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תכנית עבודה מחוברת תקציב: כספים                 תקציר מנהלים 

אגף הכספים אחראי על התנהלותה הכספית של המועצה: קבלת תשלומים 
והזמנות,  רכש  מכרזים,  ביצוע  המועצה,  לעובדי  שכר  תשלומי  וארנונה, 
הנהלת חשבונות ועוד. האגף מחויב להמשיך ולנהל את כספי הציבור באופן 

שקול , אחראי, יעיל והגון.
תכנית העבודה והתקציב של שנת 2019 ממשיכה להתייחס אל האתגרים 

הכלכליים העומדים לפתחנו, לצד חובתנו להמשיך  לפתח ולהצמיח את 
המועצה ולשמור על חוסנה הכלכלי לאורך שנים, לטובת כלל תושביה.

להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2019:
תפקוד 	  המשך  על  הקפדה  תוך  המועצה,  גזברית  של  מיטבית  החלפה 

איכותי וביסוס צוות האגף
הקמת החברה הכלכלית החדשה במערכות הפיננסיות של המועצה	 
יישום נוהל סקר רב שנתי של מנהל ההכנסות, על פי החלטת מליאת 	 

המועצה
חשבונות 	  הנהלת  הרכש,  במחלקות  דיגטליות  מערכות  ושדרוג  שיפור 

וחברה הכלכלית "דודאים"

בברכה        
נטע-לי אביטל,       

מ"מ גזברית המועצה       
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

השלמת הטיפול 
בסגירת ההסדר עם 

רשות המיסים

שומה סופית מעמ ומס 
הכנסה

גיזבריתשנתישומה מוסדרת לתשלוםשומה סופית מעמ ומס הכנסה
ראש המועצה, 

רו"ח ועו"ד

הסדרת התשלומים 
לשמאויות דודאים

שומה סופית לתשלום 
והסדר פריסה

גיזבריתשנתישומה מוסדרת לתשלוםשומה סופית לתשלום והסדר פריסה
מנכ"ל חכ"ל (דרור 

קרואני) וראש 
המועצה

הכנסת שותף לחכ"ל 
דודאים

השלמת כל התנאים הנדרשים לסגירת 
מכרז להכנסת שותף בחכ"ל דודאים

אישור משרד הפנים 
לעיסקה

משולבשנתי
ראש המועצה , 

רו"ח ועו"ד.

ניהול תקין - חכ"ל דודאים
ליווי ובקרה של ניהול הכספים בחכ"ל 

דודאים
גיזבריתשנתיניהול תקין

ניהול כספים 
בחכ"ל

עמידה בלוחות הזמנים 
לאישור מאזנים במליאה עד 

30/6/19

סגירת ספרי המועצה וספרי חברות הבת 
ועמידה בלוחות זמנים לביצוע המאזנים

מ. הנהלת חשבונותגיזבריתשנתידיווח למליאה

עמידה בדרישות לגבי דיווחי 
ועדת השקעות למליאה

דיווח 4 פעמים בשנה לחברי המליאה על 
תוצאות תיקי ההשקעות

מ. הנהלת חשבונותגיזבריתשנתידיווח למליאה

ניהול תקין - רכש 
ומכרזים

הסדרת ספר קבלנים
השלמת עריכה והגדלת ספר הקבלנים  

של המועצה
גיזבריתשנתיהגדלת ספר הקבלנים

רכש, מנכ"לית, 
מבקרת

ניהול תקין - מנהל 
הכנסות

טיפול בחובות מסופקים
בדיקת החובות וטיפול במחיקת חוב 

אבוד
מנהל הכנסותגיזבריתשנתיהקטנת חובות מסופקים

הקמת המערך הכספי 
של החכ"ל החדשה 

ופיצול החברות

בניית המערך לחברה 
החדשה

הקמת החברה הכלכלית החדשה 
במערכות הפיננסיות של המועצה

גיזברית2חברה פתוחה ועובדת
מנכ"ל חכ"ל (דרור 

קרואני) וראש 
המועצה

החלפת תוכנה 
מתאימה להנהלת 

חשבונות

החלפת תוכנה מתאימה 
להנהלת חשבונות בחברה 

הכלכלית - דודאים
גיזבריתשנתיתכנה עובדתהסדרת תכנה מתאימה ורכישה

חברה כלכלית בני 
שמעון (דודאים)

ניהול תקין - רכש 
ומכרזים

מעבר למכרזים מקוונים
הטמעת תוכנה לניהול מכרזי המועצה 

דרך אתר האינטרנט
רכש, הנדסהגיזבריתשנתימכרזים מקוונים

ניהול תקין - מנהל 
הכנסות

יישום נוהל סקר רב שנתי, 
על פי ההודעה למליאת 

המועצה

התחלת עבודה על פי הנוהל. הכנסת 
מודדים לישובים על פי הסדר ועידכון 

השומה.

