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מנה 12-2017 ישוב
בסיסית  *

 החזר 20% 
ארנונה

 ליווי הסעות
 תמיכה בתי ספר דתיים 

תשע"ח- תלוי דיווח השתת' 
במסגרות אחה"צ

 תמיכה 
העסקת 
מדריכים

 תקצוב בגין 
מורת רוחב 

תשע"ח

 קיזוז מימון בגין 
אבטחת קו תפר-

חש' שנים 15-16

סה"כ מנה 
2017

898,744           70,000        619,364200,314בית קמה

775,469(11,122)                     70,000         30,000        535,746143,004דביר

677,276(31,125)                     70,000         25,000        399,751207,799להב

747,102           70,000         25,000        476,018169,117שובל

1,038,357           70,000        609,256350,183חצרים

1,004,577           70,000         15,000        608,797301,870משמר הנגב

450,763(92,890)                     70,000         25,000          353,53589,943כרמים

609,132(42,000)                   130,000           70,000            437,4257,305שומריה

596,756(32,429)                     70,000            547,6913,478גבעות בר

380,489386,058ברוש

423,371429,567תדהר

355,679360,885תאשור

555,502563,632נבטים

(209,567)630,000130,000   -                         6,302,6241,473,014120,000סה"כ  8,538,321

 מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה  10/2017
פירוט במנה מושבים המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית- 

מנה 2018
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מנה 12-2016 ישוב
בסיסית  *

 החזר 20% 
ארנונה

 ליווי הסעות
 תמיכה בתי 
ספר דתיים 

תשע"ז

 תקצוב בגין 
מורת רוחב 

תשע"ז

 העברת 
תקציב פיתוח 

2017 במנה

 העברת יתרת 
תבר פיתוח 

למנה

 ביצוע סופי 
2016

 תמיכה 
העסקת 
מדריכים

 תוספת מימון בגין 
אבטחת קו תפר-

חש' שנים 15-16
סה"כ מנה 2017

936,958     23,333     79,816     628,568196,041בית קמה
778,888        11,122     23,333     28,032    30,000     538,565139,953דביר
701,999        31,125     17,500     12,884    25,000     406,179203,366להב

607,297     23,333    67,431-    15,000     464,093165,509שובל
1,041,940     23,333     45,857     620,948342,712חצרים

976,698     23,333     10,966    15,000     622,853295,429משמר הנגב
609,365        92,890     23,333        8,770    19,000    25,000        347,26488,024כרמים

1,283,318        42,000     74,880   132,477   200,000   252,315  130,000          438,0857,149שומריה
657,824        32,429     23,333     76,369          514,7543,404גבעות בר

381,233386,814ברוש
425,362431,588תדהר

359,011364,265תאשור
555,708563,842נבטים

6,302,6241,441,587110,00019,000130,000252,315200,000327,740255,713209,5679,340,796סה"כ

י נתוני אוכלוסיה ל- 11/2016  מעודכן עפ"
פירוט במנה מושבים המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית- 

עדכון מנה 12-2017
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

ישוב
מס' 

ב- %תושבים
חלוקה פר 

אוכלוסיה %75
חלוקה פר ישוב 

ב-%סה"כ25%
חלוקה פר 

אוכלוסיה %50
חלוקה פר ישוב 

הפרשסה"כ50%
חלוקה לפי 

הצעת הצוות
109210.93%501,711117,653619,36410.12%334,474.33235,305.38569,779.7149,584.48619,364.18בית קמה

9109.11%418,093117,653535,7468.76%0.000.000.00535,745.60535,745.60דביר
6146.15%282,098117,653399,7516.53%0.000.000.00399,750.54399,750.54להב

7807.81%358,365117,653476,0187.78%238,910.24235,305.38474,215.611,802.43476,018.04שובל
107010.71%491,604117,653609,2569.96%327,735.84235,305.38563,041.2146,215.23609,256.44חצרים

106910.70%491,144117,653608,7979.95%327,429.54235,305.38562,734.9246,062.08608,797.00משמר הנגב
3863.87%177,345117,653294,9984.82%118,229.94235,305.38353,535.31-58,537.72353,535.31כרמים
9539.54%437,849117,653555,5029.08%291,899.30235,305.38527,204.6828,296.96555,501.64נבטים
4744.75%217,776117,653335,4295.48%145,183.91235,305.38380,489.29-45,060.73380,489.29ברוש
6146.15%282,098117,653399,7516.53%188,065.24235,305.38423,370.61-23,620.07423,370.61תדהר

3933.94%180,561117,653298,2144.87%120,374.00235,305.38355,679.38-57,465.69355,679.38תאשור
9369.37%430,038117,653547,6918.95%0.000.000.00547,691.11547,691.11גבעות בר
6966.97%319,772117,653437,4257.15%0.000.000.00437,424.85437,424.85שומריה 

9987100.00%4,588,4551,529,4856,117,940100.00%3,058,969.903,058,969.906,117,939.790.006,302,624.00סה"כ כללי

נתוני  האוכלוסיה  10/2017 עפ"י תוכנת מימ"ד

בית קמה עברו בעדכון 08/2008 לחלוקה לפי 75%-25%

ישובים לפי 50%-50%
כרמים | ברוש | תדהר | תאשור

חלוקה 12-2017

עדכון מנת שרותים עפ"י נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל-10/2017
חלוקה לפי 50% - 50%חלוקה לפי  75% - 25%
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 544,000               517,600               753,800               551,400              11מ.חינוך שכלמ1312200920
   -                          -                        8,356                   8,356                  11השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(5,420)                (5,420)                (5,420)                   -                       11הוצאות ביקורת1612000751
(812,087)            (891,903)            (883,042)            (802,701)            11השתתפות בועד מקומי1766000830
(60,300)              (68,500)              (249,600)            (50,600)              11השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
   -                       (23,333)              (23,333)              (70,000)              11השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(483,700)            (449,100)            (504,200)            (500,800)            11גננות עובדות מדינה1812200782
   -                          -                       (16,372)              (16,372)              11אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(6,321)                (6,321)                (6,027)                (6,027)                11בטוח תלמידים1817500440
(11,800)              (11,800)              (11,120)              (12,000)              11שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 544,000               517,600               762,156               559,756              הכנסות
(1,379,628)         (1,456,377)         (1,699,114)         (1,458,500)         הוצאות

(835,628)            (938,777)            (936,958)            (898,744)            סה"כ

