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תכנית עבודה מחוברת תקציב: אגף יישובים                                            תקציר מנהלים     

אגף ישובים הוא אגף חדש המוקם במועצה. התשתית להקמתו החלה במחצית השנייה של 
2019 כמחלקה בהובלת עוזרת ראש המועצה וב- 2020 הוא יתבסס כאגף עצמאי.

מטרת האגף היא תיכלול עבודת המועצה פנימה והחוצה - אל מול הישובים ומול התושבים - 
במטרה לתת מענה כולל ורחב יותר לישוב ולתושב.

לאחריות האגף הועברו מרכז הצעירים ותחום הביטחון הקהילתי - תחומים בהם אנו רואים יתרון 
משמעותי לראייה רוחבית של הישובים ולתכלול מגוון פעילויות. בנוסף, תחת אחריות האגף יוקם 

תחום הליווי הכלכלי לישובים, במטרה לעלות מדרגה במתן השרות של המועצה בתחום זה.

עבודת  הגדרת  תהיה  ממנו  שחלק  ארגוני  תהליך  במועצה  יתקיים   2020 של  הראשון  ברבעון 
האגף וממשקיו.

להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2020:

הקמת האגף, הסדרת משרדים לאגף ושגרות עבודה, הגדרת תפקידו הארגוני בתוך המועצה  �
ומול הישובים

חיזוק וביסוס מרכז הצעירים - הקמת מבנה ייעודי למרכז במשותף עם תחום היזמות  �

הפעלת תכנית קש"ת, בשיתוף החינוך החברתי, לעידוד קליטת צעירים מהישובים במערכות  �
החינוך

הטמעת והרחבת תכנית "שמעון בלילות" - סדנאות ומפגשים לבני נוער בנושאים סיכוניים �

ביצוע 1-3 פרויקטים קהילתיים - סביבתיים מועצתיים )תוצרי ההאקתון( �

כניסה לליווי התחום הכלכלי בישובים - מתן ליווי ומענה במספר תחומים �

בברכה,          
איתי זידנברג          

מנהל אגף יישובים          
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1מפגש עם כל הנהלהמפגש הכרות עם  וועד/הנהלה בכל יישוב
מנהל אגף 

יישובים

1סיום גיוס בעלי תפקידיםגיבוש צוות האגף
מנהל אגף 

יישובים

שנתימפגש אחת לחודשמפגשי פורום בינוי קהילתי
מנהל אגף 

יישובים
מפגש של כל תחום )שולחן) במחלקה עם 

נציגי היישוב
שנתילפחות פעמיים בשנה

מנהל אגף 
יישובים

מפגש של מנהלי התחומים )שולחנות) על כל 
יישוב

שנתילפחות פעמיים בשנה
מנהל אגף 

יישובים
המשך ביצוע הפרויקט,  בחירת רעיונות, 

כתיבת תכנית עבודה
החלטה על פרויקטים, תכנית 

עבודה כתובה
1,2

מנהל אגף 
יישובים

1,2ביצוע מפגשביצוע הפרויקטים הנבחרים
מנהל אגף 

יישובים

1גיוס אדם מתאיםהכנסת רכז תחוםפיתוח תחום כלכלי /עסקי באגף
מנהל אגף 

יישובים

1מיפוי כתובהכרות ומיפוי צרכי היישובים
מנהל אגף 

יישובים
הכנסה ומיצוב מנהלי קהילה במושבי 

יחדיו ונבטים
שוטףפגישת עבודה פעם בחודשליווי וסיוע למנהלי קהילה במושבים

מנהל אגף 
יישובים

כתיבת תכנית הכשרה לבעלי תפקידים 
ביישובים

תכנית כתובה של 5 הכשרות 
לפחות

1
מנהל אגף 

יישובים
השתתפות של 8 יישובים 

לפחות
שנתי

מנהל אגף 
יישובים

שנתימשוב מהמשתתפים
מנהל אגף 

יישובים
המשך פיתוח מרכז 

הצעירים
המשך פיתוח מרכז הצעירים

ליווי וסיוע למנהלת מרכז הצעירים, על פי 
תכנית העבודה

עמידה בתכנית העבודה של 
התחום

שנתי
מנהל אגף 

יישובים
השתתפות בישיבות אגפיות להתנעת 

התהליך
3השתתפות ב 100% מהישיבות

מנהל אגף 
יישובים

אחריות על הפקת חוברת תכנית עבודה 
ותקציב

4הפקת חוברת
מנהל אגף 

יישובים

הטמעת עבודה מול תכנית עבודה
המשך הטמעת עבודה מול מדדי ביצוע 

במחלקות המועצה
סיכום חצי שנתי ושנתי של כל 

תכניות העבודה במועצה
3

מנהל אגף 
יישובים

מצוינות בשירות 
לתושב

ביצוע תכנית הכשרה

ניהול ובקרת תהליך 
כתיבת תכניות עבודה

הכנת תכנית עבודה 2021

יצירת פרויקט רוחב מועצתי

המשך הקמה ומיצוב 
אגף יישובים

שיפור הסיוע 
הכלכלי/עסקי ליישובים

פיתוח הנהגות יישוביות
הקמת מערך הדרכה והכשרה לבעלי 

תפקידים

כניסה מיטבית של מנהל אגף יישובים

הכרות ומיפוי צרכי היישובים
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ביצוע מפגשים סדורים עם הנהגות 
היישובים

הכנת המפגש מראש והוצאתו אל הפועל. 
סיכומו וביצוע מעקב אחר ההחלטות 

שהתקבלו

ביצוע של מפגש אחד בכל 
יישוב  לפחות פעם בשנה

שנתי
מנהל אגף 

יישובים

הקמת פורום יושבי ראש יישובים
הכנת המפגש מראש והוצאתו אל הפועל. 

סיכומו וביצוע מעקב אחר ההחלטות 
שהתקבלו

ביצוע של מפגש אחד בכל 
רבעון

שנתי
מנהל אגף 

יישובים

ביצוע מפגשי תושבים
הכנת המפגש מראש והוצאתו אל הפועל. 

סיכומו וביצוע מעקב אחר ההחלטות 
שהתקבלו

ביצוע של מפגש אחד בכל 
יישוב  לפחות פעם בשנה

שנתי
מנהל אגף 

יישובים

1קיום הסדנההכנת הסדנה מראש והוצאתו אל הפועל.קיום סדנת וועדים
מנהל אגף 

יישובים

1,2ביצוע התהליךחשיבה, הכנה וביצוע תהליך אסטרטגיניהול תהליך אסטרטגי 2020
מנהל אגף 

יישובים

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

הגברת תחושת הביטחון 
של התושב

פיתוח תחום ביטחון קהילתי
ליווי וסיוע למנהלת ביטחון קהילתי, על פי 

תכנית העבודה
עמידה בתכנית העבודה של 

התחום
שנתי

מנהל אגף 
יישובים

שנתימשרד אגףהסדרת משרד לצוות האגף
מנהל אגף 

יישובים
מנכ"ל

3נהלי עבודה כתוביםהגדרת שגרות עבודה לאגף
מנהל אגף 

יישובים
צוות האגף

הגדרת מיקום אגף הישובים במרכז ההפעלה 
)תא יישובים)

2מסמך מאושר
מנהל אגף 

יישובים
מנכ"ל, יועץ חיצוני

2נהלי עבודה כתוביםהגדרת נהלי עבודה לתא יישובים
מנהל אגף 

יישובים
מנכ"ל, יועץ חיצוני

מצוינות בשירות 
לתושב

גיבוש צוות האגף ונהלי עבודההקמת אגף יישובים

סיוע לראש המועצה 
בשיתוף פעולה עם 
הנהגות הישובים 

והתושבים

סיוע לראש המועצה 
פיתוח תהליכים 

אסטרטגים למועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

שיפור קשרי הגומלין 
בזמן חירום בין המועצה 

ליישובים

הכנסת אגף יישובים למערך המוכנות 
לחירום

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב
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2הגעה של כ70% מהמתגייסים קיום כנס מתגייסים מועצתי
מנהלת 

מרכז צעירים
 אגף חינוך

חיזוק הקשר בין מלגאי מרכז הצעירים 
לישובים

 51,2,3 מלגאים מעורבים
מנהלת 

מרכז צעירים
מפעל הפיס, ישובים

2הגעה ל80% מהקומונות ביקור בקומונות הש"ש של המועצה
ר. מעורבות 

חברתית
אגף חינוך

חשיפת המרכז

הפצת מיילים של מרכז הצעירים, המשך 
פרסומים בכל המדיות, תחזוק עמוד 

הפייסבוק והאינסטגרם, יצירת פרסומים 
ממומנים

הגדלת רשימות התפוצה 
והלייקים

שנתי
מלגאי 

שיווק ומדיה

ישובים, מ. תוכן ומדיה 
)נועה זמסקי), החכ"ל 

)דף לפני המדבר)

 ריכוז ופיתוח מלגות המועצה
 ריכוז שעות המלגה של מלגאי פר"ח ומפעל 

הפיס, ניהול מלגאי מרכז הצעירים
שנתידיווח על כל הפרויקטים שבוצעו

ר. מעורבות 
חברתית

פר"ח, מפעל הפיס קרן 
גרוס, מנהלי קהילות

קיום קורס הכוונה לקראת לימודיםתמיכה בהכוונה לקראת לימודים
השתתפות של לפחות 10 

צעירים
שנתי

מנהלת 
מרכז צעירים

קרן גרוס, מעברים, שער 
I decide הנגב, חברת

קיום קורס אנגלית מדוברתהנגשת קורסי אנגלית
השתתפות של  לפחות 10 

צעירים
2

מנהלת 
מרכז צעירים

מעברים, בית ספר 
ברלינגטון

 הנגשת קורס פסיכומטרי לצעירי 
במועצה

  קיום קורס פסיכומטרי מועצתי
השתתפות של לפחות 10 

צעירים
1

מנהלת 
מרכז צעירים

ezway

יעוץ פרטניים למציאת כיוון לימודי
יעוץ פרטני של מעברים שיתקיים במועצה / 

מרכז הצעירים
ליווי של לפחות 10 צעירים 

ברבעון
שנתי

מנהלת 
מרכז צעירים

מעברים

הפיכת פאב חצרים ל"פאב מועצתי"
 בניית תכנית עם חצרים של הטבות, וליינים 

יעודיים לצעירי המועצה
קיומה של תכנית שנתית מול 

הפאב
שנתי

מנהלת 
מרכז צעירים

פאב חצרים, מחלקת 
תרבות

שנתי6 אירועים בשנהאירועים קטנים בסבב יישוביםעידוד תרבות מקומית צעירה
מנהלת 

מרכז צעירים

אגף תרבות וספורט, המשרד 
לפיתוח הנגב והגליל, שוויון 

חברתי, מפעל הפיס

 הגדלת אירועי התרבות המכוונים 
לצעירים במועצה על פי פילוח

2 אירועי שיא בשנה
קיומם של 2 האירועים 

והשתתפות של כ-100 צעירים
שנתי

ר. מעורבות 
חברתית

מח' תרבות, המשרד 
לשיוויון חברתי

פיתוח תוכניות קבוצתיות ופרטניותהתבססות וקידום תכנית "בשבילי"
טיפול בכ-20 צעירים  בני 

המועצה
שנתי

רכזת 
התוכנית

משרד הרווחה, האגף 
לשירותים חברתיים

שנתי2 סדנאות בשנהחשיפה לעולם התעסוקה ופיתוח מיומנויות
מנהלת 

מרכז צעירים
ישובים, שער הנגב, 

מעברים
1.קיום כנס משתחררים מועצתי 

2. יצירת לוח עבודה מועדפת
3. חיזוק הקשר עם מעסיקים באזור לקידום 

תעסוקה לצעירים

השתתפות של 15 משתתפים 
לפחות

שנתי
מנהלת 

מרכז צעירים
מעברים, שער הנגב, נגב 

גליל, קרן גרוס

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

הנגשת מענים להכוונה מקצועית

קידום תרבות צעירה 
במועצה

פיתוח וקידום ממשקי יצירת קשר עם 
צעירי המועצה מיצוב מרכז הצעירים 

בקרב צעירי המועצה 
ובעלי התפקידים 

ביישובים

מצוינות בשירות 
לתושב

עידוד קידום והנגשת 
תחום ההשכלה במועצה

פיתוח והנגשת מענים 
בתחום התעסוקה
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סדרת הרצאות בנושאמתן כלים להתנהלות כלכלית
קיום של  סדנא להתנהלות 

כלכלית
שנתי

מנהלת 
מרכז צעירים

עת לדעת

יצירת מענה לאמהות אחרי לידהקיום פעילות בתחום ההורות הצעירה
הגעה של לפחות 10 אמהות 

תושבות האזור
שנתי

מנהלת 
מרכז צעירים

נגב גליל תרבות יהודית, 
בריאות

ליווי, קידום ושילוב 
צעירים בסיכון בבני 

שמעון

ביסוס והטמעה של תכנית "בשבילי" 
בישובי המועצה

ליווי פרטני של צעירים במועצה ושילובם 
בתוכניות השונות של מרכז הצעירים

פניה של לפחות 10 צעירים 
ברבעון

שנתי
רכזת 
תכנית 
בשבילי

מעברים - עינת, קרן גרוס

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

קידום מעורבות חברתית 
בקרב צעירי המועצה

קידום מעורבות חברתית בקרב צעירי 
המועצה

לפחות 5 מיזמיםפיתוח מיזמי מעורבות חברתית ביישובים
ר. מעורבות 

חברתית
מועצה, המשרד לשוויון 

חברתי

הצטיידות למרכז )בסיום שיפוץ)
רכישת כל הציוד הנדרש ע"פ 
תקציב המשרד לשוויון חברתי

1,2
ר. מעורבות 

חברתית
המשרד לשוויון חברתי

אחזקת המבנה
תחזוקה שוטפת של נקיון, 
חשמל ומים, תמי 4 ואחזקה

שנתי
מנהלת 

מרכז צעירים
תחום היזמות

 הגדלת אירועי התרבות המכוונים 
לצעירים במועצה על פי פילוח

שנתיקיום של 4 אירועיםליין אירועי תרבות בג'ו אלון
מנהלת 

מרכז צעירים
ג'ו אלון, מחלקת תרבות

הקמת פורום צעירים  מועצתי לתרבות
מפגשים חודשיים והפקה של שני אירועים 

בהפקתם
קיום המפגשים אחת לחודש. 