עדכון מדידה לשני 
ישובים

מנהל הכנסותגיזבריתשנתי

פיתוח כלכלי של 
המועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

ניהול תקין
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הסדרת יתרות חו"זים 
חברות קשורות

התחשבנות כספית חודשית בין 
החברות ואיפוס החו"ז

הנה"חגיזבריתשנתיחוז מאופס מדי חודש

הסדרת תהליך סגירת שנה 
בהנהח"ש

רו"ח,הנה"חגיזבריתשנתינוהל כתובכתיבת נוהל עבודה לסוף שנה

סיום חפיפה ולמידה - גזברית המועצה
עבודה עצמאית החל מ 

1.1.19
גיזברית1

לגזברית המועצה ליווי אישי (קואוצ'ינג)  
ליווי אישי (קואוצ'ינג)  

לגזברית המועצה
גיזבריתשנתי

הכנסת תקציבאית
העברה מסודרת של ניהול 

האגף
סיום חפיפה לתקציבאית המועצה

עבודה יציבה ושוטפת 
עם מחלקות האגף

כל האגףגיזבריתשנתי

ביסוס מחלקת רכש 
ומכרזים

ביסוס מחלקת רכש ומכרזים
חלוקת עבודה והגדרת תפקידים 

מחודשת בצוות
הגדרת תפקידים 
כתובה ומוסכמת

רכשגיזבריתשנתי

מנהל הכנסותגיזברית1קליטת עובד חדשקליטת עובד חדש

מנהל הכנסותגיזברית1הגדרה כתובההגדרת תפקיד לעובד חדש

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

נוהל עבודת אגף 
הכספים בחרום

גיזברית2נהול כתובנוהל תשלומים בעת חרוםהסדרת נהלי עבודה

ביסוס מחלקת מנהל 
הכנסות

ביסוס מחלקת מנהל 
הכנסות

פיתוח כלכלי של 
המועצה

ניהול תקין - הנהח"ש
פיתוח כלכלי של 

המועצה

ביסוס צוות האגף
כניסה מיטבית של גיזברית 

מועצה לתפקיד
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כ 170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701110 כח אדם
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(218,300)                (210,700)                (202,300)                1שכ"ע גזברות1621000110
(14,100)                  (14,100)                  (28,200)                  7942809אחזקת מכוניות וביטוח1621000530
(2,700)                    (1,200)                    (600)                       1פלאפון1621000541

(235,100)                (226,000)                (231,100)                סה"כ

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701120 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,100                       1,100                       1,100                      1דמי שמוש בציוד-קוצי1269000651
 8,800                       8,800                       8,800                      1דמי שימוש קרן בני שמעון1269000652
ש בציוד עמותת ותיקי בני שמעון1269000653  1,200                       1,200                       1,200                      1דמ"
   -                             1,200                       1,200                      1דמי שימוש בעמותת מכון רימון1269000655
(400)                       (5,000)                    (400)                       1הוצ כיבוד1621000511
(800)                       (900)                       (900)                       1מתנות1621000514
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  1השתלמויות 1621000521
(1,500)                    (1,500)                    (1,500)                    1דמי חבר איגוד הגזברים1621000523
(500,000)                (500,000)                (500,000)                1ביטוח אלמנטרי לרשות1767000440
שיפוי בגין נזקים1767000442 (10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  1ביטוח-
(60,000)                  (60,000)                  (60,000)                  1השתתפות עצמית ביטוח1767000443
(35,100)                  (35,100)                  (35,100)                  1יועץ ביטוח1767000750
(350,000)                (350,000)                (200,000)                1יעוץ כללי1981320750

