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תקציבהוצאותהכנסותתקציבהוצאותהכנסותתקציבהוצאותהכנסותתקציבהוצאותהכנסותשם

 184,100              (1,256,000)          1,296,000            40,000                  30,300                 (1,440,100)          1,478,100            38,000                  204,516              (1,470,400)          1,510,400            40,000                 (230,784)             (1,674,916)          1,898,916            224,000              ראש המועצה

(116,600)             (546,800)              549,300               2,500                    55,100                 (430,200)              432,300               2,100                      -                          (485,300)              486,500               1,200                    36,800                 (485,300)              486,500               1,200                   דוברות

 839,632              (1,747,009)          2,096,209            349,200               103,283              (2,586,641)          3,005,341            418,700              (1,245,185)         (2,689,924)          3,163,224            473,300              (6,008)                 (1,444,739)          2,009,239            564,500              ביטחון

(47,300)               (281,700)              281,700                 -                           24,000                 (234,400)              234,400                 -                             -                          (258,400)              258,400                 -                           20,700                 (258,400)              258,400                 -                          מבקר הרשות

(90,685)               (6,127,167)          13,489,217          7,362,050            87,949                 (6,036,482)          13,562,517          7,526,035              -                          (6,124,431)          13,555,566          7,431,135            147,785              (6,124,431)          13,265,326          7,140,895           שירותים חברתיים

(681,924)             (9,603,725)          15,343,695          5,739,970            205,535              (8,921,801)          14,574,362          5,652,561           (525,402)             (9,127,336)          14,536,795          5,409,459            765,691              (8,601,934)          12,967,119          4,365,185           חינוך

 524,450              (2,289,957)          20,502,276          18,212,319         (4,001)                 (2,814,407)          21,784,174          18,969,767         (278,262)             (2,810,406)          20,290,072          17,479,666          566,187              (2,532,144)          20,011,810          17,479,666         מבואות הנגב

 16,291                 (1,100,288)          3,503,359            2,403,071           (4,485)                 (1,116,579)          3,500,259            2,383,680            70,377                 (1,112,094)          3,465,607            2,353,513           (466,513)             (1,182,471)          3,276,522            2,094,051           ניצני הנגב

 32,871                 (1,026,734)          3,359,435            2,332,701           (2,243)                 (1,059,605)          3,267,613            2,208,008            70,820                 (1,057,362)          3,232,590            2,175,228           (232,593)             (1,128,182)          2,861,108            1,732,926           יובלי הנגב

 75,558                 (477,504)              2,536,718            2,059,214            1,495                   (553,062)              2,820,136            2,267,074           (32,132)               (554,557)              2,860,176            2,305,619           (616,625)             (522,425)              2,405,300            1,882,875           נווה במדבר

(112,818)             (688,830)              759,030               70,200                    -                          (576,012)              646,212               70,200                 (89,002)               (576,012)              646,212               70,200                 (35,734)               (487,010)              557,210               70,200                 תלמוד תורה

   -                             -                           191,510               191,510                 -                             -                           191,510               191,510                 -                             -                           118,780               118,780                 -                             -                           118,780               118,780              ביה"ס לבנות עצמונה

(50,053)               (1,584,972)          1,800,472            215,500              (293)                     (1,534,919)          1,750,419            215,500               47,400                 (1,534,626)          1,689,626            155,000               37,070                 (1,582,026)          1,602,026            20,000                 תרבות ופנאי

 39,040                 (3,041,963)          3,141,963            100,000              (93)                       (3,081,003)          3,201,003            120,000              (139,635)             (3,080,910)          3,200,910            120,000               2,124                   (2,941,275)          3,061,275            120,000              חוגים וספורט

(1,079,096)         (7,204,650)          7,582,250            377,600               145,824              (6,125,554)          6,484,154            358,600               290,215              (6,271,378)          6,629,078            357,700               52,498                 (6,561,593)          6,919,293            357,700              מזכיר/מנכ"ל המועצה

(165,300)             (707,700)              707,700                 -                           189,700              (542,400)              542,400                 -                           85,300                 (732,100)              732,100                 -                           60,200                 (817,400)              817,400                 -                          תכנון אסטרטגי

(330,632)             (7,272,072)          8,368,672            1,096,600           (20,200)               (6,941,440)          7,839,640            898,200               37,300                 (6,921,240)          7,789,340            868,100               27,422                 (6,958,540)          7,826,640            868,100              מחלקה מוניציפאלית ויחי סביבתית

 63,838                 (1,409,658)          1,503,658            94,000                 (42,462)               (1,473,496)          1,567,496            94,000                  102,000              (1,431,034)          1,514,334            83,300                  165,571              (1,533,034)          1,604,334            71,300                 המחלקה לאחזקה

(75,214)               (999,772)              2,967,072            1,967,300           (3,653)                 (924,558)              2,758,258            1,833,700           (6,260)                 (920,905)              2,736,680            1,815,775            19,160                 (914,645)              2,681,745            1,767,100           מחלקת דת

(45,500)               (548,300)              571,300               23,000                  33,300                 (502,800)              525,800               23,000                    -                          (536,100)              563,100               27,000                  11,800                 (536,100)              563,100               27,000                 מטה בטיחות

(29,136)               (1,713,101)          9,235,601            7,522,500           (138,815)             (1,683,965)          9,247,765            7,563,800            262,850              (1,545,150)          8,978,100            7,432,950            193,100              (1,808,000)          9,155,500            7,347,500           תחבורה

(802,621)             (1,098,796)          1,737,796            639,000              (28,765)               (296,175)              765,375               469,200              (267,410)             (267,410)              768,300               500,890              מחלקת ישובים

 1,677,557            64,935,280          13,934,030          78,869,310         (871,549)              63,257,723          59,468,731          122,726,454       2,093,694            64,129,272          58,070,175          122,199,447      (569,532)              62,035,578          13,135,985          75,171,563         גזברות

 152,400              (467,800)              617,800               150,000               12,160                 (620,200)              730,200               110,000              (36,560)               (632,360)              632,360                 -                           1,000                   (595,800)              595,800                 -                          יחידה לפיתוח כלכלי

(650,000)             (876,200)              4,509,200            3,633,000            64,459                 (226,200)              3,773,800            3,547,600            20,437                 (290,659)              3,791,959            3,501,300            262,696              (311,096)              3,812,396            3,501,300           מחלקת מים וביוב

 54,600                 (1,031,000)          1,267,000            236,000              (910)                     (1,085,600)          1,352,700            267,100              (149,290)             (1,084,690)          1,407,990            323,300               105,200              (935,400)              1,181,400            246,000              תיירות

   -                             -                           98,800                  98,800                    -                             -                           97,400                  97,400                    -                             -                           38,600                  38,600                    -                             -                           38,600                  38,600                 מעבדת שירות שדה

(180,200)             (1,727,500)          1,727,500              -                           44,762                 (1,547,300)          1,647,000            99,700                  1,738                   (1,592,062)          1,682,062            90,000                  135,200              (1,593,800)          1,683,800            90,000                 הנדסה

(180,200)             (192,100)              2,342,100            2,150,000           (85,700)               (11,900)                2,161,900            2,150,000            576,500               73,800                  2,076,200            2,150,000           (432,100)             (502,700)              2,034,700            1,532,000           הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

   -                          (248,250)              2,127,050            1,878,800              -                          (248,250)              2,196,967            1,948,717              -                          (248,250)              2,739,877            2,491,627            78,250                 (248,250)              2,469,747            2,221,497           מפעם דרום

 105,796              (98,810)                98,810                    -                          (68,250)               (204,606)              204,606                 -                             -                          (136,356)              136,356                 -                           13,413                 (136,356)              136,356                 -                          אולפנא למחול

