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תקציבהוצאותהכנסותתקציבהוצאותהכנסותתקציבהוצאותהכנסותהכנסותהכנסות

(230,784)         (1,674,916)       1,898,916               224,000                  255,600            (1,905,700)       2,014,700               109,000                  321,100          (1,650,100)       2,015,900               365,800                  ראש המועצה
 36,800            (485,300)          486,500                  1,200                      14,800              (448,500)          449,800                  1,300                      88,000            (433,700)          435,000                  1,300                      דוברות
(6,008)             (1,444,739)       2,009,239               564,500                  57,547              (1,450,747)       2,194,347               743,600                  38,600            (1,393,200)       1,995,600               602,400                  ביטחון

 20,700            (258,400)          258,400                    -                           (1,400)              (237,700)          237,700                    -                            26,200            (239,100)          239,100                    -                            מבקר הרשות
 147,785          (6,124,431)       13,265,326             7,140,895              (3,540)              (5,976,646)       12,992,466             7,015,820               325,956          (5,980,186)       12,339,206             6,359,020               שירותים חברתיים

 765,691          (8,601,934)       12,967,119             4,365,185               563,573            (7,836,243)       12,035,352             4,199,109               226,328          (7,272,670)       11,622,149             4,349,479               חינוך
 566,187          (2,532,144)       20,011,810             17,479,666             60,001              (1,965,957)       19,662,402             17,696,445            (983,323)         (1,905,956)       17,987,684             16,081,728             מבואות הנגב

(466,513)         (1,182,471)       3,276,522               2,094,051                 -                      (1,648,984)       3,389,184               1,740,200               376,022          (1,648,984)       3,302,219               1,653,235               ניצני הנגב
(232,593)         (1,128,182)       2,861,108               1,732,926                 -                      (1,360,775)       2,994,698               1,633,923               463,782          (1,360,775)       2,749,775               1,389,000               יובלי הנגב

(616,625)         (522,425)          2,405,300               1,882,875              (14)                   (1,139,050)       2,390,725               1,251,675               803,955          (1,139,064)       2,281,209               1,142,145               נווה במדבר
(35,734)           (487,010)          557,210                  70,200                    41,764              (522,744)          592,944                  70,200                    30,182            (480,980)          551,180                  70,200                    תלמוד תורה

   -                       -                     118,780                  118,780                    -                         -                     118,780                  118,780                    -                       -                     118,780                  118,780                  ביה"ס לבנות עצמונה
 37,070            (1,582,026)       1,602,026               20,000                    10,796              (1,544,956)       1,860,856               315,900                  143,578          (1,534,160)       1,609,660               75,500                    תרבות ופנאי

 2,124              (2,941,275)       3,061,275               120,000                 (3)                     (2,939,151)       3,092,786               153,635                  35,809            (2,939,154)       3,059,154               120,000                  חוגים וספורט
 52,498            (6,561,593)       6,919,293               357,700                 (113,705)          (6,509,095)       6,881,795               372,700                  632,300          (6,622,800)       6,973,200               350,400                  מזכיר/מנכ"ל המועצה

 60,200            (817,400)          817,400                    -                           (30,500)            (757,200)          782,200                  25,000                   (263,100)         (787,700)          837,700                  50,000                    תכנון אסטרטגי
מוניציפאלית ויח' סביבתית  27,422            (6,958,540)       7,826,640               868,100                 (78,282)            (6,931,118)       7,862,418               931,300                 (777,900)         (7,009,400)       8,198,400               1,189,000               מח' 

 165,571          (1,533,034)       1,604,334               71,300                    95,663              (1,367,463)       1,453,763               86,300                    1,271,800       (1,271,800)       1,342,100               70,300                    המחלקה לאחזקה
 19,160            (914,645)          2,681,745               1,767,100               19,085              (895,485)          2,461,685               1,566,200               101,800          (876,400)          2,533,000               1,656,600               מחלקת דת

 11,800            (536,100)          563,100                  27,000                   (44,800)            (524,300)          551,300                  27,000                   (13,100)           (569,100)          593,100                  24,000                    מטה בטיחות
 193,100          (1,808,000)       9,155,500               7,347,500              (7,500)              (1,614,900)       8,701,600               7,086,700               585,100          (1,622,400)       8,302,600               6,680,200               תחבורה
(569,532)          62,035,578      12,989,022             75,024,600            (1,143,903)        61,466,046      19,991,254             81,457,300            (3,933,740)       60,322,143      32,346,557             92,668,700             גזברות

 1,000              (595,800)          595,800                    -                           (46,500)            (594,800)          594,800                    -                            52,400            (641,300)          641,300                    -                            יחידה לפיתוח כלכלי
 262,696          (311,096)          3,812,396               3,501,300              (276,000)          (48,400)            2,779,900               2,731,500              (600)                (324,400)          2,571,200               2,246,800               מחלקת מים וביוב

 105,200          (935,400)          1,181,400               246,000                  4,300                (830,200)          975,700                  145,500                  219,100          (825,900)          917,400                  91,500                    תיירות
   -                       -                     38,600                    38,600                      -                         -                     152,749                  152,749                    -                       -                     38,600                    38,600                    מעבדת שירות שדה

 135,200          (1,593,800)       1,683,800               90,000                   (79,000)            (1,458,600)       1,684,500               225,900                  110,500          (1,537,600)       1,627,600               90,000                    הנדסה
(432,100)         (502,700)          2,034,700               1,532,000               432,500            (934,800)          2,230,400               1,295,600              (40,200)           (502,300)          2,175,300               1,673,000               הוועדה המקומית

 78,250            (248,250)          2,469,747               2,221,497               170,000            (170,000)          3,201,923               3,031,923                 -                       -                     4,052,700               4,052,700               מפעם דרום
 13,413            (136,356)          136,356                    -                            8,943                (122,943)          122,943                    -                            5,589              (114,000)          114,000                    -                            אולפנא למחול