 11,100                     12,300                     12,300                    הכנסות
(967,800)                (972,500)                (817,900)                הוצאות
(956,700)                (960,200)                (805,600)                סה"כ

תקציב
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170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701130 שונות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(6,800)                    (2,200)                    (10,000)                  1יועץ1621000756
(1,200,000)             (1,288,900)             (1,733,300)             1מלווה עח קרן בנוי ביהס מבואות הנגב1648100694
(443,100)                (473,200)                (588,400)                1מלוות עח ריבית בנוי ביה"ס מבואות1648100695
ח קרן מונה נטו1649120694 (192,900)                (192,900)                (192,900)                1מלווה ע"
ח ריבית מונה נטו1649120695 (18,400)                  (18,400)                  (15,500)                  1מלווה ע"

(1,861,200)             (1,975,600)             (2,540,100)             סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 43,200,000              42,050,000              42,100,000             1ארנונה1111000110
 1,910,000                2,050,000                2,056,600               1הנחות ארנונה1115000290
(4,900)                    (3,600)                    (4,700)                    1מתנות1623100514
(50,000)                  (50,000)                  (50,000)                  1הוצאות משפטיות גביה1623100581
(886,000)                (776,200)                (776,900)                1גביית ארנונה-מגע"ר1623100750
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1הוצאות שונות1623100780
(1,910,000)             (2,050,000)             (2,056,600)             1הנחות ארנונה1995000860

 45,110,000              44,100,000              44,156,600             הכנסות
(2,855,900)             (2,884,800)             (2,893,200)             הוצאות
 42,254,100              41,215,200              41,263,400             סה"כ

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170120 מחלקת הגביה 
| 1701230 הגדלת הכנסות המועצה מהשומה הקיימת ממיצוי השומה הקיימת ופתיחת שומות חדשות ע"י הבניית תהליך עבודה
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170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170130 מחלקת הרכש | 1701310 הגדרת צרכי הארגון בנושא רכש

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 109,000                   85,000                     30,000                    1הכנסות ממכרזים רכש1269000696
(60,000)                  (55,000)                  (55,000)                  1ציוד משרדי (מדפסות)1613000470
(25,200)                  (25,200)                  (25,000)                  1חומרי ניקוי1613000780
(60,000)                  (50,000)                  (50,000)                  1ציוד משרדי מתכלה1613100470
(58,000)                  (58,000)                  (60,000)                  1הוצאות כיבוד במשרד1613100511
(21,000)                  (41,000)                  (30,000)                  1פרסום רכש1613110550
(10,000)                  (15,000)                  (15,000)                  1הוצאות הכנת מכרזים1613110780
(235,900)                (329,800)                (234,100)                1 שכ"ע מחלקת רכש1621700110
(1,600)                    (2,100)                    (1,600)                    1מתנות1621700514
(5,600)                    (4,000)                    (4,000)                    1השתלמויות1621700521
(500)                       (500)                       (500)                       1דמי חבר 1621700523
לקידום מקצועי וחברתי1621700524 (1,600)                    (1,800)                    (1,800)                    1דמ"ח ע.
(1,200)                    (5,500)                    (19,700)                  7269374אחזקת מכוניות וביטוח1621700530
   -                            (6,100)                    (1,000)                    1פלאפון1621700541
(38,100)                  (38,100)                  (38,100)                  1אחזקה ותפעול מערכת אינוונטר1741000751
(16,000)                  (16,000)                  (16,000)                  1ציוד מתכלה משרדי המועצה1938000740
(40,000)                  (40,000)                  (40,000)                  1רכישות משרדי הרשות1938000930

 109,000                   85,000                     30,000                    הכנסות
(574,700)                (688,100)                (591,800)                הוצאות
                (465,700)                (603,100)                (561,800)סה"כ

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170140 מחלקת הנהלת חשבונות | 1701440 הנהלת חשבונות שוטף
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(6,400)                    (6,700)                    (7,000)                    1מתנות1621300514
רואה חשבון1621300751 (700,000)                (653,300)                (648,600)                1הנה"ח - 
(76,900)                  (73,500)                  (75,000)                  1תוכנה פיננסית וגביה1621300752
תוכנות +תלושי שכר)1621300754 (111,900)                (111,900)                (111,900)                1עבודות קבלניות(
קו בזק התחברות לבנק)1621300780 (2,800)                    (2,800)                    (2,800)                    1הנה"ח(