 58,923                 (880,628)              1,725,732            845,104              (4,006)                 (939,551)              1,924,616            985,065              (27,279)               (935,545)              1,934,870            999,325              (16,126)               (908,266)              1,600,406            692,140              בית קמה

 42,732                 (775,281)              1,969,447            1,194,166            40,213                 (818,013)              2,014,303            1,196,290           (52,211)               (858,226)              1,950,270            1,092,044            18,849                 (806,015)              1,843,075            1,037,060           דביר

 9,389                   (668,180)              1,513,044            844,864               20,332                 (677,569)              1,300,020            622,451              (409)                     (697,901)              1,238,676            540,775               22,051                 (697,492)              1,525,532            828,040              להב

 10,531                 (761,574)              1,457,998            696,424              (3,078)                 (772,105)              1,443,989            671,884              (4,785)                 (769,027)              1,446,247            677,220               24,639                 (764,242)              1,441,462            677,220              שובל

(50,557)               (531,817)              2,162,223            1,630,406           (664)                     (481,260)              1,963,977            1,482,717            5,371                   (480,596)              1,978,196            1,497,600           (123,364)             (485,967)              1,732,867            1,246,900           שומריה

(60,011)               (572,502)              1,510,986            938,484              (519)                     (512,491)              1,457,200            944,709              (10,314)               (511,972)              1,534,032            1,022,060           (3,031)                 (501,658)              1,494,418            992,760              כרמים

 40,618                 (1,055,036)          2,058,242            1,003,206           (26,730)               (1,095,654)          1,874,281            778,627              (41,397)               (1,068,924)          1,723,044            654,120              (26,926)               (1,027,527)          1,679,387            651,860              חצרים

(29,737)               (1,029,823)          1,796,407            766,584              (23,387)               (1,000,086)          1,706,966            706,880              (21,974)               (976,699)              1,679,279            702,580              (49,473)               (954,725)              1,657,305            702,580              משמר הנגב

 94,975                 (805,585)              2,783,929            1,978,344            87,660                 (900,560)              2,770,762            1,870,202           (245,292)             (988,220)              3,022,280            2,034,060            102,870              (742,928)              2,707,568            1,964,640           גבעות בר

 235,371              (868,030)              2,171,550            1,303,520            9,895                   (1,103,401)          2,257,017            1,153,616           (120,047)             (1,113,296)          2,381,190            1,267,894           (27,304)               (993,249)              2,090,187            1,096,938           נבטים

 518,912              (1,618,466)          4,112,099            2,493,633            173,836              (2,137,378)          4,501,527            2,364,149           (575,673)             (2,311,214)          4,870,067            2,558,853           (34,164)               (1,735,541)          4,146,881            2,411,339           יחדיו

193               -               - 141,355,415 141,355,415סה"כ   ,059,620 193,059,620 -               -                195 ,027,196  195,027,196  -                -                151 ,508,880  151,508,880  -                -                

תקציב 2020

עדכון תקציב 2019  הפרש בין סופי תקציב מקורי 2019
2018 לתקציב 

2019

 הפרש בין תקציב 
מקורי 2019 

לעדכון התקציב

 הפרש בין תקציב תקציב סופי 2019
סופי 2019 לעדכון 

התקציב

תקציב מקורי 2020
 הפרש בין תקציב 

מקורי 2020 
לתקציב סופי 

2019



2

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
ת

סו
כנ

 ה
- 

צה
ע

מו
 ה

יב
קצ

ת

סכוםפירוט%
1,663מענק משרד הפנים ומענקים אחרים 1%

40,526משרד החינוך27%
11,204משרדי ממשלה אחרים: רווחה, דתות, פנים, חקלאות, המדע והספורט7%

98,116ארנונה,הכנסות עצמיות והחזר מקרנות65%
151,509סה"כ

תקציב המועצה לשנת 2020   - הכנסות

סה"כ 151,509  (אלפי ₪)

הערות

מענק משרד הפנים  1%
ומענקים אחרים  

משרד החינוך 27%

:  משרדי ממשלה אחרים 7%
,  חקלאות, פנים, דתות, רווחה

המדע והספורט

הכנסות עצמיות  ,ארנונה 65%
והחזר מקרנות
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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סכוםפירוט%
8,859מנהל כללי6%
6,220מלוות ומימון4%

37,582שרותים מקומיים (מוניציפליים)25%
83,656שרותים ממלכתיים55%
8,428מפעלים6%
6,764שונות4%

151,509סה"כ

תכנון  שרות שדה,תקציב הועדים,הג"א,יחפ"כ, תברואה,ביטחון,
אזור תעסוקה, איכות סביבהאסטרטגי,מפעם, בריאות,דת, רווחה, ספורט,תרבות, חינוך,נוער,

מפעלי תעסוקה, מים, ביוב תחבורה,נכסים, 

תקציב המועצה לשנת 2020   - הוצאות

סה"כ 151,509  (אלפי ₪)

הערות
יעוץ משפטי וכו' מנהל כללי ,גזברות , 

פנסיה תשלומים בלתי רגילים, 

מנהל כללי 6%

מלוות ומימון 4%
שרותים מקומיים   25%
)מוניציפליים(

שרותים ממלכתיים 55%

מפעלים 6%

שונות 4%
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שימושי התקציב - 2020

ראש המועצה

דוברות
ביטחון מבקר הרשות

שירותים חברתיים

חינוך

תרבות ופנאי

חוגים וספורט

ל המועצה"מנכ/מזכיר
המחלקה לאחזקהמחלקה מוניציפאליתתכנון אסטרטגי

מחלקת דת

מטה בטיחות

תחבורה

מחלקת ישובים

יחידה לפיתוח כלכלי

אחזקה

תיירות

מעבדת שירות שדה

הנדסה

הוועדה  

מפעם דרום בתי ספר

מנות ישובים
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

ם
שי

מו
שי

 -
ה 

עצ
מו

 ה
יב

קצ
ת תקציב מקורי 

2020
תקציב סופי 

2019
עדכון תקציב 

2019
תקציב מקורי 

2019
תקציבתקציבתקציבתקציבשם

 62,035,578     64,129,272     63,257,723     64,935,280    גזברות
    64,935,280     63,257,723     64,129,272     62,035,578 

(1,674,916)    (1,470,400)    (1,440,100)    (1,256,000)     ראש המועצה
(485,300)        (485,300)        (430,200)        (546,800)         דוברות
(1,444,739)    (2,689,924)    (2,586,641)    (1,747,009)     ביטחון

(258,400)        (258,400)        (234,400)        (281,700)         מבקר הרשות
(6,124,431)    (6,124,431)    (6,036,482)    (6,127,167)     שירותים חברתיים

(8,601,934)    (9,127,336)    (8,921,801)    (9,603,725)     חינוך
(1,582,026)    (1,534,626)    (1,534,919)    (1,584,972)     תרבות ופנאי

(2,941,275)    (3,080,910)    (3,081,003)    (3,041,963)     חוגים וספורט
(6,561,593)    (6,271,378)    (6,125,554)    (7,204,650)     מזכיר/מנכ"ל המועצה

(817,400)        (732,100)        (542,400)        (707,700)         תכנון אסטרטגי
(6,958,540)    (6,921,240)    (6,941,440)    (7,272,072)     מחלקה מוניציפאלית

(1,533,034)    (1,431,034)    (1,473,496)    (1,409,658)     המחלקה לאחזקה
(914,645)        (920,905)        (924,558)        (999,772)         מחלקת דת

(536,100)        (536,100)        (502,800)        (548,300)         מטה בטיחות
(1,808,000)    (1,545,150)    (1,683,965)    (1,713,101)     תחבורה

   -                       (267,410)        (296,175)        (1,098,796)     מחלקת ישובים
(595,800)        (632,360)        (620,200)        (467,800)         יחידה לפיתוח כלכלי