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301110 בית קמה
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 110,000               110,000               46,274                   -                       12השתת.המשטרה באבטחה1227000990
 784,000               784,000               840,500               822,100              12מ.חינוך שכלמ1312200920
תוכנית ניצנים1312510920    -                        41,000                 104,000              12מ.החינוך צהרונים-
   -                          -                        18,932                 18,932                12השתת.המשטרה בשמירה1317100990
   -                          -                          -                       (5,420)                12הוצאות ביקורת1612000751
(5,040)                (5,040)                (5,040)                   -                       12מלוות ע"ח קרן1648000694
(120)                   (120)                   (122)                      -                       12מלוות ע"ח ריבית1648000695
(953)                   (953)                   (946)                      -                       12מלוות ע"ח הצמדה1648000696
(110,000)            (110,000)            (66,668)                 -                       12אבטחת קו תפר1722000750
(659,386)            (692,418)            (679,993)            (645,289)            12השתתפות בועד מקומי1766000830
(25,000)              (25,000)              (30,000)              (30,000)              12השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(296,000)            (296,000)            (331,400)            (321,300)            12השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835    -                       (41,000)              (104,000)            12השת.
   -                       (23,333)              (23,333)              (70,000)              12השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(488,000)            (488,000)            (504,100)            (500,800)            12גננות עובדות מדינה1812200782
   -                          -                       (26,177)              (26,177)              12אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(6,125)                (6,125)                (6,615)                (6,615)                12בטוח תלמידים1817500440
(15,200)              (15,200)              (10,200)              (10,900)              12שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 894,000               894,000               946,706               945,032              הכנסות
(1,605,824)         (1,662,189)         (1,725,594)         (1,720,501)         הוצאות

(711,824)            (768,189)            (778,888)            (775,469)            סה"כ

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301120 דביר
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 99,400                 99,400                 142,700               165,300              13השתת.המשטרה באבטחה1227000990
 267,600               267,600               367,100               551,400              13מ.חינוך שכלמ1312200920
תוכנית ניצנים1312510920    -                        2,400                   6,000                  13מ.החינוך צהרונים-
   -                          -                          -                       (5,420)                13הוצאות ביקורת1612000751
(5,568)                (5,568)                (5,568)                   -                       13מלוות ע"ח קרן1648000694
(89)                     (89)                     (131)                      -                       13מלוות ע"ח ריבית1648000695
(1,044)                (1,044)                (1,037)                   -                       13מלוות ע"ח הצמדה1648000696
(99,400)              (99,400)              (213,650)            (206,300)            13אבטחת קו תפר1722000750
(583,393)            (596,277)            (578,678)            (532,720)            13השתתפות בועד מקומי1766000830
(25,000)              (25,000)              (25,000)              (25,000)              13השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(104,900)            (104,900)            (146,700)            (212,500)            13השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835    -                       (2,400)                (6,000)                13השת.
   -                       (17,500)              (17,500)              (70,000)              13השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(162,700)            (162,700)            (220,400)            (338,900)            13גננות עובדות מדינה1812200782
(2,695)                (2,695)                (3,136)                (3,136)                13בטוח תלמידים1817500440

 367,000               367,000               512,200               722,700              הכנסות
(984,789)            (1,015,173)         (1,214,199)         (1,399,976)         הוצאות

(617,789)            (648,173)            (701,999)            (677,276)            סה"כ

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301130 להב
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 540,800               540,800               560,700               560,700              14מ.חינוך שכלמ1312200920
תוכנית ניצנים1312510920    -                        25,600                 64,000                14מ.החינוך צהרונים-
(5,420)                (5,420)                (5,420)                   -                       14הוצאות ביקורת1612000751
(23,684)              (23,684)              (23,684)              (23,684)              14מלוות ע"ח קרן1648000694
(1,554)                (1,554)                (1,550)                (725)                   14מלוות ע"ח ריבית1648000695
(8,342)                (8,342)                (8,331)                (8,196)                14מלוות ע"ח הצמדה1648000696
(590,887)            (523,456)            (509,626)            (589,544)            14השתתפות בועד מקומי1766000830
(15,000)              (15,000)              (15,000)              (25,000)              14השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(170,000)            (170,000)            (224,600)            (224,600)            14השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835    -                       (25,600)              (64,000)              14השת.
   -                       (23,333)              (23,333)              (70,000)              14השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(370,800)            (370,800)            (336,100)            (336,100)            14גננות עובדות מדינה1812200782
(3,724)                (3,724)                (4,753)                (4,753)                14בטוח תלמידים1817500440
(11,800)              (11,800)              (15,600)              (25,200)              14שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 540,800               540,800               586,300               624,700              הכנסות
(1,201,211)         (1,157,113)         (1,193,597)         (1,371,802)         הוצאות

(660,411)            (616,313)            (607,297)            (747,102)            סה"כ

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301140 שובל
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 537,000               537,000               753,500               753,500              15מ.חינוך שכלמ1312200920
   -                          -                        3,298                   3,298                  15השתת.המשטרה בשמירה1317100990
   -                          -                          -                       (5,420)                15הוצאות ביקורת1612000751
(999,127)            (1,044,984)         (989,231)            (936,861)            15השתתפות בועד מקומי1766000830
(211,700)            (211,700)            (249,300)            (249,300)            15השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
   -                       (23,333)              (23,333)              (70,000)              15השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(325,300)            (325,300)            (504,200)            (504,200)            15גננות עובדות מדינה1812200782
   -                          -                       (11,249)              (11,249)              15אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(6,321)                (6,321)                (6,125)                (6,125)                15בטוח תלמידים1817500440
(18,600)              (18,600)              (15,300)              (12,000)              15שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 537,000               537,000               756,798               756,798              הכנסות
(1,561,048)         (1,630,238)         (1,798,738)         (1,795,155)         הוצאות

(1,024,048)         (1,093,238)         (1,041,940)         (1,038,357)         סה"כ

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301150 חצרים
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 537,000               537,000               631,700               631,700              16מ.חינוך שכלמ1312200920
תוכנית ניצנים1312510920    -                        34,400                 86,000                16מ.החינוך צהרונים-
   -                          -                        3,592                   3,592                  16השתת.המשטרה בשמירה1317100990
   -                          -                          -                       (5,420)                16הוצאות ביקורת1612000751
(918,351)            (929,317)            (906,168)            (887,660)            16השתתפות בועד מקומי1766000830
(15,000)              (15,000)              (15,000)              (15,000)              16השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(211,700)            (211,700)            (295,600)            (295,600)            16השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835    -                       (34,400)              (86,000)              16השת.
   -                       (23,333)              (23,333)              (70,000)              16השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(325,300)            (325,300)            (336,100)            (336,100)            16גננות עובדות מדינה1812200782
   -                          -                       (3,793)                (3,793)                16אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(4,900)                (4,900)                (5,096)                (5,096)                16בטוח תלמידים1817500440
(24,600)              (24,600)              (26,900)              (21,200)              16שכ"ע מחלקת רווחה1841000110

 537,000               537,000               669,692               721,292              הכנסות
(1,499,851)         (1,534,150)         (1,646,390)         (1,725,869)         הוצאות

(962,851)            (997,150)            (976,698)            (1,004,577)         סה"כ