(898,000)                (848,200)                (845,300)                סה"כ
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ויישומן 170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170150 מחלקת התקציב | 1701510 לימוד צרכי המערכת מאופן ועיתוי עדכון התקציב - 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(141,100)                (141,100)                   -                            1שכר עבודה תקציבאית1621200110
(800)                       (900)                       (900)                       1מתנות1621200514
לקידום מקצועי וחברתי1621200524 (800)                       (800)                       (800)                       1דמ"ח ע.
(25,900)                  (27,000)                  (42,300)                  4259980אחזקת מכוניות וביטוח1621200530
(3,600)                    (3,800)                    (600)                       1פלאפון1621200541
(30,000)                  (30,000)                  (30,000)                  1ספר תקציב +ארנונה לתושב1621200781

(202,200)                (203,600)                (74,600)                  סה"כ

170 גזברות | 17020 ניהול מערך תקציב הביוב | 170210 ניהול המערכת כתקציב סגור ברמה ישובית בודדת | 1702110 מימון הקמת מערכות הביוב ביישובים ע"י מלוות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

פיתוח ביוב | משמר הנגב1591910590  261,000                     -                               -                            16החזר מקרן לעב' 
מלוות ביוב דביר ע"ח מועצה1591910590 פיתוח ביוב |   410,100                   412,400                   276,100                  112החזר מקרן לעב' 
מלוות ביוב משמר הנגב ע"ח מועצה1591910590 פיתוח ביוב |     -                             261,100                   257,600                  116החזר מקרן לעב' 
פיתוח ביוב | מלוות שומריה ע"ח מועצה1591910590  406,900                   406,900                   399,300                  119החזר מקרן לעב' 
מלוות ביוב גבעות בר1591910590 פיתוח ביוב |   162,400                   163,000                   128,300                  120החזר מקרן לעב' 
ש שלישוני שובל בית קמה1591910590 פיתוח ביוב | מט"    -                             59,100                     709,200                  1411החזר מקרן לעב' 
(247,600)                   -                               -                            16מלוות ע"ח קרן | משמר הנגב1648000694
מלוות ביוב דביר ע"ח מועצה1648000694 (363,400)                (363,400)                (249,600)                112מלוות ע"ח קרן | 
מלוות ביוב משמר הנגב ע"ח המועצה1648000694    -                            (247,600)                (247,600)                116מלוות ע"ח קרן | 
(377,300)                (377,300)                (377,300)                119מלוות ע"ח קרן | מלוות שומריה ע"ח מועצה1648000694
מלוות ביוב גבעות בר1648000694 (145,200)                (145,200)                (117,000)                120מלוות ע"ח קרן | 
ש שלישוני שובל בית קמה1648000694    -                            (51,200)                  (614,400)                1411מלוות ע"ח קרן | מט"
(13,400)                     -                               -                            16מלוות ע"ח ריבית | משמר הנגב1648000695
מלוות ביוב דביר ע"ח מועצה1648000695 (16,100)                  (16,100)                  (3,400)                    112מלוות ע"ח ריבית | 
מלוות ביוב משמר הנגב ע"ח מועצה1648000695    -                            (13,500)                  (10,000)                  116מלוות ע"ח ריבית | 
(29,600)                  (29,600)                  (22,000)                  119מלוות ע"ח ריבית | מלוות שומריה ע"ח מועצה1648000695
מלוות ביוב גבעות בר1648000695 (9,300)                    (9,300)                    (5,200)                    120מלוות ע"ח ריבית | 
ש שלישוני שובל בית קמה1648000695    -                            (7,900)                    (94,800)                  1411מלוות ע"ח ריבית | מט"
מלוות ביוב דביר ע"ח מועצה1648000696 (30,600)                  (32,900)                  (23,100)                  112מלוות ע"ח הצמדה | 
מלוות ביוב גבעות בר1648000696 (7,900)                    (8,400)                    (6,100)                    120מלוות ע"ח הצמדה | 

