת מורים1815600522
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ס באופן מיטבי | 280214 פעילויות בית ספריות (המשך) ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה" 28 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(10,000)                     -                            (10,000)                  551ציוד חממה1815600931
(3,000)                    (5,000)                    (5,000)                    559ציוד חממה1815600931
(9,800)                    (9,800)                    (9,800)                    551ציוד מעבדה1815600932
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    559ציוד מעבדה1815600932
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    559מגמת תיאטרון1815611780
(110,000)                (80,000)                  (85,000)                  551יוזמות חינוכיות1815611781
(40,000)                  (35,000)                  (35,000)                  559יוזמות חינוכיות1815611781
(2,000)                    (600)                          -                            551חומרים סדנת קרמיקה1815630740
(1,000)                       -                               -                            551ציוד סדנת קרמיקה1815630930
(12,000)                  (4,500)                    (12,000)                  551מדעים וסביבה1815670780
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    559מדעים וסביבה1815670780

(633,500)                (522,600)                (603,500)                סה"כ

ס באופן מיטבי | 280215 פעילויות חוץ בית ספר ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה" 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(170,000)                (160,000)                (99,000)                  551טיול שנתי1815600030
(275,000)                (461,000)                (461,000)                559טיול שנתי1815600030
(70,000)                  (70,000)                  (65,000)                  551סיורים חד יומיים1815600031
(15,000)                  (20,000)                  (20,000)                  559סיורים חד יומיים1815600031

(530,000)                (711,000)                (645,000)                סה"כ

ס באופן מיטבי | 280216 פרויקטים מיוחדים ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה" 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  551מגמת תיאטרון1815611780
(3,000)                       -                            (6,000)                    551ציוד מגמת תיאטרון1815611931
(6,000)                    (5,000)                    (11,000)                  551מגמת תקשורת כללי1815650780
(9,000)                    (7,000)                    (7,000)                    559מגמת תקשורת כללי1815650780
(9,000)                    (16,000)                  (7,000)                    551מעבדת אלקטרוניקה1815650781
(1,000)                    (3,000)                    (3,000)                    559מעבדת אלקטרוניקה1815650781
(9,000)                       -                            (9,000)                    551ציוד מגמת תקשורת1815650930
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    559ציוד מגמת תקשורת1815650930
(6,000)                       -                            (8,000)                    551ציוד מעבדת אלקטרוניקה1815650931
(9,000)                    (7,000)                    (7,000)                    559ציוד מעבדת אלקטרוניקה1815650931
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ס באופן מיטבי | 280216 פרויקטים מיוחדים (המשך) ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה" 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                               -                            (5,000)                    551ציוד מגמת מוסיקה1815690930
   -                            (5,000)                    (5,000)                    559ציוד מגמת מוסיקה1815690930

(66,000)                  (57,000)                  (82,000)                  סה"כ

ס מבואות הנגב | 2803 התכנית לחדשנות חינוכית | 28031 בית ספר חושב ופועל אדם חברה סביבה | 280311 חינוך בסביבה טכנולוגית מתקדמת 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 300,000                   300,000                   300,000                  551תמיכת המועצה בביה''ס1315620710
 200,000                   200,000                   200,000                  559תמיכת המועצה בביה''ס1315620710
תשתיות1815620750 (22,000)                  (15,000)                  (20,000)                  551תוכנית לחדשנות חינוכית - 
תשתיות1815620750 (13,000)                  (15,000)                  (15,000)                  559תוכנית לחדשנות חינוכית - 
ספק אינטרנט1815620754 (94,000)                  (10,000)                  (10,000)                  551תוכנית לחדשנות חינוכית - 
ספק אינטרנט1815620754 (46,000)                  (10,000)                  (10,000)                  559תוכנית לחדשנות חינוכית - 
(40,000)                  (25,000)                  (30,000)                  551תוכנית לחדשנות חינוכית - ציוד1815620930
(10,000)                  (20,000)                  (20,000)                  559תוכנית לחדשנות חינוכית - ציוד1815620930

                 500,000                 500,000                 500,000הכנסות
                (225,000)                  (95,000)                (105,000)הוצאות
 275,000                   405,000                   395,000                  סה"כ

ס מבואות הנגב | 2803 התכנית לחדשנות חינוכית | 28031 בית ספר חושב ופועל אדם חברה סביבה | 280312 חינוך חדשני 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(169,000)                (158,000)                (122,000)                551תוכנית לחדשנות חינוכית-מט''ח1815620751
(81,000)                  (60,000)                  (60,000)                  559תוכנית לחדשנות חינוכית-מט''ח1815620751
(17,000)                  (17,000)                  (17,000)                  551תוכנית לחדשנות חינוכית-תוכנות והדרכות1815620781
(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  559תוכנית לחדשנות חינוכית-תוכנות והדרכות1815620781

(287,000)                (255,000)                (219,000)                סה"כ
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ס מבואות הנגב | 2805 פרויקטים ייחודיים | 28051 פרויקטים ייחודיים בהתאם לתכנית ביה"ס  | 280511 מסע לפולין 28 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 20,000                       -                               -                            551משרד החינוך-מסע לפולין1315400920
(20,000)                     -                               -                            551הוצאות מלגה נסיעה לפולין1815600516
(7,000)                    (4,500)                    (4,000)                    551הכנות מסע פולין1815610780
(1,000)                    (6,000)                    (6,000)                    559הכנות מסע פולין1815610780

 20,000                       -                               -                            הכנסות
(28,000)                  (10,500)                  (10,000)                  הוצאות
(8,000)                    (10,500)                  (10,000)                  סה"כ

ס מבואות הנגב | 2806 המרכז החברתי | 28061 מספר תלמידים משתתפים רב  | 280611 פעילות המרכז 28 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 210,000                   264,000                   210,000                  551הכנסות הורים1315640420
 140,000                   140,000                   140,000                  559הכנסות הורים1315640420
(120,000)                (120,000)                (120,000)                551הסעות1815640710
(74,000)                  (74,000)                  (74,000)                  559הסעות1815640710
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    551חומרים מתכלים1815640720
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    559חומרים מתכלים1815640720
(10,000)                  (10,000)                  (8,000)                    551מרכז חברתי- אחזקה1815640750
(9,000)                    (5,000)                    (5,000)                    559מרכז חברתי- אחזקה1815640750
   -                            (20,000)                  551אבטחה מרכז חברתי1815640754
(8,000)                    (8,000)                    559אבטחה מרכז חברתי1815640754
פעילויות תרבות1815640780 (93,000)                  (93,000)                  (75,000)                  551מרכז חברתי-
פעילויות תרבות1815640780 (16,000)                  (16,000)                  (16,000)                  559מרכז חברתי-
(8,000)                    (8,000)                    (5,000)                    551שונות- מרכז חברתי1815640782
(3,000)                    (2,000)                    (2,000)                    559שונות- מרכז חברתי1815640782
ציוד יסודי1815640930 (8,000)                    (8,000)                    (5,000)                    551מרכז חברתי-
ציוד יסודי1815640930 (1,000)                    (2,000)                    (2,000)                    559מרכז חברתי-

 350,000                   404,000                   350,000                  הכנסות
(350,000)                (354,000)                (348,000)                הוצאות
   -                             50,000                     2,000                      סה"כ

            17,334,128            18,290,010            19,328,115הכנסות
           (17,334,128)           (18,290,010)           (19,328,115)הוצאות

   -                               -                               -                            סה"כ מבואות הנגב
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נה
מ

  -
ב 

נג
 ה

ני
יצ

- נ
ך 

נו
חי

בית ספר
544,480ינואר אוגוסט תשע"ט )551 תלמידים) לפי 100% * 1694 ₪

388,914ספטמבר דצמבר תש"פ )לפי תשע"ט ) לפי 100% * 1694 ₪
933,394סה"כ מנה

התמחויות
אוגוסט תשע"ט )551 תלמידים) לפי 100% * 100 ₪ 32,142ינואר - 
22,958ספטמבר-דצמבר תש"פ ) לפי תשע"ט) לפי 100% * 100 ₪