הוצאה לפועל של שני האירועים
שנתי

ר. מעורבות 
חברתית

המשרד לשוויון חברתי, 
מחלקת תרבות

פיתוח והנגשת מענים 
בתחום התעסוקה

תכנית מנטורינג לצעירים
פתיחת תכנית "אקדמאים צעירים" לליווי 

צעירים לאחר תואר בקידום קריירה
השתלבות של לפחות 8 

צעירים מבני שמעון בתכנית
שנתי

מנהלת 
מרכז צעירים

מעברים, שער הנגב

קידום  תחום היזמות הצעירה
שיתוף פעולה בליווי התכנית ליזמים צעירים 
בשיתוף מועדון העסקים ומעברים )החממה 

לחדשנות)
שנתיהשתתפות של 10 יזמים לפחות

ר. מעורבות 
חברתית

מעברים

קידום תחום עולם התעסוקה 
המתחדש

סדנאות והרצאות בנושא
הוצאה לפעול של לפחות 4 

סדנאות בתחום
שנתי

מנהלת 
מרכז צעירים

מעברים, bzb, מפעל 
הפיס

יצירת קבוצת מנהיגות צעירה
קיום קורס מנהיגות צעירה להכשרת צעירים 

להשתלבות בתפקידים מרכזיים בישוב
השתתפות של לפחות 12 
משתתפים מישובים שונים

שנתי
מנהלת 

מרכז צעירים
מעברים, שירותים 

חברתיים, מחלקת ישובים

יצירת תכנית הכשרה קש"ת לצעירים בחינוךתכנית מנהיגות לצעירים בחינוך
השתתפות של לפחות 10 

צעירים
שנתי

מנהלת 
מרכז צעירים

אגף חינוך

חיזוק הקהילות הצעירות בישובים
יצירת קול קורא לעידוד פעילות צעירה 

בישובים
השתתפות של מרבית ישובי 

המועצה
1

ר. מעורבות 
חברתית

משרד לשוויון חברתי, 
ישובי המועצה

חיזוק הקשר הבין דורי
הקמת קבוצת בישול משותפת לצעירים 

וותיקים
השתתפות של לפחות 10 

צעירים בתכנית
שנתי

ר. מעורבות 
חברתית

משרד לשוויון חברתי 
עמותת ותיקי בני שמעון

מצוינות בשירות 
לתושב

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האיזורית

קידום מעורבות חברתית 
בקרב צעירי המועצה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

מיצוב מרכז הצעירים 
בקרב צעירי המועצה 

ובעלי התפקידים 
בישובים

הקמת מבנה יעודי למרכז הצעירים 
ותחום היזמות במועצה

קידום תרבות צעירה 
במועצה

פיתוח והנגשת מענים 
בתחום התעסוקה

פיתוח והנגשת מענים 
בתחום המשפחתי

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית
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מתן כלים בתחום הבנייה ורכישת 
דירה

יריד מקומי עם בעלי העסקים באזור והרצאות 
רלוונטיות

השתתפות של כ-100 
משתתפים באירוע

2
מנהלת 

מרכז צעירים
bzb, נגב גליל, מפעל 

הפיס

מתן כלים בתחום המשפחתי
סדרת הרצאות נודדות בתחום ההורות 

הצעירה
הגעה של לפחות 30 
משתתפים להרצאה

שנתי
מנהלת 

מרכז צעירים
נגב גליל, תחום בריאות, 

תרבות יהודית

יצירת הצגת סיכום שנה 
ותוכניות לעתיד של 

מרכז הצעירים

כינוס של כל השותפים פנים וחוץ 
ארגוניים והצגת העשייה והתוכניות 

לשנים הבאות

כינוס של כל השותפים פנים וחוץ ארגוניים 
והצגת העשייה והתוכניות לשנים הבאות

4השתתפות כל השותפים בועדה
מנהלת 

מרכז צעירים
כל השותפים

הכשרות לצוות המרכז
קיום ימי עיון וגיבוש לצוות המרכז 

ומימון הכשרות יעודיות
שנתיקיום פעילותיום גיבוש, תקצוב פורום מנהלי מרכזי צעירים.

מנהלת 
מרכז צעירים

מרכז המועצות האזוריות

מוכנות לחירום
הערכות מרכז הצעירים 

בחירום
יצירת הגדרות תפקיד ברורות בחירוםחלוקת תפקידים לצוות המרכז בחירום

הוצאת מסמך מסודר של 
נהלים ותפקידים בחירום

1
מנהלת 

מרכז צעירים
אשכול נגב מערבי

מצויינות בשירות 
התושב

קידום מעורבות חברתית 
בקרב צעירי המועצה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה
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שנתימודל כתוב ומוכרבניית מודל התנהלות מועצתי במצב חירום
מ. ביטחון 

קהילתי

מפגשים בנושאים העולים ומפגש הדן בכל 
ישוב במועצה

שנתימפגש אחד על כל ישוב
מ. ביטחון 

קהילתי
אגף חינוך, שירותים 

חברתיים

שנתיטיפול ב100% מהפניותטיפול בדיווחים מהשטח
מ. ביטחון 

קהילתי
מחלקת התחבורה, 
הבטיחות, החינוך

הכשרת צוותי הליווי, הכשרה לנהגים
2 מפגשים בשנה המכשירים 

את הצוותים
שנתי

מ. ביטחון 
קהילתי

שנתי3 מפגשים בשנהמפגש עם השוטר הקהילתי
מ. ביטחון 

קהילתי
אגף החינוך, השיטור 

הקהילתי

מפגש עם כל בתי הספר
2 מפגשים בשנה עם כל בתי 

הספר בנושא
מ. ביטחון 

קהילתי

הכנה לקראת ל"ג וקיץ ברמה יישובית 
ומועצתית

פרסום, הכנת הקהילות 
הצוותים וההורים

2,3
מ. ביטחון 

קהילתי
אגף חינוך

1הוצאת יום השיא לפועליום שיא בשילוב רווחה וחינוך
מ. ביטחון 

קהילתי
אגף חינוך

הכשרות בנושאי סיכון ומניעה צוותי חינוך
3 מפגש בנושא שנתי נבחר:  
אקלים חינוכי - חרמות, מיניות 

ומגדר
1,2

מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

אגף חינוך

בניית תוכניות מניעה משמעותיות 
בתחום הילדים והנוער

שנתיתוכניות התערבות שנתית 2מיפוי נושאים שנתיים ובניית תוכנית בהתאם
מ. ביטחון 

קהילתי
אגף חינוך

ניידת מועדון נוער נייד - שמעון בלילות
עבודה במקומות עם אתגרי תשתית בתחום 

הנוער
יציאה מינימלית של 3 ערבים 

בחודש
שנתי

מ. ביטחון 
קהילתי

אגף חינוך

חיזוק ובניית צוותי מניעה
בכל המועצה יופעלו צוותי מניעה 

בקהילות
מפגש אחת לחודש וחצי עם כל צוותי 

המניעה ביישובים
שנתיצוותי מניעה בכל ישובי המועצה

מ. ביטחון 
קהילתי

אגף חינוך, שירותים 
חברתיים

הקמה וחיזוק סיירות 
הורים הפועלות במועצה

הכשרה וליווי שנתי לסיירות הורים 
הפועלות במועצה

שנתיסיירת הורים פעילה ב-3 קהילות3 מפגשים הכשרתיים בשנה ועוד ערב הוקרה
מנהלת  
ביטחון 
קהילתי

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

העלאה וחיזוק תחושת המוגנות 
בהסעות

יצירת סנכרון בתוכניות מניעה 
במועצה

הכשרת צוותים בנושאי סיכון ומניעה

הפעלת צוות מניעה מועצתי הדן 
בנושאים מהשטח

יצירת תשתית מניעתית 
מועצתית

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

בניית תוכניות מניעה 
משמעותיות בתחום 

הילדים והנוער

20
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יצירת מענה לילדים 
ונוער בסיכון בישובי 

המועצה

יצירת תשתית ל"קו חם" לפניות 
לנוער וילדים והורים

למידת הנושא, תוכנית עבודה, תוכנית 
תקציבית, גיוס מתנדבים

שנתיהקמה של הקו
מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

אגף חינוך, מוקד, 
שירותים חברתיים

הפעלת מודל יזמויות 
לנוער בסיכון

מיפוי ובניית יזמויות לנוער בסיכון 
ברחבי המועצה

יצירת שני פרויקטים שנתיים אשר רלוונטים 
לבני נוער

הקמת מגזין נוער כפיילוט 
בבית קמה, יזמות בג'ו אלון

1,2
מ. ביטחון 

קהילתי
אגף חינוך

שמעון בדרכים
שמעון בדרכים-סדנאות ומפגשים לבני 

נוער בנושאים סיכוניים
מפגשים בנושאי מיניות ומגדר, אלכוהול 

וסמים
שנתילפחות 6 מפגשים

מ. ביטחון 
קהילתי

אגף חינוך

בניית צוותי מוגנות 
מינית בכל ישובי המועצה

בניית צוותי מוגנות מינית בכל ישובי 
המועצה

הכשרת צוותי מוגנות מינית וליווי שנתי
צוותי מוגנות מינית בכל ישובי 

המועצה
שנתי

מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

אגף לשירותים חברתיים

בואו נדבר - כשהורי בני 
שמעון נפגשים

מגוון הרצאות להורי בני שמעון בנושא 
מניעה וסיכון

61 מפגשים עד פברואר6 מפגשים עד פברואר
מ. ביטחון 

קהילתי
אגף חינוך

למידה והתמקצעות 
בנושאי סיכון

לקיחת חלק בפורומים של הרשות 
החדשה

שנתינוכחות מלאה במפגשי הרשותלקיחת חלק בפורומים של הרשות החדשה
מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

ניהול תקציב בצורה מקצועית ונכונהניהול תקציב של הרשות החדשהניהול תקציב
חלוקה נכונה בין הישובים 

לאגפים השונים
שנתי

מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

שנתיאחת בשנהיציאה להכשרה בימי עיון רלוונטיםהעמקת ידע בנושאי סיכוןהעמקת ידע בנושאי סיכון
מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

מוכנות לחירום
בניית תפקיד המחלקה 

בחירום
הבנה ולמידת תפקידי בחירוםבניית תפקיד המחלקה בחירום

הוצאת מסמך מסודר של 
נהלים ותפקידים בחירום

שנתי
מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

מצויינות בשירות 
התושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

3 סדנאות והרצאות בנושאי ייעוץ 
לימודים ופיתוח קריירה, 2 תכניות 

תהליכיות

גיבוש ובניית תכנית כוללת יעדים,
תוך מיקוד בצרכים של קהילת יעד ספציפית:

חיילים משוחררים
סטודנטים

משפחות צעירות

לפחות 15 צעירים בכל 
הרצאה, השתתפות לפחות מ-

7 ישובים
שנתי

מנהלת 
תחום 

תעסוקה 
קהילתית

מרכז צעירים ותחום פרט 
מעברים

קידום מועמדים תושבי המועצה 
בהשתלבות בתעסוקה בארגוני באזור

 הגדלת המודעות של תושבי המועצה  
למשרות במפעלי וארגוני האזור, 
מיפוי מעסיקים והידוק הקשר, 

פרסום לוח משרות ייעודי רק לתושבי המועצה

גידול של 15% בהשמות 
בארגוני האזור

שנתי

מנהלת 
תחום 

תעסוקה 
קהילתית

שילוב של סטודנטים/יות בתכנית 
התמחות במועצה ובארגונים

התחברות לתכנית ההתמחות באוניברסיטת 
בן גוריון וספיר מיפוי ארגונים וסטודנטים 

פוטנציאליים
3לפחות 7 סטודנטים

מ. תחום 
תעסוקה 
קהילתית

תוכנית יזמות לצעירים בחממה 
לחדשנות בעידן הנגב

פיתוח תכנית לליווי ומתן כלים ליזמים צעירים 
וסיוע בפיתוח מיזמים הקשורים לתעשייה 

המקומית
תכנית כתובה

במידה 
ויפתח 

ישולב בלו"ז

מ. תחום 
תעסוקה 
קהילתית

החברה הכלכלית, עידן 
הנגב

פרויקט ענק
שילוב של בני נוער  במקומות 

תעסוקה בישוב, במועצה ובסביבתה
חשיבה מחודשת על הפרויקט

העסקת 50 בני נוער לפחות 
ורתימת עסקים מקומיים

2,3
מ. תחום 
תעסוקה 
קהילתית

המח' לחינוך חברתי,
רכזות החינוך החברתי 

בישוב, מעסיקים, 
תחום פרט - משרות

גיוון תעסוקתי
שילוב אנשים בעלי צרכים מיוחדים 

בארגונים/מפעלים במועצה

מיפוי מפעלים בהם אפשר לשלב אנשים עם 
צרכים מיוחדים, 

חיבור עם עם גוונים לגבי ליווי מקצועי
1מיפוי קיים

מנהלת 
תחום 

תעסוקה 
קהילתית

איסי-לי, שירה גרנות 
עו"ס צרכים מיוחדים, 

ענבל רכזת תחום צרכים 
מיוחדים במועצה

מחינוך איכותי 
למצוין

צמצום נשירת כח האדם 
בחינוך לגיל הרך

שימור עובדים במערכת הגיל הרך.
בניית תכנית התערבות יישובית לשימור 

עובדים ופיתוח מנהלים בגיל הרך
תכנית כתובה ויציאה לפיילוט 

בישוב אחד לפחות
שנתי

מ. תחום 
תעסוקה 
קהילתית

מנהלת גיל רך

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

הגדלת כמות הצעירים 
המשתלבים בתפקידי 

ניהול ביישובים ובמועצה

בניית עתודה ניהולית מנהיגותית 
ביישובים ובמועצה.