(311,096)        (290,659)        (226,200)        (876,200)         מחלקת מים וביוב
(935,400)        (1,084,690)    (1,085,600)    (1,031,000)     תיירות

   -                          -                          -                          -                        מעבדת שירות שדה
(502,700)         73,800            (11,900)          (192,100)         הוועדה המקומית

(1,593,800)    (1,592,062)    (1,547,300)    (1,727,500)     הנדסה
(248,250)        (248,250)        (248,250)        (248,250)         מפעם דרום

  (49,686,235)  (46,495,384)  (47,170,865)  (46,429,379)

    15,249,045     16,762,339     16,958,407     15,606,199 

תקציב 2020

תקציב מקורי 
2020

תקציב סופי 
2019

עדכון תקציב 
2019

תקציב מקורי 
2019

תקציבתקציבתקציבתקציבשם
(2,532,144)    (2,810,406)    (2,814,407)    (2,289,957)     מבואות הנגב

(1,182,471)    (1,112,094)    (1,116,579)    (1,100,288)     ניצני הנגב
(1,128,182)    (1,057,362)    (1,059,605)    (1,026,734)     יובלי הנגב

(522,425)        (554,557)        (553,062)        (477,504)         נווה במדבר
(487,010)        (576,012)        (576,012)        (688,830)         תלמוד תורה

   -                          -                          -                          -                        ביה"ס לבנות עצמונה
(136,356)        (136,356)        (204,606)        (98,810)           אולפנא למחול

    (5,682,123)    (6,324,271)    (6,246,787)    (5,988,588)

(908,266)        (935,545)        (939,551)        (880,628)         בית קמה
(806,015)        (858,226)        (818,013)        (775,281)         דביר
(697,492)        (697,901)        (677,569)        (668,180)         להב

(764,242)        (769,027)        (772,105)        (761,574)         שובל
(485,967)        (480,596)        (481,260)        (531,817)         שומריה
(501,658)        (511,972)        (512,491)        (572,502)         כרמים
(1,027,527)    (1,068,924)    (1,095,654)    (1,055,036)     חצרים

(954,725)        (976,699)        (1,000,086)    (1,029,823)     משמר הנגב
(742,928)        (988,220)        (900,560)        (805,585)         גבעות בר

(993,249)        (1,113,296)    (1,103,401)    (868,030)         נבטים
(1,735,541)    (2,311,214)    (2,137,378)    (1,618,466)     יחדיו

    (9,566,922)  (10,438,068)  (10,711,620)    (9,617,610)
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184,100הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

החל משנת 2020 ללא משרת ע. ראש המועצה198,100כו"א

ב-2020  כולל תקציב הכשרת צוות צח"מ ופעילות פורום יו"רים שלא מומשו במלואם בשנת 13,0002019-הכשרת צוות צח"מ ופעילות פורום יו"רים
185,100סה"כ

116,600-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה
הערכת העלות הצפויה החל משנת 2020  בהתאם לתוצאות המכרז101,900-עיתון המועצה

תקצוב מחדש להפקת חומר פרסומי (לא מומש ב 2019) + רכישת מצלמה15,000-קשרי קהילה ואירועים
116,900-סה"כ

839,632הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

83,200תקציב הג"א 
תקציב תחזוקת המקלטים בהנחיית פקע"ר - 636,500 ₪ לעומת 719,700 ₪ בשנת 2019

החל מ- 2020,  יבוטל נוהל ביצוע עצמי של היישובים ותקציב הג"א יבוצע במלואו ע"י המועצה
ללא תקצוב רכב ביטחון19,800שמירה במושבי יחדיו

50,000-מרכיבי ביטחון ביישובים
ע"פ החלטת ראש המועצה, בשנת 2020, יוקצו 30,000 ₪ לישוב לטובת הכנת הישוב לחירום, ע"י 

מצי'נג של הרשות והיישובים. התקציב הוגדל לסך כולל של 165,000 ₪ (15,000 ₪ * 11). 
במקביל,  יוקטנו תקציבי הפיתוח של היישובים בסך 15,000 ₪  לטובת פתיחת התב"ר הייעודי.

בשנת 2019  תוקצבה העברה לתב"ר לטובת הקמת מרכז הפעלה900,000רשות חירום לאומית

תקצוב שכר לשנת עבודה מלאה (ב2019 חל"ד), כמו כן,  גידול בשכר בכירים ל- 103,2002020-כו"א
849,800סה"כ

עיקרי השינויים בין תקציב 2020 לתקציב 12/2019

ראש המועצה

דוברות

ביטחון
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90,685-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

0כו"א
זחילת שכר 2%. מאידך,  השתתפות הישובים בעבודת העו"סית בישוב. לכן, בשורה התחתונה, 

ללא השפעה תקציבית אולם מובא כאן הסבר
החל מ 6.19  פסק התקבול הנ"ל ממשרד הרווחה15,000-מרכזי ועדות - חוק סיעוד

 גדילה משמעותית במספר הפונים לטיפול32,000-טיפול בפגיעות מיניות ובילדים בסיכון

 קיטון במספר הילדים המוחזקים בפנימיות ( תוקצב בהתאם להשמות בפועל)94,000אחזקת ילדים בפנימיות

בגין מושם שהצטרף במהלך 2019  וכעת מתוקצב לשנה שלמה15,600-אוטיזם

קיטון במס' החוסים במעונות ( תוקצב בהתאם להשמות בפועל)63,250מעונות יום שיקומיים ומ.יום טיפולי מש-ה

 גידול בביקוש לסייעת שילוב לפעוטות עם עיכוב התפתחותי18,000-תכנית לילד החריג

הפעלת 2  כיתות וותיקים מול הפעלה של כיתה אחת ב 27,0002019-טיפול באזרח וותיק בסיכון

תקצוב לפי 27 משפחות14,700-תוכנית להב"ה

הפעלת שתי מכינות (נחשון ועמיחי) + תקצוב כ- 15,000 ₪  לטובת ערב הוקרה למתנדבים42,300-מתנדבים

15,000-התחנה לטיפול משפחתי
תקציב סופי 2019   נבע מריבוי השמות חיצוניות המתוקצבות באופן מלא ע"י משרד הרווחה

כעת, מתוקצב ע"פ השמות בפועל כולל 22.5%  השתתפות של הרשות
  תקצוב רזרבה למתן מענים להשמות בלתי מתוכננות שיבוצעו במהלך השנה70,000-רזרבה

92,350-סה"כ

המחלקה לשירותים חברתיים
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681,924-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות
ע"פ החלטת בתי הספר שלא להמשיך ולקחת חלק בתוכנית 28,000-משרד החינוך - פארק מדע

 הכנסות מתקבלות בהתאם לביצוע בפועל. השנה חלה עליה בתחום. 160,000משרד החינוך - שירות פסיכולוגי

  גידול בהכנסות המתקבלות מהמשרד בהתאם לעלייה במספר הילדים הדיפרנציאליים33,432משרד החינוך - סייעות חינוך מיוחד

החל מ- 2020,  התקבול מתוקצב במח' יישובים62,300-המשרד לביטחון פנים - נוער
103,132סה"כ

הוצאות
תקצוב משרה נוספת לטובת מינהלנית100,000-כו"א

38,100פרויקט פר"ח
 גידול בהשתתפות פרח נגב צפוני והפיס במלגות לסטודנטים בפרויקט וקיטון חלקה של הרשות 

ל- 1000 ₪ לסטודנט במקום 2,000 ₪  שנה קודמת
זחילת שכר 2%  וגידול במספר הפסיכולוגים. במקביל, עליה בהכנסה מהמשרד לעיל. 237,205-שירות פסיכולוגי

תקצוב התוכנית לשנת 2020 ( לא התקיימה ב 2019)32,500-תוכנית חוסן

 בגין תקצוב שכר סייעת נוספת מעבר לאלו המאושרות לצורך השתתפות של המשרד46,412-גן חינוך מיוחד

197,618-ליווי הסעות חינוך מיוחד
החל משנת הלימודים תש"פ, מחייב משה"ח ללוות את כל ילדי החינוך המיוחד בגילאי גן למסגרות 

( ולא כתלות ברמת תפקודם,  כפי שהונהג בשנים קודמות). כפועל יוצא, גדל מספר הילדים 
הנדרשים לליווי,  והעלייה בהוצאה באה לידי ביטוי בחלקה השני במהלך 2020.