(16,126)           (908,266)          1,600,406               692,140                  25,648              (924,392)          1,587,012               662,620                 (38,214)           (898,744)          1,458,500               559,756                  בית קמה
 18,849            (806,015)          1,843,075               1,037,060               11,697              (787,166)          1,824,226               1,037,060              (3,419)             (775,469)          1,720,501               945,032                  דביר
 22,051            (697,492)          1,525,532               828,040                 (1,835)              (675,441)          1,503,481               828,040                 (24,723)           (677,276)          1,399,976               722,700                  להב

 24,639            (764,242)          1,441,462               677,220                 (7,499)              (739,603)          1,416,823               677,220                  139,805          (747,102)          1,371,802               624,700                  שובל
(123,364)         (485,967)          1,732,867               1,246,900               199                   (609,331)          2,046,658               1,437,327              (674,186)         (609,132)          2,047,132               1,438,000               שומריה

(3,031)             (501,658)          1,494,418               992,760                  53,926              (504,689)          1,497,449               992,760                 (158,602)         (450,763)          1,386,363               935,600                  כרמים
(26,926)           (1,027,527)       1,679,387               651,860                  16,096              (1,054,453)       1,706,313               651,860                 (3,583)             (1,038,357)       1,795,155               756,798                  חצרים

(49,473)           (954,725)          1,657,305               702,580                 (379)                 (1,004,198)       1,760,678               756,480                  27,879            (1,004,577)       1,725,869               721,292                  משמר הנגב
 102,870          (742,928)          2,707,568               1,964,640               43,302              (640,058)          3,550,379               2,910,321              (61,068)           (596,756)          1,795,526               1,198,770               גבעות בר

(27,304)           (993,249)          2,090,187               1,096,938               25,405              (1,020,553)       2,103,425               1,082,872               202,315          (995,148)          2,128,908               1,133,760               נבטים
(34,164)           (1,735,541)       4,146,881               2,411,339              (75,985)            (1,769,705)       4,198,118               2,428,413               747,658          (1,845,690)       4,203,529               2,357,839               יחדיו

147,650,232147,650,232           -           -154,604,634154,604,634סה"כ  -            -             141,208,452  141,208,452  -            -            

שם

תקציב סופי 2018
 הפרש בין מקורי 

2018 לסופי 2018

 הפרש בין סופי תקציב מקורי 2019
2018 לתקציב 

2019

תקציב 2019

 הפרש בין סופי תקציב מקורי 2018
2017 לתקציב 

2018
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הערותסכוםפירוט%

1,349מענק משרד הפנים ומענקים אחרים 1%

38,719משרד החינוך27%

10,032משרדי ממשלה אחרים: רווחה, דתות, פנים, חקלאות, המדע והספורט7%

91,108ארנונה,הכנסות עצמיות והחזר מקרנות65%

141,208סה"כ

תקציב המועצה לשנת 2019   - הכנסות
סה"כ 141,208  (אלפי ₪)

מענק משרד הפנים   1%
ומענקים אחרים  

משרד החינוך 27%

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

הכנסות  ,ארנונה 65%
עצמיות והחזר מקרנות
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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הערותסכוםפירוט%

יעוץ משפטי וכו'8,372מנהל כללי6% מנהל כללי, גזברות, 

5,641מלוות ומימון4%

אזור תעסוקה35,478שרותים מקומיים (מוניציפליים)25% תכנון אסטרטגי, מפע"ם,  תברואה, ביטחון, שרות שדה, תקציב הועדים,הג"א, יחפ"כ, 

איכות סביבה77,515שרותים ממלכתיים55% חינוך, נוער, ספורט, תרבות, רווחה, בריאות, דת, 

תחבורה,נכסים, מפעלי תעסוקה, מים, ביוב7,514מפעלים5%

תשלומים בלתי רגילים, פנסיה6,688שונות5%

141,208סה"כ

תקציב המועצה לשנת 2019   - הוצאות
סה"כ 141,208  (אלפי ₪)

מנהל כללי 6%
מלוות ומימון 4%

שרותים מקומיים   25%
)מוניציפליים(

שרותים ממלכתיים 55%

מפעלים 5%
שונות 5%
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שימושי התקציב 2019
ראש המועצה

דוברות
ביטחון

מבקר הרשות
שירותים חברתיים

חינוך

תרבות ופנאי

חוגים וספורט

ל המועצה"מנכ/מזכיר

מחלקה מוניציפאליתתכנון אסטרטגי
המחלקה לאחזקה

מחלקת דת

מטה בטיחות
תחבורה

יחידה לפיתוח כלכלי
מים וביוב

תיירות
מעבדת שירות שדה

הנדסה

הוועדה לתכנון ובניה
מפעם דרום

בתי ספר

מנות ישובים
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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תקציב מקורי 2018תקציב סופי 2018תקציב מקורי 2019
תקציבתקציבתקציב

(1,905,956)             (1,965,957)             (2,532,144)             מבואות הנגב
(1,648,984)             (1,648,984)             (1,182,471)             ניצני הנגב
(1,360,775)             (1,360,775)             (1,128,182)             יובלי הנגב

(1,139,064)             (1,139,050)             (522,425)                נווה במדבר
(480,980)                (522,744)                (487,010)                תלמוד תורה

   -                              -                              -                           ביה"ס לבנות עצמונה
(114,000)                (122,943)                (136,356)                אולפנא למחול

             (5,988,588)             (6,760,453)             (6,649,759)

(898,744)                (924,392)                (908,266)                בית קמה
(775,469)                (787,166)                (806,015)                דביר
(677,276)                (675,441)                (697,492)                להב

(747,102)                (739,603)                (764,242)                שובל
(609,132)                (609,331)                (485,967)                שומריה

(450,763)                (504,689)                (501,658)                כרמים
(1,038,357)             (1,054,453)             (1,027,527)             חצרים

(1,004,577)             (1,004,198)             (954,725)                משמר הנגב
(596,756)                (640,058)                (742,928)                גבעות בר

(995,148)                (1,020,553)             (993,249)                נבטים
(1,845,690)             (1,769,705)             (1,735,541)             יחדיו

             (9,617,610)             (9,729,589)             (9,639,014)

שם

תקציב מקורי 2018תקציב סופי 2018תקציב מקורי 2019
תקציבתקציבתקציב

 60,322,143             61,466,046             62,035,578            גזברות
                   62,035,578                    61,466,046                    60,322,143 