בניית תוכנית עבודה מפורטת ומותאמת 
למועצה אזורית בני שמעון, 

פרסום, שיווק וראיונות
4תכנית כתובה

מנהלת 
תחום 

תעסוקה 
קהילתית

מצויינות בשירות 
לתושב

ניהול תחום פיתוח 
קריירה במרכז  צעירים

תעשייה ועסקים במועצה
פיתוח כלכלי של 

המועצה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

ת
תי

יל
קה

ה 
ק

סו
ע

ת
 -

ם 
בי

שו
יי

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
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יב

קצ
ת

 -
ם 

בי
שו

יי

410   מחלקת יישובים | 41040   פיתוח תחום ביטחון קהילתי | 410410    פיתוח תחום ביטחון קהילתי | 4104110    מיפוי צרכים ביישובים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                              -                            75,000                 1מפעל הפיס- פיס מושלם1324400740
   -                            250,700               260,700               260,700              1המשרד לביטחון פנים1324400990
   -                              -                           (1,000)                 (3,500)                 1גרור 86-373-301 מרכז הצעירים1824400530
   -                           (10,000)               (10,000)               (1,600)                 1פרסום ושיווק - ביטחון קהילתי1824400550
   -                           (25,000)               (25,000)               (20,000)               1הסעות ביטחון קהילתי1824400710
   -                           (39,300)               (39,300)               (15,000)               1סדנאות והדרכות - ביטחון קהילתי1824400750
   -                              -                           (10,000)               (10,000)               1דרך חדשה1824400751
   -                           (10,000)               (10,000)               (10,000)               1סיירת הורים - ביטחון קהילתי1824400780
   -                           (50,000)               (50,000)               (60,000)               1פעילות מניעה קהילתית1824400781
   -                              -                              -                           (20,000)               1הקמת מערכים טכנולוגיים1824400782
   -                           (92,500)               (124,335)            (146,263)            1השתתפות המועצה בשכר רכזת בטחון קהילתי1824400820
   -                              -                              -                           (40,000)               1השתתפות המועצה בשכר מדריכים שמעון בלילות1824400821
   -                           (50,000)               (50,000)               (18,000)               1הצטיידות לפעילויות נוער1824400930

   -                            250,700               260,700               335,700              הכנסות
   -                           (276,800)            (319,635)            (344,363)            הוצאות
   -                           (26,100)               (58,935)               (8,663)                 סה"כ

410   מחלקת יישובים | 41120   ניהול שוטף | 411210    התנהלות שוטפת של המחלקה | 4112110   כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                           (32,800)               (269,800)            1שכ"ע מחלקת יישובים1766600110
   -                              -                              -                           (800)                     1מתנות1766600514
   -                              -                              -                           (600)                     1פלאפון1766600541
   -                              -                           (3,500)                 (40,800)               9842938אחזקת מכוניות וביטוח1766600530

   -                              -                           (36,300)               (312,000)            סה"כ

410   מחלקת יישובים | 41120   ניהול שוטף | 411210    התנהלות שוטפת של המחלקה | 4112120   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                              -                           (160,000)            1מנהל תחום כלכלי1766600750
   -                              -                              -                           (20,000)               1יעוץ וליווי1766600751
   -                              -                              -                           (15,000)               1פרסום1766600550
   -                              -                              -                           (150,000)            1פרויקט דגל מועצתי1766600780

   -                              -                              -                           (345,000)            סה"כ

תקציב
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יב
קצ

ת
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ם 
בי

שו
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410   מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010    מרכז צעירים | 41010110    ניהול שוטף
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            23,500                  20,000                  20,000                 1הכנסות משתתפים מרכז צעירים1324000690
   -                           (5,000)                 (5,000)                 (15,000)               1פרסום מרכז צעירים1824000552
   -                           (2,500)                 (2,500)                    -                           1הסעות מרכז צעירים1824000710
   -                           (35,000)               (35,000)               (85,000)               1פעילות מרכז צעירים - כללי1824000781
   -                              -                           (10,000)               1פרוייקטורית - מעברים1824000750
   -                           (5,000)                 (5,000)                 (15,000)               1אחזקה - מרכז צעירים1824000782
   -                           (20,000)               (20,000)               (25,000)               1מלגות - מרכז צעירים1824000850

   -                            23,500                  20,000                  20,000                 הכנסות
   -                           (67,500)               (67,500)               (150,000)            הוצאות
   -                           (44,000)               (47,500)               (130,000)            סה"כ

410   מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010    מרכז צעירים | 41010120    המשרד לשוויון חברתי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            37,800                  39,300                  68,600                 1מ.לשוויון חברתי - שכר רכז מעורבות חברתית1324100990
   -                            51,690                  6,000                    45,700                 1מ.לשוויון חברתי - הצטיידות1324100991
   -                            12,000                  12,000                  12,000                 1מ.לשוויון חברתי - נטוורקינג1324100992
   -                            9,000                    9,000                    12,000                 1מ.לשוויון חברתי - חיבור צעירים1324100993
   -                            9,000                    9,000                    12,000                 1מ.לשוויון חברתי - קשר בין דורי1324100994
   -                            4,200                    4,200                    12,000                 1מ.לשיוויון חברתי - פלייסמקינג1324100995
   -                            6,000                    6,000                    12,000                 1מ.לשיוויון חברתי - פורום צעירים1324100996
   -                            6,000                    6,000                    12,000                 1מ.לשיוויון חברתי - אירועי תרבות1324100997
   -                           (20,000)               (20,000)               (20,000)               1קבוצת נטוורקינג לבעלי עסקים1824100782
   -                           (15,000)               (15,000)               (20,000)               1קולות קוראים בישובים לחיבור צעירים1824100783
   -                           (15,000)               (15,000)               (20,000)               1חיזוק הקשר הבין דורי1824100784
   -                           (7,000)                 (7,000)                 (20,000)               1פלייסמקינג1824100785
   -                           (10,000)               (10,000)               (20,000)               1פורום צעירים למען תרבות ופנאי1824100786
   -                           (10,000)               (10,000)               (20,000)               1אירועי תרבות לחשיפת צעירים1824100787
   -                           (63,000)               (65,508)               (114,300)            1השתתפות המועצה ברכז מעורבות חברתית1824100820
   -                           (100,000)            (10,000)               (90,000)               1הצטיידות מרכז צעירים1824100930

   -                            135,690               91,500                  186,300              הכנסות
   -                           (240,000)            (152,508)            (324,300)            הוצאות
   -                           (104,310)            (61,008)               (138,000)            סה"כ
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410   מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010    מרכז צעירים | 41010130   משרד נגב גליל

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                            58,000                  58,000                  58,000                 1נגב גליל - שכר רכז צעירים1324200990
   -                            33,000                  39,000                  39,000                 1נגב גליל - פעילות1324200991
   -                           (33,000)               (39,000)               (39,000)               1פעילות מרכז צעירים - נגב גליל1824200788
   -                           (151,000)            (150,432)            (153,133)            1השתתפות המועצה ברכז צעירים1824200820

   -                            91,000                  97,000                  97,000                 הכנסות
   -                           (184,000)            (189,432)            (192,133)            הוצאות
   -                           (93,000)               (92,432)               (95,133)               סה"כ

410   מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010    מרכז צעירים | 41010140   תכנית קש"ת
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                              -                           (20,000)               1הכשרות וליווי1824100750
   -                              -                              -                           (40,000)               1השתתפות במענק1824100830
   -                              -                              -                           (10,000)               1השתתפות בקורס פסיכומטרי1824100751

   -                              -                              -                           (70,000)               סה"כ

                       -             500,890             469,200             639,000הכנסות
                       -            (768,300)            (765,375)        (1,737,796)הוצאות
   -                           (267,410)            (296,175)            (1,098,796)        סה"כ אגף יישובים
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קרן בני שמעון

46   מחלקת יישובים | 4602   פיתוח תחום ביטחון קהילתי | 46021   פיתוח תחום ביטחון קהילתי | 4602111   מיפוי צרכים בישובים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            92,500                  124,335               146,263              501השתתפות המועצה ברכזת ביטחון קהילתי1324400710
   -                           (92,500)               (97,402)               (98,863)               501שכר רכזת ביטחון קהילתי1824400110
   -                              -                           (908)                     (2,400)                 501מתנות1824400514
   -                              -                           (25,720)               (44,400)               501רכב מחלקת ישובים1824400530
   -                              -                           (305)                     (600)                     501טלפון מחלקת ישובים1824400541

   -                            92,500                  124,335               146,263              הכנסות
   -                           (92,500)               (124,335)            (146,263)            הוצאות

46   מחלקת יישובים | 4604   אגף צעירים במועצה | 46041   מרכז צעירים | 460411   המשרד לשוויון חברתי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            63,000                  65,508                  114,300              501השתתפות המועצה ברכזת מעורבות חברתית1324100710
   -                           (63,000)               (65,508)               (114,300)            501שכר רכזת מעורבות חברתית1824100110

46   מחלקת יישובים | 4604   אגף צעירים במועצה | 46041   מרכז צעירים | 460412   משרד נגב גליל
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 146,016               151,000               150,432               153,133              501השתתפות המועצה ברכזת צעירים1324200710
(146,016)            (151,000)            (150,082)            (152,333)            501שכר רכזת צעירים1824200110
   -                              -                           (350)                     (800)                     501מתנות1824200514

 146,016               151,000               150,432               153,133              הכנסות
(146,016)            (151,000)            (150,432)            (153,133)            הוצאות

46   מחלקת יישובים | 4604   אגף צעירים במועצה | 46041   מרכז צעירים | 460413   תכנית בשבילי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                            7,500                      -                           501תכנית בשבילי - ג'וינט ישראל1324000790
   -                              -                           (7,500)                    -                           501תכנית בשבילי - סדנאות לצעירים1824000750

             146,016             306,500             347,775             413,696הכנסות
            (146,016)            (306,500)            (347,775)            (413,696)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ אגף יישובים
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מנה 06-2019 
בסיסית  *

 החזר 20% 
ארנונה

 תקציב תרבות 
12-2019

 ליווי הסעות
 תמיכה 
העסקת 
מדריכים

 השתתפות 
במדריך 

דפרנציאלי 
 ביצוע סופי  חגיגות העשור תוכנית קש"ת

2019
סה"כ מנה 

2019

          880,628  8,62870,000 589,453212,548בית קמה

          775,281  70,000 8,19730,000 560,039107,044דביר

          668,180  70,000 5,52325,000 377,347190,310להב

          761,574  70,000 7,04525,000 481,328178,201שובל

      1,055,036  8,51270,000 581,581394,943חצרים

      1,029,823  70,000 8,80415,000 601,466334,553משמר הנגב

          572,502  20,000  70,000 5,17730,000    353,68093,645כרמים

          531,817  6,54270,000      446,9448,332שומריה

5,000  82,000  8,87670,000      606,4385,158גבעות בר  777,472          

          386,545386,545ברוש

          416,373416,373תדהר

          350,090350,090תאשור

          551,340551,340נבטים

6,302,6241,524,73467,304125,000630,00082,0005,00020,00008,756,662סה"כ

מנה 2020



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

15

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

20
19

ה 
מנ

ון 
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ע
 -

ם 
בי

שו
יי

ישוב

מנה 07-
 2018

בסיסית  *

 החזר 20% 
ארנונה

 תקציב 
תרבות

12-2018
 ליווי הסעות

 תמיכה 
העסקת 
מדריכים

 השתתפות 
במדריך 

דפרנציאלי 

 חגיגות 
העשור

 קיזוז מימון בגין 
אבטחת קו תפר-
חש' שנים 15-16

 דחיית קיזוז 
ביצוע סופי 

2017

 ביצוע סופי 
2018

 תוספת חד 
פעמית

סה"כ מנה 
2019

606,197207,2028,87370,00020,00027,279939,551בית קמה

553,351104,3528,09930,00070,00052,211818,013דביר

390,914185,5245,72225,00070,000409677,569להב

491,409173,7197,19325,00070,0004,785772,105שובל

590,603385,0098,64570,00041,3971,095,654חצרים

598,834326,1398,76515,00070,000-40,62521,9741,000,086משמר הנגב

352,70791,2905,16230,00070,000-46,445-53710,314512,491כרמים

442,4618,1226,47670,000-40,428-5,371481,260שומריה

577,6085,0298,45470,00082,00095,0588,000846,149גבעות בר

376,3875,509381,896ברוש

423,4576,198429,655תדהר

352,7075,162357,870תאשור

545,987545,987נבטים

6,302,6241,486,38684,259125,000630,00082,00020,000-46,445-81,590248,0568,0008,858,289סה"כ

 * מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 07/2018
המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית- פירוט במנה מושבים

עדכון מנה 12/2019
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חלוקה פר ב- %מס' תושביםישוב
אוכלוסיה %75

חלוקה פר 
ב-%סה"כישוב 25%

חלוקה פר 
אוכלוסיה %50

חלוקה פר ישוב 
הפרשסה"כ50%

חלוקה לפי 
הצעת הצוות

113910.29%471,853117,599589,4539.64%314,568.75235,198.93549,767.6839,684.91589,452.59בית קמה

10689.65%442,440117,599560,0399.16%0.000.000.00560,039.45560,039.45דביר

6275.66%259,747117,599377,3476.17%0.000.000.00377,346.53377,346.53להב

8787.93%363,729117,599481,3287.87%242,485.83235,198.93477,684.773,643.45481,328.21שובל

112010.12%463,982117,599581,5819.51%309,321.33235,198.93544,520.2737,061.20581,581.47חצרים

116810.55%483,867117,599601,4669.84%322,577.96235,198.93557,776.9043,689.51601,466.41משמר הנגב

4293.87%177,722117,599295,3214.83%118,481.12235,198.93353,680.05-58,358.91353,680.05כרמים

10479.46%433,740117,599551,3409.02%289,160.21235,198.93524,359.1526,980.64551,339.78נבטים

5484.95%227,020117,599344,6195.64%151,346.51235,198.93386,545.44-41,926.21386,545.44ברוש

6565.93%271,761117,599389,3606.37%181,173.92235,198.93416,372.86-27,012.51416,372.86תדהר

4163.76%172,336117,599289,9364.74%114,890.78235,198.93350,089.72-60,154.08350,089.72תאשור

118010.66%488,838117,599606,4389.92%0.000.000.00606,437.65606,437.65גבעות בר

7957.18%329,344117,599446,9447.31%0.000.000.00446,943.83446,943.83שומריה 

11,071100.00%4,586,3791,528,7936,115,172100.00%3,057,586.153,057,586.156,115,172.300.006,302,624.00סה"כ כללי

נתוני  האוכלוסיה  06/2019 עפ"י תוכנת מימ"ד

ישובים לפי 50%-50%
כרמים

ברוש
תדהר

תאשור

חלוקה 06-2019

עדכון מנת שרותים עפ"י נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל-06/2019

חלוקה לפי 50% - 50%חלוקה לפי  75% - 25%
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 574,400               773,325               773,716               596,804              11מ. חינוך שכלמ1312200920
 50,300                  52,560                  85,449                  132,000              11משרד החינוך סייעות וסייעות רפואיות1312200921
   -                            106,000               101,600               92,000                 11מ.החינוך צהרונים - תוכנית ניצנים1312510920
 59,040                  59,040                  24,300                  24,300                 11מ.החינוך - ניצנים בחגים1312510921
 8,400                    8,400                      -                              -                           11השתת. המשטרה בשמירה1317100990
(6,030)                 (6,030)                    -                           (6,400)                 11הוצאות ביקורת1612000751
(793,136)            (820,415)            (923,823)            (925,128)            11השתתפות בועד מקומי1766000830
(107,700)            (361,925)            (315,127)            (242,346)            11השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
   -                           (106,000)            (101,600)            (92,000)               11השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835
(20,000)               (20,000)               (20,077)                  -                           11השתתפות בוועד מקומי - חגיגות עשור1766000836
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               11השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(59,040)               (59,040)               (24,300)               (24,300)               11השתת בוועד מקומי - ניצנים בחגים1766100837
(517,000)            (463,960)            (458,589)            (354,458)            11גננות עובדות מדינה1812200782
(16,400)               (16,400)                  -                              -                           11אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 11בטוח תלמידים1817500440
(5,100)                 (5,100)                 (5,100)                 (5,100)                 11שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 692,140               999,325               985,065               845,104              הכנסות
(1,600,406)        (1,934,870)        (1,924,616)        (1,725,732)        הוצאות
(908,266)            (935,545)            (939,551)            (880,628)            סה"כ