51,982-השתת. בבתי ספר - חינוך מיוחד
 גידול במספר הילדים הדיפרנציאליים בביה"ס מבואות הנגב, חלק הרשות- 30% משה"ח- 70%

כמו כן,  תשלום 100%  לסנסנה בגין ילד דיפרנציאלי
תוספת מלגות לנוער39,860-תנועות נוער

33,540פעילויות ופרוייקטים אזוריים - נוער

97,517-חינוך חברתי

בהתאם להערכת שעות הליווי הפסיכולוגי הנדרשות19,120-מודל חינוך חדש

תוספת שעות טיפול ליישובים28,064-מרכז טיפולי - מעגן
778,638-סה"כ

"כ מוסבר 675,506-סה

חינוך

ארגון מחדש של פעילויות הנוער והעברת חלק מהתקציב לטובת החינוך החברתי
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524,450הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תש"פ - גידול של 117  תלמידיםמנה מעודכנת 

תקצוב הפעילות ע" פ הערכת שעות ההוראה ותקבולי משרד החינוךתקציב 1-8 תש"פ + 9-12 תשפ"א

בשנת 2019  כלל התקצוב בפועל חלק מעודפי שנים קודמות בסכום של 664,850 ₪.664,850
524,450סה"כ

75,558הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תש"פ - גידול של 20  תלמידים20,930-מנה מעודכנת

בשנת 2019  כללה המנה העברה משנה קודמת בסך 96,488 ₪.96,488תקציב 1-7 תש"פ + 8-12 תשפ"א
75,558סה"כ

112,818-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

ע"פ החלטת ראש המועצה,  נוסף תקצוב בגין מורת רוחב לשנת תש"פ110,000-
110,000-סה"כ

50,053-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

 תקצוב נוסף בסעיף מופעים לטובת חגיגות המימונה37,350-מופעים במהלך השנה

גידול בשכר בכירים לשנת 2020  עקב עדכון דרגת הרשות למעל 10,000 תושבים40,800-כו"א

בשנת 2020 ללא תקצוב רזרבה33,700רזרבה
44,450-סה"כ

נווה במדבר

מבואות הנגב

תלמוד תורה

תרבות ופנאי

-140,400
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1,079,096-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

192,300-כו"א
כולל גמ"ח מנכ" לית מסיימת וחפיפת שכר לחודשיים בגין כניסת המנכ"ל החדש

כמו כן,  גידול בשכר בכירים לשנת 2020  עקב עדכון דרגת הרשות למעל 10,000 תושבים
 צפי לגידול בעמלת הגביה מעידן הנגב בהתאם לסך אגרות המים וההכנסות משכירות של החברה19,000

גידול בהוצאות הנהו"כ בקרן בשל אי-תקצוב החזר מעודפים ש.ק שעמד ב 2019  על כחצי מיליון568,096-

 הערכת העלות הצפויה החל משנת 2020 בהתאם לתוצאות המכרז. מאידך,  קיטון בתקציב ציוד49,700-מיחשוב

זחילת שכר 2%,  תקצוב שכר פנסיה בגין מנהל בטיחות שצפוי לפרוש במהלך 98,0002020-שכ"ע פנסיה

החל מ- 2020 משרה נוספת + תקצוב רכב למנהלת התחום190,900-משאבי אנוש
1,079,996-סה"כ

165,300-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

קיום סדנה בת יום אחד בלבד לעומת סדנה בת יומיים ב- 25,0002019סדנת עובדי המועצה

בהתאם למחוייבות המועצה לביצוע סקר ישובים29,000-סקר מועצתי לאתרי מורשת

תקצוב לפי הערכה לעלות הסדנה שתתקיים ב 2020 ( לא התקיימה ב- 2019)130,000-סדנת וועדים ומליאת המועצה

הערכה לתוספת עלות. בין היתר,  לטובת תהליך שינוי מבנה ארגוני ברשות20,000-תוכנית אסטרטגית למועצה 

הערכה מחודשת לעלות בסעיפי פרסום ושונות 10,000-הכנת חומרי פרסום
164,000-סה"כ

מנכ"ל

תכנון אסטרטגי

הנהלה וכלליות
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330,632-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

גידול בשכר בכירים לשנת 2020  עקב עדכון דרגת הרשות למעל 10,000 תושבים45,600-כו"א

 הערכה לעלויות פינוי אשפה ביתית ואיסוף גזם 77,900-איסוף וביעור אשפה

 קיטון בהכנסה ממשרד האוצר בגין שיקום נחל חברון והערכת עלות הדברת יתושים ל 27,3002020-תברואה- הדברה

32,000-נמלת האש
תקצוב לטובת התמודדות עם תופעת "נמלת האש",  השתתפות בטיפול לכל ישוב, לפי מימון 

רשותי 40%, הישוב- 60%
הערכת עלות בגין טיאוט וניקיון שטחים ציבוריים בישובי המועצה31,600-ניקיון ישובי המועצה

לפי 50% משרה (שנת 2019 תוקצבה בחלקה לפי 40%  משרה בלבד)22,900-שכ"ע וטרינר

תקצוב רכב טיפול בבע"ח, עבר ממח' אחזקה23,000-רכב טיפול בבע"ח

 תקצוב שעות רכז חינוך סביבתי לטובת התנעת פעילות סביבתית בקרב בני נוער במועצה 15,000-יחידה סביבתית - כו"א

 תקצוב עלות תחזוקה שוטפת למערכת הסולארית מונה נטו שהותקנה במהלך 24,0002019-אחזקת מערכות סולאריות

 תקצוב לטובת וועדת איכות סביבה מועצתית (מפגשים + סיור לימודי)24,000-ועדת איכות סביבה מועצתית
323,300-סה"כ

63,838הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הערכת יתר בתקציב 15,5002019שכ"ע ניידת שירות

52,600כו"א מח' אחזקה
 שינוי בחלק השכר המועמס בתקציב תחזוקת המקלטים במח' ביטחון

ללא תקצוב רכב לאחראית בע"ח במועצה - מתוקצב במח' המוניציפאלית
68,100סה"כ 

המחלקה לאחזקה

מחלקה מוניציפאלית + יחידה סביבתית
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75,214-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

ב 2019  היה קיטון בעלות שכר עקב פער בין סיום תפקידה של רכזת ת.תורנית לתחילת מחליפתה
כמו כן, מעבר 2 רבני ישובים (ג.בר + תדהר)  מהקרן למועצה כולל שינוי בהיקף העסקה והשכר

ב 2019  תוקצבה העברה לתב"ר לטובת שיפוץ מקווה שומריה51,600תחזוקת מקוואות

החל מ- 2019  עלייה בשכר משגיחי הכשרות, ל- 2020  מתוקצבת הכנסה מהעסקים בהתאמה130,000מערך כשרות

26,900-קבורה
ב 2019  היה גידול בהכנסות מביטוח לאומי בשל ריבוי נפטרים. 