55,100סה"כ

כ מנה 2019 988,494סה"

110,000תיקצוב בגין מורת רוחב תשע"ט

           12,382תוספת מיוחדת פרויקט בואו נכיר- תשע"ט

           71,595העברה משנת 2018

2019 כ מנה  1,182,471סה"

בי"ס "ניצני הנגב"
מנה 2019

בית ספר
513,847ינואר אוגוסט תשע"ח )520 תלמידים) לפי 100% * 1694 ₪

388,914ספטמבר דצמבר תשע"ט )551 תלמידים ) לפי 100% * 1694 ₪
902,761סה"כ מנה

התמחויות
אוגוסט תשע"ח )520 תלמידים) לפי 100% * 500 ₪ 151,667ינואר - 

22,958ספטמבר-דצמבר תשע"ט) 551 תלמידים) לפי 100% * 100 ₪
174,625סה"כ

כ מנה 2018 1,077,386סה"

כיתות א+ד   - 220,000תיקצוב בגין מורת רוחב תשע"ח

           12,382תוספת מיוחדת פרויקט בואו נכיר- תשע"ח

         275,722העברה משנת 2017

         135,089יתרת ביצוע סופי מועצה 2017
           78,300יתרת ביצוע סופי קרן 2017 )לא לחישוב- יוחזר ע"י עודפי הקרן)

2018 כ מנה  1,720,579סה"
           71,595העברה לשנת 2019

      1,648,984מתוקצב בפועל

בי"ס "ניצני הנגב"
עדכון מנה 2018

₪ 100ט יעמוד חלק המנה בגין התמחויות על סך "החל משנת תשע
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ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף | 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 2901110 תמיכות משרד החינוך ואחרות 290 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 248,000                   258,500                   250,000                  71מ.החינוך-בי"ס יסודים1313200920
 190,000                   200,000                   200,000                  79מ.החינוך-בי"ס יסודים1313200920
 60,000                     60,000                     60,000                    71משרד החינוך תוספת ניהול עצמי1313200928
 40,000                     40,000                     40,000                    79משרד החינוך תוספת ניהול עצמי1313200928
 670,000                   667,000                   610,000                  71הכנסות תשלומי הורים1313210412
 220,000                   100,000                   100,000                  79הכנסות תשלומי הורים1313210412
   -                             146,000                   145,000                  79הכנסות הורים השאלת ספרים1313210413
   -                             21,000                     21,000                    79מלגות משרד החינוך1313210925
   -                            (65,000)                     -                            79העברה לתבר1813200910
(10,700)                  (7,900)                    (10,000)                  71ציוד לימודי1813200740
(4,800)                    (10,000)                  (6,000)                    79ציוד לימודי1813200740
   -                            (21,000)                  (21,000)                  71חלוקת מלגות ממשרד החינוך1813200850
(60,515)                  (62,448)                  (65,853)                  71השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי1813200871
(43,225)                  (47,038)                  (47,038)                  79השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי1813200871
(115,965)                (117,545)                (123,413)                71השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי1813200872
(82,832)                  (88,152)                  (88,152)                  79השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי1813200872
(2,070)                    (2,950)                    (21,500)                  71עזרי לימוד וספרי לימוד1813210010
(146,900)                (125,000)                (130,000)                79עזרי לימוד וספרי לימוד1813210010
(13,420)                  (17,000)                  (20,000)                  71טיולים1813210028
(77,000)                  (80,000)                  (80,000)                  79טיולים1813210028
(5,200)                    (6,500)                    (6,100)                    71מסיבת סיום כיתות ו1813210029
(9,500)                    (1,500)                    (3,000)                    71ציוד משרדי1813210741
(7,500)                    (10,000)                  (10,000)                  79ציוד משרדי1813210741
(4,500)                    (3,000)                    (4,500)                    71פינת חי1813260780
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    79פינת חי1813260780
(26,000)                  (27,500)                  (28,000)                  79בטוח תלמידים1817500440

 1,428,000                1,492,500                1,426,000               הכנסות
(612,127)                (694,533)                (666,556)                הוצאות
 815,873                   797,967                   759,444                  סה"כ

תקציב
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף | 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 2901120 כח אדם 290 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(1,600)                    (1,700)                    (2,000)                    71טלפון1813200540
(1,200)                    (1,500)                    (1,500)                    79טלפון1813200540
(713,700)                (709,100)                (553,500)                71השתתפות בקרן בני שמעון-שכר1813200810
(471,850)                (306,800)                (393,700)                79השתתפות בקרן בני שמעון-שכר1813200810
(198,000)                (198,000)                (175,000)                71קרן קרב הורים1813210760
(132,000)                (100,000)                (120,000)                79קרן קרב הורים1813210760

(1,518,350)             (1,317,100)             (1,245,700)             סה"כ

ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף J33| 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 2901130 הנהלה וכלליות 290 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                               -                             391,751                  71החזר מקרנות1591900590
מבנה נקיון)1813200002 (20,000)                  (20,000)                  (25,000)                  71חומרים(
מבנה נקיון)1813200002 (25,000)                  (25,000)                  (25,000)                  79חומרים(
(1,500)                    (600)                       (2,000)                    71ספריה פדגוגית1813200008
(1,500)                    (2,000)                    (2,000)                    79ספריה פדגוגית1813200008
(16,000)                  (15,000)                  (16,000)                  71צילום מסמכים1813200012
(15,000)                  (15,000)                  (15,000)                  79צילום מסמכים1813200012
(1,000)                    (500)                       (1,000)                    71דואר1813200020
(500)                       (700)                       (500)                       79דואר1813200020
(2,000)                    (1,300)                    (2,000)                    71אירוח וכיבוד1813200511
(2,000)                    (2,000)                    (1,500)                    79אירוח וכיבוד1813200511
(1,000)                       -                            (3,000)                    71מתנות1813200514
(1,000)                    (2,000)                    (1,000)                    79מתנות1813200514
(5,000)                    (5,700)                    (6,000)                    71כיבוד במשרד1813200515
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    79כיבוד במשרד1813200515
(2,000)                    (2,700)                    (2,000)                    71קלאב קאר 1813200534311142
(1,000)                    (1,000)                    (2,000)                    79קלאב קאר 1813200534311142
(15,000)                  (8,200)                    (15,000)                  71תחזוקת מחשבים1813200742
(5,000)                    (10,000)                  (9,000)                    79תחזוקת מחשבים1813200742
(2,000)                    (3,000)                    (3,000)                    71בטיחות1813200759
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    79בטיחות1813200759
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ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף J33| 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 2901130 הנהלה וכלליות (המשך) 290 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(35,000)                  (4,800)                    (5,000)                    71הוצאות אחרות1813200780
(5,000)                    (25,000)                  (5,000)                    79הוצאות אחרות1813200780
(5,000)                    (1,500)                    (5,000)                    71רכוש קבוע בית ספר1813200930
(5,000)                    (10,000)                  (5,000)                    79רכוש קבוע בית ספר1813200930
(30,000)                     -                            (30,000)                  71רכוש קבוע  מחשבים1813200931
(5,000)                    (20,000)                  (5,000)                    79רכוש קבוע  מחשבים1813200931
(267,297)                (50,000)                  (334,866)                71רזרבה1813200960
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    79הוצאות עודפות1813200970
(20,000)                  (53,500)                  (50,000)                  71תחזוקה שוטפת ביה"ס1813210757
(40,000)                  (30,000)                  (30,000)                  79תחזוקה שוטפת ביה"ס1813210757
   -                               -                            (65,000)                  71שדרוג סביבות הלמידה1813211750
(1,000)                       -                            (1,000)                    79ביטוח מחשבים1813220440