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301110   בית קמה
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 861,700               916,684               911,773               895,206              12מ. חינוך שכלמ1312200920
   -                              -                            123,557               132,000              12משרד החינוך סייעות וסייעות רפואיות1312200921
 102,000               102,000               120,000               126,000              12מ. החינוך צהרונים - תוכנית ניצנים1312510920
 54,360                  54,360                  30,960                  30,960                 12מ. החינוך - ניצנים בחגים1312510921
 19,000                  19,000                  10,000                  10,000                 12השתת. המשטרה בשמירה1317100990
   -                              -                           (6,400)                 12הוצאות ביקורת1612000751
(675,815)            (728,026)            (695,013)            (645,881)            12השתתפות בועד מקומי1766000830
(30,000)               (30,000)               (30,000)               (30,000)               12השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(344,700)            (399,684)            (522,209)            (495,519)            12השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
(102,000)            (102,000)            (120,000)            (126,000)            12השת. בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               12השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(54,360)               (54,360)               (30,960)               (30,960)               12השתת בוועד מקומי - ניצנים בחגים1766100837
(517,000)            (517,000)            (513,121)            (531,687)            12גננות עובדות מדינה1812200782
(26,200)               (26,200)               (10,000)               (10,000)               12אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(6,600)                 (6,600)                 (6,600)                 (6,600)                 12בטוח תלמידים1817500440
(16,400)               (16,400)               (16,400)               (16,400)               12שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 1,037,060           1,092,044           1,196,290           1,194,166          הכנסות
(1,843,075)        (1,950,270)        (2,014,303)        (1,969,447)        הוצאות
(806,015)            (858,226)            (818,013)            (775,281)            סה"כ

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301120   דביר
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 165,300               165,300               165,300               165,300              13השתת. המשטרה באבטחה1227000990
 574,500               287,235               380,391               596,804              13מ. חינוך שכלמ1312200920
 58,000                  58,000                  62,000                  68,000                 13מ. החינוך צהרונים - תוכנית ניצנים1312510920
 30,240                  30,240                  14,760                  14,760                 13מ. החינוך - ניצנים בחגים1312510921
   -                              -                              -                           (6,400)                 13הוצאות ביקורת1612000751
(212,000)            (212,000)            (212,000)            (212,000)            13אבטחת קו תפר1722000750
(552,592)            (553,001)            (532,669)            (516,880)            13השתתפות בועד מקומי1766000830
(25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               13השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(229,800)            (117,351)            (154,819)            (242,346)            13השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
(58,000)               (58,000)               (62,000)               (68,000)               13השת. בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               13השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(30,240)               (30,240)               (14,760)               (14,760)               13השתתפות בועד - ניצנים בחגים1766100837
(344,700)            (169,884)            (225,572)            (354,458)            13גננות עובדות מדינה1812200782
(3,200)                 (3,200)                 (3,200)                 (3,200)                 13בטוח תלמידים1817500440

 828,040               540,775               622,451               844,864              הכנסות
(1,525,532)        (1,238,676)        (1,300,020)        (1,513,044)        הוצאות
(697,492)            (697,901)            (677,569)            (668,180)            סה"כ

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301130   להב
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 574,500               574,500               577,064               596,804              14מ. חינוך שכלמ1312200920
 66,000                  66,000                  75,200                  80,000                 14מ. החינוך צהרונים - תוכנית ניצנים1312510920
 36,720                  36,720                  19,620                  19,620                 14מ. החינוך - ניצנים בחגים1312510921
(6,030)                 (6,030)                    -                           (6,400)                 14הוצאות ביקורת1612000751
(5,921)                 (5,921)                 (5,921)                    -                           14מלוות ע"ח קרן1648000694
(52)                       (52)                       (51)                          -                           14מלוות ע"ח ריבית1648000695
(2,013)                 (2,013)                 (2,077)                    -                           14מלוות ע"ח הצמדה1648000696
(633,226)            (638,011)            (647,056)            (638,174)            14השתתפות בועד מקומי1766000830
(25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               14השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(229,800)            (229,800)            (235,983)            (242,346)            14השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
(66,000)               (66,000)               (75,200)               (80,000)               14השת. בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               14השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(36,720)               (36,720)               (19,620)               (19,620)               14השתתפות בועד - ניצנים בחגים1766100837
(344,700)            (344,700)            (341,081)            (354,458)            14גננות עובדות מדינה1812200782
(4,800)                 (4,800)                 (4,800)                 (4,800)                 14בטוח תלמידים1817500440
(17,200)               (17,200)               (17,200)               (17,200)               14שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 677,220               677,220               671,884               696,424              הכנסות
(1,441,462)        (1,424,247)        (1,443,989)        (1,457,998)        הוצאות
(764,242)            (769,027)            (772,105)            (761,574)            סה"כ

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301140   שובל
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 574,500               574,500               666,953               895,206              15מ. חינוך שכלמ1312200920
 50,300                  52,560                  111,674               108,000              15משרד החינוך סייעות וסייעות רפואיות1312200921
 23,760                  23,760                    -                              -                           15מ. החינוך - ניצנים בחגים1312510921
 3,300                    3,300                      -                              -                           15השתת. המשטרה בשמירה1317100990
   -                              -                              -                           (6,400)                 15הוצאות ביקורת1612000751
(927,927)            (969,324)            (1,004,054)        (957,036)            15השתתפות בועד מקומי1766000830
(107,800)            (110,060)            (320,038)            (648,748)            15השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               15השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(23,760)               (23,760)                  -                              -                           15השתתפות בועד - ניצנים בחגים1766100837
(517,000)            (517,000)            (458,589)            (354,458)            15גננות עובדות מדינה1812200782
(11,300)               (11,300)                  -                              -                           15אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(6,200)                 (6,200)                 (6,200)                 (6,200)                 15בטוח תלמידים1817500440
(15,400)               (15,400)               (15,400)               (15,400)               15שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 651,860               654,120               778,627               1,003,206          הכנסות
(1,679,387)        (1,723,044)        (1,874,281)        (2,058,242)        הוצאות
(1,027,527)        (1,068,924)        (1,095,654)        (1,055,036)        סה"כ

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301150   חצרים
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 574,500               574,500               577,100               596,804              16מ. חינוך שכלמ1312200920
   -                              -                            26,000                  78,000                 16משרד החינוך סייעות וסייעות רפואיות1312200921
 82,000                  82,000                  82,000                  70,000                 16מ. החינוך צהרונים - תוכנית ניצנים1312510920
 42,480                  42,480                  21,780                  21,780                 16מ. החינוך - ניצנים בחגים1312510921
 3,600                    3,600                   16השתת. המשטרה בשמירה1317100990
   -                              -                              -                           (6,400)                 16הוצאות ביקורת1612000751
(839,925)            (861,899)            (885,486)            (908,823)            16השתתפות בועד מקומי1766000830
(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               16השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(229,800)            (229,800)            (261,019)            (320,346)            16השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
(82,000)               (82,000)               (82,000)               (70,000)               16השת. בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               16השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(42,480)               (42,480)               (21,780)               (21,780)               16השתתפות בועד - ניצנים בחגים1766100837
(344,700)            (344,700)            (342,081)            (354,458)            16גננות עובדות מדינה1812200782
(3,800)                 (3,800)                    -                              -                           16אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(5,100)                 (5,100)                 (5,100)                 (5,100)                 16בטוח תלמידים1817500440
(24,500)               (24,500)               (24,500)               (24,500)               16שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 702,580               702,580               706,880               766,584              הכנסות
(1,657,305)        (1,679,279)        (1,706,966)        (1,796,407)        הוצאות
(954,725)            (976,699)            (1,000,086)        (1,029,823)        סה"כ

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301160   משמר הנגב
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 327,100               327,100               327,100               327,100              17השתת. המשטרה באבטחה1227000990
 574,500               574,500               580,479               596,804              17מ. חינוך שכלמ1312200920
   -                            29,300                  22,550                    -                           17משרד החינוך סייעות וסייעות רפואיות1312200921
 62,000                  62,000                    -                              -                           17מ. החינוך צהרונים - תוכנית ניצנים1312510920
 29,160                  29,160                  14,580                  14,580                 17מ. החינוך - ניצנים בחגים1312510921
(6,030)                 (6,030)                    -                           (6,400)                 17הוצאות ביקורת1612000751
(419,000)            (419,000)            (419,000)            (419,000)            17אבטחת קו תפר1722000750
(297,428)            (307,742)            (314,291)            (347,902)            17השתתפות בועד מקומי1766000830
(30,000)               (30,000)               (30,000)               (30,000)               17השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(229,800)            (259,100)            (252,274)            (242,346)            17השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
(62,000)               (62,000)                  -                              -                           17השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835
   -                              -                              -                           (20,000)               17השתתפות בוועד מקומי - חגיגות עשור1766000836
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               17השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(29,160)               (29,160)               (14,580)               (14,580)               17השתת בוועד מקומי - ניצנים בחגים1766100837
(344,700)            (344,700)            (350,755)            (354,458)            17גננות עובדות מדינה1812200782
(3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 17בטוח תלמידים1817500440
(2,800)                 (2,800)                 (2,800)                 (2,800)                 17שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 992,760               1,022,060           944,709               938,484              הכנסות
(1,494,418)        (1,534,032)        (1,457,200)        (1,510,986)        הוצאות
(501,658)            (511,972)            (512,491)            (572,502)            סה"כ

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301170   כרמים
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 187,900               187,900               187,900               187,900              19השתת. המשטרה באבטחה1227000990
 861,700               972,400               865,725               895,206              19מ. חינוך שכלמ1312200920
   -                              -                            132,042               210,000              19משרד החינוך סייעות וסייעות רפואיות1312200921
   -                              -                           (40,250)                  -                           19מ. החינוך - ניצנים בחגים1312510921
 197,300               197,300               197,300               197,300              19השתת. המשטרה בשמירה1317100990
   -                            140,000               140,000               140,000              19סיוע חברתי שומריה1327000960
(6,030)                 (6,030)                    -                           (6,400)                 19הוצאות ביקורת1612000751
(254,200)            (254,200)            (254,200)            (254,200)            19אבטחת קו תפר1722000750
(332,137)            (326,766)            (293,210)            (377,617)            19השתתפות בועד מקומי1766000830
(344,700)            (455,400)            (484,646)            (573,519)            19השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               19השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(517,000)            (517,000)            (513,121)            (531,687)            19גננות עובדות מדינה1812200782
(202,800)            (202,800)            (202,800)            (202,800)            19אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 19בטוח תלמידים1817500440
   -                           (140,000)            (140,000)            (140,000)            19סיוע חברתי - שומריה1827000780

 1,246,900           1,497,600           1,522,967           1,630,406          הכנסות
(1,732,867)        (1,978,196)        (2,004,227)        (2,162,223)        הוצאות
(485,967)            (480,596)            (481,260)            (531,817)            סה"כ

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301180   שומריה
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 1,148,900           1,060,560           865,835               895,206              20מ. חינוך שכלמ1312200920
 50,300                    -                            56,876                  132,000              20משרד החינוך סייעות וסייעות רפואיות1312200921
 10,000                  10,000                  6,800                    6,800                   20השתת.המשטרה בשמירה1317100990
   -                              -                           (8,000)                    -                           20השתתפות בועד מקומי1766000830
(509,900)            (424,260)            (295,081)            (495,519)            20השתתפות בתקציב - ג"י1766000832
(57,760)               (57,760)               (57,761)               (60,644)               20השתת 10% בוועד מקומי חינוך1766100832
(689,300)            (636,300)            (627,630)            (531,687)            20גננות עובדות מדינה1812200782
(24,200)               (24,200)               (6,800)                 (6,800)                 20אבטחת מוסדות חינוך1817100750

 1,209,200           1,070,560           929,511               1,034,006          הכנסות
(1,281,160)        (1,142,520)        (995,272)            (1,094,650)        הוצאות
(71,960)               (71,960)               (65,761)               (60,644)               סה"כ

 8,037,760           8,256,284           8,358,384           8,953,244          הכנסות
(14,255,612)      (14,605,134)      (14,720,874)      (15,288,729)      הוצאות
(6,217,852)        (6,370,850)        (6,362,490)        (6,335,485)        סה"כ ועדים מקומיים

230   ועדים מקומיים יישובים | 23010   וועדים מקומיים | 230110   השתתפות בוועדים מקומיים | 2301190   גבעות בר



26

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

מושבי יחדיו



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

27

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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סה"כ יחדיוחינוךמוניציפאלי

576,504576,5041,153,008מנה בסיסית 2019 *

39,57739,577פר קפיטה לפי 90%  תש"פ (35 תלמידים)

26,38426,384פר קפיטה 90% תשפ"א (לפי תש"פ)

45,000-45,000-השתתפות במרכז יום לקשיש

30,00030,000ליווי הסעות

18,48918,489החזר 20% ארנונה

549,993672,4651,222,458מנה 2020

      140,000140,000השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

        72,00072,000השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש

           5,0005,000השתתפות במענק תוכנית קש"ת

549,993889,4651,439,458סה"כ מנה 2020

      729,000מתוקצב בפועל

      179,007פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי 2019

* מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה 06/2019

מנה יחדיו 2020

כולל ברוש ,תדהר ותאשור
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סה"כ יחדיוחינוךמוניציפאלי

576,276576,2761,152,551מנה בסיסית 2018 *

31,66131,661פר קפיטה לפי 90%  תשע"ט (28 תלמידים)

26,38426,384פר קפיטה 90% תש"פ (35 תלמידים)

45,000-45,000-השתתפות במרכז יום לקשיש

30,00030,000השתתפות בליווי הסעות

18,02418,024החזר 20% ארנונה

549,300664,3211,213,621מנה 2019

278,28636,848315,134העברה משנת 2018

      140,000140,000השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

        72,00072,000השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש

827,586913,1691,740,755סה"כ  מנה 2019

מוניציפאלי

49,33649,336ביצוע סופי 2018 מועצה

חינוך

35,20635,206

1,6061,606

31,26831,268

876,922914,7751,791,697סה"כ עדכון מנה 2019

      917,635מתוקצב בפועל

        40,713פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי

* מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה 07/2018

עדכון מנה יחדיו 12-2019

כולל ברוש ,תדהר ותאשור

ביצוע סופי 2018 מועצה - לא לחישוב, קרן כללית

ביצוע סופי 2018 מועצה לחישוב

ביצוע סופי 2018 קרן בני שמעון - לא לחישוב יוחזר ע"י עודפי הקרן
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מס שמירה תאשורתקציב סופי 2019תקציב סופי 2019

תאשורסעיף 1222000290סעיף 1266000110
    87,596תדהרתאשורברוש

   220,000   78,150  165,388תקציב 2019
            -          -           -כסוי חריגה  לתקציב הבריכה

    13,571-  13,571-   13,571-כסוי חריגה ממנה מחושבת 2019

סעיף 1722000755סעיף 1766000750
   87,596-            -          -           -יתרה מוערכת מתקציב סופי 2018