 1,240,400                1,302,500                1,770,500               הכנסות
(1,240,400)             (1,302,400)             (1,770,500)             הוצאות
   -                             100                            -                            סה"כ
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 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170310 תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה בנהלי התמיכה ברשות מקומית | 1703110 מתן תמיכות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                  (20,000)                  (20,000)                  (20,000)1תמיכה בנושא בריאות1765000820
                  (10,000)                  (10,000)                  (10,000)1תמיכה בנפגעות תמיכה מינית1765100820
                  (10,000)                  (10,000)                  (10,000)1תמיכה בעמותה המשאילה ציוד עזר רפואי1765200820
                    (6,000)                    (6,000)                    (6,000)1השתתפות בנושא חינוך1811000820
                  (50,000)                  (50,000)                  (50,000)1תמיכה במוזיאונים1826200820
                  (20,000)                  (20,000)                  (20,000)1תמיכה בעמותה הפועלת לאוכלוסייה נזקקת1842000820

(116,000)                (116,000)                (116,000)                סה"כ

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170310 תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה בנהלי התמיכה ברשות מקומית | 1703120 השתתפויות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                  (35,000)                  (35,000)                  (35,000)1השתתפות בתקצוב "אשכול נגב מערבי"1613000830
                  (65,400)                  (67,600)                  (67,600)1ארגון מועצות אזוריות1765000523
                (130,000)                (274,600)                (300,000)1רשות ניקוז הבשור1772000831

(230,400)                (377,200)                (402,600)                סה"כ

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704110 מענקים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,000                       33,000                     33,000                    1שיפוי קופות גמל1193000910
 20,000                     20,000                     20,000                    1אזרחים ותיקים1196000910

 25,000                     53,000                     53,000                    סה"כ

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704120 ריבית
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 20,000                     30,000                     20,000                    1הכנסות מריבית1160000661
(200,000)                (220,000)                (220,000)                1עמלות והוצאות בנקים1631000610
(1,000)                    (2,000)                    (2,000)                    1הוצאות ריבית1632000620

 20,000                     30,000                     20,000                    הכנסות
(201,000)                (222,000)                (222,000)                הוצאות
(181,000)                (192,000)                (202,000)                סה"כ

יב
קצ

ת
 -

ם 
פי

ס
כ
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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פי
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170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704130 אגרות גני הדס
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 2,640,000                2,640,000                2,000,000               1אגרות גני הדס1379000290
170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704140 הכנסות שונות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 3,000                       3,300                       3,300                      1מפעל הפיס1269100690
 5,000                       6,800                         -                            1החזר הוצאות ש.ק.1513000690
   -                             29,700                       -                            1החזר מביטוח שנים קודמות1513100540
(17,000)                  (17,000)                  (17,000)                  1עבודות קבלניות (החזר מהמנהל)1621000750
(13,000)                  (13,000)                  (13,000)                  1רכישת מפעל הפיס1769100779
(1,605,557)             (2,107,654)                -                            1תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.1993000980

 8,000                       39,800                     3,300                      הכנסות
(1,635,557)             (2,137,654)             (30,000)                  הוצאות
(1,627,557)             (2,097,854)             (26,700)                  סה"כ

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704150 איזון התקציב
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             491,500                   990,600                  1הכנסות בגין ארנונה עידן הנגב1451000111
(1,264,700)             (447,200)                   -                            1העברת ארנונה עידן הנגב לרשויות1951000810
ר אזור תעסוקה עידן הנגב1951000910 (1,382,100)             (488,800)                   -                            1העברה לתב"
(1,000,000)             (500,000)                (1,265,122)             1רזרבה תקציבית1992000960

   -                             491,500                   990,600                  הכנסות
(3,646,800)             (1,436,000)             (1,265,122)             הוצאות
(3,646,800)             (944,500)                (274,522)                סה"כ
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 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
יב

קצ
ת

 -
ם 

פי
ס

כ
170 גזברות | 17040 הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420 הכנסות מחברות קשורות | 1704210 הכנסות מהחכ"ל