   -                               -                             391,751                  הכנסות
(540,797)                (320,500)                (677,866)                הוצאות
(540,797)                (320,500)                (286,115)                סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(11,700)                  (13,300)                  (12,500)                  71חגים וארועים1813210027
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    79חגים וארועים1813210027

(12,700)                  (14,300)                  (13,500)                  סה"כ

ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס  | 2903140 הזמנת פעילויות העשרה לתלמידים 290 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(4,000)                    (12,000)                  (12,000)                  71פעילות ילדים1813200754
(7,500)                    (6,500)                    (7,000)                    79פעילות ילדים1813200754
(32,820)                  (25,500)                  (16,500)                  71סל תרבות1813210026
(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  79סל תרבות1813210026

(64,320)                  (64,000)                  (55,500)                  סה"כ

ס ניצני הנגב | 29020 חינוך לערכים ולמורשת | 290210 הכרת מורשת ישראל וחינוך התלמידים לערכים 290 ביה"
  | 2902120 המשך הפעלת תוכנית לימודים בנושא חגים ומפתח הלב לכלל תלמידי ביה"ס
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ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 29031100 מאבטח 290 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 36,500                     38,000                     30,000                    71השתת.המשטרה בשמירה1317100990
 20,000                     25,000                     20,000                    79השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(73,000)                  (60,000)                  (50,000)                  71אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(32,500)                  (34,000)                  (34,000)                  79אבטחת מוסדות חינוך1817100750

                   56,500                   63,000                   50,000הכנסות
                (105,500)                  (94,000)                  (84,000)הוצאות
(49,000)                  (31,000)                  (34,000)                  סה"כ

ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 29031110 זה"ב 290 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(3,000)                    (3,500)                    (3,500)                    71זהירות בדרכים1813200029
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    79זהירות בדרכים1813200029

(4,000)                    (4,500)                    (4,500)                    סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(4,000)                    (1,800)                    (10,000)                  71השלמויות מורים1813200520
(10,000)                  (20,500)                  (10,000)                  79השלמויות מורים1813200520

(14,000)                  (22,300)                  (20,000)                  סה"כ
ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290310 תחושת מוגנות ושייכות להורי ביה"ס  | 2903320 אתר בית הספר 290 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(7,605)                    (9,000)                    (9,000)                    79אתר בית הספר1813210758

(7,605)                    (9,000)                    (9,000)                    סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(50,000)                  (43,000)                  (68,000)                  71גינון1813200042
(30,000)                  (46,000)                  (45,000)                  79גינון1813200042

(80,000)                  (89,000)                  (113,000)                סה"כ

ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290320 תחושת מוגנות ושייכות לצוות ביה"ס   290 ביה"
| 2903220 השתלמויות בית ספריות וטיול גיבוש למורים וצוות מנהלה

ס ניצני הנגב | 29050 עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס 290 ביה"
 | 290510 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 2905140 הכנסת קבלן גינון חיצוני



54

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
יב

קצ
ת

 -
ב 

נג
 ה

ני
יצ

- נ
ך 

נו
חי מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(119,000)                (119,000)                (119,000)                71עבודות נקיון1813200750
(85,000)                  (82,000)                  (85,000)                  79עבודות נקיון1813200750

(204,000)                (201,000)                (204,000)                סה"כ

ס של החופש הגדול | 2906110 ביה"ס של החופש הגדול ס של החופש הגדול | 290610 ביה" ס ניצני הנגב | 29060 ביה" 290 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 25,500                     20,100                     20,100                    71הכנסות הורים ביהס של הקיץ1313220420
 40,855                     37,000                     37,000                    71משרד החינוך ביהס של הקיץ1313220920
(2,850)                    (5,400)                    (5,400)                    71קבלניות ביהס של הקיץ1813220750
(9,420)                    (11,000)                  (11,000)                  71פעילות ביהס של הקיץ1813220780
(5,000)                    (5,300)                    (5,500)                    71מזון ביה"ס של הקיץ1813220781
(35,350)                  (28,000)                  (28,000)                  71השתתפות בקב"ש-שכ"ע ביהס של הקיץ1813220820

 66,355                     57,100                     57,100                    הכנסות
(52,620)                  (49,700)                  (49,900)                  הוצאות
 13,735                     7,400                       7,200                      סה"כ

ס ניצני הנגב | 29050 עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס 290 ביה"
י קבלן חיצוני  | 290510 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 2905170 ניקיון ביה"ס ע"
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ס ניצני הנגב | 29070 כיתת תקשורת | 290710 כיתת תקשורת | 2907110 כיתת תקשורת 290 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 57,480                       -                             44,600                    71אגרת חוץ כיתת תקשורת1313310430
   -                             44,600                     44,600                    79אגרת חוץ כיתת תקשורת1313310430
 28,500                     53,000                     50,000                    71משרד החינוך כיתת תקשורת1313310920
 16,400                     30,000                     30,000                    79משרד החינוך כיתת תקשורת1313310920
(2,000)                    (1,800)                    (2,000)                    71ציוד משרדי כיתת תקשורת1813310740
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    79ציוד משרדי כיתת תקשורת1813310740
(17,500)                  (16,000)                  (20,000)                  71הזנה כיתת תקשורת1813310752
(8,700)                    (14,000)                  (14,000)                  79הזנה כיתת תקשורת1813310752
(19,000)                  (36,500)                  (47,000)                  71שמירה כיתת תקשורת1813310753
(12,500)                  (20,000)                  (20,000)                  79שמירה כיתת תקשורת1813310753
(2,000)                    (6,100)                    (5,000)                    71הוצאות אחרות כיתת תקשורת1813310781
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    79הוצאות אחרות כיתת תקשורת1813310781
(2,000)                       -                            (2,000)                    71ציוד כיתת תקשורת1813310930
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    79ציוד כיתת תקשורת1813310930
(13,500)                  (16,100)                  (10,000)                  71השתת המועצה בשכע חופשות כיתת תקשורת1813311820
(3,000)                    (1,000)                    (7,000)                    79השתת המועצה בשכע חופשות כיתת תקשורת1813311820

 102,380                   127,600                   169,200                  הכנסות
(86,200)                  (117,500)                (133,000)                הוצאות
                   16,180                   10,100                   36,200סה"כ

 1,653,235                1,740,200                2,094,051               הכנסות
(3,302,219)             (2,997,433)             (3,276,522)             הוצאות
(1,648,984)             (1,257,233)             (1,182,471)             סה"כ ניצני הנגב
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קרן בני שמעון
ס ניצני הנגב | 2901 חינוך והוראה | 29011 הוראה מיטבית | 290111 שכר עבודה ונלוות מורים 29 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 713,700                   709,100                   553,500                  571תמיכת מועצה בבתי ספר1313200710
 471,850                   306,800                   393,700                  579תמיכת מועצה בבתי ספר1313200710
   -                             78,300                       -                            571החזר מעודפים שנים קודמות1599200510
(684,000)                (756,400)                (522,500)                571משכורת1813200110
(452,500)                (286,300)                (373,200)                579משכורת1813200110
(1,500)                    (3,000)                    (3,000)                    571מתנות1813200514
(1,350)                    (1,500)                    (1,500)                    579מתנות1813200514
(27,500)                  (28,000)                  (28,000)                  571רכב אוסי מוריץ 181320053398-432-38
(17,500)                  (19,000)                  (19,000)                  579רכב אוסי מוריץ 181320053398-432-38
(700)                          -                               -                            571טלפון1813200540
(500)                          -                               -                            579טלפון1813200540

 1,185,550                1,094,200                947,200                  הכנסות
(1,185,550)             (1,094,200)             (947,200)                הוצאות