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301160 משמר הנגב
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 275,100               275,100               310,000               333,200              17השתת.המשטרה באבטחה1227000990
 536,300               536,300               560,400               560,400              17מ.חינוך שכלמ1312200920
תוכנית ניצנים1312510920    -                        16,800                 42,000                17מ.החינוך צהרונים-
(5,420)                (5,420)                (5,420)                   -                       17הוצאות ביקורת1612000751
(30,800)              (30,800)              (30,800)                 -                       17מלוות ע"ח קרן1648000694
(491)                   (491)                   (533)                      -                       17מלוות ע"ח ריבית1648000695
(5,776)                (5,776)                (5,734)                   -                       17מלוות ע"ח הצמדה1648000696
(275,100)            (275,100)            (488,400)            (415,900)            17אבטחת קו תפר1722000750
(390,748)            (404,518)            (336,618)            (269,535)            17השתתפות בועד מקומי1766000830
(15,000)              (15,000)              (25,000)              (25,000)              17השתתפות המועצה ליווי הסעות1766000831
(211,000)            (211,000)            (224,300)            (224,300)            17השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835    -                       (16,800)              (42,000)              17השת.
   -                       (23,333)              (23,333)              (70,000)              17השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(325,300)            (325,300)            (336,100)            (336,100)            17גננות עובדות מדינה1812200782
(3,871)                (3,871)                (3,528)                (3,528)                17בטוח תלמידים1817500440

 811,400               811,400               887,200               935,600              הכנסות
(1,263,506)         (1,300,609)         (1,496,565)         (1,386,363)         הוצאות

(452,106)            (489,209)            (609,365)            (450,763)            סה"כ

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301170 כרמים
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 147,100               147,100               189,300               213,600              19השתת.המשטרה באבטחה1227000990
 805,200               805,200               882,500               827,100              19מ.חינוך שכלמ1312200920
 151,000               151,000               197,300               197,300              19השתת.המשטרה בשמירה1317100990
   -                          -                        239,370               200,000              19סיוע חברתי שומריה1327000960
(5,420)                (5,420)                (5,420)                   -                       19הוצאות ביקורת1612000751
(170,220)            (170,220)            (272,700)            (266,600)            19אבטחת קו תפר1722000750
(937,050)            (994,647)            (978,140)            (344,654)            19השתתפות בועד מקומי1766000830
(317,200)            (317,200)            (378,300)            (322,900)            19השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
(130,000)            (130,000)            (130,000)            (130,000)            19השתתפות בוועד-מורות רוחב1766000838
   -                       (74,880)              (74,880)              (70,000)              19השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(488,000)            (488,000)            (504,200)            (504,200)            19גננות עובדות מדינה1812200782
(151,000)            (151,000)            (202,800)            (202,800)            19אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(9,751)                (9,751)                (5,978)                (5,978)                19בטוח תלמידים1817500440
   -                          -                       (239,370)            (200,000)            19סיוע חברתי-שומריה1827000780

 1,103,300            1,103,300            1,508,470            1,438,000           הכנסות
(2,208,641)         (2,341,118)         (2,791,788)         (2,047,132)         הוצאות

(1,105,341)         (1,237,818)         (1,283,318)         (609,132)            סה"כ

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301180 שומריה
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 107,100               107,100               46,270                   -                       20השתת.המשטרה באבטחה1227000990
 1,052,000            1,052,000            1,142,100            1,094,800           20מ.חינוך שכלמ1312200920
תוכנית ניצנים1312510920    -                        37,600                 94,000                20מ.החינוך צהרונים-
   -                          -                        9,970                   9,970                  20השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(5,420)                (5,420)                (5,420)                (5,420)                20הוצאות ביקורת1612000751
(107,100)            (107,100)            (92,320)                 -                       20אבטחת קו תפר1722000750
(511,406)            (587,775)            (561,094)            (499,410)            20השתתפות בועד מקומי1766000830
(406,300)            (406,300)            (469,900)            (422,600)            20השתתפות בתקציב-ג"י1766000832
בוועד מקומי תכנית ניצנים1766000835    -                       (37,600)              (94,000)              20השת.
   -                       (23,333)              (23,333)              (70,000)              20השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי1766000839
(645,700)            (645,700)            (672,200)            (672,200)            20גננות עובדות מדינה1812200782
   -                          -                       (24,204)              (24,204)              20אבטחת מוסדות חינוך1817100750
(7,693)                (7,693)                (7,693)                (7,692)                20בטוח תלמידים1817500440

 1,159,100            1,159,100            1,235,940            1,198,770           הכנסות
(1,683,619)         (1,783,321)         (1,893,764)         (1,795,526)         הוצאות

(524,519)            (624,221)            (657,824)            (596,756)            סה"כ

 6,493,600            6,467,200            7,865,462            7,902,648           הכנסות
(13,388,117)       (13,880,288)       (15,459,750)       (14,700,824)       הוצאות

כ ועדים מקומיים (6,894,517)         (7,413,088)         (7,594,288)         (6,798,176)         סה"

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 וועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301190 גבעות בר
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מושבי יחדיו
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סה"כ יחדיוחינוךמוניציפאלי
637,747521,7931,159,539מנה בסיסית 2018 *

30,81730,817פר קפיטה לפי 90%  תשע"ח (22 תלמידים)

16,58416,584פר קפיטה 90% תשע"ט (לפי תשע"ח)

(45,000)        (45,000)         השתתפות במרכז יום לקשיש

30,00030,000השתתפות בליווי הסעות

19,16719,167החזר 20% ארנונה

611,913599,1941,211,107מנה 2018

19134864768העברה משנת 2017

140,000השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

803,261803,9621,211,107סה"כ  מנה 2018

360,132חלק חינוך בלתי פורמלי בחינוך
443,830חלק יתר חינוך

י נתוני אוכלוסייה 10/2017 מעודכן עפ"

1,041,728מתוקצב בפועל
כולל יתרת מס וועד 2017

 מנה יחדיו 2018
כולל ברוש ,תדהר ותאשור
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

סה"כ יחדיוחינוךמוניציפאלי
641,083524,5231,165,606מנה בסיסית 2017 *

35,01935,019פר קפיטה לפי 90%  תשע"ז (25 תלמידים)

16,58416,584פר קפיטה 90% תשע"ח (22 תלמידים)

(45,000)        (45,000)          השתתפות במרכז יום לקשיש

30,00030,000השתתפות בליווי הסעות

18,75818,758החזר 20% ארנונה

 1,220,967     606,126       614,841         מנה 2017

       141,197      106,921          34,276העברה משנת 2016

46,667השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

8,197(28,510)      36,707יתרת ביצוע סופי מועצה 2016

 52,747          52,747        יתרת ביצוע סופי קב"ש 2016

(64,768)      (191,348)       העברה לשנת 2018

494,476719,1831,362,164סה"כ  מנה 2017

145,626חלק חינוך בלתי פורמלי בחינוך
573,557חלק יתר חינוך

י נתוני אוכלוסייה 11/2016 מעודכן עפ"

        115,627יתרת חלק מס וועד מקומי
כ תקצוב (378,849)       סה"

 מנה יחדיו עדכון 12-2017
כולל ברוש ,תדהר ותאשור
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עדכון תקציב 12-2017

סעיף 1266000110
תדהרתאשורברוש

     240,612      81,460     161,831עדכון תקציב 12-2017

             -            -             -כסוי חריגה  לתקציב הבריכה
             -            -             -כסוי חריגה ממנה מחושבת 2017 7