(1,650,100)             (1,905,700)             (1,674,916)             ראש המועצה
(433,700)                (448,500)                (485,300)                דוברות
(1,393,200)             (1,450,747)             (1,444,739)             ביטחון

(239,100)                (237,700)                (258,400)                מבקר הרשות
(5,980,186)             (5,976,646)             (6,124,431)             שירותים חברתיים

(7,272,670)             (7,836,243)             (8,601,934)             חינוך
(1,534,160)             (1,544,956)             (1,582,026)             תרבות ופנאי

(2,939,154)             (2,939,151)             (2,941,275)             חוגים וספורט
(6,622,800)             (6,509,095)             (6,561,593)             מזכיר/מנכ"ל המועצה

(787,700)                (757,200)                (817,400)                תכנון אסטרטגי
(7,009,400)             (6,931,118)             (6,958,540)             מחלקה מוניציפאלית

(1,271,800)             (1,367,463)             (1,533,034)             המחלקה לאחזקה
(876,400)                (895,485)                (914,645)                מחלקת דת

(569,100)                (524,300)                (536,100)                מטה בטיחות
(1,622,400)             (1,614,900)             (1,808,000)             תחבורה

(641,300)                (594,800)                (595,800)                יחידה לפיתוח כלכלי
(324,400)                (48,400)                  (311,096)                מים וביוב

(825,900)                (830,200)                (935,400)                תיירות
   -                              -                              -                           מעבדת שירות שדה

(502,300)                (934,800)                (502,700)                הוועדה המקומית
(1,537,600)             (1,458,600)             (1,593,800)             הנדסה

   -                           (170,000)                (248,250)                מפעם דרום
            15,606,199             16,490,042             16,288,773 

תקציב 2019

שם
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(230,784) הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה
ח ראשת המועצה המכהנת וחפיפת שכר(222,400) כו"א שכר 2018 כלל גמ"

כמו כן קיטון בטכסים(17,400) ניהול המועצה ב 2018 התקציב כלל מפגש סיכום עם המליאה, 

(239,800) סה"כ

147,785 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

תוספת זחילת שכר 3%, מאידך, ב 2018 חפיפת תשלומי שכר בגין מזכירות עקב חל"ד והחלפות47,300 כו"א

תקצוב רזרבה למתן מענים להשמות בלתי מתוכננות בסך 70,000 19,850₪ הנהלה וכלליות

קיטון במס הילדים המוחזקים בפנימיות,(31,100) משפחות במצוקה

גדול במס החוסים במעונות58,670 מסגרות מש-ה

במהלך 2018 החלה תוכנית חדשה עבור טיפול באזרח וותיק בסיכון, ב2019- תקצוב לשנה שלמה30,960 קשישים

תקצוב לפי 30 משפחות32,500 להב"ה

158,180 סה"כ

עיקרי השינויים בין תקציב 2019 לתקציב 12/2018

ראש המועצה

המחלקה לשירותים חברתיים
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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ת 765,691 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

תקציב 2018 כלל צפי למעבר מזכירת השפ"ח למועצה, אשר לא קרה לבסוף(94,425) שכ"ע מינהל

לא יתקיים יום היערכות בשנת 2019(160,043) מינהל חינוך תקצוב פרויקט ערי חינוך עבור שנת תשע"ט ללא תש"פ, 

תקצוב לפי 60 מלגאים62,850 פר"ח עלייה בהיקף המלגה הניתנת לסטודנט במסגרת פרח מ-1,000 ש"ל ל-2,000 ₪, 

ע שרות פסיכולוגי זחילת שכר 47,8043% שכ"

תקצוב רכישת מערכת מיוחדת לניהול40,000 שפ"י- מינהלות

בשנת 2018 התקציב כלל תוספת בגין שיפוצי קיץ והיערכות לפתיחת שנה(30,363) גן חינוך מיוחד

בשנת 2018 כלל התקציב תקבול ממשרד הגנת הסביבה בגין גנים ירוקים18,530 גיל הרך

שכר סייעות נווה במדבר מתוקצב במועצה חלף בתקציב ביה"ס166,993 סייעות חינוך מיוחד תוספת שעות סיוע, כמו כן, החל מתשע"ט, 
וכמו כן עליה בתשלומי 100,303 ליווי הסעות בהתאם עליה בהוצאה עבור הסעת המלווים (50 אש"ח תוספת)  גדול במס הילדים הנזקקים לליווי, 

שכ"ע למלווים

כמו כן גדול בשעות סיוע במבואות הנגב (סה"כ 356 52,928 תלמידי חוץ חינוך מיוחד גדול במס התלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד מחוץ למועצה, 
שעות סיוע) (המועצה משלימה את הפער 30% מול התקבול ממשרד החינוך)

תוספת משרה בצופים בגין נבטים (החל ב2018 ולמשך 3 שנים), תוספת משרה למנהל תחום נוער וילדים במהלך 2018- 203,540 מערך הנוער
ב2019 תקצוב לשנה שלמה

מיון מחדש בשכ"ע(72,213) חינוך בלתי פורמלי
בהתאם ובהחלטת מליאת 315,272 מודל חינוך חדש ט חדל מלהתקיים יום ארוך בבתי הספר, מסגרת החינוך הועברה ליישובים,  החל משנת תשע"

בגין קליטה מיטבית של ילדים  לישוב בגין שכר מדריכים וכמו כן שעות ליווי פסיכולוגי-  המועצה, יועבר סך של 70,000 ₪ 
ח לתמיד במנות בתי הספר. לישובים המתנהלים במועצה-  זאת במקביל להפחתת סך של 400 ש" דיפרנציאלים במערכות, 

ניתנה ההשתתפות בשכר המדריכים כתוספת למנה נבטים וגבעות בר-  יחדיו, 

651,176 סה"כ

חינוך
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הסברסכוםסעיף/משימה
תקצוב הפעולות עפ"י הערכת שעות ההוראה 566,187 תקציב 1-8 תשע"ט ו9-12 תש"פ חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה (גדול בסך של 75 תלמידים), 

ותקבולי משרד החינוך

566,187 סה"כ

(466,513) הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה
מופחתת המנה בסך של 400 ₪ לתלמיד, חישוב (466,513) מנה מעודכנת ט ובהתאם להחלטת המליאה בגין מודל חינוך חדש,  החל משנת תשע"

המנה בהתאם לגדול במס' התלמידים לשנת תשע"ט- 31 תלמידים. העברת רזרבה לא ממומשת לשנת 2019

(466,513) סה"כ

(232,593) הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה
מופחתת המנה בסך של 400 ₪ לתלמיד, חישוב (232,593) מנה מעודכנת ט ובהתאם להחלטת המליאה בגין מודל חינוך חדש,  החל משנת תשע"

המנה בהתאם לגדול במס' התלמידים לשנת תשע"ט- 41 תלמידים.

(232,593) סה"כ

(616,625) הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה
מופחתת המנה בסך של 400 ₪ לתלמיד, חישוב (616,625) מנה מעודכנת ט ובהתאם להחלטת המליאה בגין מודל חינוך חדש,  החל משנת תשע"

המנה בהתאם לגדול במס' התלמידים לשנת תשע"ט- 18 תלמידים.

(616,625) סה"כ

ניצני הנגב

מבואות הנגב

יובלי הנגב

נווה במדבר



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

9

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

20
19

ם 
ויי

ינ
ש

 ה
רי

ק
עי

 -
ה 

עצ
מו

 ה
יב

קצ
ת 52,498 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה
זחילת שכר 3%, תוספת חצי משרה לארכיון84,500 כו"א

תקציב 2018 כלל ערבי פרידה מראש המועצה וגזברית המועצה(30,000) חגיגות וטכסים

גדול בעלות הסעות עובדים והוצאות משפטיות67,098 מינהלות גדול בהוצאות הנהלה וכלליות בקרן בני שמעון, 

התקיים ב2018(75,000) מערכת בחירות 2018

בשנת 2018 החל פרויקט 365 שדרוג אמצעים דיגיטליים מול המשרד לשיווין חברתי, מסתיים ב16,2002019 מחשוב המועצה

צפי עלות ל44,6002019 שכ"ע פנסיה

ללא תקצוב רכב למנהלת התחום(36,600) משאבי אנוש

70,798 סה"כ

60,200 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

תקצוב לפי הערכה בסך 150,000 ₪, מליאה חדשה.33,000 סדנת וועדים ומליאת המועצה

בהתאם להערכה לעלות בגין יום צוות. ב2018 התקיים במתכונת מורחבת בגין סיום הקדנציה(13,300) השתלמות צוות מטה

הערכת העלות לסיום התוכנית34,000 תוכנית אסטרטגית

הערכה לתוספת עלות 15,000 יעוץ ארגוני למנהלת מחלקות

רוב העבודה בוצעה בשנים 2017-2018(20,000) תהליך בחינת גודל מיטבי ברשות

48,700 סה"כ

מזכיר/ מנכ"ל המועצה

יחידה לתכנון אסטרטגי
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הסברסכוםסעיף/משימה
במקביל חל קיטון בשכר מחלקת תחבורה)- ב 2019, 58,900 אחזקת כבישים ומדרכות קיטון בתקציב משרד התחבורה, במהלך 2018 נוספה משרה לתחום (

תקצוב לשנה שלמה

צפי עלות רכבים(12,100) תחזוקת מבני ציבור

הערכת עלות השכר ל2019 כולל זחילת שכר 31,2003% ניהול שוטף

מתוקצב באחזקה, עבר ממטה בטיחות40,000 אחזקת מערכות כבוי אש החל מ2019- 

עבר מהמחלקה המוניציפאלית60,800 מתקני משחקים מתוקצב באחזקה,  החל מ2019- 

178,800 סה"כ 

193,100 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

א ומינהלות תקצוב נהג חדש בקרן בני שמעון לשנה שלמה, החל ב103,1002018 כו"

הערכה לעלויות האחזקה24,400 אחזקה שוטפת אוטובוסים

תקצוב עסקת ליסינג ל-5 רכבי עובדים ל 9 חודשים בהתאם להערכה לעיתוי המכרז, ורכישת רכב נוספת100,600 מכירה ורכישת כלי רכב

הערכת עלות ההיסעים ותקבולי משרד החינוך(35,000) הסעות תלמידים

193,100 סה"כ 

(569,532) הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות
תוספת איכלוסים. 50,000 ארנונה תחזית לתקבולי הארנונה בשנת 2019 הכוללת תוספת של 0.32% בתעריף הארנונה המחושב, 

זאת מתוך כוונה להביא הנושא  התקציב אינו כולל תוספת בקשה חריגה בגין תעשייה, משרדים שרותים ומסחר, 
להחלטתה של מליאת המועצה החדשה

כמו כן הערכה לסך תקבולים בהתאם (55,000) הכנסות ממכרזים בשנת 2018 נכללו תקבולים בגין מכירת מכרז שותף למועצה בחברה הכלכלית, 
לצפי המכרזים

בהתאם להערכה לקיטון בטון מוטמן(640,000) אגרות גני הדס

המחלקה לאחזקה

תחבורה

גזברות
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בשנת 2018 נכללו החזרי הכנסות בגין שנים קודמות(36,500) הכנסות שונות

הערכת חלק הרשות בתקבולי הארנונה מעידן הנגב בשנת 2019- כאמור, החל מחודש מאי 2018 גביית הארנונה 499,100 ארנונה עידן הנגב
מתבצעת על ידי רהט.

החלת הסכם דמי השימוש לטווח הארוך החדש מה-01/07/19 לפי 18 חוד מיון 01.01.18- חלף מיום הקמת המפעל. כמו (1,159,900) הכנסות מהחכ"ל
כן קיטון בתקבולים בגין דמי אירוח בהתאם להערכה לקיטון בטון המוטמן

ל בגין חלוקת התמורה מהגז, ההסכם חל ב1/10/18(180,400) מכירת ביו גז הטמעת ההסכם החדש עם החכ"

(1,522,700) סה"כ

הוצאות
הערכה לקיטון בעלויות יעוץ(154,600) מינהלות

ס מבואות הנגב ר בינוי ביה" כ מתוקצבות חלויות שוטפות 559,600 החזר מלוות בגין תב" לקראת סוף 2018 יילקח מלווה נוסף בסך 8,000 אש"ח בהתאם להחלטת המליאה. בסה"
של קרן וריבית בגין סך הלוואות 26,000,000 ₪

חודשים בין בעלי התפקידים הקודמים והחדשים(96,300) מחלקת רכש בשנת 2018 התקיימה חפיפת עלויות שכר למס' 

המשרה מתוקצבת תחת מחלקת רכש(129,000) מחלקת תקציב

הערכת ההשתתפות ברשות ניקוז הבשור לפי 1.9 ₪ לדונם ו25.1 ₪ לבית אב בהתאם להחלטה החדשה מ25,40012/2017 השתתפויות

מ בגין דודאים בסך 2,107 אש"ח, בשנת 2019 לא מתוקצב בהתאם לסיום הנושא ב 2018(2,107,654) תשלומים להחזר הכנסות מש.ק ב 2018 תקצוב נוסף להחזר מע"

כל רשות לפי חלקה בשותפות. רהט- 44%, (447,200) העברת ארנונה לרשויות עידן הנגב בשנת 2018 העברה לרשויות לפי 60% מסך תקבולי הארנונה עד חודש מאי, 
להבים- 17%. החל מחודש מאי כאמור, הגבייה נעשית על ידי רהט

בשנת 2018 תקצוב העברת 40% מתקבולי הארנונה הצפויים בשנת 2018 בניכוי עמלת גבייה 5% עד חודש מאי(488,800) העברה לתב"ר עידן הנגב

רזרבה מתוקצבת כמענה עתידי במידה והתקצוב המקורי לא יתאים765,122 רזרבה תקציבית

קיטון בהשבת ריבית מס הכנסה על תקבולי הרבית מההלוואה לחכ"ל(37,800) הוצאות בגין החכ"ל

(2,111,232) סה"כ

588,532 סה"כ מוסבר
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סעיף/משימה

הכנסות
המועצה ספק מים החל מחודש מאי 2018. בשנת 2018 תוקצב נושא המים במחלקה בגין נישומים חיצוניים בלבד 766,500 אחזקת מערכות המים

יובלי הנגב, מכון רימון), ב2019 כולל את גבעות בר (אשר ב18 תוקצב בתקציב הישוב), בריכה יחדיו (דודאים, 

766,500 סה"כ

הוצאות
כמו כן תקצוב תוספת משרת מפקח מים וביוב לפי מחצית העלות בביוב ומחצית העלות 259,000 אחזקת מערכות הביוב הערכה לעלויות האחזקה, 

באחזקת מערכות המים (סה"כ 180 אש"ח למשרה)

המועצה ספק מים החל מחודש מאי 2018. בשנת 2018 תוקצב נושא המים במחלקה בגין נישומים חיצוניים בלבד 786,296 אחזקת מערכות המים
יובלי הנגב, מכון רימון), ב2019 כולל את גבעות בר (אשר ב-2018 תוקצב בתקציב הישוב), בריכה יחדיו (דודאים, 

1,045,296 סה"כ

(278,796) סה"כ מוסבר

105,200 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

ח השתתפות בעמותה בהתאם להחלטת הרשויות(30,000) עמותת שקמה בשור תקצוב סך 155 אש"

הגדלת מערך הפרסום מול תקבולים מתיירנים39,200 שיווק ופרסום

וליווי לתהליך היזמות ביישובים95,600 מועדון יזמים הכוללת תכנון אירוע קהילתי ב2019,  תוספת פעילות בהתאם לתוכנית העבודה, 

104,800 סה"כ

מים וביוב

תיירות
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הסברסכוםסעיף/משימה

כמו כן צפי לעבודה בחשבונית27,700 כו"א זחילת שכר 3%, 

הערכה לקיטון בהיקף המכרזים95,900 מכרזים

שימוש בתוכנות15,000 אחזקת מאגר הנדסי

138,600 סה"כ

(432,100) הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות

להתחלות הבנייה בעידן הנגב236,400 אגרת רישיונות בנייה הערכה להתחלות הבנייה ביישובים, כמו כן, 

236,400 סה"כ

הוצאות

קיטון בתשלום עבודה בחשבונית(82,500) מינהלות קיטון בהוצאות רכב, 

ר בית עידן הנגב בהתאם לצפי אגרות הבניה בפועל מעידן הנגב 2019. לפי 20%(110,300) העברה לתב"

(192,800) סה"כ

429,200 סה"כ מוסבר

78,250 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה
העמדת יתרת התקציב במחלקה בסך (248,250) בגין החזר יתרת עודף במחלקה בשנים 2016-2017 בסך 666 אש"ח. על 78,250 כללי

אלא אם בסגירת ספרי הרשות ל D282018 ניתן יהיה  יוחזרו 248 אש"ח כל שנה,  פי הסיכום, במהלך השנים 2019-2020, 
להשיב את מלוא הסכום.

78,250 סה"כ

מפע"ם

הנדסה

הוועדה לתכנון ובנייה
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255,600 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

ח וחפיפה בין ראשי המועצה123,400 כו"א עדכון עלות שכר בגין גמ"

תוספת תקציב בגין טכסים ואירועים60,100 ניהול המועצה
התקציב המקורי כלל תקבול 65,799 מרכז הצעירים שינוי עקב דחיית מימוש תקציב המשרד לשוויון חברתי והערכה לביצוע החל מהרבעון האחרון. 

ח ממשרד התרבות אשר לא יתקבל בסך 40 אש"
249,299 סה"כ

57,547 הפרש

סעיף/משימה

הסכם שיתוף הפעולה עם אבשלום הסתיים ולכן קיטון בהכנסות94,647 מוקד
ח לעומת תקציב מקורי בסך 432 אש"ח. - הג"א במהלך 2018 הסתבר כי יש לעדכן את תקציב תחזוקת המקלטים לסך 613 אש"

מ בגן נורית במשמר הנגב שיועברו לתקציב השוטף מרשום  יוכרו הוצאות בגין ממ" לאחר אשור והסדרה מול פקע"ר, 
אולם מובא כאן הסבר ולכן בשורה התחתונה אין שנוי תקציבי,  בתב"רים מול מקור של החזר מקע"פ, 

קיטון בעלות מול סיום שיתוף הפעולה עם אבשלום בעניין המוקד והשמירה(21,400) שמירה

73,247 סה"כ

563,573 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות

הכנסות מתקבלות בהתאם ליעוץ בפועל, השנה חלה עליה בתחום60,000 הכנסות הורים בגין יעוץ שפ"מ

עליה בהשתתפות המשרד בגין שכר וחונכויות בהתאם לעלויות בפועל32,715 משרד החינוך ביקור סדיר

הערכת חסר בתקציב המקורי17,200 השתתפות ישובים קרן קרב

כמו כן קיטון בשעות סיוע לגן ממשרד החינוך(28,421) גן חינוך מיוחד קיטון במס תלמידי החוץ בגן, 

עיקרי השינויים בין תקציב 12/2018 לתקציב 01/2018

ראש המועצה

ביטחון

חינוך
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בתקציב המקורי התחזית הייתה גבוהה מהעלות בפועל הנצפית עד (262,949) משרד החינוך סייעות תחזית התקבולים נעשית מול תחזית עלות השכר, 
סוף השנה

הפרויקט לא מתקיים ב2018(19,300) משרד הגנת הסביבה- קיימות במערכת החינוך

(200,755) סה"כ

הוצאות

הערכת השכר המקורית הייתה בחסר36,196 כו"א החל מ2018 תוספת מנהלת תחום טיפולי ל100% משרה, 

קיטון בתשלומי אגרת חוץ תלמידי תיכון37,580 כלליות תקצוב פרויקט ערי חינוך גם לשנת תשע"ט, 

שנוי במערך מול פר"ח, העברת התשלום ישירות לפר"ח חלף נתינת מלגות לסטודנטים ע"י הרשות(12,550) פר"ח

לא תבוצע ב2018 רכישת תוכנה(40,000) כלליות שפ"י

תוספת הדרכות נדרשת27,148 שפ"י הדרכות לצוות והדרכות הורים

עליה בהכנסות ממול בדיוק בגובה זה, לעיל.60,000 יעוץ שפ"מ בהתאם לדרישה, 

הערכת חסר לשכר בתקציב המקורי40,203 ביקור סדיר תוספת חונכויות, 

הערכת צרכי התחום עד סוף השנה29,000 גיל רך

הוצאות כגון שיפוצי קיץ שנדרשו להיערכות לפתיחת השנה38,798 גן חינוך מיוחד

הערכת יתר לעלויות השכר בתקציב המקורי(235,259) סייעות חינוך מיוחד

ע ועלות ההסעות בפועל כתוצאה מגדול במס' הילדים הנצרכים לליווי בהסעה.80,748 ליווי הסעות חינוך מיוחד עלייה בשכ"

בהתאם למס הילדים בפועל במסגרות מחוץ למועצה35,072 תלמידי חוץ חינוך מיוחד

צופים נבטים החל מתשע"ט21,770 מינהל נוער השנה לא יתקיים פרויקט קיימות במערכת החינוך, תוספת משרה רכז תנועות נוער- 

145,260 פעילויות ופרויקטים נוער

(93,411) חינוך בלתי פורמלי
אלא בישובים. עפ"י המודל שנבנה, 216,848 מודל חינוך חדש לא יתקיים יום לימודים ארוך בבתי הספר,  החל מתשע"ט ועפ"י החלטת המליאה, 

המועצה תעמיד שעות פסיכולוגים וכמו כן תשתתף בעלות שכר מדריכים (סך 70,000 ₪ לישוב לשנה) עבור שילובם של 
תקציב ז מתווסף לתקציב שנגרע מהפר קפיטא של בתי הספר). הילדים הדיפרנציאלים במערכות בישובים (

387,403 סה"כ

588,158 סה"כ מוסבר

במהלך 2018 בוצע רה ארגון בתחום החינוך החברתי, תקצוב משרה חדשה מנהל תחום נוער וילדים
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הסברסכוםסעיף/משימה

בתקציב המקורי תוקצבה חצי משרה לארכיון(46,800) כו"א

הערכת תשלום המס על ההוצאות העודפות עד סוף השנה20,000 הוצאות עודפות

סיום ופרידה מראש המועצה והגזברית42,000 חגיגות וטכסים ח שלא תוכננו בתקציב המקורי,  השתתפות ההנהלה בהוצאות הוועד בסך 12 אש"
תחשיב מתוקן להכנסות מעידן הנגב בגין עמלת גביה שוטף בחברה עקב קיטון העמלה ל2% בגין חלק מים וביוב במקום 16,894 מנהלות

קיטון בהערכה לשימוש בהוצאות כו"א קבלני שינוי במינהלות כגון פחת, הסעות עובדים,   ,5%

הטמעת פרויקט 365 שדרוג אמצעים דיגיטליים של המשרד לשוויון חברתי6,000 מחשוב

בתקציב המקורי נכלל שכר פנסיה בגין מנהל התחבורה אשר לא פרש בסופו של דבר בשנת 2018(144,900) פנסיונרים

(106,806) סה"כ

(1,143,903) הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות
החל מחודש מאי גביית (1,150,000) ארנונה תקבולי ארנונה בגין עידן הנגב לשנה שלמה,  בעת עריכת התקציב המקורי כלל תקציב הארנונה, 

הארנונה נעשית על ידי עיריית רהט אשר תעביר בסוף כל שנה את חלקן בארנונה של הרשויות השותפות. כמו כן, נחתם 
גדול התקבולים הצפויים בגין תוספת  הסכם פשרה מול אסם יניב שמשמעותו קיטון בתקבול בסך של כ-700 אש"ח. מנגד, 

וכמו כן תוספת גבייה בעסקים בסך של כ-1.2 מיליוני ש"ח אכלוס ביישובים, 

בהתאם לגובה ההנחות הצפוי ל2018, הכנסה מול הוצאה140,000 הנחות ארנונה
קיטון בתקבולים לעומת הערכה מקורית ממכירת מכרזים בפועל עקב הפחתה מוסכמת בעת מכירת מכרז אחזקות (24,000) הכנסות ממכרזים

המועצה בחכ"ל

תוספת בגין מלווה חדש- מט"ש שובל-בית קמה62,100 תקציב ביוב משיכה מקרן הביוב מול החלות השוטפת במימון מלוות, 

כמו כן החזר מביטוח בגין שנים קודמות57,700 הכנסות שונות הערכה לשיפוי בגין קופות גמל, 
בהתאם תקצוב חלקנו בארנונה (39% מתוך 60% חלק הרשויות 491,500 ארנונה עידן הנגב עיריית רהט גובה את תקבולי הארנונה,  החל מחודש מאי, 

לטווח השנה הזו בקיזוז עמלת גבייה השותפות) 

תוקצבה משיכת דיבידנד מהחכ"ל בסך של כ-11 מיליוני ₪ (מול העברה מידית לקרן (10,575,200) הכנסות מהחכ"ל בעת עריכת התקציב המקורי, 
י החלטת המליאה ודירקטוריון החברה, הרווחים הצבורים יישארו בחברה. כמו כן, הכנסות מהחכ"ל בהתאם  מיוחדת), עפ"

להסכם עם המועצה ובהתאם להטמנה בפועל בשנת 2018, נפח הטמנה ודמי אירוח.

מנכ"ל

גזברות
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בו החשמל הירוק תקנה את הגז מהחכ"ל (226,800) מכירת ביו גז קיטון בתקבולים הצפויים בהתאם להסכם חדש שיחול החל מאוקטובר השנה, 
ותוסדר חלוקה מחדש של התמורה מהגז בין המועצה לחכ"ל

(11,224,700) סה"כ 

הוצאות
ס מבואות הנגב ח שתילקח לקראת סוף 2018 בהתאם לאשור המליאה119,000 מלווה בנוי ביה" תוספת מלווה בסך 8,000 אש"

הערכה מחודשת לעמלה בהתאם לקיטון בהכנסות ארנונה לעיל, עליה בהנחות ארנונה28,900 מינהל ההכנסות
ארגון מחדש בין מחלקות הרכש והתקציב, כאשר בנוסף למנהלת הרכש מתוקצבות 2 עובדות 113,400 רכש החל ממחצית השנה, 

מנהלת הרכש אחראית על תקציב המועצה חדשות למחלקה המחליפות את קודמותיהן בתפקיד, 
ש אף על מכון רימון,(49,800) הנהלת חשבונות העמסת עלויות הנהח"

מלווה חדש בגין מט"ש שובל-בית קמה החל מרבעון אחרון62,000 תקציב ביוב
גידול בתשלום השנתי לרשות ניקוז הבשור בהתאם להחלטת מליאת רשות הניקוז בגין גובה התשלום לדונם ולבית אב 146,800 השתתפויות

(1.9 ו-25.1 בהתאמה)
תוספת הפרשה עבור תשלום למע"מ502,097 תשלומים להחזר הכנסות מש.ק

(817,500) העברת ארנונה לרשויות עידן הנגב

(893,300) העברה לתב"ר עידן הנגב

היות ועדכון התקציב לסוף השנה נערך בעיתוי הנוכחי אין סיבה לתקצב הרזרבה באופן המקורי (בסך 1 מיליון ₪) ולכן (500,000) רזרבה תקציבית
מועמדת הרזרבה בסך 0.5 מיליון ₪

תוקצבה משיכת דיבידנד מהחכ"ל בסך של כ-11 מיליוני ₪ (מול העברה מידית לקרן (11,080,300) הוצאות חכ"ל בעת עריכת התקציב המקורי, 
תיקון להוצאה הצפויה בגין  י החלטת המליאה ודירקטוריון החברה, הרווחים הצבורים יישארו בחברה. כמו כן,  מיוחדת), עפ"

ריבית מס הכנסה על מלווה לחכ"ל
(12,368,703) סה"כ 

1,144,003 סה"כ מוסבר

פוחתים סכומי העברה לרשויות השותפות ולתב"ר כאמור, בהתאם להעברת גביית הארנונה לרהט, 
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הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות

הערכת התקבולים מאגרה, במהלך 2018 נקבעה אגרה אחידה ביישובי המועצה86,300 אגרת ביוב

הערכת ההכנסות מעסקים עד סוף השנה120,500 שפכי תעשייה
בהתאם תקצוב הכנסות ממים בגין נישומים חיצוניים למועצה כבר השנה (דודאים, 277,900 מים החל מחודש מאי המועצה ספק מים, 

ס יובלי הנגב) מכון רימון, ביה"

484,700 סה"כ

הוצאות

הערכת העלויות עד סוף השנה60,700 אחזקת מערכות הביוב

בהתאם תקצוב תשלומי מים לחברת מקורות בגין נישומים חיצוניים למועצה149,700 אחזקת מערכות המים החל מחודש מאי, המועצה ספק מים, 

210,400 סה"כ

274,300 סה"כ מוסבר

432,500 הפרש

הסברסכוםסעיף/משימה

הכנסות

קיטון בהתחלות בנייה(394,400) אגרת רישיונות בנייה רישוי זמין,  קיטון משמעותי עקב הרפורמה- 

אגרת פתיחת תיק לבקשת מידע17,000 הכנסות נוספות קנסות בית משפט, 

(377,400) סה"כ

הוצאות

א עקב חילופי מנהלת המחלקה(108,900) כו"א קיטון בהוצאות כו"

עלייה ניכרת בטיפול בתיקי בית משפט במהלך השנה42,700 עבודת יועצים

ר בית עידן הנגב בהתאם לצפי אגרות הבניה בפועל מעידן הנגב 2018. לפי 126,30120% העברה לתב"

60,101 סה"כ

(437,501) סה"כ מוסבר

מחלקת מים וביוב

הוועדה לתכנון ובניה
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הסברסכוםסעיף/משימה

הוצאות
העמדת יתרת התקציב במחלקה בסך (170,000) בגין החזר יתרת עודף במחלקה בשנים 2016-2017 בסך 666 אש"ח. על 170,000 כללי

אלא אם בסגירת ספרי הרשות ל2018 ניתן יהיה  יוחזרו 248 אש"ח כל שנה,  פי הסיכום, במהלך השנים 2019-2020, 
להשיב את מלוא הסכום.

170,000 סה"כ

מפע"ם
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ת   סה"כ משרותשם סעיףשם פרקפרק
 734,783           1ראש רשותנבחרים1611

 734,783           1סה"כ 1611
   -                     1לשכהמזכירת לשכה

 90,267             0.5גיוס משאבים
 218,881           0.5מבקר פנים
 951,694           4.7מינהל כללי

 160,126           1משאבי אנוש
 16,000             פרס עובד מצטיין

(42,648)            0.1-העברה לחכ"ל
 381,385           1לשכהעוזר אישי לראש הרשות

 1,775,705        8.6סה"כ 161
 404,594           1גזברות

מכרזים ותקציבים  458,727           3רכש , 
(426,953)          העברה לחכ"ל

 436,368           4סה"כ 162
 449,081           1.6וטרינרתברואה171

 133,603           1טיפול בבע"ח
 204,593           1תברואה

(102,296)          העברה לחכ"ל
 684,981           3.6סה"כ 171

 92,856             0.5בט"ש מושביםביטחון172
 132,421           0.5ביטחון שוטף

 176,559           1מינהל הבטחון
 49,689             0.2ממונה בטיחות
(26,484)            העברה לחכ"ל

 425,041           2.2סה"כ 172
 1,211,768        4.8הנדסהתכנון ובניין עיר173

 1,124,053        6ועדה לתכנון ובניין
(135,641)          העברה לחכ"ל

 2,200,181        10.8סה"כ 173

מועצה - תקציב שכר 2019

מינהל כללי

161

מינהל כספי 162

  סה"כ משרותשם סעיףשם פרקפרק
 6,000               שרותים מוניציפליםאחזקה174

 243,660           1אחזקהנכסים ציבוריים
 104,034           0.75מטה בטיחות
 117,031           0.75שכר תחזוקן

 39,210             0.25תחזוקן מרכז יום נבטים
 509,935           2.75סה"כ 174

 159,535           1ניידת שירותשרותים עירוניים176
 1,026,596        5.5שרותים מוניציפלים

 509,935           2.75סה"כ 174
 914,462           3מפעםפיתוח כלכלי177

 84,439             0.5תכנון אסטרטגי
 90,267             0.5תיירותתיירות

 1,089,167        4סה"כ 177
 224,300           1פיקוח על חוקי עזרפיקוח עירוני178

 224,300           1סה"כ 178
 38,600             1מעבדת שירות שדהשרותים חקלאיים179

 38,600             1סה"כ 179
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

20
19

ר 
שכ

 -
ה 

עצ
מו

 ה
יב

קצ
ת

  סה"כ משרותשם סעיףשם פרקפרק
 74,378             0.3בטיחות בחינוךחינוך181

 39,000             בית ספר יובלי הנגב
 18,000             בית ספר נווה במדבר

 176,267           1.27גן גפן יחדיו
 114,842           0.98גן דובדבן יחדיו (ממ"ד)

 105,046           0.84גן ורד חינוך מיוחד
 143,244           1גן רימון נבטים

 159,939           1.14גן שקד יחדיו
 142,595           1.12גן תות יחדיו

 106,381           0.84גן תמר -נבטים
 291,285           2.42ליווי הסעות

 9,579               0.104ליווי חינוך מיוחד
 18,000             מבואות הנגב

 511,291           1.8מבואות הנגב-מורים
 206,639           1מבואות הנגב-מינהלה

 224,001           1מינהל הגיל הרך
 868,435           4מינהל חינוך

 2,897,426        27.4סיוע חינוך מיוחד
 8,000               פסיכולוגים לתחום הטיפולי

 217,105           1קב"ט
שעות פרטניות  13,000             0.102קב"ס -

 149,376           1קצין ביקור סדיר
 1,226,758        6.3שפ"ח

 2,400               שפ"ח יחדיו
 1,800               שפ"ח נבטים

 65,000             שפ"מ- יעוץ
 5,000               שפ"מ - אבחון מלגה
 50,000             שפ"מ - הורים היום

(65,132)            העברה לחכ"ל
 10,000             השתלמויות הגיל הרך

 7,789,656        53.616סה"כ 181

  סה"כ משרותשם סעיףשם פרקפרק
 544,529           2מחלקת ספורטתרבות182

 379,259           2מחלקת תרבות
 72,303             0.6ספרייה

 996,091           4.6סה"כ 182
 88,710             0.6רכזת בריאותבריאות183

 88,710             0.6סה"כ 183
 83,034             0.5אזרח ותיק בסיכוןרווחה184

 100,000           1.05ליווי נכים
 2,060,103        11רווחה

 80,439             רווחה - ישובים
 97,714             0.5רכזת מתנדבים

 2,421,290        13.05סה"כ 184
 687,050           5מחלקת דתדת185

 184,223           1.46משרתים בקודש-בלניות
 871,273           6.46סה"כ 185

 17,496             מיםמים191
 17,496             סה"כ 191

 252,444           1תחזוקת מבניםנכסים אחרים193
 252,444           1סה"כ 193

 2,022,790        9תחבורהתחבורה194
 2,022,790        9סה"כ 194

 60,000             1.16השתת. בשכר פנסיונריםפנסיה199
 51,801             0.4פנסיה מבואות הנגב

 231,449           1.83פנסיה משרתים בקודש
 2,886,750        17.61פנסיונרים
 3,230,000        21סה"כ 199

 26,994,943 154.78סכום כולל
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20152016201720182019

כ תקציב שכר          22,545,96524,114,85825,912,30526,500,24126,994,943סה"
כ תקציב המועצה 126,641,750136,701,451147,205,923147,650,232141,208,452סה"

כ תקציב 17.80%17.64%17.60%17.95%19.12%אחוז שכר מסה"

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

יחס הוצאות שכר - לתקציב - 2015-2019
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כ תקציב שכר"סה כ תקציב המועצה"סה כ תקציב"אחוז שכר מסה