ס ניצני הנגב | 2902 בי"ס של הקיץ | 29021 בי"ס של הקיץ | 290121 בי"ס של הקיץ 29 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ס של הקיץ1313220710  35,350                     28,000                     28,000                    571השתתפות המועצה שכ''ע ביה''
ס של הקיץ1813220110 (35,350)                  (28,000)                  (28,000)                  571שכ''ע ביה''

ס ניצני הנגב | 2903 כיתת תקשורת | 29031 כיתת תקשורת | 2903111 כיתת תקשורת 29 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ע חופשות כיתת תקשורת1313311710  13,500                     16,100                     10,000                    571השתת המועצה שכ"
ע חופשות כיתת תקשורת1313311710  3,000                       1,000                       7,000                      579השתת המועצה שכ"
ע הוראה חופשות כיתת תקשורת1813311110 (13,500)                  (16,100)                  (10,000)                  571שכ"
ע הוראה חופשות כיתת תקשורת1813311110 (3,000)                    (1,000)                    (7,000)                    579שכ"

 16,500                     17,100                     17,000                    הכנסות
(16,500)                  (17,100)                  (17,000)                  הוצאות

 1,237,400                1,139,300                992,200                  הכנסות
(1,237,400)             (1,139,300)             (992,200)                הוצאות
   -                                         -                                         -                                      סה"כ ניצני הנגב
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בית ספר
אוגוסט תשע"ח  )468 תלמידים) לפי 100% * 1694 ₪ 462,462ינואר - 

359,269ספטמבר - דצמבר תשע"ט )509 תלמידים) לפי 100% * 1694 ₪
821,731סה"כ מנה

התמחויות
אוגוסט תשע"ח   )468 תלמידים) לפי 100% * 500 ₪ 136,500ינואר - 

21,208ספטמבר-דצמבר תשע"ט  )509 תלמידים) לפי 100% * 100 ₪
157,708סה"כ

כ מנה 2018 979,440סה"

         333,983העברה משנת 2017

         168,641ביצוע סופי 2017 מועצה
          16,253-ביצוע סופי 2017 קרן בני שמעון 

2018 1,465,811סך הכל מנה 

      1,360,775מתוקצב בפועל
         105,036העברה לשנת 2019

ס יובלי הנגב בי"
עדכון מנה 2018

₪ 100יות על סך ט יעמוד חלק המנה בגין התמחו"החל משנת תשע

בית ספר
אוגוסט תשע"ט  )509 תלמידים) לפי 100% * 1694 ₪ 502,977ינואר - 
359,269ספטמבר - דצמבר תש"פ )לפי תשע"ט) לפי 100% * 1694 ₪

862,246סה"כ מנה

התמחויות
אוגוסט תשע"ט   )509 תלמידים) לפי 100% * 100 ₪ 29,692ינואר - 

21,208ספטמבר-דצמבר תש"פ  )לפי תשע"ט) לפי 100% * 100 ₪
50,900סה"כ

כ מנה 2019 913,146סה"

         110,000תיקצוב בגין מורת רוחב תשע"ט

         105,036העברה משנת 2019

2019 1,128,182סך הכל מנה 

ס יובלי הנגב בי"
מנה 2019
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ס יובלי הנגב | 34010 ניהול שוטף |340110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 3401110 תמיכות משרד החינוך ואחרות 340 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

קנסות ונדליזם1313200692    -                             463                            -                            91הכנסות הורים-
 210,000                   236,799                   252,586                  91מ.החינוך-בי"ס יסודים1313200920
 150,000                   185,974                   185,974                  99מ.החינוך-בי"ס יסודים1313200920
 56,350                     58,601                     55,910                    91משרד החינוך תוספת ניהול עצמי1313200928
 40,250                     39,936                     39,936                    99משרד החינוך תוספת ניהול עצמי1313200928
 15,000                    91משרד החינוך  מענקים שונים1313210922
 570,000                   577,230                   478,142                  91הכנסות תשלומי הורים1313210412
 200,000                   215,242                   215,242                  99הכנסות תשלומי הורים1313210412
 103,520                   103,520                  99הכנסות הורים השאלת ספרים1313210413
 16,000                     16,000                     16,000                    91מלגות משרד החינוך1313210925
(16,000)                  (16,000)                  (16,000)                  91חלוקת מלגות ממשרד החינוך1813200850
(54,600)                  (56,344)                  (60,101)                  91השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי1813200871
(39,000)                  (48,492)                  (48,492)                  99השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי1813200871
(122,270)                (106,056)                (112,633)                91השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי1813200872
(87,340)                  (80,452)                  (80,452)                  99השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי1813200872
(15,000)                  (14,000)                  (15,000)                  91עזרי לימוד וספרי לימוד1813210010
(130,000)                (130,000)                (130,000)                99עזרי לימוד וספרי לימוד1813210010
(82,000)                  (70,000)                  (75,000)                  91טיולים1813210028
   -                            (15,000)                  (16,000)                  99טיולים1813210028
(30,000)                  (30,000)                  (20,000)                  91ציוד לימודי (מורים מקצועיים+מחנכים)1813210740
(20,000)                  (20,000)                  (10,333)                  99ציוד לימודי (מורים מקצועיים+מחנכים)1813210740
   -                            (15,000)                     -                            91הצטיידות מדעים1813210933
(24,000)                  (25,000)                  (25,000)                  99בטוח תלמידים1817500440

 1,242,600                1,448,765                1,347,310               הכנסות
(620,210)                (626,345)                (609,011)                הוצאות
 622,390                   822,420                   738,299                  סה"כ

תקציב
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ס יובלי הנגב | 34010 ניהול שוטף | 340110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 3401120 הנהלה וכלליות 340 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 197,457                  91החזר מקרנות1591900590
מבנה נקיון)1813200002 (14,000)                  (12,000)                  (14,000)                  91חומרים(
מבנה נקיון)1813200002 (10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  99חומרים(
(12,000)                  (15,000)                  (15,000)                  91צילום מסמכים1813200012
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  99צילום מסמכים1813200012
(200)                          -                            (200)                       91דואר1813200020
(200)                       (200)                       (200)                       99דואר1813200020
(2,500)                    (1,732)                    (2,500)                    91מתנות1813200514
(1,500)                    (1,500)                    (1,500)                    99מתנות1813200514
(6,000)                    (5,500)                    (6,000)                    91כיבוד במשרד1813200515
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    99כיבוד במשרד1813200515
(20,000)                  (17,000)                  (20,000)                  91תחזוקת מחשבים1813200742
(14,000)                  (14,000)                  (14,000)                  99תחזוקת מחשבים1813200742
(20,000)                  (18,000)                  (20,000)                  91עב' קבלניות1813200751
(20,000)                  (20,000)                  (10,000)                  99עב' קבלניות1813200751
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    99הוצאות אחרות1813200780
(20,000)                  (19,000)                  (5,000)                    91רכוש קבוע בית ספר1813200930
(18,900)                  (18,900)                  (5,000)                    99רכוש קבוע בית ספר1813200930
(4,000)                    (33,680)                  (4,000)                    91רכוש קבוע  מחשבים1813200931
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    99רכוש קבוע  מחשבים1813200931
(168,560)                   -                            (116,579)                91רזרבה1813200960
   -                            (50,000)                     -                            99רזרבה1813200960
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    99הוצאות עודפות1813200970
(197,457)                99העברה לקרנות1991000981