    95,322ביצוע סופי 2018   228,646 105,242    95,479ביצוע סופי 2018

   50,000-העברה לתבר בית העם ברוש

  182,918לתיקצוב סופי 2019   435,075 169,820  197,296לתיקצוב 1766.750

  140,335-  75,199-   79,853-תקצוב בפועל 1766.750

    59,669-  59,669-   59,669-העברה לכסוי חריגה ממנה 2020

   235,071   34,952    57,774העברה לתב"ר תקציב פיתוח

מס שמירה תאשורתקציב 2020תקציב 2020

תאשורסעיף 1222000290סעיף 1266000110
    91,111תדהרתאשורברוש

   225,676   87,873  177,359תקציב 2020

            -          -           -כסוי חריגה  לתקציב הבריכה
כסוי חריגה ממנה מחושבת 2019

סעיף 1722000755סעיף 1766000750
   91,111-            -          -           -יתרה מוערכת מתקציב סופי 2019

ביצוע סופי 2019ביצוע סופי 2019

    91,111לתיקצוב 2020    225,676   87,873  177,359לתיקצוב 1766.750
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(300)                     (300)                     (300)                     (300)                     34חשמל1746000430
(6,000)                 (6,000)                 (18,538)               (18,538)               34מים לגינון1746000721
(450,532)            (450,532)            (420,532)            (420,532)            34עבודות קבלניות1746000750

(456,832)            (456,832)            (439,370)            (439,370)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(226,754)            (226,754)            (207,334)            (217,700)            34תאורת רחובות1743000430
(40,000)               (40,000)               (40,000)               (40,000)               34עבודות קבלניות1743000750

(266,754)            (266,754)            (247,334)            (257,700)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 500,000               500,000               415,438               415,438              34הכנסות מבריכת שחיה1247300690
 32,343                  32,343                    -                              -                           34אגרות מים עצמי1413500211
(40,000)               (40,000)                  -                              -                           34מאור כח חמום מים1747300430
(126,899)            (126,899)            (52,000)               (52,000)               34מים בריכת שחיה1747300432
(2,000)                 (2,000)                 (2,340)                 (2,340)                 34חמרים1747300720
(353,444)            (353,444)            (277,383)            (360,098)            34עבודות קבלניות1747300750
   -                              -                           (82,715)                  -                           34העברה לתבר שיפוץ הבריכה1747300910
(10,000)               (10,000)               (1,000)                 (1,000)                 34רכישת ציוד יסודי1747300930

 532,343               532,343               415,438               415,438              הכנסות
(532,343)            (532,343)            (415,438)            (415,438)            הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(1,853)                 (1,853)                 (1,853)                 (1,853)                 34חשמל מחסן כלים,מגרש ספורט1741000430
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 34עבודות קבלניות1741000750
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 34אחזקת בנין וציוד1741000780

(9,853)                 (9,853)                 (9,853)                 (9,853)                 סה"כ

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010   מוניציפאלי יחדיו | 60110   שטחים ציבוריים במושבים | 601110   תחזוקת שטחי הגינון הציבוריים

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010   מוניציפאלי יחדיו | 60110   שטחים ציבוריים במושבים | 601120   תחזוקה ופיתוח תאורת רחובות

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010   מוניציפאלי יחדיו | 60110   שטחים ציבוריים במושבים | 601130   אחזקת בריכת שחיה

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010   מוניציפאלי יחדיו | 60110   שטחים ציבוריים במושבים | 601140   אחזקת מבני ציבור

תקציב



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

31

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(6,000)                 (6,000)                 (1,000)                 (6,000)                 34תחזוקת שערי ביטחון ביחדיו1727100752

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 15,000                  15,000                  20,000                  20,000                 34השתתפות מושבים בשרות1332000691
 11,009                  11,009                  11,009                  11,009                 34השתת קופ"ח במרפאות1332200710
(237)                     (237)                     (237)                     (237)                     34מאור כח חימום מים1832200430
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     34כיבוד תחום בריאות1832200515
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34טלפון מרפאה1832200540
(600)                     (600)                     (600)                     (600)                     34חומרים1832200720
(27,000)               (27,000)               (27,000)               (27,000)               34ביקור רופא-שרות לילה1832200751
(9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 34עבודות קבלניות ניקיון1832200755

 26,009                  26,009                  31,009                  31,009                 הכנסות
(38,837)               (38,837)               (38,837)               (38,837)               הוצאות
(12,828)               (12,828)               (7,828)                 (7,828)                 סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(204,000)            (204,000)               -                           34העברה לתבר1740000910
(8,250)                 (8,250)                 (8,250)                 (8,250)                 34חגיגות וטכסים וועד1752000780
(183,340)               -                              -                              -                           34שונות מוניציפאלי1763000780

(191,590)            (212,250)            (212,250)            (8,250)                 סה"כ

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010   מוניציפאלי יחדיו | 60110   שטחים ציבוריים במושבים | 601160   תחזוקת שערי ביטחון ביחדיו

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010   מוניציפאלי יחדיו | 60120   ריכוז שירותי ציבור | 601230   מרפאה

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010   מוניציפאלי יחדיו | 60120   ריכוז שירותי ציבור | 601240   שונות
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 95,848                  91,961                  87,596                  91,111                 32אגרת שמירה1222000290
 123,103               190,360               165,388               177,359              31מס וועד מקומי1266000110
 80,824                  80,505                  78,150                  87,873                 32מס וועד מקומי1266000110
 199,170               247,427               220,000               225,676              33מס וועד מקומי1266000110
(95,848)               (187,283)            (182,918)               -                           32הוצאות כנגד אגרת שמירה1722000755
   -                              -                              -                           (60,000)               32השתת. בקרן שכ"ע איש אבטחה1722100820
   -                              -                              -                           (31,111)               32רכב ביטחון תאשור1722100530
(84,381)               (256,676)            (50,000)               (177,359)            31הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750
(42,102)               (156,584)            (79,853)               (87,873)               32הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750
(160,449)            (446,910)            (75,199)               (225,676)            33הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750
   -                              -                           (140,335)               -                           31העברה לתבר1740000910
   -                              -                           (57,774)                  -                           31העברה לתבר תקציב פיתוח1766000910
   -                              -                           (34,952)                  -                           32העברה לתבר תקציב פיתוח1766000910
00(235,071)               -                           33העברה לתבר תקציב פיתוח1766000910

 498,945               610,253               551,134               582,019              הכנסות
(382,780)            (1,047,453)        (856,102)            (582,019)            הוצאות
 116,165              (437,200)            (304,968)               -                           סה"כ

 1,057,297           1,168,605           997,581               1,028,466          הכנסות
(1,884,988)        (2,570,321)        (2,220,184)        (1,757,467)        הוצאות

(827,691)            (1,401,716)        (1,222,602)        (729,001)            סה"כ מוניציפאלי יחדיו

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010   מוניציפאלי יחדיו | 60130   וועד מקומי | 601310   גביית מסי וועד והוצאות שונות
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 34שכ"ע שפ"י1817300110

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 17,000                  17,000                  17,000                  17,000                 34גן חובה / הכנסות הורים1312200410
 280,000               280,000               280,000               280,000              34מ. חינוך שכלמ1312200920
 535                        535                        535                        535                       34מ. החינוך שיפוצי קיץ1312200924
   -                              -                           (14,000)                  -                           34קבלניות1812211750
(160,000)            (160,000)            (146,000)            (160,000)            34שכ"ע חינוך הגיל הרך1812200110
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 34תחזוקה שוטפת1812200420
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 34מאור כח חימום מים1812200430
(9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 34מים1812200432
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     34מתנות1812200514
(105)                     (105)                     (105)                     (105)                     34דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1812200524
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 34טלפון1812200540
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34הסעות1812200710
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 34חומרים1812200720
   -                              -                           (350)                     (350)                     34הוצאות כספי רפורמה1812200722
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34העשרה / סל תרבות / מסיבות1812200752
(535)                     (535)                     (535)                     (535)                     34שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות1812200755
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34הוצאות אחרות1812200780
(1,200)                 (1,200)                 (1,200)                 (1,200)                 34מזון לילדי הגן1812200781
(168,000)            (168,000)            (168,000)            (168,000)            34גננות עובדות מדינה1812200782
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 34בלתי צפוי1812200783
(4,100)                 (4,100)                 (4,100)                 (4,100)                 34מעגן1812200784
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 34הכנה לכיתה א'1812210750

 297,535               297,535               297,535               297,535              הכנסות
(366,740)            (366,740)            (367,090)            (367,090)            הוצאות
(69,205)               (69,205)               (69,555)               (69,555)               סה"כ

תקציב

240   חינוך | 240280    קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402820    ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים  | 24028280   גן שקד

240   חינוך | 240160   שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610   התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016110   כח אדם
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס 
 20,000                  20,000                  20,000                  20,000                 34הכנסות הורים1312300410
 280,000               280,000               280,000               280,000              34מ. חינוך שכלמ1312300920
 722                        722                        722                        722                       34מ. החינוך שיפוצי קיץ1312300924
(176,300)            (176,300)            (176,300)            (176,300)            34שכ"ע גני חובה1812300110
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 34תחזוקה1812300420
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 34מאור כח חימום מים1812300430
(9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 34מים1812300432
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     34מתנות1812300514
(900)                     (900)                     (900)                     (900)                     34דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1812300524
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 34טלפון1812300540
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34הסעות1812300710
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 34חומרים1812300720
   -                           (450)                     (450)                     34הוצאות כספי רפורמה1812300722
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 34סל תרבות / מסיבות1812300752
(722)                     (722)                     (722)                     (722)                     34שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות1812300755
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 34הוצאות אחרות1812300780
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34ארוחות צהריים בפעוטון1812300781
(168,000)            (168,000)            (168,000)            (168,000)            34גננות עובדות מדינה1812300782
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 34בצ"מ1812300783
(4,100)                 (4,100)                 (4,100)                 (4,100)                 34מעגן1812300784

 300,722               300,722               300,722               300,722              הכנסות
(380,322)            (380,322)            (380,772)            (380,772)            הוצאות
(79,600)               (79,600)               (80,050)               (80,050)               סה"כ

240   חינוך | 240280    קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402820    ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028290   גן גפן
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס 

 14,000                  14,000                  14,000                  14,000                 34תשלומי הורים1312310410
 280,000               280,000               280,000               280,000              34מ. חינוך שכלמ1312310920
 535                        535                        535                        535                       34מ. החינוך שיפוצי קיץ1312310924
(142,595)            (142,595)            (142,595)            (142,595)            34שכ"ע גן ברוש1812310110
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 34תחזוקה1812310420
(8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 34חשמל1812310430
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 34מים גן תות1812310432
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34מתנות1812310514
(1,600)                 (1,600)                 (1,600)                 (1,600)                 34דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1812310524
(650)                     (650)                     (650)                     (650)                     34טלפון1812310540
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34הסעות1812310710
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 34חומרים1812310720
   -                              -                           (620)                     (620)                     34הוצאות כספי רפורמה1812310722
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34תרבות1812310752
(535)                     (535)                     (535)                     (535)                     34שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות1812310755
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 34שונות1812310780
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34מזון1812310781
(168,000)            (168,000)            (168,000)            (168,000)            34גננת מדינה1812310782
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 34ב.צ.מ1812310783
(4,100)                 (4,100)                 (4,100)                 (4,100)                 34מעגן1812310784
(130,000)            (130,000)            (116,764)            (97,240)               34השתת בשכר סייעות1812311820

 294,535               294,535               294,535               294,535              הכנסות
(473,980)            (473,980)            (461,364)            (441,840)            הוצאות
(179,445)            (179,445)            (166,829)            (147,305)            סה"כ

240   חינוך | 240280    קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402820    ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028300   גנון תות
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 6,450                    6,450                    6,450                      -                           34הכנסות אמילי1312400692
(1,500)                 (3,000)                 (3,300)                    -                           34תחזוקה1812400420
(6,000)                 (6,000)                 (10,000)               (10,000)               34מים מעון1812400432
   -                              -                           (400)                        -                           34רכישות1812400930

 6,450                    6,450                    6,450                      -                           הכנסות
(7,500)                 (9,000)                 (13,700)               (10,000)               הוצאות
(1,050)                 (2,550)                 (7,250)                 (10,000)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 16,000                  16,000                  17,000                  15,000                 34הכנסות הורים גן דובדבן1312320411
 280,000               280,000               280,000               280,000              34שכל"מ גן ממ" ד דובדבן1312320920
(115,000)            (115,000)            (105,635)            (107,219)            34שכר1812320110
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 34אחזקה1812320420
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 34חשמל1812320430
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 34מים1812320432
(600)                     (600)                     (600)                     (600)                     34מתנות1812320514
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34הסעות1812320710
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 34חומרים1812320721
   -                              -                           (360)                     (360)                     34הוצאות כספי רפורמה1812320722
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34סל תרבות ממלכתי דתי1812320753
(168,000)            (168,000)            (168,000)            (168,000)            34גננות ממלכתי דתי1812320782
(4,100)                 (4,100)                 (4,100)                 (4,100)                 34מעגן1812320784
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34הוצאות אחרות1812320786
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 34מזון1812320787
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 34ציוד1812320931

 296,000               296,000               297,000               295,000              הכנסות
(307,700)            (307,700)            (298,695)            (300,279)            הוצאות
(11,700)               (11,700)               (1,695)                 (5,279)                 סה"כ

240   חינוך | 240280   קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום 
| 2402820   ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028320   מעון יום יחדיו

240   חינוך | 240280   קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום 
| 2402820   ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028390   גן חדש ביחדיו
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס 

(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 35מים1828200432
(196,808)            (196,808)            (46,732)               (126,500)            35השתתפות בעמותה מערך הנוער1828200820

(202,808)            (202,808)            (52,732)               (132,500)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(57,420)               (57,420)               (178,726)            (241,364)            35השתת. בקרן מערך חינוך1828100820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 40,000                  40,000                  23,600                  15,600                 35מ. החינוך צהרונים - תוכנית ניצנים1312510920
 20,000                  20,000                  20,000                  20,000                 35הכנסות מהוועדים צופים1328900690
   -                            35,206                  35,206                  152,775              34החזר מקרנות1591900590
(10,000)               (10,000)               (13,000)               (10,000)               34שפוצים במוסדות חינוך1811000750
(10,000)               (10,000)                  -                           (10,000)               35עבודות קבלניות1811000755
(15,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               34בדיקות בטיחות1811000758
(300)                     (300)                     (300)                     (300)                     34הוצאות מיחשוב1811000780
(30,400)               (1,400)                 (1,400)                 (1,400)                 35השתת בנושא חינוך1811000820
   -                           (60,613)               34רזרבה1811000960
   -                           (9,100)                 (9,100)                 (9,100)                 35השתתפות במעון1812400820
(40,000)               (40,000)               (23,600)               (15,600)               35השתתפות בקרן תוכנית ניצנים1812510820
(11,500)               (11,500)               (14,000)               (14,000)               34השתת המועצה בשכ" ל בתי ספר יסודיים1813200760
(7,500)                 (7,500)                 (7,500)                 (7,500)                 34בטוח תלמידים1817500440
(29,000)               (29,000)               (29,000)               35ליווי הסעות תלמידים1817900110
(104,855)            (104,855)            (65,161)               (122,680)            35השתת.בקרן תנועות נוער1828900820
(44,361)                  -                              -                           (51,499)               34רזרבה תקציבית1992000961