כמו"כ, ביטול הכנסה בגין חלקת קבר
קיטון בצפי להכנסות מארועים24,900-פעילות תרבות תורנית

 גידול בשכר רב ברוש בהתאם לאשור התקן שהתקבל מהמשרד31,400-רכזי תרבות תורנית
66,900-סה"כ

45,500-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

כולל גמ"ח וחפיפת שכר ל- 3  חודשים עקב פרישתו לפנסיה של מנהל המחלקה38,200-כו"א (שכר כולל השתלמויות ודמ"ח)
38,200-סה"כ

29,136-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הערכת עלויות התחזוקה השוטפת 36,000-אחזקה שוטפת אוטובוסים

תקצוב עסקת ליסינג ל- 7 רכבי עובדים + רכישת רכב 7  מקומות 255,300-מכירה ורכישה של רכבי מועצה

256,600הסעות תלמידים
  הערכת עלות הסעות הילדים ותקבולי משרד החינוך בהתאם לקווי ההסעות בפועל לפי שנת 

הלימודים תש"פ
34,700-סה"כ

בטיחות

תחבורה

-165,300 כו"א

מחלקת דת
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802,621-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

האגף החל פעילותו במהלך 2019 וכעת, בתקציב 2020 מתרחב ומוקם באופן מלא

תקצוב שכר ורכב למנהל אגף לשנה שלמה (ב 2019 תוקצב לחודשיים אחרונים בלבד)275,700-כו"א

ע"פ החלטת ראש המועצה, תוקצב מנהל לתחום הכלכלי באגף160,000-מנהל תחום כלכלי

תקצוב סעיפים שוטפים + 150,000 ₪ לטובת פרויקט דגל מועצתי185,000-התנהלות שוטפת

עדכון שכר לשנה שלמה. מאידך, הכנסה של 75,000 ₪  ממפעל הפיס במסגרת תכנית פיס מושלם50,272תחום ביטחון קהילתי

162,193-מרכז צעירים
בהתאם להערכת עלויות שכר ופעילות שוטפת לשנה שלמה,  מול תקבולים מהמשרד לשיוויון 

חברתי והמשרד לפיתוח הנגב והגליל
תקצוב השתתפות במענק לסטודנטים בתוכנית כולל הכשרות וליווי70,000-תוכנית קש"ת

802,621-סה"כ

מחלקת יישובים
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1,677,557הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות

859,700ארנונה
גידול בתקבולי הארנונה בהתאם לתוספת האוטומטית המאושרת ע"י משרד הפנים בסך 2.58%, 

כמו כן,  צפי לגידול בגין תוספת איכלוס ביישובים
גידול בהיקף ההנחות הצפוי ל 2020 בכ- 30,000 ₪,  הכנסה מוול הוצאה0הנחות ארנונה

החל מ- 2020 מתקוצב במח' רכש בגזברות, עבר ממח' הנדסה60,000הכנסות ממכרזי הנדסה

בהתאם לצפי הטון שיוטמן במהלך 655,6002020-אגרות גני הדס

הערכת חלק הרשות (39%)  בתקבולי הארנונה מעידן הנגב בשנת 2020 לפי חלוקת 60%  לרשויות171,100ארנונה עידן הנגב

לשם איזון תקציב 2020, נמשכו סך 4.9 מיליון ₪  מיתרות קרן כללית4,900,000החזר מקרנות

2,568,600-הכנסות מהחכ"ל
קיטון בתקבולים בהתאם לצפי מחזור ההכנסות בפועל ב 2019 בחכ"ל דודאים, זאת בהתאם 

להסכם דמי השימוש. בשנת 2019  החברה הפחיתה הטמנה לפי נפחי ההטמנה הקיימים.
תקבולי מכירת האחזקות כפי שנרשמו בשנת 47,000,0002019-מכירת אחזקות המועצה בחכ"ל דודאים

תקצוב חלק חבות החברה כלפי המועצה500,000הכנסות ש.ק - חשמל ירוק
43,733,400-סה"כ

הוצאות
גידול בשכר בכירים לשנת 2020  עקב עדכון דרגת הרשות למעל 10,000 תושבים91,700-כו"א

317,500הנהלה וכלליות
קיטון בעלות הנדרשת ליעוץ כללי ל- 2020. מאידך,  גידול בעלות הביטוח עקב תכנון יציאה למכרז, 

כמו כן,  צפי לגידול בהוצאות משפטיות גבייה
גידול בעלות בגין יועץ למכרז ביטוח ויועץ למכרז מדידות30,000-יועץ

קיטון בסך הריבית הצפויה בגין החזר המלוות52,000החזר מלוות בינוי ביה"ס מבואות הנגב

0מינהל הכנסות - עמלת גביה מגע"ר
גידול בעמ'  גביה בהתאם לגידול בהכנסות.

מאידך,  העמסת העמלה בגין מים וביוב במח' מים וביוב
בהתאם לצפי העלות בפועל20,100הנהלת חשבונות

תקצוב עלות שכר + רכב לשנה שלמה109,200-מחלקת תקציב

תחשיב מחודש לעלות השכר הצפויה בגין חילופי כו"א21,100-גיוס משאבים

בהתאם לתבחינים לתמיכות 2020 כפי שאושרו במליאה10,000-מתן תמיכה וסיוע לגופים

 בהתאם להערכת הוצאות המימון השוטפות39,700-ריבית ועמלות בנק

בשנת 2019  כלל התקציב הוצאה בסכום הנ"ל לטובת העברה לקרנות1,944,777העברה לקרנות

גזברות
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  רזרבה מתוקצבת כמענה עתידי לבלתי צפוי ולשינויים בתקציבי המדינה עם כינונה של ממשלה 
חדשה

בשנת 2019,  תוקצבה קרן מיוחדת לחוב העמותה למועצה396,100מכון רימון

בסוף שנת 2019  נלקחה הלוואה נוספת לטובת מימון ההסדר ובסה"כ כ-10 מיליון ₪ הלוואה462,200-מילוות מתקן מיחזור ומע"מ 2019 + הוצ' מיוחדות

ב- 2019 תוקצבו 28 מיליון ₪  ממכירת אחזקות המועצה בהעברה לקרן מיוחדת28,000,000העברה לקרן מיוחדת

ב- 2019 תוקצבו 16 מיליון ₪  לטובת הסדר הפשרה עם מס הכנסה16,000,000מס הכנסה

768,300ייזום ופיתוח
החל מ- 2020,  הכנסה מייזום ופיתוח בגין החזר ההלוואה. לשנה זו מתוקצב 118,300 ₪ 

לעומת תקצוב הוצאה של 650,000 אש"ח ב 2019 בגין ההלוואה בסך 500 אש"ח וההקצבה בסך 
150 אש"ח

45,420,157סה"כ

"כ מוסבר 1,686,757סה

152,400הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

תקצוב בהיקף של יום עבודה אחד בשבוע מול 4 ימים בשנת 156,8002019המשך התוכנית האסטרטגית ביישובים
156,800סה"כ

650,000-הפרש
סעיף/משימה

החל מ- 2020  מתוקצבת עמלת הגביה בגין אגרות המים והביוב (1.53%), עברה ממח' גזברות50,500-הנהו"כ

 הערכת אגרות הביוב ועלויות התחזוקה. החל מ- 2020- תשלום עלויות טיהור למט"ש רהט397,400-אחזקת מערכות הביוב

צפי לקיטון בהכנסות מעסקים112,100-שפכי תעשייה

 הערכת אגרות המים מול התשלום למקורות ועלות התחזוקה בגבעות בר60,600-אחזקת מערכות המים - גבעות בר

צפי עלות של כ- 20,000 ₪ לשנת 10,0002020-אחזקת תשתיות כוללות
630,600-סה"כ

גזברות (המשך)

יחידה לפיתוח כלכלי

מים וביוב
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54,600הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