   -                               -                             197,457                  הכנסות
(353,860)                (455,969)                (265,979)                הוצאות
(353,860)                (455,969)                (68,522)                  סה"כ
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ס יובלי הנגב | 34010 ניהול שוטף | 340110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 3401130 כח אדם 340 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ע בתי ספר יסודיים1813200110 (14,000)                  (670)                       (25,000)                  91שכ"
ע בתי ספר יסודיים1813200110 (10,000)                  (14,000)                  (14,000)                  99שכ"
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    91טלפון1813200540
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    99טלפון1813200540
(800)                       (175)                       (175)                       91טלפון נייד1813200541
(400)                       (125)                       (125)                       99טלפון נייד1813200541
(35,000)                  (33,000)                  (45,000)                  91שכר למדריכים בהתמחויות1813200757
(25,000)                  (30,000)                  (30,000)                  99שכר למדריכים בהתמחויות1813200757
(508,790)                (489,967)                (628,200)                91השתתפות בקרן בני שמעון-שכר1813200810
(367,815)                (446,703)                (416,370)                99השתתפות בקרן בני שמעון-שכר1813200810
(191,000)                (191,000)                (191,000)                91קרן קרב הורים1813210760
(136,250)                (136,250)                (136,250)                99קרן קרב הורים1813210760

(1,298,055)             (1,350,890)             (1,495,120)             סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,000)                  (12,200)                  (12,200)                  91חגים וארועים1813210027
(9,000)                    (9,000)                    (9,000)                    99חגים וארועים1813210027
(13,000)                  (11,500)                  (13,000)                  91מסיבות כיתתיות1813210783
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    99מסיבות כיתתיות1813210783

(40,000)                  (38,700)                  (40,200)                  סה"כ

ס יובלי הנגב | 34020 חינוך לערכים ומורשת | 340210 הכרת מורשת ישראל וחינוך התלמידים לערכים | 3402140 הפעלת תוכנית גשר חי 340 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 3,700                         -                               -                            91סוכנות1313200750

ס יובלי הנגב | 34020 חינוך לערכים ומורשת | 340210 הכרת מורשת ישראל וחינוך התלמידים לערכים 340 ביה"
 | 3402110 הפעלת תוכנית לימודים בנושא חגים ומפתח הלב לכלל תלמידי ביה"ס



| בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר |

61

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

יב
קצ

ת
 -

ב 
נג

 ה
לי

וב
- י

ך 
נו

חי
ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 3403140 הזמנת פעילויות העשרה לתלמידים 340 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  91פעילות ילדים1813200754
(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  99פעילות ילדים1813200754
(40,000)                  (36,000)                  (25,500)                  91סל תרבות1813210026
(8,000)                    (8,000)                    (8,000)                    99סל תרבות1813210026
   -                            (5,000)                    (5,000)                    91תוכניות העשרה לתלמידים1813210756
   -                            (10,000)                  (10,000)                  99תוכניות העשרה לתלמידים1813210756
   -                               -                            (10,000)                  91תכנות קוד ורובוטיקה1813210759
   -                            (8,000)                    (10,000)                  99תכנות קוד ורובוטיקה1813210759

(88,000)                  (107,000)                (108,500)                סה"כ

ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 34031100 מאבטח 340 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 35,000                     35,000                     37,000                    91השתת.המשטרה בשמירה1317100990
 21,000                     21,000                     22,000                    99השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(70,000)                  (76,000)                  (76,000)                  91אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(40,000)                  (40,000)                  (40,000)                  99אבטחת מוסדות חינוך1817100750

 56,000                     56,000                     59,000                    הכנסות
(110,000)                (116,000)                (116,000)                הוצאות

(54,000)                  (60,000)                  (57,000)                  סה"כ

ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 34031110 זה"ב 340 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,550)                    (800)                       (1,550)                    91זהירות בדרכים1813200029
(5,500)                    (5,500)                    (5,500)                    99זהירות בדרכים1813200029

(7,050)                    (6,300)                    (7,050)                    סה"כ

ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 34031120 בטיחות 340 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  91בטיחות1813200759
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    99בטיחות1813200759

(15,000)                  (15,000)                  (15,000)                  סה"כ
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ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340320 תחושת מוגנות ושייכות לצוות ביה"ס | 3403220 השתלמויות בית ספריות וגיבוש לצוות 340 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  91השלמויות מורים1813200520
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    99השלמויות מורים1813200520

(23,000)                  (23,000)                  (23,000)                  סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  91עיצוב מבואות ביה"ס1813210932
(10,000)                  (90,000)                  (10,000)                  99עיצוב מבואות ביה"ס1813210932

(20,000)                  (100,000)                (20,000)                  סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(27,000)                  (27,000)                  (27,000)                  91גינון1813200042
(19,000)                  (19,000)                  (19,000)                  99גינון1813200042

(46,000)                  (46,000)                  (46,000)                  סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(20,000)                  (20,000)                  (20,000)                  91תחזוקה כללית1813200420
(15,000)                  (15,000)                  (20,000)                  99תחזוקה כללית1813200420

(35,000)                  (35,000)                  (40,000)                  סה"כ

ס יובלי הנגב | 34050 עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס  340 ביה"
| 340510 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 3405110 רכישת לוחות בכל מבואות ביה"ס

ס יובלי הנגב | 34050 עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס  340 ביה"
| 340510 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 3405140 הכנסת קבלן גינון חיצוני

ס יובלי הנגב | 34050 עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס 340 ביה"
 | 340510 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 3405160 אב בית עבודות שירות
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ס יובלי הנגב | 34060 ביה"ס של הקיץ | 340610 ביה"ס של הקיץ | 3406110 ביה"ס של הקיץ 340 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 33,660                     28,500                     28,500                    91הכנסות הורים ביהס של הקיץ1313220420
 53,040                     52,488                     52,488                    91משרד החינוך ביהס של הקיץ1313220920
(1,600)                       -                               -                            91הסעות ביהס של הקיץ1813220710
(2,000)                       -                               -                            91חומרים ביהס של הקיץ1813220720
(10,000)                     -                               -                            91קבלניות ביהס של הקיץ1813220750
(25,000)                  (21,000)                  (21,000)                  91פעילות ביהס של הקיץ1813220780
(10,000)                  (9,000)                    (9,000)                    91מזון ביה"ס של הקיץ1813220781
(45,000)                  (36,896)                  (37,000)                  91השתתפות בקב"ש-שכ"ע ביהס של הקיץ1813220820

 86,700                     80,988                     80,988                    הכנסות
(93,600)                  (66,896)                  (67,000)                  הוצאות
(6,900)                     14,092                     13,988                    סה"כ

ס יובלי הנגב | 34070 ביה"ס של החגים | 340710 ביה"ס של החגים | 3407110 ביה"ס של החגים 340 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             5,400                       5,400                      91השתתפות הורים ביה"ס של החגים1313230420
   -                             42,770                     42,770                    91משרד החינוך ביה"ס של החגים1313230921
   -                            (7,248)                    (7,248)                    91השתת בשכע ביה"ס של החגים1813230820
   -                            (350)                       (1,000)                    91פעילות ביה"ס של החגים1813230780

   -                             48,170                     48,170                    הכנסות
   -                            (7,598)                    (8,248)                    הוצאות
   -                             40,573                     39,923                    סה"כ

              1,389,000              1,633,923              1,732,926הכנסות
             (2,749,775)             (2,994,698)             (2,861,108)הוצאות

(1,360,775)             (1,360,775)             (1,128,182)             סה"כ יובלי הנגב
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קרן בני שמעון
ס יובלי הנגב | 3001 חינוך והוראה | 30011 הוראה מיטבית | 3001110 שכר עבודה ונלוות מורים 30 ביה"

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 508,790                   489,967                   628,200                  591תמיכת מועצה בבתי ספר1313200710
 367,815                   446,703                   416,370                  599תמיכת מועצה בבתי ספר1313200710
(480,000)                (462,634)                (600,867)                591משכורת1813200110
(348,000)                (427,533)                (397,200)                599משכורת1813200110
(1,950)                    (1,950)                    (1,950)                    591מתנות1813200514
(700)                       (700)                       (700)                       599מתנות1813200514
(26,420)                  (25,000)                  (25,000)                  591מרים אלגרבלי רכב 18132005364260380
(18,815)                  (18,270)                  (18,270)                  599מרים אלגרבלי רכב 18132005364260380
(420)                       (383)                       (383)                       591טלפון מרים אלגרבלי1813200541
(300)                       (200)                       (200)                       599טלפון מרים אלגרבלי1813200541

 876,605                   936,670                   1,044,570               הכנסות
(876,605)                (936,670)                (1,044,570)             הוצאות

ס יובלי הנגב | 3002 ביה"ס של הקיץ | 30021 ביה"ס של הקיץ | 3002110 ביה"ס של הקיץ 30 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ס של הקיץ1313220710  45,000                     36,896                     37,000                    591השתתפות המועצה שכ''ע ביה''
ס של הקיץ1813220110 (45,000)                  (36,896)                  (37,000)                  591שכ''ע ביה''

ס יובלי הנגב | 3002 ביה"ס של הקיץ | 30021 ביה"ס של הקיץ | 3003110 ביה"ס של החגים 30 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             7,248                       7,248                      591השתת המועצה ביה"ס של החגים1813231110
   -                            (7,248)                    (7,248)                    591שכר ביה"ס של החגים1813220110

 921,605                   980,814                   1,088,818               הכנסות
(921,605)                (980,814)                (1,088,818)             הוצאות

   -                               -                               -                            סה"כ יובלי הנגב
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חינוך פורמלי 
193,681ינואר-אוגוסט תשע"ט 196 תלמידים * 1694 ₪ 

138,343ספטמבר - דצמבר תש"פ )לפי תשע"ט) * 1694 ₪ 
332,024

חינוך בלתי פורמלי 
5,250ינואר-אוגוסט תשע"ט 90 תלמידים * 100 ₪   חצרים

6,183ינואר-אוגוסט תשע"ט 106 תלמידים * 100 ₪   נבטים וכרמים
3,750ספטמבר - דצמבר תש"פ )לפי תשע"ט) * 100 ₪   חצרים

4,417ספטמבר - דצמבר תש"פ )לפי תשע"ט) * 100 ₪   נבטים וכרמים
19,600

90,000ילדי העדה האתיופית תשע"ט

80,800העברה משנת 2018

2019 522,424סך הכל מנה 

בית ספר נווה במדבר
מנה 2019

חינוך פורמלי 
175,894ינואר-אוגוסט תשע"ח 178 תלמידים * 1694 ₪ 

138,343ספטמבר - דצמבר תשע"ט )196 תלמידים) * 1694 ₪ 
314,237

חינוך בלתי פורמלי 
51,917ינואר-אוגוסט תשע"ח 178 תלמידים * 500 ₪ 

3,750ספטמבר - דצמבר תשע"ט )90) * 100 ₪   חצרים
4,417ספטמבר - דצמבר תשע"ט )106) * 100 ₪   נבטים וכרמים

60,083

90,000ילדי העדה האתיופית תשע"ח

464,320מנה 2018

658,532העברה משנת 2017

97,212ביצוע סופי 2017 מועצה
215-ביצוע סופי 2017 קרן בני שמעון 

80,800-העברה לשנת 2019

2018 1,139,050סך הכל מנה 

בית ספר נווה במדבר
עדכון מנה 2018

₪ 100ט יעמוד חלק המנה בגין התמחויות על סך "החל משנת תשע
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360 ביה"ס נווה במדבר | 36010 ניהול שוטף | 360110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 3601110 תמיכות משרד החינוך ואחרות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

תוכנית ניצנים1312510920  90,000                     53,800                     80,400                    61מ.החינוך צהרונים-
תוכנית ניצנים1312510920    -                             53,600                     53,600                    69מ.החינוך צהרונים-
 168,000                   274,220                   274,000                  61מ.החינוך-בי"ס יסודים1313200920
 120,000                   140,000                   140,000                  69מ.החינוך-בי"ס יסודים1313200920
 38,845                     38,845                     38,002                    61משרד החינוך תוספת ניהול עצמי1313200928
 27,745                     27,144                     27,144                    69משרד החינוך תוספת ניהול עצמי1313200928
 298,000                   208,852                   324,319                  61הכנסות תשלומי הורים1313210412
 198,755                   216,212                   216,212                  69הכנסות תשלומי הורים1313210412
 1,500                       1,500                       1,000                      61הכנסות שונות1313210690
   -                             1,000                         -                            69הכנסות שונות1313210691
   -                             12,000                     12,000                    61מלגות משרד החינוך1313210925
 56,000                     56,000                     56,000                    61השתת.המשטרה בשמירה1317100990
 29,000                     29,000                     29,000                    69השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(12,000)                  (12,000)                  (12,000)                  61חלוקת מלגות ממשרד החינוך1813200850
(37,650)                  (38,854)                  (40,850)                  61השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי1813200871
(26,895)                  (29,178)                  (29,178)                  69השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי1813200871
(76,785)                  (73,134)                  (76,555)                  61השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי1813200872
(54,850)                  (54,682)                  (54,682)                  69השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי1813200872

 1,027,845                1,112,173                1,251,677               הכנסות
(208,180)                (207,848)                (213,265)                הוצאות
 819,665                   904,325                   1,038,412               סה"כ

360 ביה"ס נווה במדבר | 36010 ניהול שוטף | 360110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 3601120 כח אדם
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(511,292)                   -                            (162,081)                61השתתפות בקרן בני שמעון-שכר1813200810
(451,100)                (561,152)                (462,924)                69השתתפות בקרן בני שמעון-שכר1813200810
(12,000)                  (12,000)                  (12,000)                  61שכ"ע שפ"י1817300110
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    69שכ"ע שפ"י1817300110

(980,392)                (579,152)                (643,004)                סה"כ

תקציב
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360 ביה"ס נווה במדבר | 36010 ניהול שוטף | 360110 התנהלות שוטפת של בית הספר  | 3601130 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                               -                             491,697                  61החזר מקרנות1591900590
(112,000)                (125,000)                (142,000)                61אחזקת חצר וכיתות1813200006
(70,000)                  (78,000)                  (70,000)                  69אחזקת חצר וכיתות1813200006
(14,000)                  (10,000)                  (10,000)                  61צילום מסמכים1813200012
(8,000)                    (5,500)                    (5,500)                    69צילום מסמכים1813200012
(10,000)                  (13,000)                  (13,000)                  61מינהלה וכלליות1813200032
(8,000)                    (8,000)                    (8,000)                    69מינהלה וכלליות1813200032
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    61כיבוד במשרד1813200515
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    69כיבוד במשרד1813200515
(240)                       (120)                       (140)                       61טלפון1813200540
(120)                       (100)                       (100)                       69טלפון1813200540
   -                               -                            (328,749)                61העברה לתבר בינוי ביהס נווה במדבר1813200911
(3,000)                    (5,000)                    (13,000)                  61רכוש קבוע בית ספר1813200930
(2,000)                    (21,000)                  (5,000)                    69רכוש קבוע בית ספר1813200930
(240,162)                (150,000)                (207,000)                61רזרבה1813200960
(79,110)                  (79,110)                  (79,110)                  61אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(47,000)                  (47,000)                  (47,000)                  69אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(16,000)                  (17,052)                  (17,052)                  69בטוח תלמידים1817500440
   -                            (491,697)                   -                            69העברה לקרן כללית1991000981

   -                               -                             491,697                  הכנסות
                (612,032)             (1,052,979)                (948,051)הוצאות
(612,032)                (1,052,979)             (456,354)                סה"כ

360 ביה"ס נווה במדבר | 36020 חינוך לערכים ומורשת | 360210 חינוך לערכים  | 3602110 חינוך לערכים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(26,000)                  (23,000)                  (26,000)                  61טיולים לימודיים1813200028
(32,000)                  (35,125)                  (35,125)                  69טיולים לימודיים1813200028
(20,000)                  (20,000)                  (20,670)                  61סל תרבות1813210026
(13,100)                  (13,780)                  (13,780)                  69סל תרבות1813210026