 60,000                  95,206                  78,806                  188,375              הכנסות
(273,916)            (309,268)            (188,061)            (296,079)            הוצאות
(213,916)            (214,062)            (109,255)            (107,704)            סה"כ

240   חינוך | 240310   הפעלת מערך הנוער | 2403120   העברת תמיכות לקרן - יחדיו | 24031210   הפעלת מערך הנוער

240   חינוך | 240310   הפעלת מערך הנוער | 2403120   העברת תמיכות לקרן - יחדיו | 24031240   מינהל חינוך

240   חינוך | 240310   הפעלת מערך הנוער | 2403120   העברת תמיכות לקרן - יחדיו | 24031230   הפעלת מערך ילדים
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס 
 3,000                    3,000                    3,100                    4,000                   34תשלומי הורים1323000410
(72,303)               (72,303)               (72,303)               (72,303)               34שכ"ע ספריות1823000110
(12,000)               (12,000)               (12,000)               (12,000)               34מאור כח וחימום1823000430
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 34מים ספרייה1823000432
(300)                     (300)                     (300)                     (300)                     34אירוח וכיבודים1823000511
(600)                     (600)                     (600)                     (600)                     34מתנות1823000514
(305)                     (305)                     (305)                     (305)                     34דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1823000524
(600)                     (600)                     (600)                     (600)                     34טלפון1823000540
(700)                     (700)                     (700)                     (700)                     34חומרים-ספריה1823000720
(3,400)                 (3,400)                 (3,400)                 (3,400)                 34הוצאות אחרות1823000780
(1,500)                 (1,500)                 (2,500)                 (2,500)                 34העשרה1823000781
   -                              -                           (2,300)                 (3,000)                 34רכישת ציוד יסודי1823000930

 3,000                    3,000                    3,100                    4,000                   הכנסות
(93,708)               (93,708)               (97,008)               (97,708)               הוצאות
(90,708)               (90,708)               (93,908)               (93,708)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 85,000                  85,000                  85,000                  85,000                 34השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(85,000)               (85,000)               (85,000)               (85,000)               34אבטחת מוסדות חינוך1817100750

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 10,800                  10,800                  3,420                      -                           35מ. החינוך - ניצנים בחגים1312510921
(10,800)               (10,800)               (3,420)                    -                           35השתת. בקרן ניצנים בחגים1812510821

 1,343,242           1,378,448           1,363,148           1,465,167          הכנסות
(2,251,094)        (2,287,946)        (2,125,148)        (2,354,632)        הוצאות
(907,852)            (909,498)            (762,000)            (889,465)            סה"כ חינוך ביחדיו

99999   כללי

240   חינוך | 240340   ספריה ביחדיו | 2403410   הפעלת הספריה ביחדיו | 24034110   הפעלת הספריה ביחדיו

240   חינוך | 240350   אבטחת מוסדות חינוך | 2403510   אבטחת מוסדות חינוך | 24035110   אבטחת מוסדות חינוך ביחדיו
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קרן בני שמעון

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 24,000                    -                              -                              -                           535השתת הורים ד-ו1328100412
 44,208                    -                              -                              -                           535הכנסות מזון חממה1328110690
 20,000                  10,000                    -                            10,000                 535הכנסות נוער1328200410
 196,808               196,808               46,732                  126,500              535השתתפות מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים1328200710
 25,000                  25,000                  25,000                  25,000                 535הכנסות נופש 1328210410120
(8,000)                    -                              -                              -                           535חוגים חממה1828110750
(44,208)                  -                              -                              -                           535מזון חממה1828110781
(32,000)                  -                              -                              -                           535שכ"ע חממה1828120110
(142,308)            (142,308)            (36,000)               (85,000)               535משכורת נוער1828200110
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 535חשמל1828200430
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 535מתנות1828200514
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 535טלפון1828200540
(7,500)                 (7,500)                 (5,000)                 (7,500)                 535הסעות נוער1828200710
(10,000)               (10,000)               (5,000)                 (5,000)                 535חומרים1828200720
(2,000)                 (8,000)                 (6,000)                 (8,000)                 535נקיון ותחזוקת מבנה1828200750
(27,000)               (27,000)               (15,000)               (20,000)               535פעילות תרבות משותפת1828200781
(5,000)                 (5,000)                 (4,000)                 (4,000)                 535ציוד יסודי1828200930
(25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               535הוצאות נופש 1828210782120
   -                              -                              -                           (5,000)                 535שכר קשת נוער1828230110

 310,016               231,808               71,732                  161,500              הכנסות
(310,016)            (231,808)            (103,000)            (166,500)            הוצאות
   -                              -                           (31,268)               (5,000)                 סה"כ

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131   יחדיו | 2401311   הפעלת מערך הנוער
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 40,000                  40,000                  23,600                  15,600                 535השתת. המועצה ניצנים קב"ש1312510710
 10,800                  10,800                  3,420                      -                           535השתת. ניצנים בחגים קב"ש1312510711
 305,800               305,800               215,520               173,244              535השתתפות הורים1328100410
   -                            4,480                    6,840                   535הכנסות הורים - חגים1328100413
 57,420                  57,420                  178,726               241,364              535השתת. המועצה מערך נוער בישובים1328100710
(166,020)            (166,020)            (288,717)            (293,048)            535משכורת נוער1828100110
(6,000)                 (6,000)                 (3,680)                 (4,000)                 535תחזוקה1828100420
(50,000)               (50,000)               (15,000)               (15,000)               535הסעות1828100710
   -                              -                              -                           (10,000)               534חומרים1828100720
(60,000)               (60,000)               (40,000)               (40,000)               535פעילות תרבות1828100780
   -                           (40,000)                  -                              -                           534הוצאות שונות1828100782
(120,000)            (80,000)               (68,349)               (60,000)               535מזון1828100785
(12,000)               (12,000)               (10,000)               (10,000)               535הוצאות חוגים1828211780

 414,020               414,020               425,746               437,048              הכנסות
(414,020)            (414,020)            (425,746)            (432,048)            הוצאות
   -                              -                              -                            5,000                   סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 32,820                  32,820                  32,820                  32,820                 535השתתפות הורים ליווי הסעות1311000410
 30,400                  1,400                    1,400                    1,400                   535השתתפות ברכז חינוך מושבים1311000710
 130,000               130,000               116,764               97,240                 534השתת בשכר סייעות קב"ש1312311710
   -                            31,268                  31,268                  31,268                 534החזר מעודפים שנים קודמות1599200510
(52,820)               (23,820)               (33,820)               (33,820)               535שכר מינהל חינוך1811000110
(400)                     (400)                     (400)                     (400)                     535מתנות1811000514
(10,000)               (10,000)                  -                           (10,000)               535פרויקט ליווי הסעות - מינהל1811000710
   -                           (31,268)                  -                              -                           535רזרבה1811000960
(129,500)            (129,500)            (116,264)            (118,008)            534שכ''ע סייעות1812310110
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     534מתנות1812310514

 193,220               195,488               182,252               162,728              הכנסות
(193,220)            (195,488)            (150,984)            (162,728)            הוצאות
   -                              -                            31,268                    -                           סה"כ

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131   יחדיו | 2401313   הפעלת מערך הילדים

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131   יחדיו | 2401314   מינהל חינוך
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חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 494,000               494,000               605,700              534הכנסות הורים1312400410
 9,100                    9,100                    9,100                   534השתתפות המועצה מעון1312400710
(435,586)            (408,186)            (611,000)            534שכר מעונות1812400110
(10,000)               (10,000)               (10,000)               534אחזקה1812400420
(14,400)               (14,400)               (14,400)               534הוצ' חשמל1812400430
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 534מים1812400432
(4,500)                 (4,500)                 (4,500)                 534ביטוח תלמידים1812400440
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 534מתנות1812400514
(1,000)                 (1,000)                 (2,000)                 534השתלמויות1812400521
(6,000)                 (6,000)                 (10,000)               534חומרים1812400720
(4,000)                 (4,000)                 (6,000)                 534חומרי ניקוי1812400780
(60,000)               (60,000)               (120,000)            534מזון מעון1812400781
(15,000)               (15,000)               (11,753)               534בצ"מ1812400783
(10,000)               (10,000)               (10,000)               534רכישות ציוד1812400930
   -                           (24,902)               (25,275)               534קייטנת מעונות1812410110

 503,100               503,100               614,800              הכנסות
(566,986)            (564,488)            (831,428)            הוצאות
(63,886)               (61,388)               (216,628)            סה"כ

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131   יחדיו | 2401315   מעון ברוש
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                            279,500               279,500               512,640              534גן שקד צהרון1312511410
   -                              -                              -                              -                           534גן גפן צהרון1312512410
   -                           (121,222)            (51,805)               (121,222)            534שכר צהרונים1812500110
   -                           (11,200)               (11,200)               (11,200)               534אחזקה1812500420
   -                           (3,000)                 (3,000)                 (6,000)                 534חשמל1812500430
   -                           (3,000)                 (3,000)                 (6,000)                 534מים1812500432
   -                           (4,552)                 (4,552)                 (4,552)                 534ביטוח1812500440
   -                           (4,000)                 (4,000)                 (9,038)                 534חומרים1812500720
   -                           (4,000)                 (4,000)                 (8,000)                 534חומרי ניקוי1812500780
   -                           (43,520)               (60,000)               (120,000)            534מזון1812500781
   -                           (21,120)               (21,120)               (10,000)               534שונות - בצ"מ1812500783

   -                            279,500               279,500               512,640              הכנסות
   -                           (215,614)            (162,677)            (296,012)            הוצאות
   -                            63,886                  116,823               216,628              סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 29,285                  29,285                  29,285                  29,285                 535השתתפות התנועה1328900691
 104,855               104,855               65,161                  122,680              535תמיכת המועצה1328900710
(117,140)            (117,140)            (138,881)            (140,965)            535שכר תנועות נוער1828900110
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 535מים צופים1828900430
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 535מתנות1828900514
(300)                     (300)                     (300)                     (300)                     535חשמל צופים1828900432
(700)                     (700)                     (700)                     (700)                     535טלפון צופים1828900540
(10,000)               (10,000)               (4,000)                 (4,000)                 535פעילות תנועות נוער1828900782

 134,140               134,140               94,446                  151,965              הכנסות
(134,140)            (134,140)            (149,881)            (151,965)            הוצאות
   -                              -                           (55,435)                  -                           סה"כ

 1,051,396           1,758,056           1,556,776           2,040,681          הכנסות
(1,051,396)        (1,758,056)        (1,556,776)        (2,040,681)        הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ חינוך ביחדיו

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131   יחדיו | 2401316   צהרון יחדיו

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131   יחדיו | 2401325   צופי יחדיו
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נב סה"כ נבטיםחינוךמוניציפאלי
275,670275,670551,340מנה בסיסית 2020 *

13,56913,569פר קפיטה  תש"פ לפי 90% (12 תלמידים)

9,0469,046פר קפיטה תשפ"א 90% (לפי תש"פ)

8,0708,070תקציב תרבות 2020

30,00030,000ליווי הסעות
283,740328,285612,025מנה 2020

49,00649,006החזר 20% ארנונה

332,746328,285661,031מנה 2020

70,00070,000השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

72,00072,000השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש

5,0005,000השתתפות במענק תוכנית קש"ת

60,00060,000תוספת חד פעמית סיוע למימון מנהל קהילה

392,746475,285868,031סה"כ מנה 2020
* מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 06/2019

      385,680סה"כ תקבולי מס וועד מקומי
       32,852-הוצאות ישירות כנגד המס

      352,828מימון הוצאות שוטפות

 מנה נבטים 2020
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נב סה"כ נבטיםחינוךמוניציפאלי
277,059277,059554,118מנה בסיסית 2019 *

7,9157,915פר קפיטה  תשע"ט לפי 90% (7 תלמידים)

9,0469,046פר קפיטה תש"פ  90% (12 תלמידים)

7,9917,991תקציב תרבות 2019

30,00030,000ליווי הסעות

285,051324,020609,071מנה 2019

47,77347,773החזר 20% ארנונה

332,824324,020656,845מנה 2019

70,00070,000השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

72,00072,000השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש

92,640100,000192,640העברה משנת 2018

מוניציפאלי

111,277111,277ביצוע סופי 2018 מועצה

חינוך

81,91481,914ביצוע סופי 2018 מועצה - לא לחישוב, קרן כללית

640640ביצוע סופי 2018 מועצה לחישוב

177,216177,216ביצוע סופי 2018 קרן בני שמעון - לא לחישוב יוחזר ע"י עודפי הקרן

536,741566,6601,103,402סה"כ מנה 2019

* מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 06/2018

      392,300סה"כ תקבולי מס וועד מקומי
      122,362הוצאות ישירות כנגד המס

      269,938מימון הוצאות שוטפות

 עדכון מנה נבטים 12-2019
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נב מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(307,896)            (400,000)            (372,086)            (333,554)            18עבודות קבלניות1746000750

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(151,553)            (151,553)            (152,000)            (152,000)            18תאורת רחובות1743000430
(20,000)               (20,000)               (20,000)               (20,000)               18עבודות קבלניות1743000750

(171,553)            (171,553)            (172,000)            (172,000)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(117,031)            (117,031)            (120,447)            (122,254)            18שכר תחזוקן1741000110
(1,145)                 (1,145)                 (785)                     (800)                     18מתנות1741000514
(877)                     (877)                     (888)                     (900)                     18דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1741000524
(600)                     (600)                     (480)                     (600)                     18פלאפון1741000541
(1,726)                 (1,726)                    -                              -                           18חומרים1741000720
(1,000)                 (1,000)                    -                              -                           18רכישות ציוד1741000740
(34,800)               (34,800)               (36,400)               (36,400)               18עבודות קבלניות1741000750

(157,179)            (157,179)            (159,000)            (160,954)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 8,696                    17,610                  22,023                  13,239                 18הכנסות ביטוח לאומי קבורה1248000730
(8,696)                 (17,610)               (22,023)               (13,239)               18תחזוקת בתי עלמין1748000751

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 15,720                  15,720                  15,444                  15,444                 18השתתפות מושבים בשרות1332000691
(15,720)               (15,720)               (15,444)               (15,444)               18ביקור רופא-שרות לילה1832200751

תקציב

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020   מוניציפאלי נבטים | 60210   שטחים ציבוריים במושבים | 602140   אחזקת מבני ציבור

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020   מוניציפאלי נבטים | 60210   שטחים ציבוריים במושבים | 602120   תחזוקה ופיתוח תאורת רחובות

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020   מוניציפאלי נבטים | 60210   שטחים ציבוריים במושבים | 602110   תחזוקת שטחי הגינון הציבוריים

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020   מוניציפאלי נבטים | 60220   ריכוז שירותי ציבור | 602220   נציגות במועצה הדתית