תקצוב 50% משרה בלבד (ה- 50%  הנוספים מתוקצבים בגיוס משאבים בגזברות)88,900כו"א

הערכת לעלות בפועל בשנת 30,0002020שיווק ופרסום

תוספת פעילות בהתאם לתוכנית העבודה, הכוללת אירוע קהילתי וליווי לתהליך היזמות ביישובים45,000-מועדון יזמים

ב- 2020  ללא תקבולים ממשרד החקלאות34,000-משרד החקלאות

מעבר ל-100%  משרה. מאידך, החל מחודש 5.20  מתוקצב בייזום ופיתוח24,900מנהלת תחום יזמות

 הערכה לתוספת עלות בגין ארועים המתקיימים ע"י עמותת התיירות13,500-השתתפות באירועי תיירות
51,300סה"כ

180,200-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

גידול בשכר בכירים לשנת 2020  עקב עדכון דרגת הרשות למעל 10,000  תושבים96,000-כו"א

גידול בתשלום עבודה בחשבונית (רכזי פרוייקטים)17,500-עבודות קבלניות 

החל מ- 2020,   הכנסות ממכרזי הנדסה וההוצאות הרלוונטיות מתוקצבות במח' רכש בגזברות64,900-הכנסות ממכרזים
178,400-סה"כ

180,200-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

תוספת משרת בודקת תוכניות. וכן,  תקצוב שכר לשנה שלמה לעובדת ששהתה בחל"ד ב 187,5002019-כו"א

ביטול תשלום עבודה בחשבונית59,800עבודות קבלניות 

תקצוב מחדש לטובת אחזקת מערכות המיחשוב (לא מומש ב 2019)35,000-בסיס נתונים ומערכות מידע

 הערכה לתוספת עלות בגין עבודת יועצים משפטיים12,200-יועצים משפטיים
174,900-סה"כ

תיירות

הנדסה

הוועדה לתכנון ובנייה
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

20
20

ם 
ויי

ינ
ש

 ה
רי

ק
עי

 -
ה 

עצ
מו

 ה
יב

קצ
ת

105,796הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

סך תמיכת המועצה וכיסוי הגירעון לשנת 2019 - 204,606 ₪
ע"פ החלטת ראש המועצה,  מתעתדת האולפנה לסיים את פעילותה בתום שנת הלימודים תש"פ, 

ולכן תוקצבה לחלקה הראשון של שנת 2020 בלבד.
105,796סה"כ

105,796

אולפנה למחול
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55,100הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

51,100עיתון המועצה
התקציב המקורי לקח בחשבון תוספת עלות בהתאם למכרז חדש.

המכרז יצא לפועל רק בסוף שנת התקציב
51,100סה"כ

103,283הפרש
סעיף/משימה

במהלך 2019 הופסק השימוש ברכב ביטחון , כמו כן, שינוי בהעסקת רב"ש26,100שמירה במושבי יחדיו

קיטון בעלויות שכר עקב חל"ד ללא מ"מ67,400כו"א
93,500סה"כ

87,949הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

תוכנית להב"ה לילדים במצבי סיכון:

ליווי בפועל של 24  משפחות במקום 78,90027טיפול זוגי ומשפחתי

בהתאם לפעילות שהתקיימה בפועל בישובים11,700פרוייקט מתבגרים
90,600סה"כ

עיקרי השינויים בין תקציב 12/2019 לתקציב 07/2019

דוברות

ביטחון

שירותים חברתיים
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205,535הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות
גידול בשעות הסיוע לגן ממשרד החינוך40,483גן חינוך מיוחד

40,483סה"כ
הוצאות

התייקרות בעלות התוכנית לפי הסכם ההפעלה החדש39,295-ערי חינוך

הערכת יתר לעלויות השכר בתקציב המקורי64,496שירות פסיכולוגי

התוכנית לא התקיימה ב 32,5002019תוכנית חוסן

הערכת יתר לעלויות השכר בתקציב המקורי140,907סייעות חינוך מיוחד

181,759-ליווי הסעות חינוך מיוחד
החל משנת הלימודים תש"פ, מחייב משה"ח ללוות את כל ילדי החינוך המיוחד בגילאי גן למסגרות 

( ולא כתלות ברמת תפקודם,  כפי שהונהג בשנים קודמות). כפועל יוצא, גדל מספר הילדים 
הנדרשים לליווי,  והעלייה בהוצאה באה לידי ביטוי בחלקה כבר בשנת 2019.

274,260פעילויות ופרוייקטים נוער

136,711-חינוך חברתי

בהתאם לביצוע בפועל של שעות ליווי פסיכולוגי19,120מודל חינוך חדש

הערכת יתר לעלויות השכר בתקציב המקורי65,240מרכז טיפולי צופית
238,758סה"כ

"כ מוסבר 198,275סה

ארגון מחדש של פעילויות הנוער והעברת חלק מהתקציב לטובת החינוך החברתי

חינוך
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145,824הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

חפיפת שכר לחודש בגין כניסת המנכ"ל החדש ותקצוב 100% משרת ע.מנכ"ל (עבר מהקרן)46,200-כו"א

 קיטון בהערכת תשלום המס בגין הוצאות עודפות עד סוף השנה30,000הוצאות עודפות

110,639הנהלה וכלליות
קיטון בהוצאות הנהו"כ בקרן בני שמעון בשל העברת עלות שכר ע.מנכ"ל למועצה, וכן בשל קיטון 

במס על ה.עודפות, קיטון בעלויות פחת, ביטוח והנה"ח.
 קיטון במינהלות כגון הסעות עובדים והוצאות משפטיות וכן קיטון בשימוש בהוצאות כו"א קבלני176,100

 קיטון בעלויות חשמל כחלק מתהליך ההתייעלות האנרגטית שבוצע במועצה במהלך השנה20,800חשמל ואנרגיה

הערכת חסר לשכר הפנסיונרים בתקציב המקורי64,100-שכ"ע פנסיה

הערכת חסר בתקציב המקורי71,900-משאבי אנוש
155,339סה"כ

189,700הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

 בתקציב המקורי תוקצבה סדנת וועדים אשר לא התקיימה בסופו של דבר בשנת 150,0002019סדנת וועדים ומליאת המועצה

קיטון בהוצאה בהתאם לביצוע בפועל20,000תוכנית אסטרטגית למועצה

קיטון בהוצאה בהתאם לביצוע בפועל בסעיפי פרסום ושונות17,000הכנת חומרי פרסום וחוברת חוגים
187,000סה"כ

138,815-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הערכת עלות הסעות הילדים ותקבולי משרד החינוך130,100-הסעות תלמידים
130,100-סה"כ

מנכ"ל

תכנון אסטרטגי

תחבורה
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871,549-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות
גידול בתקבולי הארנונה הצפויים בגין תוספת איכלוס ביישובים191,000ארנונה

0הנחות ארנונה
קיטון בהיקף ההנחות הצפוי ל 2019 בכ- 260,000 ₪,  הכנסה מוול הוצאה

זאת בשל החלטת הרשות על החלת הנחה רטרואקטיבית רק למבקשים עד לתאריך 30.6
וכן,  קיטון שיעור ההנחה הניתנת למשלמים מראש ל- 1% במקום 2%

 הערכה לגידול בהכנסות הצפויות מריבית בניכוי הגידול בעמלות19,700ריבית

בהתאם להערכה לגידול בטון מוטמן555,600אגרות גני הדס

249,600-ארנונה עידן הנגב
הערכת חלק הרשות (39%)  בתקבולי הארנונה מעידן הנגב בשנת 2019