(91,100)                  (91,905)                  (95,575)                  סה"כ
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360 ביה"ס נווה במדבר | 36030 אקלים בית ספרי מיטבי | 360210 חינוך לערכים | 3602120 רכישה מרוכזת לתלמיד

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(19,000)                  (20,563)                  (13,100)                  61ציוד תלמידים1813200027
(12,600)                  (13,000)                  (13,000)                  69ציוד תלמידים1813200027
(17,000)                  (17,100)                  (17,000)                  61ארועים מיוחדים וחגים1813200035
(11,255)                     -                            69ארועים מיוחדים וחגים1813200035
(6,000)                    (9,960)                    (45,240)                  61חינוך סביבתי ופינת חי1813200053
(4,000)                       -                            69חינוך סביבתי ופינת חי1813200053
(8,000)                    (8,500)                    (10,660)                  61פעילויות הורים וילדים1813200072
(5,300)                    (5,000)                    (5,000)                    69פעילויות הורים וילדים1813200072

(83,155)                  (74,123)                  (104,000)                סה"כ

360 ביה"ס נווה במדבר | 36030 אקלים בית ספרי מיטבי | 360210 חינוך לערכים | 3602130 מסיבות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(3,300)                    (3,206)                    (3,900)                    61סיום כיתה ו1813200074
(4,770)                    (4,100)                    (3,352)                    61טקס פתיחה/סיום שנה"ל1813200075
(3,180)                    (5,000)                    (5,000)                    69טקס פתיחה/סיום שנה"ל1813200075

(11,250)                  (12,306)                  (12,252)                  סה"כ

360 ביה"ס נווה במדבר | 36030 אקלים בית ספרי מיטבי | 360210 חינוך לערכים | 3602140 תכנית שנתית
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(3,000)                       -                            (3,000)                    61זהירות בדרכים1813200029
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    69זהירות בדרכים1813200029

(6,000)                    (3,000)                    (6,000)                    סה"כ
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360 ביה"ס נווה במדבר | 36030 אקלים בית ספרי מיטבי | 360310 סביבת למידה  | 3603110 אקלים מיטבי
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                               -                            (1,440)                    61ספרי לימוד1813200010
(93,000)                  (96,000)                  (96,000)                  69ספרי לימוד1813200010
(4,140)                    (4,140)                    (4,140)                    61תקשוב1813200038
(4,500)                    (4,500)                    (4,500)                    69תקשוב1813200038
(10,000)                  (22,000)                  (10,000)                  61השתלמות מורים1813200040
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    69השתלמות מורים1813200040
(40,000)                  (48,000)                  (74,000)                  61תל"ן תשלומי הורים1813200781
(26,550)                  (62,000)                  (62,000)                  69תל"ן תשלומי הורים1813200781

(182,190)                (240,640)                (256,080)                סה"כ

ס של הקיץ  | 3606110 ביה"ס של הקיץ 360 ביה"ס נווה במדבר | 36060 ביה"ס של הקיץ | 360610 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 37,500                     37,500                     37,500                    61הכנסות הורים ביהס של הקיץ1313220420
 76,800                     76,800                     76,800                    61משרד החינוך ביהס של הקיץ1313220920
(3,810)                    (3,810)                    (3,810)                    61חומרים ביהס של הקיץ1813220720
(30,000)                  (33,000)                  (33,000)                  61פעילות ביהס של הקיץ1813220780
(12,500)                  (12,500)                  (12,500)                  61מזון ביה"ס של הקיץ1813220781
(60,600)                  (66,568)                  (66,568)                  61השתתפות בקב"ש-שכ"ע ביהס של הקיץ1813220820

 114,300                   114,300                   114,300                  הכנסות
(106,910)                (115,878)                (115,878)                הוצאות
 7,390                      (1,578)                    (1,578)                    סה"כ
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360 ביה"ס נווה במדבר | 36070 ביה"ס של החגים | 360710 ביה"ס של החגים  | 3607110 ביה"ס של החגים

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                             25,201                     25,201                    61משרד החינוך ביה"ס של החגים1313230921
   -                            (1,700)                       -                            61אבטחה ביה"ס של החגים1813230750
   -                            (11,194)                  (11,194)                  61פעילות ביה"ס של החגים1813230780

   -                             25,201                     25,201                    הכנסות
   -                            (12,894)                  (11,194)                  הוצאות
   -                             12,307                     14,007                    סה"כ

              1,142,145              1,251,675              1,882,875הכנסות
             (2,281,209)             (2,390,725)             (2,405,300)הוצאות

(1,139,064)             (1,139,050)             (522,424)                סה"כ נווה במדבר
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קרן בני שמעון
36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36011 שוטף בית ספר | 3601110 כח אדם

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                             16,591                       -                            561הכנסות סייעות1313200691
 511,292                     -                             162,081                  561תמיכת מועצה בבתי ספר1313200711
 451,100                   561,152                   462,924                  569תמיכת מועצה בבתי ספר1313200710
 90,000                     90,000                     80,000                    561תרומה בגין פרוייקט ילדי העדה האתיופית1313200790
 103,708                   103,708                  561החזר מעודפים שנים קודמות1599200510
(920,000)                (771,871)                (251,307)                561משכורת1813200110
(460,000)                (276,757)                (179,505)                569משכורת1813200110
(2,400)                    (2,520)                    (2,500)                    561מתנות1813200514
(1,600)                    (1,600)                    (1,600)                    569מתנות1813200514
   -                            (305)                       (15,000)                  561רכב 78-117-79 רותי רובין1813200535
   -                            (10,000)                  (10,000)                  569רכב 78-117-79 רותי רובין1813200535
(48,500)                     -                            (285,638)                561מדריכים חברתיים1813200755
(207,092)                (207,092)                569מדריכים חברתיים1813200755
תוכנית לימודים נוספת1813270110 (144,300)                (118,864)                (80,681)                  561תל''ן-
תוכנית לימודים נוספת1813270110 (94,500)                  (53,629)                  (51,493)                  569תל''ן-

 1,156,100                771,451                   705,004                  הכנסות
(1,671,300)             (1,442,638)             (1,084,816)             הוצאות
(515,200)                (671,187)                (379,812)                סה"כ

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36011 שוטף בית ספר | 3601120 אחזקת בית ספר
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(6,000)                    (3,000)                    (3,000)                    561ספרייה פדגוגית1813200008
(3,000)                    (2,000)                    (2,000)                    569ספרייה פדגוגית1813200008
(5,000)                    (4,232)                    (5,000)                    561עזרי לימוד +ספרי לימוד1813200010
(6,000)                    (5,000)                    (5,000)                    569עזרי לימוד +ספרי לימוד1813200010
(200)                       (200)                       (200)                       561בולים ודואר1813200020
(400)                       (400)                       (400)                       569בולים ודואר1813200020
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  561חוגים1813200025
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    569חוגים1813200025
   -                               -                            (10,000)                  561יום המחנך1813200073
(5,000)                       -                               -                            569יום המחנך1813200073
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36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36011 שוטף בית ספר | 3601120 אחזקת בית ספר (המשך)
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(900)                          -                            (600)                       561כיבוד1813200515
(600)                       (600)                       (600)                       569כיבוד1813200515
(3,000)                    (3,000)                    (21,200)                  561קלאב קאר 181320053139-166-42
(2,000)                    (10,600)                  (10,600)                  569קלאב קאר 181320053139-166-42
(4,800)                    (4,800)                    (4,800)                    561טלפון1813200540
(2,400)                    (2,400)                    (2,400)                    569טלפון1813200540
(16,800)                  (16,800)                  (16,800)                  561תחזוקת מחשבים1813200742
(13,400)                  (13,400)                  (13,400)                  569תחזוקת מחשבים1813200742
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    561מנהלה וכלליות1813200780
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    569מנהלה וכלליות1813200780
   -                            (39,502)                     -                            561פעילות העשרה תרבות וחברה1813200789
(40,000)                  (20,000)                  (30,000)                  561רכוש קבוע ביה''ס1813200930
   -                            (20,000)                  (20,000)                  569רכוש קבוע ביה''ס1813200930
(7,000)                    (3,500)                    (5,000)                    561רכוש קבוע כיתת מחשבים1813200931
(3,000)                    (3,000)                    (3,000)                    569רכוש קבוע כיתת מחשבים1813200931
(3,000)                       -                            (1,500)                    561מסיבת סיום ופרוייקט כיתה ו1813210029
(1,000)                    (1,500)                    (1,500)                    569מסיבת סיום ופרוייקט כיתה ו1813210029

(145,500)                (175,934)                (179,000)                סה"כ

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36011 שוטף בית ספר | 3601140 חוגים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                       -                               -                            561טיולים1813200028
(132,000)                (141,900)                (162,000)                561מנחי חוגים (חשבוניות)1813200751
(80,000)                  (108,000)                (108,000)                569מנחי חוגים (חשבוניות)1813200751
(12,000)                  (12,000)                  (18,000)                  561השתתפות בהוצאות אחזקת מגרשי ספורט1813200781
(31,000)                  (41,759)                  (40,600)                  561משכורת-חוגים1813210110
(22,000)                  (27,840)                  (29,000)                  569משכורת-חוגים1813210110

(282,000)                (331,499)                (357,600)                סה"כ
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36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36011 שוטף בית ספר | 3601150 ארוחות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(269,300)                (241,277)                (280,000)                561מזון1813200001
(174,300)                (175,000)                (175,000)                569מזון1813200001

(443,600)                (416,277)                (455,000)                סה"כ

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36011 שוטף בית ספר | 3601160 הסעות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(52,000)                  (52,000)                  (55,000)                  561הסעות1813200710
(33,000)                  (37,000)                  (37,000)                  569הסעות1813200710

(85,000)                  (89,000)                  (92,000)                  סה"כ

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36012 הכנסות בלתי פורמאלי | 3601210 הכנסות חוגים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 551,200                   705,256                   634,730                  561הכנסות בגין חוגים1313200411
 169,000                   152,100                   152,100                  569הכנסות בגין חוגים1313200411
 80,000                     80,000                       -                            561הכנסות חצרים בגין הסכם מדריכים1313240690
 12,000                       -                               -                            569הכנסות חצרים בגין הסכם מדריכים1313240690

 812,200                   937,356                   786,830                  סה"כ

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36012 הכנסות בלתי פורמאלי | 3601220 הכנסות ארוחות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 180,000                   252,457                   252,457                  561הכנסות בגין ארוחות1313200412
 140,000                   140,000                   140,000                  569הכנסות בגין ארוחות1313200412

 320,000                   392,457                   392,457                  סה"כ

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36012 הכנסות בלתי פורמאלי | 3601230 הכנסות הסעות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 20,000                     2,000                       14,400                    561הכנסות בגין הסעות1313200413
 13,600                     9,600                       9,600                      569הכנסות בגין הסעות1313200413

 33,600                     11,600                     24,000                    סה"כ
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36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36012 הכנסות בלתי פורמאלי | 3601240 תשלומי הורים מרצון
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 182,000                   251,036                   180,576                  561אגרת תלמידי חוץ1313200410
 123,500                   120,384                   120,384                  569אגרת תלמידי חוץ1313200410

 305,500                   371,420                   300,960                  סה"כ

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36013 ביה"ס של הקיץ | 3601310 ביה"ס של הקיץ
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ס של הקיץ1313220710  60,600                     66,568                     66,568                    561השתתפות המועצה שכ''ע ביה''
ס של הקיץ1813220110 (60,600)                  (66,568)                  (66,568)                  561שכ''ע ביה''

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36013 ביה"ס של הקיץ | 3601410 ביה"ס של החגים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            (20,418)                  (20,418)                  569שכ''ע ביה''ס של החגים1813231110
 11,900                       -                            561קייטנת פסח נווה במדבר1313230420
   -                            (20,418)                  (20,418)                  561שכ''ע ביה''ס של החגים1813220110

   -                             11,900                       -                            הכנסות
   -                            (40,836)                  (40,836)                  הוצאות
   -                            (28,936)                  (40,836)                  סה"כ

 2,688,000                2,562,752                2,275,820               הכנסות
(2,688,000)             (2,562,752)             (2,275,820)             הוצאות

   -                               -                               -                            סה"כ נווה במדבר
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חינוך פורמלי לפי 100%
אוגוסט תשע"ט 165 תלמידים  187,506ינואר - 

125,004ספטמבר דצמבר תש"פ  )לפי תשע"ט) 
312,510סה"כ

חינוך בלתי פורמלי -100%
אוגוסט תשע"ט  165 תלמידים 49,500ינואר - 
33,000ספטמבר-דצמבר תש"פ )לפי תשע"ט)

82,500סה"כ

100% - חינוך על יסודי
אוגוסט תשע"ט 46 תלמידים 55,200ינואר - 

36,800ספטמבר-דצמבר תש"פ )לפי תשע"ט)
92,000סה"כ

2019 487,010סך הכל מנה   

בית ספר תלמוד תורה - שומריה
מנה 2019

חינוך פורמלי לפי 100%
אוגוסט תשע"ח 170 תלמידים  193,188ינואר - 

125,004ספטמבר דצמבר תשע"ט  165 תלמידים
318,192סה"כ

חינוך בלתי פורמלי -100%
אוגוסט תשע"ח 170 תלמידים  51,000ינואר - 

33,000ספטמבר-דצמבר תשע"ט 165 תלמידים
84,000סה"כ

100% - חינוך על יסודי
אוגוסט תשע"ח 37 תלמידים 44,400ינואר - 

36,800ספטמבר-דצמבר תשע"ט 46 תלמידים תלמידים
81,200סה"כ

2018 483,392סך הכל מנה   

         39,352תוספת בגין שיפוצי קיץ ביצוע עצמי

522,744סך הכל  

בית ספר תלמוד תורה - שומריה
עדכון מנה 2018
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 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
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220 בתי ספר | 22010 בתי ספר שאינם מועצתיים | 220120 תלמוד תורה שומריה  | 2201210 השתתפות בתקציב ביה"ס
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(480,980)                (522,744)                (487,010)                1השתתפות המועצה בבי"ס יסודיים1813500810

220 בתי ספר | 22010 בתי ספר שאינם מועצתיים | 220120 תלמוד תורה שומריה  | 2201220 ביה"ס של הקיץ
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 49,170                     70,200                     70,200                    1משרד החינוך ביהס של הקיץ1313220920
(49,170)                  (70,200)                  (70,200)                  1העברה ממשרד החינוך ביה"ס של הקיץ1813220810

220 בתי ספר | 22010 בתי ספר שאינם מועצתיים | 220130 ביה"ס לבנות עצמונה  | 2201310 הכנסות משרד החינוך ואחרות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 118,780                   118,780                   118,780                  1מ.החינוך- בי"ס יסודיים1313510920

220 בתי ספר | 22010 בתי ספר שאינם מועצתיים | 220130 ביה"ס לבנות עצמונה  | 2201320 הוצאות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(118,780)                (118,780)                (118,780)                1העברה ממשרד החינוך לבי"ס יסודיים1813510810

                 167,950                 188,980                 188,980הכנסות
                (648,930)                (711,724)                (675,990)הוצאות

(480,980)                (522,744)                (487,010)                סה"כ בתי ספר בשומריה

תקציב