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020   מוניציפאלי נבטים | 60220   ריכוז שירותי ציבור | 602230   מרפאה
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 312,172               392,300               375,269               385,680              18מס וועד מקומי1266000110
(6,055)                 (6,055)                    -                              -                           18הוצאות ביקורת1612000751
(4,000)                 (4,000)                    -                              -                           18חגיגות וטכסים ה.שונו1752000780
(18,996)               (122,362)            (141,218)            (32,852)               18הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750

 312,172               392,300               375,269               385,680              הכנסות
(29,051)               (132,417)            (141,218)            (32,852)               הוצאות
 283,122               259,883               234,051               352,828              סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(774)                     (774)                     (774)                     (774)                     18  תקשורת סלולרית בין שערי הישובים למוקד1722000544
(25,000)               (25,000)               (10,000)               (10,000)               18חשמל מרכיבי ביטחון1727000430
(55,782)               (55,782)               (56,932)               (68,292)               18רכב1727000530

(81,557)               (81,557)               (67,706)               (79,066)               סה"כ

 336,588               425,630               412,736               414,363              הכנסות
(771,651)            (976,035)            (949,477)            (807,109)            הוצאות
(435,063)            (550,405)            (536,741)            (392,746)            סה"כ מוניציפאלי נבטים

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020   מוניציפאלי נבטים | 60230   וועד מקומי | 602310   גביית מסי וועד והוצאות שונות

60   מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020   מוניציפאלי נבטים | 60240   מתן ביטחון שוטף לתושבים | 602410    טיפול במרכיבי ביטחון ביישוב
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(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 18שכ"ע שפ"י1817300110

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 15,000                  15,000                  15,000                  15,000                 18גן חובה/הכנסות הורים1312200410
 280,000               280,000               280,000               280,000              18מ.חינוך שכלמ1312200920
 700                        700                        700                        700                       18מ.החינוך שיפוצי קיץ1312200924
(106,400)            (106,400)            (106,400)            (106,400)            18שכ"ע חינוך הגיל הרך1812200110
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 18תחזוקה שוטפת1812200420
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 18מאור כח חימום מים1812200430
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 18מתנות1812200514
(200)                     (200)                     (200)                     (200)                     18דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1812200524
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     18טלפון1812200540
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 18הסעות1812200710
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 18חומרים1812200720
   -                              -                           (162)                     (162)                     18הוצאות כספי רפורמה1812200722
(1,500)                 (1,500)                 (1,900)                 (1,500)                 18העשרה / סל תרבות / מסיבות1812200752
(700)                     (700)                     (700)                     (700)                     18שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות1812200755
(3,000)                 (3,000)                 (2,500)                 (3,000)                 18הוצאות אחרות1812200780
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 18מזון לילדי הגן1812200781
(168,000)            (168,000)            (168,000)            (168,000)            18גננות עובדות מדינה1812200782
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 18בלתי צפוי1812200783
(5,450)                 (5,450)                 (5,450)                 (5,450)                 18מעגן1812200784
(40,645)               (40,645)               (40,645)               (49,400)               18השתתפות המועצה ברכזת גיל הרך1812200820
(2,000)                 (2,000)                 (5,340)                 (2,000)                 18רכישות1812200930
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 18הכנה לכיתה א'1812210750

 295,700               295,700               295,700               295,700              הכנסות
(350,695)            (350,695)            (354,097)            (359,612)            הוצאות
(54,995)               (54,995)               (58,397)               (63,912)               סה"כ

240   חינוך | 240280   קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום
 | 2402820   ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028340   גן חובה נבטים

תקציב
240   חינוך | 240160   שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610   התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016110   כח אדם
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נב מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 7,250                    7,250                    4,000                      -                           18הכנסות אמילי1312400692
(1,500)                 (3,000)                 (1,600)                    -                           18תחזוקה1812400420

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 17,000                  17,000                  17,000                  17,000                 18הכנסות הורים1312300410
 280,000               280,000               280,000               280,000              18מ.חינוך שכלמ1312300920
(143,300)            (143,300)            (148,000)            (148,000)            18שכ"ע גני חובה1812300110
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 18תחזוקה1812300420
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 18מאור כח חימום מים1812300430
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 18מתנות1812300514
(900)                     (900)                     (900)                     (900)                     18דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1812300524
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 18הסעות1812300710
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 18חומרים1812300720
   -                              -                           (582)                     (582)                     18הוצאות כספי רפורמה1812300722
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 18סל תרבות/מסיבות1812300752
(3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 18הוצאות אחרות1812300780
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 18ארוחות צהריים בפעוטו1812300781
(168,000)            (168,000)            (168,000)            (168,000)            18גננות עובדות מדינה1812300782
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 18בצ"מ1812300783
(5,450)                 (5,450)                 (5,450)                 (5,450)                 18מעגן1812300784
   -                              -                           (3,480)                    -                           18רכישת ציוד יסודי1812300930

 297,000               297,000               297,000               297,000              הכנסות
(340,650)            (340,650)            (349,412)            (345,932)            הוצאות
(43,650)               (43,650)               (52,412)               (48,932)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                           (152,457)               -                           18העברה לקרן כללית1991000981

240   חינוך | 2403     תמיכה ועידוד מוסדות החינוך בקידום תוכניות חינוכיות חדשניות במוסדות החינוך
 | 24031     ליווי וסיוע למנהלי בתי הספר בקידום תוכניות חדשניות בבתי הספר | 240313    ליווי מנהלת "  נווה במדבר"  בהפצת הניסוי החינוכי של בית הספר

240   חינוך | 240280   קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום
 | 2402820   ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028370   מעון יום נבטים

240   חינוך | 240280   קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום
 | 2402820   ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028380   גן חדש נבטים
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(98,850)               (98,850)                  -                           (110,490)            18השתת. בקרן מערך הנוער1828200820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(60,640)               (60,640)               (53,239)               (122,015)            18השתת. בקרן מערך חינוך1828100820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 52,000                  52,000                  46,400                  50,000                 18משרד החינוך תוכנית ניצנים1317900921
 14,400                  14,400                  3,780                      -                           18מ.החינוך - ניצנים בחגים1312510921
   -                            81,914                    -                            152,457              18החזר מקרנות1591900590
(15,000)               (12,978)               (12,978)               (12,478)               18בדיקות בטיחות1811000758
(30,000)               (28,500)                  -                           (3,800)                 18שונות מנהל חינוך1811000786
(219,933)            (219,933)            (137,500)            (137,500)            18השתתפות ברכזת חינוך מושבים1811000821
(29,300)                  -                              -                              -                           18השתת. בקב"ש ליווי הסעות1811200820
(41,562)               (54,482)               (81,020)               18השתתפות במעון1812400820
(52,000)               (52,000)               (46,400)               (50,000)               18השתת. המועצה תוכנית ניצנים1812510820
(14,400)               (14,400)               (3,780)                    -                           18השתת. המועצה ניצנים בחגים1812510821
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     18אגרת תלמידי חוץ תיכון1815100760
(7,595)                 (7,595)                 (7,595)                 (7,595)                 18בטוח תלמידים1817500440
   -                           (38,000)               (38,000)               (38,000)               18טיפול זוגי ומשפחתי1843510752
(1,973)                 (40,352)                  -                              -                           18רזרבה תקציבית1992000961

 66,400                  148,314               50,180                  202,457              הכנסות
(370,701)            (455,820)            (301,235)            (330,893)            הוצאות
(304,301)            (307,506)            (251,055)            (128,436)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 94,000                  94,000                  94,000                  94,000                 18השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(94,000)               (94,000)               (94,000)               (94,000)               18אבטחת מוסדות חינוך1817100750

 760,350               842,264               740,880               889,157              הכנסות
(1,318,536)        (1,405,155)        (1,307,540)        (1,364,442)        הוצאות
(558,186)            (562,891)            (566,660)            (475,285)            סה"כ חינוך בנבטים

240   חינוך | 240310   הפעלת מערך הנוער | 2403130   העברת תמיכות לקרן - נבטים | 24031340   מינהל חינוך

240   חינוך | 240310   הפעלת מערך הנוער | 2403130   העברת תמיכות לקרן - נבטים | 24031310   הפעלת מערך הנוער

240   חינוך | 240310   הפעלת מערך הנוער | 2403130   העברת תמיכות לקרן - נבטים | 24031330   הפעלת מערך הילדים

240   חינוך | 240350   אבטחת מוסדות חינוך | 2403510   אבטחת מוסדות חינוך | 24035120   אבטחת מוסדות חינוך בנבטים
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קרן בני שמעון

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 10,000                  30,000                  21,000                  30,000                 518הכנסות נוער1328200410
 115,490               115,490                 -                            110,490              518השתת.מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים1328200710
 43,200                  43,200                  43,000                  43,000                 518הכנסות נופש 1328210410120
(57,840)               (57,840)               (84,930)               (86,204)               518משכורת נוער1828200110
(350)                     (350)                     (600)                     (600)                     518מתנות1828200514
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     518טלפון1828200540
-51815000-15000-15000-15000הסעות נוער1828200710
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 518חומרים1828200720
(39,000)               (39,000)               (50,000)               (29,000)               518פעילות שיא1828200780
(5,000)                 (12,040)               (12,040)               (7,186)                 518 שונות1828200789
(43,000)               (43,000)               (43,000)               (43,000)               518הוצאות נופש 1828210782120

 168,690               188,690               64,000                  183,490              הכנסות
(162,690)            (169,730)            (208,070)            (183,490)            הוצאות
 6,000                    18,960                 (144,070)               -                           סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 52,000                  52,000                  46,400                  50,000                 518השתת.המועצה ניצנים קב"ש1312510710
 14,400                  14,400                  3,780                      -                           518השתת. ניצנים בחגים קב"ש1312510711
 331,200               331,200               300,000               374,220              518השתתפות הורים1328100410
   -                            6,300                    12,600                 518הכנסות הורים - חגים1328100413
 60,640                  60,640                  53,239                  122,015              518השתת. המועצה מערך נוער בישובים1328100710
(186,000)            (186,000)            (230,000)            (240,000)            518משכורת נוער1828100110
   -                           (1,800)                 (2,000)                 518מתנות1828100514
(25,000)               (25,000)               (25,000)               (15,000)               518הסעות1828100710
(25,000)               (12,272)               (12,272)               (12,272)               518חומרים1828100720
   -                           (18,960)                  -                           (18,960)               518עבודות קבלניות1828100753
(32,000)               (32,000)               (50,000)               (50,000)               518פעילות תרבות1828100780
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (16,003)               518הוצאות שונות1828100782
(147,840)            (147,840)            (140,000)            (160,000)            518מזון1828100785
(24,400)               (18,168)               (10,000)               (25,000)               518רכישת ציוד1828100931

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132   נבטים | 2401321   הפעלת מערך הנוער

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132   נבטים | 2401323   הפעלת מערך ילדים
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                           (5,000)                 518שכר קשת ילדים1828130110
(16,000)               (16,000)               (6,600)                 (14,600)               518הוצאות חוגים1828211780

 458,240               458,240               409,719               558,835              הכנסות
(458,240)            (458,240)            (477,672)            (558,835)            הוצאות
   -                              -                           (67,953)                  -                           סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 137,500               137,500               137,500               137,500              518השתתפות ברכז חינוך מושבים1311000710
 29,750                  29,750                  29,750                  29,750                 518השתת הורים ליווי הסעות1311100410
 29,300                    -                              -                              -                           518השתת מועצה ליווי הסעות1311200710
 40,645                  40,645                  40,645                  49,400                 518השתת המועצה בשכר רכזת גיל הרך1312200710
 24,000                  24,000                  24,000                  24,000                 518הכנסות מושבים1312810690
 177,216               177,216                 -                           518החזר מעודפים שנים קודמות1599200510
(137,000)            (137,000)            (137,000)            (139,000)            518שכר מינהל חינוך1811000110
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     518מתנות1811000514
(177,216)               -                              -                           518רזרבה1811000960
(59,050)               (21,050)               (21,050)               (21,050)               518ליווי הסעות שכר1811200110
(40,445)               (40,445)               (47,200)               (47,200)               518שכר הגיל הרך1812200110
(200)                     (200)                     (200)                     (200)                     518מתנות1812200514
(24,000)               (32,700)               (32,700)               (32,700)               518שונות1812810780

 261,195               409,111               409,111               240,650              הכנסות
(261,195)            (376,411)            (238,650)            (240,650)            הוצאות
   -                              -                            170,461                 -                           סה"כ

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132   נבטים | 2401324   מינהל חינוך

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132   נבטים | 2401323   הפעלת מערך ילדים (המשך)
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                            350,261               350,261               513,840              518הכנסות הורים1312400410
   -                            41,562                  54,482                  81,020                 518השתתפות המועצה מעון1312400710
   -                           (351,796)            (303,225)            (500,000)            518שכר מעונות1812400110
   -                           (14,000)               (14,000)               (20,000)               518אחזקה1812400420
   -                           (14,400)               (14,400)               (20,000)               518הוצ' חשמל1812400430
   -                           (3,000)                 (3,000)                 (5,000)                 518מים1812400432
   -                           (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 518מתנות1812400514
   -                           (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 518השתלמויות1812400521
   -                           (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 518טלפון1812400540
   -                           (5,000)                 (2,250)                 (10,000)               518חומרים1812400720
   -                           (40,000)               (80,000)               (100,000)            518מזון מעון1812400781
   -                           (5,000)                 (3,000)                 (5,000)                 518בצ"מ1812400783
   -                              -                           (2,750)                    -                           518שונות מעון1812400786
   -                           (5,000)                 (7,000)                 (5,000)                 518רכישות ציוד1812400930
   -                              -                           (30,000)               (30,000)               518קייטנת מעונות1812410110

   -                            391,823               404,743               594,860              הכנסות
   -                           (443,696)            (465,125)            (700,500)            הוצאות
   -                           (51,873)               (60,382)               (105,640)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                            247,000               247,000               392,700              518גן נבטים צהרון1312515410
   -                           (116,133)            (74,000)               (160,000)            518שכר צהרונים1812500110
   -                           (7,000)                 (7,000)                 (10,000)               518אחזקה1812500420
   -                           (8,000)                 (8,000)                 (12,000)               518חשמל1812500430
   -                           (2,934)                 (2,934)                 (4,000)                 518מים1812500432
   -                           (2,660)                 (2,660)                 (2,660)                 518ביטוח1812500440
   -                           (4,000)                 (4,000)                 (6,000)                 518חומרים1812500720
   -                           (4,000)                 (4,000)                 (6,000)                 518חומרי ניקוי1812500780
   -                           (40,000)               (60,000)               (80,000)               518מזון1812500781
   -                           (10,400)               (5,400)                 (6,400)                 518שונות - בצ"מ1812500783

   -                            247,000               247,000               392,700              הכנסות
   -                           (195,127)            (167,994)            (287,060)            הוצאות
   -                            51,873                  79,006                  105,640              סה"כ

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132   נבטים | 2401327   צהרון נבטים

