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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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קצ
ת תקציבהוצאותהכנסותתקציבהוצאותהכנסותתקציבהוצאות הכנסות תקציב הוצאות הכנסותהכנסותהכנסות

      321,100  (1,650,100)      2,015,900         365,800   (162,400)  (1,329,000)      1,361,700            32,700         21,850 (1,491,400)     1,536,400           45,000     355,400 (1,469,550)     1,514,550           45,000ראש המועצה
         88,000      (433,700)         435,000              1,300      (57,800)      (345,700)         346,900              1,200          (1,200)     (403,500)        405,200             1,700      (36,500)     (404,700)        405,200                500דוברות
         38,600  (1,393,200)      1,995,600         602,400   (100,000)  (1,354,600)      2,016,700         662,100         46,500 (1,454,600)     2,125,700        671,100     145,200 (1,408,100)     2,079,200        671,100ביטחון

         26,200      (239,100)         239,100                       -        (3,940)      (212,900)         212,900                       -       (21,060)     (216,840)        216,840                      -        36,200     (237,900)        237,900                      -מבקר הרשות
      325,956  (5,980,186)   12,339,206      6,359,020   (207,465)  (5,654,230)   11,455,730      5,801,500       (32,750) (5,861,695)  11,812,455     5,950,760     693,640 (5,894,445)  11,790,355     5,895,910שירותים חברתיים

      226,328  (7,272,670)   11,622,149      4,349,479     167,636  (7,046,342)   11,408,176      4,361,834     (276,522) (6,878,706)  11,025,373     4,146,667        68,978 (7,155,228)  10,654,967     3,499,739חינוך
     (983,323)  (1,905,956)   17,987,684   16,081,728       22,753  (2,889,279)   21,604,771   18,715,492      608,738 (2,866,526)  20,928,013  18,061,487(1,349,482) (2,257,788)  19,590,283  17,332,495מבואות הנגב

      376,022  (1,648,984)      3,302,219      1,653,235   (276,811)  (1,272,962)      2,712,610      1,439,648      211,577 (1,549,773)     2,950,236     1,400,463      (29,801) (1,338,196)     2,637,196     1,299,000ניצני הנגב
      463,782  (1,360,775)      2,749,775      1,389,000   (319,925)      (896,993)      2,057,713      1,160,720         98,006 (1,216,918)     2,446,468     1,229,550     370,617 (1,118,912)     2,364,352     1,245,440יובלי הנגב

      803,955  (1,139,064)      2,281,209      1,142,145   (658,825)      (335,109)      1,481,779      1,146,670         39,598     (993,934)     1,972,584        978,650        11,016     (954,336)     1,884,336        930,000נווה במדבר
         30,182      (480,980)         551,180            70,200       20,122      (450,798)         520,998            70,200                    -     (430,676)        479,846           49,170        10,264     (430,676)        479,846           49,170תלמוד תורה

                    -                     -         118,780         118,780                   -                     -         123,080         123,080                    -                    -        135,500        135,500                   -                    -        135,500        135,500ביה"ס לבנות עצמונה
      143,578  (1,534,160)      1,609,660            75,500      (87,159)  (1,390,582)      1,466,262            75,680               (59) (1,477,741)     1,478,741             1,000    (175,800)(1,477,800)        1,478,800             1,000תרבות ופנאי

         35,809  (2,939,154)      3,059,154         120,000          2,592  (2,903,345)      3,059,210         155,865              753 (2,900,753)     3,020,753        120,000        75,600 (2,900,000)     3,020,000        120,000חוגים וספורט
      632,300  (6,622,800)      6,973,200         350,400   (232,010)  (5,990,500)      6,331,900         341,400         32,410 (6,222,510)     6,563,110        340,600     509,350 (6,190,100)     6,530,700        340,600מזכיר/מנכ"ל המועצה

     (263,100)      (787,700)         837,700            50,000   (182,300)  (1,050,800)      1,061,500            10,700      175,000 (1,233,100)     1,233,100                      -     114,600 (1,058,100)     1,058,100                      -תכנון אסטרטגי
     (777,900)  (7,009,400)      8,198,400      1,189,000   (264,000)  (7,787,300)      8,844,900      1,057,600      180,300 (8,051,300)     9,116,700     1,065,400     707,400 (7,871,000)     8,786,600        915,600מח' מוניציפלית ויח' סביבתית

   1,271,800  (1,271,800)      1,342,100            70,300                   -                     -                       -                       -המחלקה לאחזקה
      101,800      (876,400)      2,533,000      1,656,600       29,000      (774,600)      2,325,000      1,550,400         38,000     (745,600)     2,238,200     1,492,600        49,700     (707,600)     2,200,200     1,492,600מחלקת דת

       (13,100)      (569,100)         593,100            24,000   (102,900)      (582,200)         720,800         138,600                    -     (685,100)        770,100           85,000         (4,000)     (685,100)        770,100           85,000מטה בטיחות
      585,100  (1,622,400)      8,302,600      6,680,200   (145,460)  (1,037,300)      7,544,700      6,507,400     (170,400) (1,182,760)     7,814,200     6,631,440     376,460 (1,353,160)     7,776,500     6,423,340תחבורה

(2,465,531) 59,187,840  18,132,906  77,320,746(3,037,392)56,722,309  19,353,906  76,076,215גזברות  85,170,900   28,782,497   56,388,403  2,799,437  92,668,700   32,346,557   60,322,143  (3,933,740)  
         52,400      (641,300)         641,300                       -      (54,100)      (588,900)         588,900                       -      234,500     (643,000)        643,000                      -    (101,400)     (408,500)        408,500                      -יחידה לפיתוח כלכלי

             (600)      (324,400)      2,571,200      2,246,800          1,000      (325,000)      2,358,500      2,033,500       (21,500)     (324,000)     2,483,300     2,159,300     116,000     (345,500)     2,504,800     2,159,300אחזקת תשתיות הנדסיות
                    -                     -                   -                     -                    -                    -                      -                      -                   -                    -                      -                      -דודאים

                    -                     -                   -                     -                    -                    -                      -                      -                   -                    -                      -                      -אתר פסולת בניין
      219,100      (825,900)         917,400            91,500      (21,200)      (606,800)         681,500            74,700         90,000     (628,000)        760,000        132,000        40,800     (538,000)        670,000        132,000תיירות

                    -                     -            38,600            38,600                   -                     -         211,800         211,800                    -                    -        206,300        206,300                   -                    -        191,600        191,600מעבדת שירות שדה
      110,500  (1,537,600)      1,627,600            90,000       19,900  (1,427,100)      1,517,100            90,000         20,000 (1,407,200)     1,537,200        130,000     102,590 (1,387,200)     1,537,200        150,000הנדסה

       (40,200)      (502,300)      2,175,300      1,673,000     230,400      (542,500)      2,194,600      1,652,100      458,100     (312,100)     2,182,300     1,870,200    (178,200)      146,000     2,111,600     2,257,600הוועדה המקומית
                    -                     -      4,052,700      4,052,700                   -                     -      3,215,200      3,215,200                    -                    -     4,314,200     4,314,200      (13,994)                    -     4,061,500     4,061,500מפעם דרום

           5,589      (114,000)         114,000                       -          7,421      (108,411)         108,411                       -                    -     (100,990)        100,990                      -                   -     (100,990)        100,990                      -אולפנא למחול
       (38,214)      (898,744)      1,458,500         559,756        (8,486)      (936,958)      1,699,114         762,156      109,816     (945,444)     1,463,044        517,600        16,278     (835,628)     1,379,628        544,000בית קמה

          (3,419)      (775,469)      1,720,501         945,032          4,032      (778,888)      1,725,594         946,706         63,032     (774,856)     1,668,856        894,000     114,488     (711,824)     1,605,824        894,000דביר
       (24,723)      (677,276)      1,399,976         722,700       54,451      (701,999)      1,214,199         512,200         29,759     (647,548)     1,014,548        367,000             846     (617,789)        984,789        367,000להב

      139,805      (747,102)      1,371,802         624,700        (8,183)      (607,297)      1,193,597         586,300       (44,931)     (615,480)     1,156,280        540,800        38,849     (660,411)     1,201,211        540,800שובל
     (674,186)      (609,132)      2,047,132      1,438,000     120,380  (1,283,318)      2,791,788      1,508,470         57,597 (1,162,938)     2,266,238     1,103,300     545,601 (1,105,341)     2,208,641     1,103,300שומריה

     (158,602)      (450,763)      1,386,363         935,600     120,989      (609,365)      1,496,565         887,200         36,270     (488,376)     1,299,776        811,400         (3,887)     (452,106)     1,263,506        811,400כרמים
          (3,583)  (1,038,357)      1,795,155         756,798      (57,965)  (1,041,940)      1,798,738         756,798         75,857 (1,099,905)     1,636,905        537,000        37,605 (1,024,048)     1,561,048        537,000חצרים

         27,879  (1,004,577)      1,725,869         721,292      (19,619)      (976,698)      1,646,390         669,692         33,466     (996,317)     1,533,317        537,000      (21,259)     (962,851)     1,499,851        537,000משמר הנגב
       (61,068)      (596,756)      1,795,526      1,198,770       26,936      (657,824)      1,893,764      1,235,940      106,369     (630,888)     1,789,988     1,159,100    (128,446)     (524,519)     1,683,619     1,159,100גבעות בר

      202,315      (995,148)      2,128,908      1,133,760   (178,669)      (792,833)      1,902,219      1,109,386         69,505     (971,502)     2,036,886     1,065,384     381,239     (901,997)     1,943,874     1,041,877נבטים
      747,658  (1,845,690)      4,203,529      2,357,839   (477,832)  (1,098,032)      3,528,118      2,430,086      196,950 (1,575,864)     3,734,015     2,158,151     161,440 (1,378,914)     3,380,243     2,001,329יחדיו

147,205,923                -                -138,229,568138,229,568               -                -135,047,015135,047,015סה"כ  147,205,923  -                 -               154,604,634  154,604,634  -                 -                

 הפרש בין תקציב סופי 2017
עדכון חצי 

שנתי לסופי 

 הפרש בין תקציב מקורי 2018
סופי 2017 

לתקציב 2018

הפרשי תקציב

עדכון תקציב 2017
שם

 הפרש בין 
מקורי 2017 
לעדכון 2017

 הפרש בין 
סופי 2016 

לתקציב 2017

 תקציב מקורי 2017
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סכוםפירוט%
2,440מענק משרד הפנים ומענקים אחרים 2%

35,167משרד החינוך23%

9,262משרדי ממשלה אחרים6%

107,735ארנונה,הכנסות עצמיות והחזר מקרנות70%

154,604סה"כ

רווחה, דתות, פנים, חקלאות, המדע והספורט

תקציב המועצה לשנת 2018   - הכנסות
סה"כ 154,604  (אלפי ₪)

הערות

מענק משרד הפנים  2%
ומענקים אחרים   משרד החינוך 23%

משרדי ממשלה אחרים 6%

הכנסות עצמיות ,ארנונה 70%
והחזר מקרנות
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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סכוםפירוט%
              (10,673)מנהל כללי7%

                (4,439)מלוות ומימון3%

              (36,440)שרותים מקומיים (מוניציפליים)24%

              (71,458)שרותים ממלכתיים46%

              (14,542)מפעלים9%

              (17,052)שונות11%

            (154,604)סה"כ

תברואה, ביטחון, שרות שדה, תקציב הועדים, הג"א,
 יחפ"כ, תכנון אסטרטגי, מפעם, אזור תעסוקה

חינוך,נוער,ספורט,תרבות,רווחה,בריאות,דת,איכות סביבה

דודאים,תחבורה,נכסים, מפעלי תעסוקה, מים, ביוב

תקציב המועצה לשנת 2018   - הוצאות
סה"כ 154,604  (אלפי ₪)

הערות
מנהל כללי ,גזברות , יעוץ משפטי וכו'

תשלומים בלתי רגילים, פנסיה

מנהל כללי 7%
מלוות ומימון 3%

שרותים מקומיים   24%
)מוניציפליים(

שרותים ממלכתיים 46%

מפעלים 9%

שונות 11%



4

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

4
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שימושי התקציב - 2018

ראש  
המועצה

-3%

דוברות
-1% ביטחון

-2% מבקר הרשות
0%

שירותים חברתיים
-10%

חינוך
-12%

תרבות ופנאי
-3%

חוגים וספורט
-5%

ל המועצה"מנכ/מזכיר
-11%

תכנון אסטרטגי
-1%

מחלקה מוניציפאלית
-12%

המחלקה  
לאחזקה

-2%

מחלקת דת
-1%

מטה בטיחות
-1%

תחבורה
-3%

יחידה לפיתוח  
כלכלי

-1%

אחזקה
-1%

תיירות
-1%

מעבדת שירות  
שדה
0%

הנדסה
-3%

מפעם 
דרום
0%

בתי ספר
-11%

מנות ישובים
-16%
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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ת תקציב מקורי 

2018
תקציב סופי 

2017
תקציב מקורי 

2017
56,388,403  60,322,143גזברות  56,722,309  

      146,000     (542,500)      (502,300)הוועדה המקומית
59,819,843  55,845,903  56,868,309  

  (1,469,550)  (1,329,000)   (1,650,100)ראש המועצה
     (404,700)     (345,700)      (433,700)דוברות
  (1,408,100)  (1,354,600)   (1,393,200)ביטחון

     (237,900)     (212,900)      (239,100)מבקר הרשות
  (5,894,445)  (5,654,230)   (5,980,186)שירותים חברתיים

  (7,155,228)  (7,046,342)   (7,272,670)חינוך
  (1,477,800)  (1,390,582)   (1,534,160)תרבות ופנאי

  (2,900,000)  (2,903,345)   (2,939,154)חוגים וספורט
  (6,190,100)  (5,990,500)   (6,622,800)מזכיר/מנכ"ל המועצה

  (1,058,100)  (1,050,800)      (787,700)תכנון אסטרטגי
  (7,871,000)  (7,787,300)   (7,009,400)מחלקה מוניציפאלית

                  -   (1,271,800)המחלקה לאחזקה
     (707,600)     (774,600)      (876,400)מחלקת דת

     (685,100)     (582,200)      (569,100)מטה בטיחות
  (1,353,160)  (1,037,300)   (1,622,400)תחבורה

     (408,500)     (588,900)      (641,300)יחידה לפיתוח כלכלי
     (345,500)     (325,000)      (324,400)אחזקת תשתיות הנדסיות

     (538,000)     (606,800)      (825,900)תיירות
                  -                  -                  -מעבדת שירות שדה

  (1,387,200)  (1,427,100)   (1,537,600)הנדסה
                  -                  -                  -מפעם דרום

16,288,773   15,438,704  15,376,326  

תקציב 2018

תקציב מקורי 
2018

תקציב סופי 
2017

תקציב מקורי 
2017

  (2,257,788)  (2,889,279)   (1,905,956)מבואות הנגב
  (1,338,196)  (1,272,962)   (1,648,984)ניצני הנגב
  (1,118,912)     (896,993)   (1,360,775)יובלי הנגב

     (954,336)     (335,109)   (1,139,064)נווה במדבר
     (430,676)     (450,798)      (480,980)תלמוד תורה

                  -                  -                  -ביה"ס לבנות עצמונה
     (100,990)     (108,411)      (114,000)אולפנא למחול

(6,649,759)   (5,953,552)  (6,200,898)  

     (835,628)     (936,958)      (898,744)בית קמה
     (711,824)     (778,888)      (775,469)דביר
     (617,789)     (701,999)      (677,276)להב

     (660,411)     (607,297)      (747,102)שובל
  (1,105,341)  (1,283,318)      (609,132)שומריה

     (452,106)     (609,365)      (450,763)כרמים
  (1,024,048)  (1,041,940)   (1,038,357)חצרים

     (962,851)     (976,698)   (1,004,577)משמר הנגב
     (524,519)     (657,824)      (596,756)גבעות בר

     (901,997)     (792,833)      (995,148)נבטים
  (1,378,914)  (1,098,032)   (1,845,690)יחדיו

(9,639,014)   (9,485,152)  (9,175,428)  
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ת (162,400)           הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

תחשיב מקורי כלל זחילת שכר שלא התקיימה בפועל            (23,800)כו"א
תקציב מקורי כלל כ40 אש"ח לקיום טכסים ובקורים של מומש בפועל            (51,700)ניהול המועצה
קיטון בפעילות בפועל            (65,900)מעמד האישה

פרויקט הסתיים            (10,000)סרטי תדמית לישובים
          (151,400)סה"כ

          (207,465)הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

עלויות פרישת עובדת סוציאלית שפרשה במהלך השנה           133,760כו"א

ביטול סעיף רזרבה שתוקצב בתקציב המקורי בסך 60 אש"ח, תוספת תקבול מהמשרד בגין הדרכות            (81,835)הנהלה וכלליות

תוספת תקבולים בגין השתת הורים במעונות יום שיקומיים, מטופלים נכנסו במחצית השנה            (35,200)מתן מענים בתחום השיקום

בשנת 2017 לא התקיים לבסוף פרויקט תוכניות למען האזרח הוותיק של המשרד לשוויון חברתי            (58,580)שירותים שוטפים לקשישים

תקבול מהסוכנות שתוקצב ולא התקבל              39,000בנוי קהילתי

קיטון בפעולות בפועל בגין טיפול זוגי ומשפחתי            (96,000)להב"ה

רכזת מתנדבים החלה לעבוד רק במהלך השנה            (49,600)היחידה להתנדבות
          (148,455)סה"כ

ראש המועצה

המחלקה לשירותים חברתיים
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הסברסכוםסעיף/משימה
הכנסות

לא התקיים השנה            (49,000)משרד החינוך פארק המדע
            (49,000)סה"כ

הוצאות
תוספת מנהלת תחום טיפולי ל100% משרה              28,317כו"א

תוספת חונכויות              15,305ביקור סדיר
בהתאם לגידול במס' הילדים              26,075קרן קרב

הכנסות והוצאות בפועל              13,018גן חינוך מיוחד

              76,404סייעות חינוך מיוחד
עלייה במספר הסייעות בהתאם לילדים הזקוקים לסייעת. יש קושי לחזות זאת כאשר 2 שנות 

לימוד מתרחשות בתוך שנה קלנדרית אחת.
עלייה בשכ"ע ועלות ההסעות בפועל כתוצאה מגדול במס' הילדים הנצרכים לליווי בהסעה.           114,943ליווי הסעות חינוך מיוחד

בהתאם למס הילדים בפועל במסגרות מחוץ למועצה              12,378תלמידי חוץ חינוך מיוחד

תוספת בגין פרויקטים של משרד החינוך              91,477פעילויות ופרויקטים נוער

          (134,819)חינוך בלתי פורמלי
קיטון בעלויות שכר מדריכים בהתאם להחלטה- העסקה ישירה עי הישובים והעברת תקציב במנה. 

השנוי הוערך בתקציב חצי שנתי אך כעת מדויק יותר
גדול בתקבולי הורים וישובים              19,870תחום טיפולי

           262,968סה"כ
           213,968סה"כ מוסבר

חינוך
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הסברסכוםסעיף/משימה

          (276,811)מנה מעודכנת
תחשיב פר קפיטא בהתאם למס התלמידים (גדול של 330 תלמידי מועצה) . העמדת תקציב 2017 

לפי תחזית סופית לניצול בפועל
          (276,811)סה"כ

          (319,925)הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

          (319,925)מנה מעודכנת
תחשיב פר קפיטא בהתאם למס התלמידים (גדול של 55 תלמידי מועצה) . העמדת תקציב 2017 

לפי תחזית סופית לניצול בפועל
(319,925)          

          (658,825)הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

          (658,825)מנה מעודכנת
תחשיב פר קפיטא בהתאם למס התלמידים (גדול של 16 תלמידי מועצה) . העמדת תקציב 2017 

לפי תחזית סופית לניצול בפועל
          (658,825)סה"כ

יובלי הנגב

ניצני הנגב

נווה במדבר
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הסברסכוםסעיף/משימה

מענק פרישה למנהלת הלשכה שלא תוקצב בתקציב המקורי              30,300שכ"ע

בהתאם לשימוש בפועל            (45,600)רכבי מאגר

גדול במנהלות בקרן בני שמעון, הנה"ח, מבקר פנים ותוכנות              50,590הנהלה וכלליות

אי מימוש עבודות בארכיב השנה כתוצאה ממחסור בכו"א מתאים            (10,000)ארכיב המועצה

מעבר תקציב עבור יחידה צבאית אחת            (15,000)יחידה צבאית מאומצת

הדרכות בוצעו בסעיפי תקציב נוספים, אופס סעיף הדרכות רוחביות            (10,000)משאבי אנוש

          (247,000)שכ"ע פנסיונרים
בתקציב המקורי נכלל פנסיונר שנפטר ב11/2016, כמו כן הערכה לעלות הפנסיה בתקציב 

המקורי  למנהלת הלשכה ועובדת המעבדה הייתה גבוהה מהנדרש
          (246,710)סה"כ

(182,300)          

            (38,400)קורס דירקטורים
לא התקיים בשנת 2017, בנוסף התקבל סך של 10.7 אש"ח ממ.החקלאות בגין הקורס שהתקיים 