הקיטון בהתאם להחלטה על 50%  חלק הרשויות השותפות ולא 60%  כפי שתוקצב מראש
 גידול בדמי אירוח אתר דודאים בהתאם להערכת הטון שיוטמן בפועל עד סוף השנה223,655הכנסות מהחכ"ל

740,355סה"כ 
הוצאות

הערכה לקיטון בעלויות ביטוחים,  ייעוצים והוצאות משפטיות בגביה203,540הנהלה וכלליות

קיטון עקב העמסה על חכ"ל ייזום ופיתוח27,900הנהלת חשבונות

משרה מאוישת החל מ 7.19 בלבד65,400מחלקת תקציב

קיטון בעלויות ציוד ופרסום19,900מחלקת רכש

לפי צפי ליתרה תקציבית ל- 2019,  תוקצבה העברה לקרן לעבודות פיתוח1,944,777-העברה לקרנות

היות ועדכון התקציב לסוף השנה נערך סמוך לסיומה בפועל,  אופס תקציב הרזרבה159,515רזרבה תקציבית

בהתאם להחלטה שהתקבלה נרשמה הקצבה בסך 150,000 ₪  לייזום ופיתוח לשנת 150,0002019-הקצבה ייזום ופיתוח
1,618,522-סה"כ 

"כ מוסבר 878,167-סה

גזברות
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64,459הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

קיטון בעלויות יעוץ ( סיום התקשרות עם אורבניקס)  ובעלויות תחזוקת תשתיות כוללות51,800הנהו"כ

הערכת התקבולים מאגרה למול העלויות עד סוף השנה78,400אחזקת מערכות הביוב

הערכת ההכנסות מעסקים עד סוף השנה37,800שפכי תעשייה

עלות המים לגינון (רישום בלבד).  הושמטה בטעות מתקציב המקור ונוצר מצג שווא של הכנסה104,304-מים לגינון - גביה עצמית גבעות בר
63,696סה"כ

85,700-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הערכת חסר לעלויות השכר בתקציב המקורי בגין הרפורמה154,400-כו"א

לא בוצע בפועל50,000בסיס נתונים ומערכות מידע

17,500העברה לתב"ר בית עידן הנגב
הערכת יתר בתקציב המקורי. 

ההעברה מבוצעת לפי 20%  מאגרות הבניה ששולמו בפועל בגין שנה קודמת
86,900-סה"כ

68,250-הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה
חישוב המנה לתש"פ בהתאם למספר המשתתפים ובסך של 429 ₪  למשתתף 6,840מנה מעודכנת

75,090-גירעון
החל משנת הלימודים תשע" ט קטנו הכנסות המשתתפים מהאולפנה ויחד עם תמיכת המועצה, לא 

הספיקו לממן את הפעילות.  הגירעון לשנת 2019 מסתכם בכ- 75,000 ₪.
68,250-סה"כ

הוועדה לתכנון ובנייה

אולפנה למחול

מחלקת מים וביוב
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נתוני השכר המוצגים כוללים את כל תשלומי השכר במועצה כולל חלק ממורי מבואות הנגב,  עובדי שירות שדה בפנסיה תקציבית ומפעם
נתוני השכר המוצגים לא כוללים את השכר בקרן בני שמעון ועמותה לקשיש

* תקציב 2019  מוצג בניטרול תקבולי מכירת 49%  מאחזקות המועצה בחכ"ל בסך 47 מיליוני ₪

2016201720182019*2020
24,114,85825,912,30526,500,24128,089,60029,971,664סה"כ תקציב שכר

136,701,451147,205,923147,650,232148,027,195151,508,880סה"כ תקציב המועצה
17.64%17.60%17.95%18.98%19.78%אחוז שכר מסה"כ תקציב

יחס הוצאות שכר לתקציב - 2016-2020
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כ תקציב שכר"סה כ תקציב המועצה"סה כ תקציב"אחוז שכר מסה
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תקציבמשרותשם כרטיסשם הפרקפרק 

תקציבמשרותשם כרטיסשם הפרקפרק 
1.00-717,500שכ"ע ראש רשותנבחרים1611

1.00-717,500סה"כ 1611
2.00-166,100לשכת ראש הרשותמינהל כללי161

0.50-262,100מבקר פנים-שכר
1.00-353,800משאבי אנוש

16,000-פרס עובד מצטיין
3.70-523,100שכ"ע מזכירות

0.50-141,800שכ"ע מחשבים ותיקשורת
1.00-566,600שכ"ע מינהל כללי

1.00-90,600שכר גיוס משאבים
9.70-2,120,100סה"כ 161

2.00-239,100 שכ"ע מחלקת רכשמינהל כספי162
1.00-288,000שכ"ע גזברות

1.00-136,500שכר עבודה תקציבאית
4.00-663,600סה"כ 162

1.50-502,100שכ"ע וטרינרתברואה171
1.00-132,300שכ"ע טיפול בבע"ח

1.00-99,700שכ"ע תברואה
3.50-734,100סה"כ 171

1.00-190,300שכ"ע הג"א אחזקהביטחון172
0.20-131,100שכ"ע ממונה בטיחות
1.00-176,600שכ"ע מנהל הבטחון

0.50-99,200שכר סייר ביטחון
2.70-597,200סה"כ 172

4.80-1,148,100שכ"ע הנדסההנדסה173
6.00-1,466,800שכ"ע ועדה מקומית לתכנון ובניה

10.80-2,614,900סה"כ 173

תקציב 2020מועצה - תקציב שכר 2020

1.00-265,900הוצאות שכר אחזקת כבישים ומדרכותאחזקת נכסים ציבוריים174
0.25-21,800שכ"ע מטה בטיחות

1.00-170,254שכר תחזוקן
2.25-457,954סה"כ 174

3.50-745,600שירותים מוניציפלייםשרותים עירוניים שונים176
2.00-192,900שכ"ע מחלקת אחזקה
1.00-269,800שכ"ע מחלקת ישובים

1.00-172,000שכ"ע ניידת שירות
7.50-1,380,300סה"כ 176

3.00-917,569שכ"ע מפעםפיתוח כלכלי177
1.00-90,600שכ"ע תיירות

0.50-88,200תכנון אסטרטגי
4.50-1,096,369סה"כ 177

1.00-238,400פיקוח על חוקי עזרפיקוח עירוני178
1.00-238,400סה"כ 178

0.50-98,800שכ"ע מעבדת שירות שדהשירותים חקלאיים179
0.50-98,800סה"כ 179



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

25

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

20
20

ר 
שכ

 -
ה 

עצ
מו

 ה
יב

קצ
ת

תקציבמשרותשם כרטיסשם הפרקפרק 

תקציבמשרותשם כרטיסשם הפרקפרק 

0.30-80,208בטיחות בחינוךחינוך181
1.60-164,153גן חינוך מיוחד שכר

0.40-67,000ליווי הסעות תלמידים
9.70-591,453סייעות בי"ס יובלי הנגב

5.94-255,635סייעות בי"ס נווה במדבר
12.70-771,309סייעות בי"ס ניצני הנגב
0.64-39,000שכ"ע בתי ספר יסודיים

1.25-142,595שכ"ע גן ברוש
1.76-324,300שכ"ע גני חובה

2.60-545,657שכ"ע חינוך הגיל הרך
1.95-574,190שכ"ע מבואות הנגב

4.00-990,000שכ"ע מינהל
3.41-1,600,000שכ"ע סייעות

209,208-שכ"ע עובדי מינהל
8,000-שכ"ע פסיכולוגים לתחום טיפולי

1.00-183,300שכ"ע קב"ט
1.00-154,000שכ"ע קצין ביקור סדיר 

13,000-שכ"ע שעות פרטניות
4.95-1,341,825שכ"ע שפ"י

1.23-107,219שכר
0.83-168,146שכר גן חינוך מיוחד

10,000-שכר השתלמויות גיל הרך
1.65-150,000שכר ליווי הסעות

4,055-שעות הכלה והשתלבות
65,000-שפ"מ- אבחון מלא

110,000-שפ"מ- יעוץ
21,000-שפ"מ - אבחון מלגה
50,000-שפ"מ "הורים היום"

56.91-8,740,253סה"כ 181

2.00-623,700שכ"ע מחלקת ספורטתרבות182
2.00-413,200שכ"ע מחלקת תרבות

0.60-72,303שכ"ע ספריות
42,120-שכ"ע פסיכולוגים מודל חינוך חדש

6,500-שכר מדריכי ילדים
4.60-1,157,823סה"כ 182

0.60-97,000שכ"ע רכזת בריאותבריאות183
0.60-97,000סה"כ 183

0.18-70,000ליווי נכיםרווחה184
0.50-89,000שכ"ע אזרח וותיק בסיכון

11.50-2,406,400שכ"ע מחלקת רווחה
0.50-107,000שכ"ע רכזת מתנדבים

0.50-86,000שכ"ע תוכנית יתד
13.18-2,758,400סה"כ 184

3.00-631,200שכ"ע מחלקת דתדת185
1.46-165,300שכ"ע משרתים בקודש

4.46-796,500סה"כ 185
17,500-שכר תחזוקן משק המיםמים191

17,500-סה"כ 191
1.00-261,400אחזקת נכסיםנכסים אחרים193

1.00-261,400סה"כ 193
9.05-2,070,400שכ"ע מחלקת תחבורהתחבורה  194

9.05-2,070,400סה"כ 194
0.17-50,000השתת. בשכר פנסיונריםפנסיה199

17.17-3,104,565שכ"ע פנסיה 
1.43-198,600שכ"ע פנסיה משרתים בקודש

18.77-3,353,165סה"כ 199

156.02-29,971,664סה"כ שכר 2020
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1.00-702,700שכ"ע ראש רשותנבחרים1611
1.00-702,700סה"כ 1611

2.00-375,800לשכת ראש הרשותמינהל כללי161
0.50-219,500מבקר פנים-שכר

1.00-220,500משאבי אנוש
3.70-488,200שכ"ע מזכירות

0.50-139,700שכ"ע מחשבים ותקשורת
1.00-409,200שכ"ע מינהל כללי

1.00-68,600שכר גיוס משאבים
9.70-1,921,500סה"כ 161
2.00-235,600 שכ"ע מחלקת רכשמינהל כספי162

1.00-206,400שכ"ע גזברות
1.00-53,200שכר עבודה תקציבאית

4.00-495,200סה"כ 162
1.50-479,200שכ"ע וטרינרתברואה171

1.00-130,400שכ"ע טיפול בבע"ח
1.00-98,200שכ"ע תברואה

3.50-707,800סה"כ 171
0.50-55,000בט"ש מושביםביטחון172

1.00-145,400שכ"ע הג"א אחזקה
0.20-53,500שכ"ע ממונה בטיחות
1.00-112,800שכ"ע מנהל הבטחון

0.50-97,800שכר סייר ביטחון
3.20-464,500סה"כ 172
4.80-1,052,100שכ"ע הנדסהתכנון ובניין עיר173

6.00-1,287,600שכ"ע ועדה מקומית לתכנון ובניה
10.80-2,339,700סה"כ 173

מועצה - תקציב שכר 2019 סופי

תקציבמשרותשם כרטיסשם הפרקפרק 

10.80-2,339,700סה"כ 173
1.00-262,000הוצאות שכר אחזקת כבישים ומדרכותאחזקה נכסים ציבוריים174

0.25-66,800שכ"ע מטה בטיחות
1.00-168,447שכר תחזוקן

2.25-497,247סה"כ 174
3.50-717,396שירותים מוניציפלייםשירותים עירוניים שונים176

2.00-232,100שכ"ע מחלקת אחזקה
1.00-32,800שכ"ע מחלקת ישובים

1.00-169,500שכ"ע ניידת שירות
7.50-1,151,796סה"כ 176
3.00-868,232שכ"ע מפעםפיתוח כלכלי177

1.00-178,600שכ"ע תיירות
0.50-86,900תכנון אסטרטגי

4.50-1,133,732סה"כ 177
1.00-234,900פיקוח על חוקי עזרפיקוח עירוני178

1.00-234,900סה"כ 178
0.50-97,400שכ"ע מעבדת שירות שדהשרותים חקלאיים179

0.50-97,400סה"כ 179
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תקציבמשרותשם כרטיסשם הפרקפרק 

תקציבמשרותשם כרטיסשם הפרקפרק 

0.30-80,208בטיחות בחינוךחינוך181
1.60-120,383גן חינוך מיוחד שכר

0.40-67,000ליווי הסעות תלמידים
0.440מטבח ביחדיו

9.70-484,157סייעות בי"ס יובלי הנגב
1.000סייעות בי"ס מבואות הנגב

5.94-207,277סייעות בי"ס נווה במדבר
12.70-645,310סייעות בי"ס ניצני הנגב
0.64-33,364שכ"ע בתי ספר יסודיים

1.25-142,595שכ"ע גן ברוש
1.76-324,300שכ"ע גני חובה
3,000-שכ"ע חונכויות

2.60-527,530שכ"ע חינוך הגיל הרך
1.95-533,697שכ"ע מבואות הנגב

4.00-990,000שכ"ע מינהל
3.41-1,900,000שכ"ע סייעות

210,936-שכ"ע עובדי מינהל
8,000-שכ"ע פסיכולוגים לתחום טיפולי

1.00-149,700שכ"ע קב"ט
1.00-152,000שכ"ע קצין ביקור סדיר 

4.95-1,110,161שכ"ע שפ"י
1.26-105,635שכר

0.83-168,146שכר גן חינוך מיוחד
10,000-שכר השתלמויות גיל הרך

1.65-143,702שכר ליווי הסעות
65,000-שפ"מ- אבחון מלא

110,000-שפ"מ- יעוץ
21,000-שפ"מ - אבחון מלגה
50,000-שפ"מ "הורים היום"

58.38-8,363,101סה"כ 181

2.00-559,300שכ"ע מחלקת ספורטתרבות182
2.00-372,400שכ"ע מחלקת תרבות

0.60-72,303שכ"ע ספריות
23,000-שכ"ע פסיכולוגים מודל חינוך חדש

1,500-שכר חממה
1,500-שכר מדריכי ילדים

0שכר פסיכולוגים בחינוך החברתי
4.60-1,030,003סה"כ 182
0.60-95,000שכ"ע רכזת בריאותבריאות183

0.60-95,000סה"כ 183
0.18-80,000ליווי נכיםרווחה184

0.50-87,900שכ"ע אזרח וותיק בסיכון
11.50-2,261,400שכ"ע מחלקת רווחה

0.50-104,000שכ"ע רכזת מתנדבים
0.50-70,000שכ"ע תוכנית יתד

13.18-2,603,300סה"כ 184
3.00-446,100שכ"ע מחלקת דתדת185

1.46-162,900שכ"ע משרתים בקודש
4.46-609,000סה"כ 185
17,500-שכר תחזוקן משק המיםמים191

17,500-סה"כ 191
1.00-257,600אחזקת נכסיםנכסים אחרים193

1.00-257,600סה"כ 193
9.05-2,085,100שכ"ע מחלקת תחבורהתחבורה194

9.05-2,085,100סה"כ 194
0.17-49,600השתת. בשכר פנסיונריםפנסיה  199

17.17-3,008,222שכ"ע פנסיה 
1.43-224,700שכ"ע פנסיה משרתים בקודש

18.77-3,282,522סה"כ 199

157.99-28,089,600סה"כ שכר 2019 



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק