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 5,300,800                5,800,000                5,300,800               1דמי אירוח אתר דודאים1481330691
 15,200,000              15,163,900              14,519,600             1דמי שימוש אתר דודאים1481330692
1481330693GORE 600,000                   600,000                   600,000                  1דמי שימוש 
 629,200                   463,000                   313,200                  1ריבית הצמדה והפרשי שער1511000661
 11,038,300                -                               -                            1משיכת דיבדנד מחברות הבת1511000662
 4,282,300                4,448,500                4,581,900               1הכנסות ש.ק.1593000590
(991,400)                (996,100)                (1,013,000)             1מילוות ע"ח קרן1649000691
(119,900)                (114,700)                (97,500)                  1מילוות ע"ח ריבית1649000692
(11,038,300)              -                               -                            1העברה לקרן דיבדנדים1991900984
(157,300)                (115,800)                (78,300)                  1רבית מס הכנסה על מלווה חכ"ל1994000640

 37,050,600              26,475,400              25,315,500             הכנסות
(12,306,900)           (1,226,600)             (1,188,800)             הוצאות
 24,743,700              25,248,800              24,126,700             סה"כ

170 גזברות | 17040  הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420  הכנסות מחברות קשורות | 1704220  הכנסות מחשמל ירוק
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,080,000                853,200                   672,800                  1מכירת ביו-גז1481300652

י בגין אתר דודאים 170 גזברות | 17040  הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420  הכנסות מחברות קשורות | 1704230 תשלומים לרמ"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,374,600                5,374,600                  -                            1החזר מקרנות1591920590
י בגין שומת אתר דודאים1981330940 (5,374,600)             (5,374,600)                -                            1תשלומים לרמ"

 92,668,700              81,457,300              75,024,600             הכנסות

(32,346,557)           (19,991,254)           (12,989,022)           הוצאות

 60,322,143              61,466,046              62,035,578             סה"כ גזברות
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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הערה: ישובים כוללים את כלל הישובים במועצה לרבות קיבוצים. בקיבוצים נכללת גביית ארנונה של עסקים משקיים בלבד. 

הערה: ישובים כוללים את כלל הישובים במועצה לרבות קיבוצים. בקיבוצים נכללת גביית ארנונה של עסקים משקיים בלבד. 

אחוז מסה"כ תקציב 2018

20182019

חלוקת תקציב הארנונה בחלוקה לישובים 2018 מול 2019
מרוכז

אחוז מסה"כ תקציב 2019

פירוט חלק גביית הישובים
חלוקת תקציב הארנונה בחלוקה לישובים 2018 מול 2019

40%

מגורים60%

עסקים

41%

מגורים59%

עסקים

בית קמה
11% ברוש

4% גבעות בר
9%

דביר
10%

חצרים
כרמים13%

4%
להב
8%

משמר הנגב
10%

נבטים
9%

שובל
11%

שומריה
3%

תאשור
3%

תדהר
5%

בית קמה
11%

ברוש
4%

גבעות בר
9%

דביר
9%

חצרים
13%

כרמים
4%

להב
8%

משמר הנגב
10%

נבטים
9%

שובל
11%

שומריה
4%

תאשור
3%

תדהר
5%
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 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
נה

נו
אר

 -
ם 

פי
ס

כ

השוואת חיוב וגביה 2018 מול 2019

2019 2018

17,712,505 16,896,762 

24,982,031 25,134,071 

42,694,535 42,030,833 

 -
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מגורים עסקים סכום כולל

18,014,598 17129930.33

25,486,973 24954500.08

43,501,572 42,084,430 

 -
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מגורים עסקים סכום כולל
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

ח
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כ הערכת תקציב 2019עדכון סופי 2018הערכת תקציב 2018ביצוע סופי 2017

                  9,092,801                   9,880,829                 13,349,774                   7,063,651 

                  1,000,622                   1,000,000                      250,000                      500,000 

                  5,600,000  -  - 
                  3,874,332                   1,000,000                   2,052,512                   1,000,000 

 -  -  236,643                     העברת עודפי תבר"ים ישנים וסגורים

                   (452,315)                   (681,600) - 

                   (420,633)                   (476,169)                   (476,169) - 
                18,931,450                 11,404,660                 14,494,517                   8,563,651 

 790,744                     תוכנית שנתית 2017***
 3,630,000                  חלוקת תקציבי פיתוח 2017

ש אזורי שוקתתב"ר 1359  130,000                     הרחבת מט"
                     130,000 

 8,850                         מיחזור מלוות ביוב 2016תב"ר 1378
לא כולל נבטים(במינוס))  252,474                     החזר 30% היטלי השבחה לישובים (

אזור תעסוקה עידן הנגבתב"ר 1091
 50,000                       ישיבה לצעירים שומריהתב"ר 1389

                     311,324 

420,000גנ"י גבעות ברתב"ר 1355
66,339שוק אכרים בית קמהתב"ר 1401

                     486,339 

קרן לעבודות פיתוח

פיתוח לשומריה. החזר לתקציב השוטף בגין הקדמת ת. -2017
מימון הגדלת תקציב הג"א פיתוח ג.בר, 0.18-  2018-סך 0.5 העברה מת.