 בשנת 2016
לא מתקיים בשנת 2017          (106,400)סדנת וועדים ומליאת המועצה

הערכת תקציב יתר בתחילת השנה            (33,000)מדדי ביצוע

בהתאם לעלויות בפועל            (10,000)סקר תושבים

בהתאם לעלויות בפועל              10,000תהליך בחינת גודל מיטבי
          (177,800)סה"כ

מזכיר/מנכ"לית המועצה

תכנון אסטרטגי
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הסברסכוםסעיף/משימה

שנוי בעלויות אחזקת רכב בהתאם להוצאות בפועל            (18,600)כו"א

עליה בהוצאות שכר עבודת נוער בקיץ, גדול בצרכי הצטיידות במחלקה              21,700ניידת שירות

          (183,800)אסוף ובעור אשפה
התקציב במקור לקח בחשבון זוכה חדש במכרז  קיטון בעלות מוערכת לסוף שנה בגין פינוי אשפה- 

כמו כן חלק מההפרש (סך  בעלויות גבוהות יותר, כמו כן, הורדת פנויים ליומיים בשבוע במקום 3. 
300 אש"ח) מועבר לתב"ר הפרדת פסולת במקור בהתאם לתוכנית השנתית בתחום האשפה

הערכת יתר לשכר בתקציב המקורי            (44,700)טיפול בבע"ח- כו"א

בתקציב המקורי נלקח בחשבון תוספת חצי משרת פקח            (46,400)פיקוח על חוקי העזר

עלייה בהוצאות מים              12,200גינון

              14,300יחידה סביבתית
בתקציב המקורי תוקצב בטעות החזר מתאגיד תמיר בסך 10 אש"ח בגין פרסום, כמו כן, ההכנסה 

בגין פנוי זרם אריזות כתום תתקבל רק ב2018
          (245,300)סה"כ

          (145,460)הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

          (105,200)כו"א
בסיס השכר שנלקח לצורך התקצוב המקורי היה גבוה, כמו כן, קיטון בפועל בשימוש בנהגים 

חיצוניים
תחזית עלות סופית              57,400אחזקת אוטובוסים

גדול במכירת רכבים            (23,600)מצבת כלי הרכב

מול תקבולי משרד החינוך            (87,200)הסעות תלמידים הערכת עלויות עד סוף השנה בהתאם לקווים בפועל לשנת תשע"ח, 

הערכה להכנסות המשרד והשלמה מהעמותה            (13,140)היסעים עמותת כוכבי המדבר תקצוב לפי עלויות בפועל בהערכה לקווים תשע"ח, 
          (171,740)סה"כ 

המחלקה המוניציפאלית

תחבורה
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        2,799,437הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות
עדכון השומה בחצי השנה הראשונה בגין סקר הנכסים (מגורים ועסקים), תוספת ארנונה בעידן         1,036,631ארנונה

תקבולים שלא התקבלו בעת עריכת התקציב הסופי            (50,000)החזר הוצאות שנים קודמות

           482,400הכנסות מהחכ"ל
הכנסות מהחכ"ל בהתאם להסכם עם המועצה ובהתאם להטמנה בפועל בשנת 2017, נפח 

הטמנה ודמי אירוח.

       (5,374,600)תשלומים לרמ"י בגין אתר דודאים
החזר מקרן כללית עבור תשלום שומת אתר, בעדכון 9/17 חושב לפי תשלום כולל בסך 14,972 

אש"ח, ישולם לסוף 2017 סך של 9,597 אש"ח
       (3,905,569)סה"כ 

הוצאות
קיטון עלות סופית בגין תוספת חצי משרת מזכירה אשר נלקחה בחשבון בתקציב המקורי ולא             (58,300)כו"א

תוספת מלווה בסך 8,000 אש"ח שנלקחה במהלך השנה           272,300מלווה בנוי ביה"ס מבואות הנגב
הערכה להנחות בפועל            (30,000)הנחות ארנונה

קיטון בהוצאות נדרשות בפועל,            (37,500)רכש
הערכת יתר בתקציב המקורי בגין תוכנה            (40,500)הנהלת חשבונות

קיטון בהשתתפות בתקציב רשות הכבאות, קיטון בהשתתפות בארגון המועצות            (38,400)השתתפויות
הפרשה עבור תשלום למע"מ        3,394,443תשלומים להחזר הכנסות מש.ק

           717,700העברת ארנונה לרשויות עידן הנגב
          (930,100)העברה לתב"ר עידן הנגב

        1,286,027העברה לקרנות
          (426,492)העברה לקרן כללית

איפוס הרזרבה בסוף השנה. יתרות חזויות מועברות לקרנות.          (415,681)רזרבה תקציבית
מס הכנסה על מלווה המועצה לחכ"ל           420,700הוצאות חכ"ל עלות ריבית (25%) 

       (5,374,608)תשלומים לרמ"י בגין אתר דודאים
בעדכון 9/2017 תוקצב לפי תשלום בסך 14,972 אש"ח, ישולם לסוף 2017 סך של 9,597 אש"ח 

והיתרה בשנת 2018
       (1,260,411)סה"כ 
       (2,645,158)סה"כ מוסבר

החל משנת 2017 מועברת ארנונה מעידן הנגב גם לרשויות השותפות. בשנת 2017 החלוקה בין 
הרשויות לעידן הנגב היא 50-50. כאם העברה לרהט וללהבים

 סך עודף צפוי לשנת 2017- מוצע להעביר לקע"פ 1,390 אש"ח, ולהקטין העברה לקרן כללית מ-
1,027 אש"ח ל- 601 אש"ח

גזברות



12

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

12

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
20

17
ם 

ויי
ינ

ש
 ה

רי
ק

עי
 -

ה 
עצ

מו
 ה

יב
קצ

ת            230,400הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות
הכנסות בפועל בהתאם לבקשות המידע              15,000אגרת פתיחת תיק בקשה למידע

          (232,900)אגרת רישיונות בנייה
ירידה בהיקף ההכנסות עקב הרפורמה בוועדות הבנייה, 

כמו כן ירידה בפועל במגרשים משווקים השנה
          (217,900)סה"כ

הוצאות

              43,500כו"א
כמו כן עליה בהוצאות השכר לעובדי הוועדה בהתאם  תוספת עובדת החל מחודש 9/17, 

לרפורמה. לא נלקח בחשבון בהכנת התקציב המקורי

            (50,700)עבודת יועצים
אי מימוש לעבודות תכנון בתקציב השוטף , כמו כן לנציג דעה מייעצת, קיטון בפועל בהוצאות 

יועצים משפטיים
בהתאם לצרכי הפרסום בפועל בשנת 2017            (13,000)פרסום ושילוט הוועדה

בהתאם לאגרות הבניה בפועל מעידן הנגב 2016. לפי 20%              30,500העברה לתב"ר בית עידן הנגב
              10,300סה"כ
          (228,200)סה"כ מוסבר

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
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 321,100             הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

ח ראשת המועצה המכהנת וחפיפת שכר לחודשיים           230,400כו"א חילופי ראש מועצה, כפועל יוצא, גמ"
תקצוב לטכסים וביקורים, נסיעה לחו"ל              49,400ניהול המועצה

העמקת פעילות האגף בהתאם לתוכנית העבודה              27,200אגף צעירים
ניהול פורום יושבי ראש הישובים              18,000עוזרת ראש המועצה הכשרת צוות החירום המועצתי, 

           325,000סה"כ

 325,956             הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

פרישת עובדת וותיקה, בעלות שכר גבוהה, כולל עלויות גמ"ח          (343,400)כו"א

           148,450הנהלה וכלליות
תקצוב רזרבה למתן מענים להשמות בלתי מתוכננות לבעלי צרכים מיוחדים בסך 100 אש"ח, 

בנוסף, ב2018 חוסר תקצוב המשרד של ביקורי חוק סיעוד

              49,290אוכלוסיות ייחודיות
תקצוב עלויות טיפול בפגיעות מיניות לפי תוספת 3 ילדים, תקצוב פעולות קהילתיות לילד לפי 

תוספת ילד
תוספת 2 ילדים במעונות יום שיקומיים ותוספת מושם בפנימייה           129,200שיקום

תוספת תמיכה לשנת 2018 בהתבסס על גדול בהיקף פעילות העמותה.              45,126תמיכה בעמותה לקשיש

              63,130קשישים
אי מימוש פרויקט  תכניות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי בסכום נטו של 39,950 ₪ , 

מתוקצב ב2018. כמו כן, הערכה לפעילות נדרשת נוספת
תקצוב לפי 25 משפחות           101,600להב"ה

תחילת עבודה של רכזת המתנדבים  לקראת סוף 2017              62,300היחידה להתנדבות
           255,696סה"כ

עיקרי השינויים בין תקציב 2018 לתקציב 12/2017

ראש המועצה

המחלקה לשירותים חברתיים
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הסברסכוםסעיף/משימה

           147,512שכ"ע מינהל
מעבר מזכירה להעסקה במועצה חלף קרן בני שמעון, כמו כן, מעבר מנהלת התחום הטיפולי 

ל100% משרה במינהל חינוך (חלף העמסה חלקים תחום טיפולי)
גידול בעלות פרויקט ערי חינוך , גידול ביוזמות פדגוגיות בהתאם לתוכנית עבודה 2018              87,050מינהל חינוך

תקצוב השתתפות עדנים בשכ"ע פסיכולוג , והערכת השכר ל2018            (28,820)שכ"ע שרות פסיכולוגי
גמ"ח של העובדת הקודמת בשנת 2017            (45,566)קצין בקור סדיר

הערכה בהתאם למס ילדי הגנים            (20,000)קרן קרב גני ילדים
קיטון בהערכת תקבולים עקב ביטול תוכנית תעשידע              26,755גיל הרך

תוספת סייעת לתלמיד בגן (ממומן 70% על ידי משרד החינוך)              18,526גן חינוך מיוחד
רישום בשנת 2017 של עלות הסעה לפעילות הגנים בכנסת אשר לא תתקיים בשנת 2018.            (31,246)גיל הרך

           442,160חינוך מיוחד
עליה בהוצאות השכר לסייעות חינוך מיוחד עקב גדול במס הילדים הנזקקים לסייעת. בשנת 2017 

מומנו 610 שע' סייעת, בשנת 2018 758 שע' סייעת

           156,054ליווי הסעות
בהתאם עליה בהוצאה עבור הסעת המלווים (70 אש"ח  גידול במס הילדים הנזקקים לליווי, 

תוספת) וכמו כן עליה בתשלומי שכ"ע למלווים המקבלים שכר במועצה (10 אש"ח תוספת) 
ולמלווים המקבלים שכר בקרן (כ110 אש"ח תוספת)

גידול במס התלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד מחוץ למועצה              77,122תלמידי חוץ חינוך מיוחד
סיום מימון להבה ביחדיו ונבטים            (79,558)מערך הנוער

          (445,380)חינוך בלתי פורמלי
העברת  העסקת המדריכים מהמועצה לישובים באופן ישיר החל משנת תשע"ח- 9/17 . במקביל 

מועבר סך של 70 אש"ח לישוב בגין מדריך במנה
קיטון בתקבולי משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים. הערכה שמרנית              69,251פעילות נוער

            (33,147)תחום טיפולי
רישום עלות גמ"ח של מנהלת התחום שפרשה לגמלאות, כמו כן, מנהלת התחום עוברת ל100% 

במינהל חינוך ללא העמסה על התחום הטיפולי
           340,713סה"כ

חינוך
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ת (983,323)           הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

          (983,323)תקציב 1-8 תשע"ח ו9-12 תשע"ט
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה (גדול בסך של 63 תלמידים), תקצוב הפעולות עפ"י 

הערכת שעות ההוראה ותקבולי משרד החינוך
          (983,323)סה"כ

 376,022             הפרש
הסברסעיף/משימה

           376,022מנה מעודכנת
חישוב המנה בהתאם לגדול במס' התלמידים לשנת תשע"ח- 33 תלמידים. תוספת תקצוב מורת 

רוחב נוספת. העברת רזרבה לא ממומשת לשנת 2018
           376,022סה"כ

 463,782             הפרש
הסברסעיף/משימה

           463,782מנה מעודכנת
חישוב המנה בהתאם לגדול במס' התלמידים לשנת תשע"ח- 55 תלמידים. העברת רזרבה לא 

ממומשת לשנת 2018
           463,782סה"כ

 803,955             הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

           803,955מנה מעודכנת
חישוב המנה בהתאם לגדול במס' התלמידים לשנת תשע"ח- 16 תלמידים. כמו כן, העברת רזרבה 

לא ממומשת לשנת 2018
           803,955סה"כ

מבואות הנגב

ניצני הנגב

יובלי הנגב

נווה במדבר
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ת  632,300             הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

              71,600כו"א
מיון מחדש של שכר המנכ"לית ל100% במינהל כללי חלף העמסת 50% בתכנון אסטרטגי, כמו 

כן, בשנת 2017 כלל השכר מענק פרישה למנהלת הלשכה ולכן הפער בסה"כ לכאורה נמוך
תקצוב רכב מנכ"לית במלואו במזכיר, תקצוב רכב מאגר              30,200אחזקת רכבים

גידול בהוצאות הנהלה וכלליות בקרן בני שמעון,              39,000מינהלות

              65,500מערכת בחירות 2018
תקצוב שכ"ע ושונות בהתאם להנחיות מ.הפנים לניהול מערכת הבחירות לרשויות המקומיות 

שתחול באוקטובר 2018
ביצוע התקנת מידוף בשנת 2017            (21,000)ארכיב המועצה

              34,900מחשוב המועצה
פיצול שכרו  של ע. הקב"ט בין מחלקת הביטחון לאיש תקשורת ומחשבים בוצע רק במהלך 2017, 

ל2018 מתוקצב מלא
בגין העובד הראשון יתקבל החזר 70%           413,600שכ"ע פנסיה פרישת מתוכננת ל-2 עובדים במהלך 2018. 

           633,800סה"כ

(263,100)           הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

תקצוב מנהלת הלשכה בתקציב ראש המועצה באופן מלא          (190,700)כו"א
לא התקיים בשנת 2017           150,000סדנת וועדים ומליאת המועצה

בהתאם להערכה לעלות                 8,000השתלמות צוות מטה
תקצוב תקבול בסך 50 אש"ח ממ.החקלאות. ביצוע התוכנית תלוי במימוש התקבול בפועל            (49,200)תוכנית אסטרטגית

מתקיים אחת לשלש שנים. בוצע ב2017            (40,000)סקר תושבים
ביצוע רוב העבודה בשנת 2017            (30,000)תהליך בחינת גודל מיטבי ברשות

ונייד מועמסת 50% בתיירות          (102,400)גיוס כספים החל מ2018 עלות העסקה הכוללת שכר, רכב, 
          (254,300)סה"כ

מזכיר/ מנכ"ל המועצה

יחידה לתכנון אסטרטגי
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הסברסכוםסעיף/משימה

          (348,300)כו"א
החל מ2018 הקמת מחלקת אחזקה במועצה, תקצוב מנהל המחלקה ועובד אחזקה במחלקה 

החדשה
סעיף חדש לקראת שנת ה70 למדינה              20,000דגלים

בהתאם להערכת עלויות ל2018            (45,800)תברואה
קיטון בתקבולי משרד האוצר בגין שיקום נחל חברון              15,500הדברה

              30,600טיאוט ביישובים
תוספת עלות לפי תקצוב ביצוע טיאוט ביישובי המועצה פעמיים בחודש במחצית השנה, ופעם 

בחודש במחצית האחרת

           161,800טיפול בבע"ח
והעסקת ווטרינר חדש  בשנת 2018 תקצוב עלויות סיום עבודה לווטרינר (ממומן 70% ע"י להב) 

בעלות נמוכה יותר,
משימה מתוקצבת במחלקה לאחזקה החל מ2018          (117,500)תחזוקת מבני ציבור

משימה מתוקצבת במחלקה לאחזקה החל מ2018          (385,100)ניידת שירות
משימה מתוקצבת במחלקה לאחזקה החל מ2018          (121,000)גינון

החל משנת 2018 תקצוב מלא במועצה חלף בחברה הכלכלית           137,200כו"א יחידה סביבתית
החל מ2018 מתוקצב הפרויקט במלואו כולל החזר יחסי בגין 2017 מתאגיד תמיר            (25,200)פנוי זרם אריזות כתום

תוספת רכב ליחידת האחזקה              30,000יחידה סביבתית
          (647,800)סה"כ 

המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה
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ת  1,271,800          הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

משימה מתוקצבת במחלקה לאחזקה החל מ2018           163,700תחזוקת מבני ציבור
משימה מתוקצבת במחלקה לאחזקה החל מ2018, תוספת עובד           454,900ניידת שירות

משימה מתוקצבת במחלקה לאחזקה החל מ2018           114,000גינון
משימה מתוקצבת במחלקה לאחזקה החל מ2018, חלף תקצוב במטה בטיחות           187,000אחזקת כבישים ומדרכות

תקצוב מנהל המחלקה ועובד אחזקה החל משנת 2018 חלף תקצובם במחלקה המוניציפאלית           357,500ניהול שוטף
        1,277,100סה"כ 

 585,100             הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

           287,600הוצאות כו"א, הנהלה וכלליות
תקצוב גמ"ח מהל המחלקה עקב פרישה לגמלאות, תוספת נהג צעיר ותוספת שכר למנהל 

המחליף
הערכה לעלויות האחזקה              82,200אחזקה שוטפת אוטובוסים

           136,600מכירה ורכישת כלי רכב
תקצוב עסקת ליסינג ל-7 רכבי עובדים, ורכישת רכב אחזקה, בקיזוז עלויות ביטוח ומוסך השוטפות 

לרכבים שיוחלפו
בשנת 2017 הושבו כספים בגין חודשים 9-12/2016              85,000היסעים עמותת כוכבי המדבר

           591,400סה"כ 

המחלקה לאחזקה

תחבורה
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(3,933,740)        הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות

        1,750,000ארנונה
תחזית לתקבולי הארנונה בשנת 2018 הכוללת תוספת של 2.18% בתעריף הארנונה המחושב, 
מסחר ותעשייה, תוספת איכלוסים, כמו כן,  תוספת בקשה חריגה לתעריפי משרדים, שירותים, 

גדול צפוי מארנונה באזור התעסוקה עידן הנגב
תקבולים צפויים ממכירת מכרז שותף למועצה בחברה הכלכלית           100,000הכנסות ממכרזים

        8,973,100הכנסות מהחכ"ל
ל מוריד הכנסה מנפח הטמנה, תקצוב משיכת  סיום עתודות ההטמנה שהמועצה העבירה לחכ"

דיבידנד מהחברה הכלכלית בסך של 11 מיליוני ₪, קיטון בהחזר בגין הלוואה לחכ"ל בסך 409 
אש"ח

פער משיכה מקרן כללית עבור המשך תשלום שומה לרמ"י בגין אתר דודאים.           749,200החזר מקרנות

       (2,000,000)החזרות מתקציב רגיל קודם
תוקצב ב2017 עבור מימון התשלום לרמ"י בגין דודאים. סה"כ שולם ב2017- 9,597 אש"ח, 

ובשנת 2018 ישולם 5,374 אש"ח
        9,572,300סה"כ

הוצאות
עלויות גמ"ח              23,400כו"א

החזר מלוות 
בגין תב"ר בינוי ביה"ס מבואות הנגב

648,200           
נלקח מלווה נוסף, לקראת סוף 2017  בסך 800,000 ₪, בסה"כ מתוקצבות חלויות שוטפות של 

קרן וריבית בגין סך הלוואות 18,000,000 ₪
הערכה  לתשלום העמלה לחברה המנהלת            (24,200)מחלקת גבייה

 אין השתתפות ברשות לכבאות בשנת 2018            (81,300)השתתפויות
תקצוב כולל להחזר מע"מ בגין דודאים בסך 1,605 אש"ח, לעומת 3,394 אש"ח בשנת 2017       (1,788,886)תשלומים להחזר הכנסות מש.ק

           547,000העברת ארנונה לרשויות עידן הנגב
העברה לרשויות לפי 60% מסך תקבולי הארנונה לעומת 50% בשנת 2017. כל רשות לפי חלקה 

בשותפות. רהט- 44%, להבים- 17%

העברת 40% מתקבולי הארנונה הצפויים בשנת 2018 בניכוי עמלת גבייה 5%           309,900העברה לתב"ר עידן הנגב
לא מחושבת יתרת עודף להעברה לקע"פ ב2018       (1,390,053)העברה לקרנות

לא מחושבת יתרת עודף להעברה לקרן כללית ב2018          (601,400)העברה לקרן כללית

גזברות
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לא מחושבת יתרת עודף להעברה לקע"פ ב2018       (1,390,053)העברה לקרנות
לא מחושבת יתרת עודף להעברה לקרן כללית ב2018          (601,400)העברה לקרן כללית

        1,000,000רזרבה תקציבית
רזרבה מתוקצבת כמתן ביטוי לאיומים אפשריים על תקציב המועצה. כגון: תקציב מדינה 

דיפרנציאלי, חלוקת ארנונה מנכסי מדינה בין רשויות, כמו כן, כמענה עתידי במידה והתקצוב 
המקורי לא יתאים

      10,772,500הוצאות בגין החכ"ל
העברה רווחים לקרן דיבידנדים בסך 11 מיליוני ₪, קיטון בהשבת ריבית מס הכנסה על תקבולי 

הרבית מההלוואה לחכ"ל
תשלום בשנת 2017  בסך 9,597 אש"ח וב2018- 5,374 אש"ח       (4,222,900)תשלומים לרמ"י בגין שומת אתר דודאים

        5,192,261סה"כ

        4,380,039סה"כ מוסבר

 219,100             הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

העמסת מחצית עלויות השכר חלף תקצוב מלא בגיוס כספים בתכנון האסטרטגי           113,000כו"א
תקצוב סך 185 אש"ח השתתפות בעמותה בהתאם להחלטת הרשויות            (15,000)עמותת שקמה בשור

תקצוב גידול בתקבולים  ממשתתפים בהשתלמויות            (10,300)תיירנים
תוספת פעילות בהתאם לתוכנית העבודה, תקצוב שכר למנהלת התחום במועצה              89,400מועדון יזמים

לא מתוקצב ב2018              20,000דרום אדום
בהתאם לתוכנית העבודה              19,100אירועי תיירות

           216,200סה"כ

תיירות

גזברות (המשך)
20

18
ם 

ויי
ינ

ש
 ה

רי
ק

עי
 -

ה 
עצ

מו
 ה

יב
קצ

ת



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

21

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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 110,500             הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

              62,500כו"א
סיום  העסקתה של רכזת פרויקטים בשכר ומעבר לתשלום רכז פרויקטים בחשבונית כאשר 150 

אש"ח מעלות העסקות תועמס בתב"רים הייעודיים לפי פרויקטים
בהתאם לתוכנית העבודה              30,000רכישת מיכון הנדסי

רכישת יומני עבודה ממוחשבים              24,000שימוש בתוכנות
           116,500סה"כ

הנדסה

 143,578             הפרש
הסברסכוםסעיף/משימה

שימוש בעודפי המחלקה בקרן בני שמעון בשנת 2017              40,659תיאטרון ילדים

בהתאם להערכה לעלויות              13,000מועדון זמר

אי קיום מופע פפריקה ב 2017, כמו כן ניצול יתרה לא ממומשת בחלק זה מ2017              97,688מופעים במהלך השנה

המשך ביצוע הסקר, עיקרו בוצע ב2017            (10,000)סקר איתור צרכים

           141,347סה"כ 

תרבות הפנאי
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סה"כמשרותשם פרקשם סעיףפרק

      1.00870,850נבחריםראש רשות1611
      1.00870,850סה"כ 1611
        0.0055,500מינהל כלליבחירות161

        0.5088,376מינהל כלליגיוס משאבים
      4.70912,265מינהל כללימינהל כללי

                  -1.00מזכירת לשכהלשכה
      1.00352,537עוזר אישי לראש הרשות

      0.50204,395מינהל כללימבקר פנים
      1.00163,636מינהל כללימשאבי אנוש

        0.0016,000מינהל כלליפרס עובד מצטיין
       (40,957)0.10-מינהל כלליהעברה לחכ"ל

   8.601,751,752סה"כ 161
      1.00436,542מינהל כספיגזברות162

      2.00336,931מינהל כספירכש
      1.00235,138מינהל כספיתקציבים

     (413,406)0.00מינהל כספיהעברה לחכ"ל
      4.00595,206סה"כ 162

      1.00184,001תברואהתברואה171
      1.50798,271תברואהוטרינר

      1.00124,469תברואהטיפול בבע"ח
       (92,000)0.00תברואההעברה לחכ"ל

   3.501,014,741סה"כ 171
        0.5084,155ביטחוןבט"ש מושבים172

      0.50134,337ביטחוןביטחון שוטף
      1.00164,372ביטחוןמינהל הבטחון
        0.2048,799ביטחוןממונה בטיחות
       (26,867)0.00ביטחוןהעברה לחכ"ל

      2.20404,796סה"כ 172

תקציב שכר 2018

סה"כמשרותשם פרקשם סעיףפרק

   4.801,181,387תכנון ובניין עירהנדסה173
   7.001,199,697תכנון ובניין עירועדה לתכנון ובניין

     (131,855)0.00תכנון ובניין עירהעברה לחכ"ל
   11.802,249,229סה"כ 173

      0.75102,921נכסים ציבורייםמטה בטיחות174
      0.75114,324נכסים ציבורייםשכר תחזוקן

        0.2538,308נכסים ציבורייםתחזוקן מרכז יום נבטים
      1.75255,553סה"כ 174

      1.00159,423שרותים עירונייםניידת שירות176
      5.50967,095שרותים עירונייםשרותים מוניציפלים

   6.501,126,518סה"כ 176
      3.00880,805פיתוח כלכלימפעם177

        0.5088,376תיירותתיירות
        0.5081,077פיתוח כלכליתכנון אסטרטגי

   4.001,050,258סה"כ 177
      1.00213,794פיקוח עירוניפיקוח על חוקי עזר178

      1.00213,794סה"כ 178
        1.0038,600שרותים חקלאייםמעבדת שירות שדה179

        1.0038,600סה"כ 179
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

סה"כמשרותשם פרקשם סעיףפרק

        0.3073,043חינוךבטיחות בחינוך181
        0.0024,000חינוךבית ספר יובלי הנגב

        0.0018,000חינוךבית ספר נווה במדבר
      1.32171,409חינוךגן גפן יחדיו

      1.00113,235חינוךגן דובדבן יחדיו (ממ"ד)
        0.8397,853חינוךגן ורד חינוך מיוחד

      1.00165,777חינוךגן רימון נבטים
      1.17150,644חינוךגן שקד יחדיו
      1.00121,311חינוךגן תות יחדיו

      0.83107,753חינוךגן תמר -נבטים
                  -0.00חינוךהשתלמויות גיל הרך

      2.45262,820חינוךליווי הסעות
        0.0018,540חינוךמבואות הנגב

      3.40493,364חינוךמבואות הנגב-מורים
      1.00190,962חינוךמבואות הנגב-מינהלה

      1.00224,050חינוךמינהל הגיל הרך
      5.00960,229חינוךמינהל חינוך

   21.832,902,514חינוךסיוע חינוך מיוחד
      1.00217,427חינוךקב"ט

שעות פרטניות         0.1029,615חינוךקב"ס -
        0.6099,689חינוךקצין ביקור סדיר

   5.801,121,996חינוךשפ"ח
          0.002,400חינוךשפ"ח יחדיו

          0.001,800חינוךשפ"ח נבטים
          0.008,331חינוךשפ"מ- יעוץ

אבחון מלא                   -0.00חינוךשפ"מ - 
                  -0.00חינוךשפ"מ - אבחון מלגה
      0.00100,301חינוךשפ"מ - הורים היום

          0.008,000חינוךפסיכולוגים לתחום הטיפולי
       (65,228)0.00חינוךהעברה לחכ"ל

   49.637,619,835סה"כ 181

תקציב שכר 2018 (המשך)

סה"כמשרותשם פרקשם סעיףפרק

      2.00544,529תרבותמחלקת ספורט182
      2.00321,563תרבותמחלקת תרבות

        0.6072,303תרבותספרייה
      4.60938,395סה"כ 182

        0.6084,619בריאותרכזת בריאות183
        0.6084,619סה"כ 183

        0.1788,189רווחההתנדבות184
        0.1699,000רווחהליווי נכים

   11.002,007,685רווחהרווחה
        0.0081,218רווחהרווחה - ישובים

   11.332,276,091סה"כ 184
      3.00477,122דתמחלקת דת185

      1.46162,691דתמשרתים בקודש-בלניות
      4.46639,813סה"כ 185

      1.00265,534נכסים אחריםתחזוקת מבנים193
      1.00265,534סה"כ 193

   10.002,338,328תחבורהתחבורה194
   10.002,338,328סה"כ 194

בשכר פנסיונרים199         1.1660,000פנסיההשתת. 
        0.4051,801פנסיהפנסיה מבואות הנגב

      1.83230,906פנסיהפנסיה משרתים בקודש
   18.532,933,711פנסיהפנסיונרים

   21.923,276,417סה"כ 199

148.8927,010,329סכום כולל  
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סה"כמשרותשם פרקשם סעיףפרק

      1.00167,864מינהל כלליגיוס משאבים161
                  -1.00מזכירת לשכהלשכה

      1.00346,447עוזר אישי לראש הרשות
      0.50198,361מינהל כללימבקר פנים
      4.20779,718מינהל כללימינהל כללי

      1.00152,179מינהל כללימשאבי אנוש
        0.0015,429מינהל כלליפרס עובד מצטיין

         (4,571)0.05-מינהל כלליהעברה לחכ"ל
   8.651,655,428סה"כ 161

      1.00645,230נבחריםראש רשות1611
      1.00645,230סה"כ 1611
      1.00245,183מינהל כספיגזברות162

      2.00254,754מינהל כספירכש
      1.00163,955מינהל כספיתקציבים

       (93,239)0.00מינהל כספיהעברה לחכ"ל
      4.00570,653סה"כ 162

      1.36755,487תברואהוטרינר171
      1.00110,984תברואהתברואה

       (21,420)0.00תברואההעברה לחכ"ל
      2.36845,051סה"כ 171

      0.50124,267ביטחוןבט"ש מושבים172
      0.50114,795ביטחוןביטחון שוטף

      1.00159,397ביטחוןמינהל הבטחון
        0.2049,076ביטחוןממונה בטיחות
         (6,162)0.00ביטחוןהעברה לחכ"ל

      2.20441,373סה"כ 172

תקציב שכר 2017 סופי

סה"כמשרותשם פרקשם סעיףפרק

   5.581,147,451תכנון ובניין עירהנדסה173
   7.001,054,908תכנון ובניין עירועדה לתכנון ובניין

       (31,427)0.00תכנון ובניין עירהעברה לחכ"ל
   12.582,170,932סה"כ 173

        0.2537,030נכסים ציבורייםאחזקה חינוך נבטים174
        0.2561,345נכסים ציבורייםמטה בטיחות
        0.5074,060נכסים ציבורייםשכר תחזוקן

        0.2537,030נכסים ציבורייםתחזוקן מרכז יום נבטים
      1.25209,465סה"כ 174

      1.00152,556שרותים עירונייםניידת שירות176
      5.50963,772שרותים עירונייםשרותים מוניציפלים

   6.501,116,328סה"כ 176
      4.00936,903פיתוח כלכלימפעם177

      1.00253,992פיתוח כלכליתכנון אסטרטגי
         (4,571)0.00חכ"להעברה לחכ"ל

   5.001,186,325סה"כ 177
      1.00228,590פיקוח עירוניפיקוח על חוקי עזר178

      1.00228,590סה"כ 178
      2.00211,784שרותים חקלאייםמעבדת שירות שדה179

      2.00211,784סה"כ 179
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

סה"כמשרותשם פרקשם סעיףפרק

        0.3073,613חינוךבטיחות בחינוך181
        0.0021,544חינוךבית ספר יובלי הנגב

      1.32156,207חינוךגן גפן יחדיו
      1.00100,561חינוךגן דובדבן יחדיו (ממ"ד)

        0.8394,041חינוךגן ורד חינוך מיוחד
      1.00148,166חינוךגן רימון נבטים

      1.17143,093חינוךגן שקד יחדיו
      1.00133,600חינוךגן תות יחדיו

      0.83101,534חינוךגן תמר -נבטים
          0.006,891חינוךהשתלמויות גיל הרך

      2.45252,020חינוךליווי הסעות
        0.0018,000חינוךמבואות הנגב

      3.40860,092חינוךמבואות הנגב-מורים
      1.00196,383חינוךמבואות הנגב-מינהלה

      1.00212,167חינוךמינהל הגיל הרך
      4.00918,656חינוךמינהל חינוך

        0.1739,147חינוךמרכז מעגן
        0.1739,147חינוךמרכז צופית

   24.302,300,052חינוךסיוע חינוך מיוחד
      1.00163,615חינוךקב"ט

שעות פרטניות         0.1014,695חינוךקב"ס -
      0.60134,205חינוךקצין ביקור סדיר

   5.801,094,476חינוךשפ"ח
        0.0018,000חינוךבית ספר נווה במדבר

          0.001,800חינוךשפ"ח יחדיו
          0.001,350חינוךשפ"ח נבטים

        0.0012,876חינוךשפ"מ- יעוץ
אבחון מלא                   -0.00חינוךשפ"מ - 

                  -0.00חינוךשפ"מ - אבחון מלגה
        0.0049,404חינוךשפ"מ - הורים היום

       (15,177)0.00חינוךהעברה לחכ"ל
   51.447,290,158סה"כ 181

תקציב שכר 2017 סופי (המשך)

סה"כמשרותשם פרקשם סעיףפרק

      2.00537,505תרבותמחלקת ספורט182
      2.00321,326תרבותמחלקת תרבות

        0.6069,718תרבותספריות
      4.60928,549סה"כ 182

        0.6084,549בריאותרכזת בריאות183
        0.6084,549סה"כ 183

        0.1739,912רווחההתנדבות184
        0.1629,466רווחהליווי נכים

   12.502,403,266רווחהרווחה
        0.0079,072רווחהרווחה - ישובים

   12.832,551,716סה"כ 184
      2.00398,289דתמחלקת דת185

      1.46129,633דתמשרתים בקודש-בלניות
      3.46527,922סה"כ 185

      1.00250,760נכסים אחריםתחזוקת מבנים193
      1.00250,760סה"כ 193

   10.002,079,392תחבורהתחבורה194
   10.002,079,392סה"כ 194

בשכר פנסיונרים199         1.1660,241פנסיההשתת. 
        0.4054,181פנסיהפנסיה מבואות הנגב

      1.83231,597פנסיהפנסיה משרתים בקודש
   17.222,572,082פנסיהפנסיונרים

   20.612,918,101סה"כ 199

151.0825,912,305סכום כולל  
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יחס הוצאות שכר לתקציב 

23,844,933 22,545,965 24,114,858 25,912,305 27,010,329

161,686,121

126,641,750

136,701,451

147,205,923
154,604,634
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כ תקציב שכר"סה כ תקציב המועצה"סה כ תקציב"אחוז שכר מסה

20142015201620172018
כ תקציב שכר 23,844,93322,545,96524,114,85825,912,30527,010,329סה"
כ תקציב המועצה 161,686,121126,641,750136,701,451147,205,923154,604,634סה"
כ תקציב 14.75%17.80%17.64%17.60%17.47%אחוז שכר מסה"

יחס הוצאות שכר - לתקציב - 2014-2018