סעיף 1766000750
     240,612      81,460     161,831עדכון תקציב 2017

       88,712(19,820)            53,948ביצוע סופי 2016
      17,400שייק מתאשור

20,000      

     329,324      99,040     215,779לתיקצוב 1766.750

(220,601)    (48,227)     (136,848)    מתוקצב בפועל

     108,724      50,813       78,931העברה למס וועד 2018

תקציב 2018

סעיף 1266000110
תדהרתאשורברוש

     241,552      86,383     163,266תקציב 2018

             -            -             -כסוי חריגה  לתקציב הבריכה
             -            -             -כסוי חריגה ממנה מחושבת 2018

סעיף 1766000750
     108,724      50,813       78,931יתרה מוערכת מתקציב סופי 2017

     350,276    137,196     242,197לתיקצוב 1766.750
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(500)                   (500)                   (250)                   (300)                   34חשמל1746000430
(1,017)                (1,017)                (200)                      -                       34מתנות1746000514
(500)                   (500)                      -                          -                       34חמרים1746000720
(25,000)              (25,000)              (5,346)                (6,000)                34מים לגינון1746000721
(300,000)            (300,000)            (295,202)            (411,925)            34עבודות קבלניות1746000750
   -                       (67,069)              (10,000)                 -                       34הוצאות שונות1746000780

(327,017)            (394,086)            (310,998)            (418,225)            סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(200,000)            (200,000)            (185,000)            (195,000)            34תאורת רחובות1743000430
(40,000)              (40,000)              (40,000)              (40,000)              34עבודות קבלניות1743000750

(240,000)            (240,000)            (225,000)            (235,000)            סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 262,970               338,100               468,714               400,000              34הכנסות מבריכת שחיה1247300690
(20,752)              (20,800)              (34,386)              (34,386)              34מאור כח חמום מים1747300430
(75,545)              (75,500)              (95,409)              (95,409)              34מים בריכת שחיה1747300432
(6,552)                (7,000)                (1,170)                (2,000)                34חמרים1747300720
(195,407)            (235,500)            (237,815)            (352,205)            34עבודות קבלניות1747300750
(3,276)                (7,500)                (5,935)                (10,000)              34רכישת ציוד יסודי1747300930

 262,970               338,100               468,714               400,000              הכנסות
(301,532)            (346,300)            (374,714)            (494,000)            הוצאות

(38,562)              (8,200)                 94,000                (94,000)              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
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(1,200)                (1,200)                (1,000)                (1,000)                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

(9,200)                (9,200)                (9,000)                (9,000)                סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(15,000)              (15,000)              (2,000)                (2,000)                34פינוי פסולת גושית1712300780

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(3,000)                (3,000)                (3,000)                 6,000                  34תחזוקת שערי ביטחון ביחדיו1727100752

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 13,423                 13,423                 23,681                 12,088                34השתתפות מושבים בשרות1332000691
 11,287                 11,287                (11,123)              (12,088)              34השתת קופ"ח במרפאות1332200710
(200)                   (200)                   (200)                   (200)                   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
(24,986)              (24,986)              (24,986)              (24,986)              34ביקור רופא-שרות לילה1832200751
(15,000)              (15,000)              (15,000)              (15,000)              34עבודות קבלניות ניקיון1832200755

 24,710                 24,710                 23,681                 12,088                הכנסות
(42,786)              (42,786)              (53,909)              (54,874)              הוצאות

(18,076)              (18,076)              (30,228)              (42,786)              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 | 60110 שטחים ציבוריים במושבים | 601140 אחזקת מבני ציבור

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60110 שטחים ציבוריים במושבים | 601150 טיאוט כבישים ופינוי גזם
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(8,250)                (8,250)                (8,250)                (8,250)                34חגיגות וטכסים ה.שונו1752000780

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                        33,100                 41,431                 92,987                32אגרת שמירה1222000290
 173,674               173,674               161,831               163,266              31מס וועד מקומי1266000110
 59,000                 81,401                 81,460                 86,383                32מס וועד מקומי1266000110
 226,124               234,916               240,612               241,552              33מס וועד מקומי1266000110
   -                        17,400                 17,400                32הכנסות מושבים מוניצפאלי1266000690
   -                          -                        20,000                   -                       32הכנסות מושבים חינוך1266000691
   -                       (33,100)              (41,431)              (92,987)              32הוצאות כנגד אגרת שמירה1722000755
(173,674)            (227,622)            (136,848)            (242,197)            31הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750
(59,000)              (78,981)              (48,227)              (137,196)            32הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750
(226,124)            (323,628)            (220,601)            (350,276)            33הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750

 458,799               540,491               562,734               584,189              הכנסות
(458,799)            (663,331)            (447,107)            (822,656)            הוצאות

   -                       (122,840)             115,627              (238,467)            סה"כ

 746,479               903,301               1,055,129            1,002,277           הכנסות
(1,405,584)         (1,721,953)         (1,433,978)         (2,044,005)         הוצאות
כ מוניציפאלי יחדיו (659,105)            (818,652)            (378,849)            (1,041,728)         סה"

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60120 ריכוז שירותי ציבור | 601240 שונות

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60130 וועד מקומי | 601310 גביית מסי וועד והוצאות שונות
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                34שכ"ע שפ"י1817300110

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 17,000                 17,000                 17,000                 17,000                34גן חובה/הכנסות הורים1312200410
 264,000               264,000               283,000               280,000              34מ.חינוך שכלמ1312200920
החינוך שיפוצי קיץ1312200924  540                      540                      540                      540                     34מ.
(152,000)            (152,000)            (145,000)            (152,000)            34שכ"ע חינוך הגיל הרך1812200110
(4,000)                (2,500)                (2,500)                (2,500)                34תחזוקה שוטפת1812200420
(7,000)                (7,000)                (7,000)                (7,000)                34מאור כח חימום מים1812200430
(11,000)              (11,000)              (11,000)              (11,000)              34מים1812200432
(450)                   (450)                   (800)                   (800)                   34מתנות1812200514
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                34טלפון1812200540
(1,500)                (1,500)                   -                       (1,500)                34הסעות1812200710
(3,000)                (3,000)                (4,500)                (3,000)                34חומרים1812200720
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                34העשרה/סל תרבות/מסיבות1812200752
(420)                   (420)                   (420)                   (540)                   34שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות1812200755
(1,000)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                34הוצאות אחרות1812200780
(1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                34מזון לילדי הגן1812200781
(164,000)            (164,000)            (168,000)            (168,000)            34גננות עובדות מדינה1812200782
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                34בלתי צפוי1812200783
(4,009)                (4,009)                (4,200)                (4,200)                34מעגן1812200784
(4,000)                (4,000)                   -                       (4,000)                34הכנה לכיתה א'1812210750

 281,540               281,540               300,540               297,540              הכנסות
(358,579)            (357,579)            (351,120)            (362,240)            הוצאות

(77,039)              (76,039)              (50,580)              (64,700)              סה"כ