יתרת פתיחה 

מקורות

שיערוך ני"ע

העברה לאיזון תקציב שוטף) העברה מתקציב שוטף/(
הכנסות מהיטל השבחה

העברה לקרן התחייבות להסכם רהט 50% היטלי השבחה
סה"כ הכנסות 

שימושים

מליאה 02/2017

מליאה 04/2017

מליאה 05/2017
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 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
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הערכת תקציב 2019עדכון סופי 2018הערכת תקציב 2018ביצוע סופי 2017

 500,000                     שיפוץ ואחזקת מבני ציבורתב"ר 985
                     500,000 

 353,269                     פארק חצריםתב"ר 1262
                     353,269 

(720,000)                   גני ילדים גבעות בר חדשתב"ר 1355
 100,000                     שמאויות בישוב הישן בקיבוציםתב"ר 1412

                   (620,000)
 3,630,000                   3,630,000                  חלוקת תקציבי פיתוח 2018

 500,000                      500,000                     שיפוץ ואחזקת מבני ציבורתב"ר 985
 70,000                        70,000                       תכנון מבני ציבורתב"ר 878

 100,000                      100,000                     מיחשובתב"ר 1221
 500,000                      500,000                     שמאויות בישוביםתב"ר 1412
 500,000                      500,000                     מגרש ספורט בשובלתב"ר 1385
 896,802                      896,802                     אזור תעסוקה עידן הנגבתב"ר 1091

 44,185                        44,185                       תברים נוספים
                  6,240,987                   6,240,987 

 20,000                       אחזקה ובטיחות שומריהתב"ר 1316
 400,000                     מגרש ספורט מבואות הנגבתב"ר 1385
(200,000)                   תקציב פיתוח גבעות ברתב"ר 1120

                     220,000 

בטיחות במרכז יחדיותב"ר 1415  180,000                     ה.
(180,000)                   תקציב פיתוח תדהרתב"ר 1133
 75,000                       תכנון ביטול כניסה ללהב וחיבור ל325תב"ר 1416
(75,000)                     תקציב פיתוח להבתב"ר 1113
(300,000)                   תקציב פיתוח גבעות ברתב"ר 1120

                   (300,000)

מליאה 02/2018

מליאה 03/2018

מליאה 10/2017

מליאה 06/2017

מליאה 08/2017
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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הערכת תקציב 2019עדכון סופי 2018הערכת תקציב 2018ביצוע סופי 2017

 300,000                     הקמת מועדון בכרמיםתב"ר 1419
(300,000)                   תקציב פיתוח כרמיםתב"ר 1117

                              -   

 250,000                     שיפוץ אולם ספורט חצריםתב"ר 1409
(250,000)                   תקציב פיתוח חצריםתב"ר 1115

 243,863                     החזר 30% היטלי השבחה לישובים עד וכולל 31.12.17
                     243,863 

 500,000                     שיפוץ ואחזקת מבני ציבור של המועצהתב"ר 985
                     500,000 

 250,000                     שיפוץ ואחזקת מבני ציבור של המועצהתב"ר 985
(250,000)                   מגרש ספורט מבואות הנגבתב"ר 1385

                              -   

 600,000                     שמאויות בישוב הישן בקיבוציםתב"ר 1412
                     600,000 

(73,984)                     תקציב פיתוח משמר הנגבתב"ר 1116
                     (73,984)

                  5,581,676                   6,240,987                   7,430,866 

                13,349,774                   5,163,673                   7,063,651                   8,563,651 

מליאה 04/2018

מליאה 05/2018

מליאה 06/2018

מליאה 07/2018

 סה"כ הוצאות (כולל הוצאות מותנות)

סה"כ יתרה בקרן לעבודות פיתוח

מליאה 09/2018

מליאה 08/2018



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק