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132   נבטים | 2401326   מעון נבטים
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 36,000                  23,040                  20,270                  12,960                 518השתת הורים ד-ו1328100412
 66,312                  53,040                  49,908                  28,320                 518הכנסות מזון חממה1328110690
   -                              -                            9,760                    3,840                   518הכנסות חוגים חממה1328110691
(12,000)               (12,000)               (3,000)                 (6,000)                 518חוגים חממה1828110750
(66,312)               (53,040)               (54,000)               (39,120)               518מזון חממה1828110781
(30,000)               (30,000)                  -                              -                           518שכ"ע חממה1828120110

 102,312               76,080                  79,938                  45,120                 הכנסות
(108,312)            (95,040)               (57,000)               (45,120)               הוצאות
(6,000)                 (18,960)                22,938                    -                           סה"כ

 990,437               1,770,944           1,614,511           2,015,655          הכנסות
(990,437)            (1,738,244)        (1,614,511)        (2,015,655)        הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ חינוך בנבטים

24   חינוך | 24013   הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132   נבטים | 2401328   חממה
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גבעות בר
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גב סה"כוועדחינוךמוניציפאלי
545,79460,644606,438מנה בסיסית 2020 *

8,8768,876תקציב תרבות 2020

5,1585,158החזר 20% ארנונה

559,828060,644620,472מנה 2020

70,00070,000השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

82,00082,000השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש

5,0005,000השתתפות במענק תוכנית קש"ת

172,720     172,720-העברת תקציב לטובת החינוך 

387,108329,72060,644777,472סה"כ מנה 2020

* מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 06/2019

מנה גבעות בר 2020



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

57

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

סה"כוועדחינוךמוניציפאלי

519,84857,761577,608מנה בסיסית 2019 *

8,0168,016תקציב תרבות 2019

5,3035,303החזר 20% ארנונה

8,0008,000תוספת חד פעמית בגין התנגדות למחלף

533,167065,761598,927מנה 2019

70,00070,000השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

82,00082,000השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש

סעיף 1727.753-836 בפועל0השתתפות במענק תוכנית קש"ת
174,220     174,220-העברת תקציב לטובת החינוך 

45,02695,058        50,032ביצוע סופי 2018

408,979371,24665,761845,985סה"כ מנה 2019

מנה גבעות בר 2019 סופי

20
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מס שמירה גבעות ברתקציב סופי 2019

גבעות ברסעיף 1222000290

330,000  

     82,687ביצוע סופי 2018

   412,687לתיקצוב  2019

   384,574סעיף 1727.753-836 בפועל

     28,113יתרה מועברת ל 2020

מס שמירה גבעות ברתקציב 2020

גבעות ברסעיף 1222000290

347,135  

     28,113יתרה מתקציב סופי 2019

   375,248לתיקצוב  2020

בסע' 1727.753-836



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

59

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

ם 
לי

יפ
יצ

ונ
מ

ם 
תי

רו
שי

ת 
מנ

 -
ר  

 ב
ת

עו
גב מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(279,381)            (292,308)            (234,766)            (250,000)            21עבודות קבלניות1746000750
(127,549)            (127,549)            (105,000)            (120,000)            21צריכת מים גבעות בר1746100432

(406,930)            (419,857)            (339,766)            (370,000)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(25,000)               (25,000)               (10,000)               (10,000)               21עבודות קבלניות1743000750
(142,800)            (144,000)            (144,213)            (144,600)            21השתת בקבלניות חשמל-אסקו1766100833
(62,748)               (100,000)            (95,000)               (95,000)               21השתת בהוצאות חשמל1766100834

(230,548)            (269,000)            (249,213)            (249,600)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 21שכר תחזוקן1741000110
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 21חומרים1741000720
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 21רכישות ציוד1741000740
(12,000)               (12,000)               (12,000)               (12,000)               21עבודות קבלניות1741000750
(17,496)               (17,496)               (17,496)                - 21שירותים מוניציפליים1763000110
   -                           (24,000)               (24,000)               (24,000)               21תחזוקת + שכירות  מבנה ציבור1828900420
   -                           (2,000)                    -                              -                           21מים מבני ציבור1828900430
   -                           (5,000)                    -                              -                           21טלפון מבני ציבור1828900540
   -                              -                           (18,000)               21שכר ניידת שירות1763100110

(45,496)               (76,496)               (69,496)               (70,000)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 399,200               470,000               463,251               475,203              21מס וועד מקומי1266000110
   -                              -                           (1,755)                 (10,000)               21הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750
(100,000)            (200,000)            (200,000)            (150,711)            21השתת בגין מנהלת קהילה1766100830
(6,000)                 (12,000)               (12,000)               (12,000)               21השתת' ברכז תרבות תורני1857000787

 399,200               470,000               463,251               475,203              הכנסות
(106,000)            (212,000)            (213,755)            (172,711)            הוצאות
 293,200               258,000               249,496               302,492              סה"כ

400   גבעות בר | 40010   מוניציפאלי גבעות בר | 400110   שטחי ציבור | 4001110   תחזוקת שטחי הגינון הציבוריים

400   גבעות בר | 40010   מוניציפאלי גבעות בר | 400110   שטחי ציבור | 4001120   תחזוקה ופיתוח תאורת רחוב

400   גבעות בר | 40010   מוניציפאלי גבעות בר | 400110   שטחי ציבור | 4001130   אחזקת מבני ציבור

400   גבעות בר | 40010   מוניציפאלי גבעות בר | 400120   וועד מקומי | 4001210   גביית מסי וועד והוצאות שונות

תקציב
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 210,320               330,000               330,000               347,135              21אגרת שמירה1222000290
(5,044)                 (50,000)               (47,736)               (50,000)               21אחז'  גדר ביטחון1727000753
(2,500)                 (78,687)               (78,687)               (63,885)               21מרכיבי ביטחון1727100752
(170,044)            (220,000)            (214,151)            (217,363)            21השתת בקרן שכר רב"ש גבעות בר1727100820
(24,000)               (24,000)               (24,000)               (24,000)               21השתת ברכב שמירה1766100831
(8,732)                 (40,000)               (20,000)               (20,000)               21השתת באחזקת תאורת גדר1766100836

 210,320               330,000               330,000               347,135              הכנסות
(210,320)            (412,687)            (384,574)            (375,248)            הוצאות
   -                           (82,687)               (54,574)               (28,113)               סה"כ

 609,520               800,000               793,251               822,338              הכנסות
(999,294)            (1,390,040)        (1,256,804)        (1,237,559)        הוצאות
(389,774)            (590,040)            (463,553)            (415,221)            סה"כ מוניציפאלי גבעות בר

400   גבעות בר | 40010   מוניציפאלי גבעות בר | 400130   מתן ביטחון שוטף לתושבים | 4001310   טיפול במרכיבי ביטחון בישוב
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קרן בני שמעון

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 170,044               220,000               214,151               217,363              521השתת המועצה בשכר רב"ש1227100710
(170,044)            (220,000)            (214,151)            (217,363)            521שכר רב"ש1727100110

   -                              -                              -                              -                           סה"כ גבעות בר

440   גבעות בר | 44010   מוניציפאלי גבעות בר | 440110   מתן ביטחון שוטף לתושבים | 4401110    טיפול במרכיבי ביטחון בישוב
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גב מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                           (1,500)                 (1,500)                 (6,500)                 21שכר מדריכי ילדים1828110110
   -                           (1,500)                 (1,500)                    -                           21שכר חממה1828120110

   -                              -                              -                              -                           הכנסות
   -                           (3,000)                 (3,000)                 (6,500)                 הוצאות
   -                           (3,000)                 (3,000)                 (6,500)                 סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(274,194)            (316,220)            (316,220)            (316,220)            21השתת המועצה בקרן חינוך בלתי פורמלי ג.בר1828110821

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 120,000               134,000               131,600               122,000              21מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים1312510920
 25,920                  29,500                  15,840                    -                           21מ.החינוך -ניצנים בחגים1312510921
(120,000)            (134,000)            (131,600)            (122,000)            21השתת. המועצה תוכנית ניצנים1812510820
(25,920)               (29,500)               (15,840)                  -                           21השתת. המועצה ניצנים בחגים1812510821

 145,920               163,500               147,440               122,000              הכנסות
(145,920)            (163,500)            (147,440)            (122,000)            הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 21בטוח תלמידים1817500440

 145,920               163,500               147,440               122,000              הכנסות
(427,114)            (489,720)            (473,660)            (451,720)            הוצאות
(281,194)            (326,220)            (326,220)            (329,720)            סה"כ חינוך גבעות בר

40   גבעות בר | 4002   חינוך גבעות בר | 40021    מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות | 400213   חינוך בלתי פורמאלי א-ו
תקציב

40   גבעות בר | 4002   חינוך גבעות בר | 40021    מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות | 400215   תמיכה בחינוך בלתי פורמאלי גבעות בר

40   גבעות בר | 4002   חינוך גבעות בר | 40021    מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות | 400216   תכנית ניצנים

40   גבעות בר | 4002   חינוך גבעות בר | 40022   ביטוח תלמידים | 402221   ביטוח תלמידים גבעות בר
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 48,000                  48,000                  50,830                  48,000                 521הכנסות נוער1328200410
 10,000                  20,000                  20,000                 521הכנסות שונות1328200690
 96,000                  96,000                    -                              -                           521הכנסות נופש 1328210410120
(82,000)               (67,800)               (40,000)               (67,800)               521משכורת נוער1828200110
(1,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (4,000)                 521מתנות1828200514
(8,000)                 (12,000)               (12,000)               (12,000)               521הסעות נוער1828200710
(20,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               521חומרים1828200720
(19,000)                  -                              -                              -                           521נקיון ותחזוקת מבנה1828200750
(21,054)               (10,800)               (30,000)               521פעילות שיא1828200780
(12,000)               (12,000)               (22,830)               (20,000)               521פעילות תרבות משותפת1828200781
(4,446)                 (4,000)                 (49,000)               (10,000)               521ציוד יסודי1828200930
(96,000)               (96,000)               (17,000)                  -                           521הוצאות נופש 1828210782120
(41,000)                  -                              -                              -                           521משכורת1828300110

 144,000               154,000               70,830                  68,000                 הכנסות
(283,446)            (230,854)            (169,630)            (158,800)            הוצאות
(139,446)            (76,854)               (98,800)               (90,800)               סה"כ

44   גבעות בר | 4402   חינוך גבעות בר | 44021   מתן שירותי חינוך לתושבים | 440212   נוער גבעות בר
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 25,920                  29,500                  15,840                    -                           521השתת. ניצנים בחגים קב"ש1312510711
 120,000               134,000               131,600               122,000              521השתת המועצה תוכנית ניצנים קב"ש1317910710
 706,000               847,380               840,000               848,424              521השתתפות הורים1328100410
   -                              -                            21,000                  28,440                 521הכנסות הורים - חגים1328100413
 4,000                      -                              -                              -                           521הכנסות שונות1328100690
   -                              -                           (31,840)               (20,502)               521רזרבה1811000960
(42,000)                  -                              -                              -                           521משכורת נוער1828100110
(2,000)                    -                           (2,000)                    -                           521תחזוקה1828100420
(10,000)                  -                              -                              -                           521חשמל1828100430
(45,000)               (45,000)               (33,560)               (30,000)               521הסעות1828100710
(8,000)                 (8,000)                 (20,000)               (15,000)               521חומרים1828100720
(19,000)                  -                              -                           (10,000)               521עבודות קבלניות1828100753
(56,200)               (85,000)               (110,000)            (95,000)               521פעילות תרבות1828100780
(240,874)            (347,760)            (300,000)            (300,000)            521מזון1828100785
(5,000)                 (2,000)                 (20,000)               (10,000)               521ציוד יסודי1828100930
(415,000)            (508,300)            (508,300)            (500,000)            521שכר מדריכים1828110110
(9,000)                    -                           (2,000)                    -                           521מים חינוך גבעות בר1828110432
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (5,000)                 521בטיחות1828110780
   -                              -                              -                           (5,000)                 521שכר קשת ילדים1828130110
(30,400)               (33,600)               (40,000)               (40,000)               521הוצאות חוגים1828211780

 855,920               1,010,880           1,008,440           998,864              הכנסות
(885,474)            (1,032,660)        (1,070,700)        (1,030,502)        הוצאות
(29,554)               (21,780)               (62,260)               (31,638)               סה"כ

44   גבעות בר | 4402   חינוך גבעות בר | 44021   מתן שירותי חינוך לתושבים | 440213   ילדי הבר
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 20,846                  20,846                  20,846                  20,846                 521השתתפות התנועה1328900691
(13,308)                  -                              -                              -                           521השתת בשכ"ד מבנה צופים1766100835
(104,232)            (124,232)            (125,190)            (127,068)            521שכר תנועות נוער1828900110
(10,000)                  -                              -                              -                           521תחזוקת מבנה צופים1828900420
(5,000)                    -                              -                              -                           521מים צופים1828900430
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     521מתנות1828900514
(2,000)                    -                              -                              -                           521טלפון צופים1828900540
(15,000)               (15,000)               (3,780)                 (12,000)               521פעילות תנועות נוער1828900782

 20,846                  20,846                  20,846                  20,846                 הכנסות
(150,040)            (139,732)            (129,470)            (139,568)            הוצאות
(129,194)            (118,886)            (108,624)            (118,722)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 274,194               316,220               316,220               316,220              521השתת המועצה חינוך בלתי פורמלי גבעות בר1328110711

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 66,000                  45,600                  45,600                  45,600                 521השתת הורים ד-ו1328100412
 119,000               96,900                  90,000                  130,140              521הכנסות מזון חממה1328110690
 22,000                  22,800                  22,800                  17,640                 521הכנסות חוגים חממה1328110691
(22,000)               (22,800)               (22,800)               (17,640)               521חוגים חממה1828110750
(119,000)            (160,000)            (155,000)            (160,000)            521מזון חממה1828110781
(42,000)               (81,200)               (27,136)               (81,200)               521שכ"ע חממה1828120110
   -                              -                           (9,600)                 521חומרים חממה1828120720

 207,000               165,300               158,400               193,380              הכנסות
(183,000)            (264,000)            (204,936)            (268,440)            הוצאות
 24,000                 (98,700)               (46,536)               (75,060)               סה"כ

 1,501,960           1,667,246           1,574,736           1,597,310          הכנסות
(1,501,960)        (1,667,246)        (1,574,736)        (1,597,310)        הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ חינוך גבעות בר

44   גבעות בר | 4402   חינוך גבעות בר | 44021   מתן שירותי חינוך לתושבים | 440216   חממה גבעות בר

44   גבעות בר | 4402   חינוך גבעות בר | 44021   מתן שירותי חינוך לתושבים | 440214   תנועות נוער גבעות בר

44   גבעות בר | 4402   חינוך גבעות בר | 44021   מתן שירותי חינוך לתושבים | 440215   תמיכת מועצה חינוך בלתי פורמאלי גבעות בר
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