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016110 כח אדם

240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402820 ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028280 גן שקד
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 19,000                 19,000                 19,000                 19,000                34הכנסות הורים1312300410
 264,000               264,000               283,000               280,000              34מ.חינוך שכלמ1312300920
החינוך שיפוצי קיץ1312300924  520                      520                      520                      520                     34מ.
(157,000)            (157,000)            (157,000)            (173,000)            34שכ"ע גני חובה1812300110
(3,000)                (1,500)                (1,500)                (2,500)                34תחזוקה1812300420
(7,000)                (7,000)                (7,000)                (7,000)                34מאור כח חימום מים1812300430
(12,000)              (12,000)              (11,000)              (12,000)              34מים1812300432
(450)                   (450)                   (800)                   (800)                   34מתנות1812300514
לקידום מקצועי וחברתי1812300524 (784)                   (784)                   (774)                   (774)                   34דמ"ח ע.
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                34טלפון1812300540
(1,500)                (1,500)                   -                       (1,500)                34הסעות1812300710
(3,000)                (3,000)                (4,500)                (3,000)                34חומרים1812300720
(2,500)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                34סל תרבות/מסיבות1812300752
(520)                   (520)                   (520)                   (520)                   34שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות1812300755
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                34הוצאות אחרות1812300780
(1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                34ארוחות צהריים בפעוטו1812300781
(164,000)            (164,000)            (168,000)            (168,000)            34גננות עובדות מדינה1812300782
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                34בצ"מ1812300783
(4,008)                (4,008)                (4,200)                (4,200)                34מעגן1812300784
   -                       (6,500)                (6,500)                   -                       34רכישת ציוד יסודי1812300930

 283,520               283,520               302,520               299,520              הכנסות
(361,262)            (365,762)            (369,294)            (380,794)            הוצאות

(77,742)              (82,242)              (66,774)              (81,274)              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
וך

ינ
ח

 -
יו 

חד
י י

שב
מו

 



22

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

22

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 19,000                 19,000                 19,000                 17,000                34תשלומי הורים1312310410
 306,000               306,000               354,500               280,000              34מ.חינוך שכלמ1312310920
החינוך שיפוצי קיץ1312310924  340                      340                      340                      340                     34מ.
(130,000)            (130,000)            (133,600)            (123,000)            34שכ"ע גן ברוש1812310110
(3,500)                (2,000)                (4,400)                (2,000)                34תחזוקה1812310420
(5,000)                (5,000)                (5,000)                (5,000)                34חשמל1812310430
(5,500)                (5,500)                (5,000)                (5,000)                34מים גן תות1812310432
(1,000)                (1,000)                (1,500)                (1,500)                34מתנות1812310514
לקידום מקצועי וחברתי1812310524 (1,200)                (1,200)                (1,300)                (1,300)                34דמ"ח ע.
(300)                   (300)                   (650)                   (650)                   34טלפון1812310540
(1,500)                (1,500)                   -                       (1,500)                34הסעות1812310710
(3,000)                (3,000)                (3,000)                (3,000)                34חומרים1812310720
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                34תרבות1812310752
(340)                   (340)                   (340)                   (340)                   34שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות1812310755
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                34שונות1812310780
(1,500)                (1,500)                (1,000)                (1,500)                34מזון1812310781
(164,000)            (164,000)            (168,000)            (168,000)            34גננת מדינה1812310782
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                34ב.צ.מ1812310783
(4,008)                (4,008)                (4,200)                (4,200)                34מעגן1812310784
(129,500)            (129,500)            (129,500)            (130,000)            34השתת בשכר סייעות1812311820

 325,340               325,340               373,840               297,340              הכנסות
(455,348)            (453,848)            (462,490)            (451,990)            הוצאות

(130,008)            (128,508)            (88,650)              (154,650)            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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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 6,450                   6,450                   6,450                   6,450                  34הכנסות אמילי1312400692
(1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                34תחזוקה1812400420
(3,500)                (3,500)                (6,000)                (6,000)                34מים מעון1812400432
   -                       (6,000)                (5,000)                   -                       34רכישות1812400930

 6,450                   6,450                   6,450                   6,450                  הכנסות
(5,000)                (11,000)              (12,500)              (7,500)                הוצאות

 1,450                  (4,550)                (6,050)                (1,050)                סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 6,000                   6,000                   9,300                   10,000                34הכנסות הורים גן דובדבן1312320411
 264,000               264,000               283,000               280,000              34שכל"מ גן ממ"ד דובדבן1312320920
(107,000)            (107,000)            (111,000)            (115,000)            34שכר1812320110
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                34אחזקה1812320420
(4,000)                (4,000)                   -                       (4,000)                34חשמל1812320430
(2,000)                (2,000)                   -                       (4,000)                34מים1812320432
(500)                   (500)                   (600)                   (600)                   34מתנות1812320514
   -                          -                          -                       (1,500)                34הסעות1812320710
(3,000)                (3,000)                (3,500)                (3,000)                34חומרים1812320721
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,500)                34סל תרבות ממלכתי דתי1812320753
(164,000)            (164,000)            (168,000)            (164,000)            34גננות ממלכתי דתי1812320782
(4,008)                (4,008)                (4,200)                (4,200)                34מעגן1812320784
(1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                34הוצאות אחרות1812320786
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                34מזון1812320787
(2,245)                (1,500)                (1,000)                (1,000)                34ציוד1812320931

 270,000               270,000               292,300               290,000              הכנסות
(292,253)            (291,508)            (293,800)            (303,300)            הוצאות

(22,253)              (21,508)              (1,500)                (13,300)              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 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(2,000)                (2,000)                (3,380)                   -                       34מים1828200432
   -                       (2,620)                (6,000)                35מים1828200432
(156,617)            (159,391)            (106,262)               -                       34השתתפות בעמותה מערך הנוער1828200820
   -                       (49,377)              (188,612)            35השתתפות בעמותה מערך הנוער1828200820

(158,617)            (161,391)            (161,639)            (194,612)            סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(44,000)              (79,165)              (59,373)                 -                       34תמיכה בעמותה1828100820
   -                          -                       (62,760)              (57,420)              35תמיכה בעמותה1828100820

(44,000)              (79,165)              (122,133)            (57,420)              סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                        23,200                 34,800                35משרד החינוך תוכנית ניצנים1317900921
   -                          -                        60,000                35הכנסות מהוועדים צופים1328900690
(12,000)              (15,000)              (19,000)              (15,053)              34בדיקות בטיחות1811000758
(300)                   (300)                      -                       (300)                   34הוצאות מיחשוב1811000780
   -                          -                       (50,400)              35השתתפות בנושא חינוך1811000820
(10,700)              (17,676)              (1,544)                   -                       34רזרבה1811000960
(28,300)              (50,400)              (33,600)                 -                       34השתתפות בנושא חינוך1811100820
ל בתי ספר יסודיים1813200760 (11,500)              (11,500)              (11,500)              (11,500)              34השתת המועצה בשכ"
(7,500)                (7,500)                (7,500)                (7,500)                34בטוח תלמידים1817500440
   -                       (23,200)              (34,800)              35השתת המועצה תוכנית ניצנים1817910820
(55,700)              (33,700)              (25,274)                 -                       34תמיכה בתנועות נוער1828900820
   -                       (14,069)              (117,700)            35תמיכה בתנועות נוער1828900820

   -                          -                        23,200                 94,800                הכנסות
(126,000)            (136,076)            (135,687)            (237,253)            הוצאות

(126,000)            (136,076)            (112,487)            (142,453)            סה"כ

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

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403120 העברת תמיכות לקרן - יחדיו | 24031210 הפעלת מערך הנוער
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 3,000                   3,000                   2,230                   3,000                  34תשלומי הורים1323000410
(64,000)              (64,000)              (70,000)              (72,303)              34שכ"ע ספריות1823000110
(14,000)              (14,000)              (14,000)              (14,000)              34מאור כח וחימום1823000430
(500)                   (500)                   (2,000)                (2,000)                34מים ספרייה1823000432
(300)                   (300)                      -                       (300)                   34אירוח וכיבודים1823000511
(300)                   (300)                   (600)                   (600)                   34מתנות1823000514
לקידום מקצועי וחברתי1823000524 (100)                   (100)                   (100)                   (100)                   34דמ"ח ע.
(500)                   (500)                   (500)                   (600)                   34טלפון1823000540
(700)                   (700)                   (700)                   (700)                   34חומרים-ספריה1823000720
(3,500)                (3,500)                (3,400)                (3,400)                34הוצאות אחרות1823000780
(1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                34העשרה1823000781

 3,000                   3,000                   2,230                   3,000                  הכנסות
(85,400)              (85,400)              (92,800)              (95,503)              הוצאות

(82,400)              (82,400)              (90,570)              (92,503)              סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 85,000                 85,000                 85,000                 85,000                34השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(85,000)              (85,000)              (85,000)              (85,000)              34אבטחת מוסדות חינוך1817100750

 1,254,850            1,254,850            1,386,080            1,373,650           הכנסות
(1,973,459)         (2,028,729)         (2,088,463)         (2,177,612)         הוצאות

כ חינוך ביחדיו (718,609)            (773,879)            (702,383)            (803,962)            סה"

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 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 5,000                   20,000                 15,158                   -                       534הכנסות נוער1328200410
   -                          -                        4,842                   20,000                535הכנסות נוער1328200410
 156,617               159,391               106,262                 -                       534השתתפות מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים1328200710
   -                        49,377                 188,612              535השתתפות מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים1328200710
(110,000)            (116,667)            (32,226)                 -                       534משכורת נוער1828200110
   -                       (70,759)              (156,112)            535משכורת נוער1828200110
(2,500)                (2,500)                (2,500)                   -                       534חשמל1828200430
   -                       (2,500)                (4,000)                535חשמל1828200430
(400)                   (400)                   (400)                      -                       534מתנות1828200514
   -                          -                       (1,000)                535מתנות1828200514
(2,000)                (2,000)                (3,500)                   -                       534טלפון1828200540
   -                          -                          -                       (3,500)                535טלפון1828200540
(10,000)              (10,000)              (3,185)                   -                       534הסעות נוער1828200710
   -                          -                       (6,816)                (6,000)                535הסעות נוער1828200710
(700)                   (2,000)                (2,800)                   -                       534חומרים1828200720
   -                          -                       (3,000)                (6,000)                535חומרים1828200720
(6,000)                (6,000)                (5,130)                   -                       534נקיון ותחזוקת מבנה1828200750
   -                          -                       (3,000)                (2,000)                535נקיון ותחזוקת מבנה1828200750
(27,193)              (37,000)              (31,000)                 -                       534פעילות תרבות משותפת1828200781
   -                          -                       (6,000)                (25,000)              535פעילות תרבות משותפת1828200781
(2,824)                (2,824)                (2,824)                   -                       534ציוד יסודי1828200930
   -                          -                          -                       (5,000)                535ציוד יסודי1828200930

 161,617               179,391               175,640               208,612              הכנסות
(161,617)            (179,391)            (175,640)            (208,612)            הוצאות

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401311 הפעלת מערך הנוער
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                          -                        23,200                 34,800                535השתת המועצה תוכנית ניצנים1317910710
 174,000               170,000               164,330                 -                       534השתתפות הורים1328100410
   -                          -                        33,565                 149,780              535השתתפות הורים1328100410
 44,000                 79,165                 65,970                   -                       534תמיכת מועצה1328100710
   -                          -                        56,163                 57,420                535תמיכת מועצה1328100710
(112,000)            (112,000)            (125,000)               -                       534משכורת נוער1828100110
   -                          -                       (33,063)              (140,000)            535משכורת נוער1828100110
(2,000)                (12,165)              (11,900)                 -                       534תחזוקה1828100420
   -                          -                       (265)                   (6,000)                535תחזוקה1828100420
(10,000)              (10,000)              (18,000)                 -                       534הסעות1828100710
   -                          -                       (5,000)                (6,000)                535הסעות1828100710
(4,000)                (5,000)                (5,000)                   -                       534חומרים1828100720
(5,000)                535חומרים1828100720
(20,000)              (40,000)              (34,676)                 -                       534פעילות תרבות1828100780
   -                          -                       (5,324)                (20,000)              535פעילות תרבות1828100780
(70,000)              (70,000)              (70,000)                 -                       534מזון1828100785
   -                          -                       (30,000)              (70,000)              535מזון1828100785

 218,000               249,165               343,228               242,000              הכנסות
(218,000)            (249,165)            (343,228)            (242,000)            הוצאות

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401313 הפעלת מערך הילדים
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 21,700                534השתתפות הורים ליווי הסעות1311000409
   -                          -                        35,000                535השתתפות הורים ליווי הסעות1311000410
 28,300                 50,400                 42,000                   -                       534השתתפות ברכז חינוך מושבים1311000710
   -                        8,400                   50,400                535השתתפות ברכז חינוך מושבים1311000710
 129,000               129,500               129,500               130,000              534השתת בשכר סייעות1312311710
(24,000)              (35,000)              (30,283)                 -                       534שכר מינהל חינוך1811000110
   -                       (12,000)              (60,000)              535שכר מינהל חינוך1811000110
   -                       (400)                   (400)                      -                       534מתנות1811000514
   -                          -                          -                       (400)                   535מתנות1811000514
(26,000)              (15,000)                 -                          -                       534פרויקט ליווי הסעות - מינהל1811000710
   -                          -                       (7,717)                (25,000)              535פרויקט ליווי הסעות - מינהל1811000710
(129,000)            (129,500)            (129,500)            (129,500)            534שכ''ע סייעות1812310110
   -                          -                          -                       (500)                   534מתנות1812310514

 179,000               179,900               179,900               215,400              הכנסות
(179,000)            (179,900)            (179,900)            (215,400)            הוצאות

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401314 מינהל חינוך
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 55,700                 33,700                 25,274                   -                       534תמיכת המועצה1328900710
   -                        14,069                 117,700              535תמיכת המועצה1328900710
(50,000)              (30,000)                 -                          -                       534שכר תנועות נוער1828900110
   -                       (36,643)              (111,000)            535שכר תנועות נוער1828900110
(1,000)                (1,000)                   -                          -                       534מים צופים1828900430
   -                          -                       (2,000)                535מים צופים1828900430
(4,000)                (2,000)                   -                          -                       534חשמל צופים1828900432
   -                       (2,000)                (4,000)                535חשמל צופים1828900432
(700)                   (700)                   (290)                      -                       534טלפון צופים1828900540
   -                       (410)                   (700)                   535טלפון צופים1828900540

 55,700                 33,700                 39,343                 117,700              הכנסות
(55,700)              (33,700)              (39,343)              (117,700)            הוצאות

 614,317               642,156               738,111               783,712              הכנסות
(614,317)            (642,156)            (738,110)            (783,712)            הוצאות

כ חינוך ביחדיו    -                          -                          -                          -                       סה"

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401325 צופי יחדיו
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

סה"כ נבטיםחינוךמוניציפאלי
277,751277,751555,502מנה בסיסית 2018 *

14,00814,008פר קפיטה  תשע"ח לפי 90% (10 תלמידים)

7,5387,538פר קפיטה תשע"ט  90% (לפי תשע"ח)

8,1318,131תקציב תרבות 2018

30,00030,000ליווי הסעות

285,882329,297585,178מנה 2018

110,749110,749החזר 20% ארנונה

396,631329,297695,927מנה 2018

70,000השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

150,00049,220העברה משנת 2017

546,631448,517695,927סה"כ מנה 2018

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 10/2017

כ תקבולי מס וועד מקומי     373,794סה"
(84,367)     הוצאות ישירות כנגד המס

    289,427מימון הוצאות שוטפות

 מנה נבטים 2018
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נב סה"כ נבטיםחינוךמוניציפאלי
277,854277,854555,708מנה בסיסית 2017 *

16,80916,809פר קפיטה  תשע"ז לפי 90% (12 תלמידים)

7,5387,538פר קפיטה תשע"ח  90% (10 תלמידים)

8,1348,134תקציב תרבות 2017

285,988302,202588,189מנה 2017

108,386108,386החזר 20% ארנונה

394,374302,202696,576מנה 2017

90,00090,000רכישת רכב מהמושב

139,000139,000העברה משנת 2016

(8,500)       השתתפות בתהליך בנוי קהילתי 2017

23,333השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

41,1663,330יתרת ביצוע סופי מועצה 2016

7,148   -              יתרת ביצוע סופי קב"ש 2016

(49,220)     (150,000)   העברה לשנת 2018

506,040286,793925,576סה"כ מנה 2017

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 11/2016

כ תקבולי מס וועד מקומי     358,768סה"
(200,000)   הוצאות ישירות כנגד המס

    158,768מימון הוצאות שוטפות

 מנה נבטים עדכון 12-2017
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(11,000)              (11,000)                 -                          -                       18פינוי פסולת גושית1712300780
(200,856)            (200,856)            (200,856)            (420,000)            18עבודות קבלניות1746000750

(211,856)            (211,856)            (200,856)            (420,000)            סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(110,000)            (110,000)            (129,336)            (129,336)            18תאורת רחובות1743000430
(30,000)              (30,000)              (20,000)              (20,000)              18עבודות קבלניות1743000750

(140,000)            (140,000)            (149,336)            (149,336)            סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(73,637)              (73,637)              (74,060)              (114,324)            18שכר תחזוקן1741000110
(700)                   (700)                   (844)                   (844)                   18מתנות1741000514
לקידום מקצועי וחברתי1741000524 (782)                   (782)                   (774)                   (774)                   18דמ"ח ע.
(720)                   (720)                   (629)                   (612)                   18פלאפון1741000541
(1,000)                (1,000)                   -                       (1,000)                18חומרים1741000720
(1,000)                (1,000)                   -                       (1,000)                18רכישות ציוד1741000740
(34,800)              (34,800)              (34,800)              (34,800)              18עבודות קבלניות1741000750
(322,166)            (368,339)            (93,650)              18שונות1741000781

(434,805)            (480,978)            (204,757)            (153,354)            סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 13,044                 13,044                 4,348                   8,696                  18הכנסות ביטוח לאומי קבורה1248000730
(13,044)              (13,044)              (4,348)                (8,696)                18תחזוקת בתי עלמין1748000751

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

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 | 60210 שטחים ציבוריים במושבים | 602120 תחזוקה ופיתוח תאורת רחובות

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020  מוניציפאלי נבטים | 60210 שטחים ציבוריים במושבים | 602140 אחזקת מבני ציבור
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 15,720                 15,720                 15,720                 15,720                18השתתפות מושבים בשרות1332000691
(15,720)              (15,720)              (15,720)              (15,720)              18ביקור רופא-שרות לילה1832200751

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 317,563               341,070               358,768               373,794              18מס וועד מקומי1266000110
(5,420)                (5,420)                (5,420)                (5,420)                18הוצאות ביקורת1612000751
(4,000)                (4,000)                (4,000)                (4,000)                18חגיגות וטכסים ה.שונו1752000780
   -                       (10,000)              (200,000)            (84,367)              18הוצאות כנגד מס וועד מקומי1766000750

 317,563               341,070               358,768               373,794              הכנסות
(9,420)                (19,420)              (209,420)            (93,787)              הוצאות

 308,143               321,650               149,348               280,007              סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(2,022)                (2,022)                (2,103)                (2,160)                18תקשורת סלולרית בין שערי הישובים למוקד1722000544
(40,000)              (40,000)              (40,000)              (40,000)              18חשמל מרכיבי ביטחון1727000430
(75,588)              (75,588)              (58,336)              (61,788)              18רכב1727000530

(117,610)            (117,610)            (100,439)            (103,948)            סה"כ

 346,327               369,834               378,836               398,210              הכנסות
(942,455)            (998,628)            (884,876)            (944,841)            הוצאות
כ מוניציפאלי נבטים (596,128)            (628,794)            (506,040)            (546,631)            סה"

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60220 ריכוז שירותי ציבור | 602230 מרפאה

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60230 וועד מקומי | 602310 מגביית 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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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                34שכ"ע שפ"י1817300110

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 17,000                 17,000                 17,000                 17,000                18גן חובה/הכנסות הורים1312200410
 264,000               264,000               283,000               280,000              18מ.חינוך שכלמ1312200920
החינוך שיפוצי קיץ1312200924  550                      550                      550                      550                     18מ.
(141,000)            (141,000)            (110,000)            (110,000)            18שכ"ע חינוך הגיל הרך1812200110
(3,500)                (2,500)                (2,500)                (2,500)                18תחזוקה שוטפת1812200420
(7,000)                (7,000)                (7,000)                (7,000)                18מאור כח חימום מים1812200430
(500)                   (500)                   (500)                   (1,000)                18מתנות1812200514
לקידום מקצועי וחברתי1812200524 (800)                   (800)                   (800)                   (800)                   18דמ"ח ע.
(800)                   (800)                   (800)                   (800)                   18טלפון1812200540
(1,200)                (1,200)                (2,000)                (2,000)                18הסעות1812200710
(4,500)                (4,500)                (4,500)                (4,500)                18חומרים1812200720
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                18העשרה/סל תרבות/מסיבות1812200752
(550)                   (550)                   (550)                   (550)                   18שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות1812200755
(2,000)                (3,000)                (3,000)                (4,000)                18הוצאות אחרות1812200780
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                18מזון לילדי הגן1812200781
(164,000)            (164,000)            (168,000)            (168,000)            18גננות עובדות מדינה1812200782
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                18בלתי צפוי1812200783
(5,085)                (4,008)                (5,350)                (5,350)                18מעגן1812200784
(37,000)              (37,000)              (55,150)              (53,200)              18השתתפות המועצה ברכזת גיל הרך1812200820

 281,550               281,550               300,550               297,550              הכנסות
(371,935)            (370,858)            (364,150)            (363,700)            הוצאות

(90,385)              (89,308)              (63,600)              (66,150)              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

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016110 כח אדם
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                        4,000                   4,000                  18הכנסות אמילי1312400692
(1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                18תחזוקה1812400420

(1,500)                (1,500)                 2,500                   2,500                  סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 14,000                 14,000                 14,000                 18,000                18הכנסות הורים1312300410
 306,000               306,000               318,000               280,000              18מ.חינוך שכלמ1312300920
(164,000)            (164,000)            (168,000)            (168,000)            18שכ"ע גני חובה1812300110
(4,000)                (3,000)                (3,000)                (3,000)                18תחזוקה1812300420
(7,000)                (7,000)                (7,000)                (7,000)                18מאור כח חימום מים1812300430
(500)                   (500)                   (800)                   (1,000)                18מתנות1812300514
(1,200)                (1,200)                (2,000)                (2,000)                18הסעות1812300710
(3,000)                (3,000)                (3,000)                (4,500)                18חומרים1812300720
(1,500)                (1,500)                (1,500)                (2,000)                18סל תרבות/מסיבות1812300752
(2,000)                (3,000)                (3,000)                (4,000)                18הוצאות אחרות1812300780
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                18ארוחות צהריים בפעוטו1812300781
(137,000)            (137,000)            (150,000)            (166,000)            18גננות עובדות מדינה1812300782
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                18בצ"מ1812300783
(2,467)                (4,008)                (5,350)                (5,350)                18מעגן1812300784

 320,000               320,000               332,000               298,000              הכנסות
(324,667)            (326,208)            (345,650)            (364,850)            הוצאות

(4,667)                (6,208)                (13,650)              (66,850)              סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(36,850)              (65,183)              (16,268)              (80,850)              18השתתפות בעמותה מערך הנוער1828200820

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

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403130 העברת תמיכות לקרן - נבטים | 24031310 הפעלת מערך הנוער
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                          -                          -                       (31,034)              18תמיכה בעמותה1828100820

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                          -                        42,000                18משרד החינוך תוכנית ניצנים1317900921
(37,000)              (37,000)              (38,000)                 -                       18איש אחזקה1741100110
(9,480)                (9,480)                (9,480)                (10,000)              18בדיקות בטיחות1811000758
(5,465)                   -                       (25,848)                 -                       18שונות מנהל חינוך1811000786
(52,300)              (52,300)              (100,500)            (137,500)            18השתתפות ברכזת חינוך מושבים1811000821
   -                       (1,152)                (30,000)              18השתת המועצה בקבש ליווי הסעות1811200820
(1,500)                (500)                   (500)                   (500)                   18אגרת תלמידי חוץ תיכון1815100760
(3,850)                (3,850)                (7,595)                (7,595)                18בטוח תלמידים1817500440
   -                          -                       (42,000)              18השתת המועצה תוכנית ניצנים1817910820
(10,000)              (10,000)              (10,000)              (10,000)              טיפול זוגי ומשפחתי1843510752
(51,372)              (59,212)                 -                       (9,038)                18רזרבה תקציבית1992000961

   -                          -                          -                        42,000                הכנסות
(170,967)            (172,342)            (193,075)            (246,633)            הוצאות

(170,967)            (172,342)            (193,075)            (204,633)            סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 94,000                 94,000                 94,000                 94,000                18השתת.המשטרה בשמירה1317100990
(94,000)              (94,000)              (94,000)              (94,000)              18אבטחת מוסדות חינוך1817100750

(94,000)              (94,000)              (94,000)              (94,000)              הוצאות
 94,000                 94,000                 94,000                 94,000                הכנסות

 695,550               695,550               730,550               735,550              הכנסות
(1,001,419)         (1,031,591)         (1,016,143)         (1,184,067)         הוצאות

(305,869)            (336,041)            (285,593)            (448,517)            סה"כ חינוך בנבטים

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

240 חינוך | 240350 אבטחת מוסדות חינוך | 2403510 אבטחת מוסדות חינוך | 24035120 אבטחת מוסדות חינוך בנבטים

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403130 העברת תמיכות לקרן - נבטים | 24031330 הפעלת מערך הילדים
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                          -                          -                        10,000                518הכנסות נוער1328200410
 36,850                 65,183                 16,286                 80,850                518השתתפות מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים1328200710
(36,000)              (59,333)              (10,436)              (70,000)              518משכורת נוער1828200110
(350)                   (350)                   (350)                   (350)                   518מתנות1828200514
(500)                   (500)                   (500)                   (500)                   518טלפון1828200540
   -                          -                          -                       (5,000)                518הסעות נוער1828200710
   -                          -                          -                       (10,000)              518פעילות שיא1828200780
   -                       (5,000)                (5,000)                (5,000)                518 שונות1828200789

 36,850                 65,183                 16,286                 90,850                הכנסות
(36,850)              (65,183)              (16,286)              (90,850)              הוצאות

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                          -                          -                        42,000                518השתת המועצה תוכנית ניצנים1317910710
   -                          -                          -                        92,966                518השתתפות הורים1328100410
   -                          -                          -                        31,034                518תמיכת מועצה1328100710
   -                          -                          -                       (100,000)            518משכורת נוער1828100110
   -                          -                          -                       (5,000)                518הסעות1828100710
   -                          -                          -                       (5,000)                518חומרים1828100720
   -                          -                          -                       (6,000)                518פעילות תרבות1828100780
   -                          -                          -                       (50,000)              518מזון1828100785

   -                          -                          -                        166,000              הכנסות
   -                          -                          -                       (166,000)            הוצאות

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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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 52,300                 52,300                 100,500               137,500              518השתתפות ברכז חינוך מושבים1311000710
   -                        1,848                   14,784                518השתת הורים ליווי הסעות1311100410
   -                        1,152                   30,000                518השתת מועצה ליווי הסעות1311200710
 37,000                 37,000                 55,150                 53,200                518השתת המועצה בשכר רכזת גיל הרך1312200710
(52,000)              (52,000)              (100,000)            (137,000)            518שכר מינהל חינוך1811000110
   -                          -                       (150)                   (500)                   518מתנות1811000514
   -                       (3,000)                (44,784)              518ליווי הסעות שכר1811200110
(37,000)              (37,000)              (55,000)              (53,000)              518שכר הגיל הרך1812200110
(300)                   (300)                   (500)                   (200)                   518מתנות1812200514

 89,300                 89,300                 158,650               235,484              הכנסות
(89,300)              (89,300)              (158,650)            (235,484)            הוצאות

 126,150               154,483               174,936               492,334              הכנסות
(126,150)            (154,483)            (174,936)            (492,334)            הוצאות

   -                          -                          -                          -                       סה"כ חינוך בנבטים

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