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תכנית עבודה מחוברת תקציב: כספים                      תקציר מנהלים 

אגף הגזברות אחראי על התנהלותה הכספית של המועצה מתוך מחויבות עמוקה לניהול כספי 
הציבור באופן תקין, הגון, יעיל, שקול ואחראי. מחלקות האגף אחראיות על ניהול ובקרת תקציבי 
הרשות ותאגידיה, קבלת תשלומים וארנונה, ביצוע מכרזים, רכש והזמנות, הנהלת חשבונות, 

תשלומי שכר לעובדי המועצה,  גיוס כספים, ועוד.
נערך לאתגרים הכלכליים העומדים לפתחנו לאור הצרכים המשתנים, לצד  גם השנה, האגף 
פיתוח  המשך  תוך  שנים,  לאורך  המועצה  של  הכלכלי  חוסנה  על  לשמור  להמשיך  המחויבות 

וצמיחה כלכלית לטובת כלל תושביה. 

להלן עיקרי החידושים בתכנית העבודה של האגף לשנת 2020:

בחינת מכרזי הרשות הקבועים, כולל מכרזי מסגרת	 

ביסוס מחלקת גיוס כספים	 

בחינת אופן התמיכה הקיימת בבתי הספר ומציאת חלופה מתאימה	 

בברכה           
נטע-לי אביטל,          

גזברית המועצה          
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

השלמת הטיפול בסגירת 
ההסדר עם רשות 

המיסים בגין שנת 2019 
ואילך

גיזבריתשנתישומה מוסדרת לתשלוםשומה סופית מעמ ומס הכנסהשומה סופית מעמ ומס הכנסה
ראש המועצה, רו"ח 

ועו"ד

הסדרת התשלומים 
לשמאויות דודאים

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

קרואני) וראש המועצה

מנכ"ל, ראש המועצהגיזבריתשנתיהתקשרות מכרזית תקינה

מנכ"ל, ראש המועצהגיזבריתשנתיעלות מופחת

שנתישומות מוסכמותשומות משרד הביטחון ותאגידים מעודכנות

שנתיתשלום בפועלתשלום בפועל

ניהול תקין
עמידה בלוחות הזמנים לאישור מאזנים 

במליאה עד 30/6/20
סגירת ספרי המועצה וספרי חברות הבת 

ועמידה בלוחות זמנים לביצוע המאזנים
שנתידיווח למליאה

מ. הנהלת 
חשבונות

ניהול תקין
עמידה בדרישות לגבי דיווחי ועדת השקעות 

למליאה
דיווח 4 פעמים בשנה לחברי המליאה על 

תוצאות תיקי ההשקעות
מ. הנהלת חשבונותגיזבריתשנתידיווח למליאה

השלמת עריכת ספר הקבלנים והיועצים  של 
המועצה בדגש דיגיטציה

שנתיספר ערוך ונגיש
רכזת מכרזי 

הנדסה
מנכ"ל, מבקרת

שנתיגדול במספר הרשומיםהגדלת מס הרשומים בספרים
רכזת מכרזי 

הנדסה
מנכ"ל, מבקרת

ביסוס המערך הכספי 
של החכ"ל החדשה

ביסוס המערך לחברה החדשה והגדלת 
הכנסותיה הכלכליות

גיזבריתשנתידוח כספי מאוזןמערכת פיננסית יעילה ועובדת, איזון פיננסי
מנכ"ל חכ"ל (דרור 

קרואני) וראש המועצה

למידת עמיתים
קיטון השימוש בנוהל 

יועצים וועדת התקשרויות
הנדסהרכששנתי

הנדסהרכששנתילפחות מכרז מסגרת אחדיציאה למכרזי מסגרת

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 לשלשה 
ישובים

שנתי
מנהל 

הכנסות
גזבר

פיתוח כלכלי של 
המועצה

הסדרת ספר קבלנים והיועצים

מנהלת 
ארנונה

גזברית, יועצים משפטיים

יציאה למכרזמכרז ביטוחים לרשות ותאגידיההקטנת עלויות ביטוח

שומות משרד הביטחון ותאגידים מעודכנות הגדלת הכנסות ארנונה פיתוח כלכלי של 
המועצה

ניהול תקין - רכש 
ומכרזים

ניהול תקין - רכש 
ומכרזים

בחינת מכרזי הרשות הקבועים, כולל מכרזי 
מסגרת
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שנתינוהל כתוב
גזברית 
ורכש

שנתיהפחתת עלויות
גזברית 
ורכש

תמיכה בבי"ס באופן 
רציונלי מותאם ליכולות 

הרשות לאורך זמן

בחינת אופן התמיכה הקיימת בבתי הספר 
ומציאת חלופה מתאימה

בחינת אופן התמיכה הקיימת בבתי הספר 
ומציאת חלופה מתאימה

גיזברית2שנוי שיטת התמיכה
ראש המועצה, מנהל 
החינוך, מנהלי בתי 
הספר, תקציבאית

ביסוס מחלקת גיוס 
כספים

עבודה שוטפת ועצמאית של מנהלת 
המחלקה

עבודה שוטפת ועצמאית של מנהלת המחלקה

הגשת 100% מהקולות 
הקוראים הרלוונטים 

למועצה, קבלת תרומות 
בפועל, לפחות מ-3 גופים

שנתי
רכזת גיוס 

כספים
גזברית

רו"ח, גזבריתהנה"חשנתיהתקשרות מכרזית תקינהיציאה למכרזמכרז תוכנה פיננסיתניהול תקין- הנהח"ש

הכנה עצמית של ספר 
התקציב

ס. גיזבריתשנתי

ס. גיזבריתשנתיהעברת סמכויות נוספות

ביסוס מחלקת מנהל 
הכנסות

עבודה עצמאית של מנהלת המחלקהביסוס מחלקת מנהל הכנסות
עבודה יציבה ושטפת עם 

מחלקות האגף
שנתי

מנהל 
הכנסות

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

נוהל עבודת אגף 
הכספים בחרום

גיזבריתשנתינהול כתובנוהל תשלומים בעת חרוםהסדרת נהלי עבודה
ראש המועצה, מנהל 
החינוך, מנהלי בתי 
הספר, תקציבאית

המשך העברת הידע ולימוד עצמי של הסגנית

פיתוח כלכלי של 
המועצה

עדכון נוהל הרכש במועצה בדגש על רכש 
הטובין במחלקות

פיתוח כלכלי של 
המועצה

ביסוס עבודתה של 
סגנית הגזברית

עבודה שוטפת עם מחלקות האגף וכל 
אגפי הרשות

ביסוס מחלקת רכש 
ומכרזים

העצמת מנהלת הרכש וטיוב רכישות 
הטובין במועצה
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170   גזברות | 17010   ניהול האגף ומחלקותיו | 170110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701110   כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(202,300)            (202,300)            (206,400)            (288,000)            1שכ"ע גזברות1621000110
(28,200)               (28,200)               (17,300)               (27,400)               7942809אחזקת מכוניות וביטוח1621000530
(600)                     (600)                     (600)                     (600)                     1פלאפון1621000541

(231,100)            (231,100)            (224,300)            (316,000)            סה"כ

170   גזברות | 17010   ניהול האגף ומחלקותיו | 170110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,100                    1,100                    1,100                    1,100                   1דמי שמוש בציוד-קוצי1269000651
 8,800                    8,800                    8,800                    8,800                   1דמי שימוש קרן בני שמעון1269000652
 1,200                    1,200                    1,200                    1,200                   1דמ"ש בציוד עמותת ותיקי בני שמעון1269000653
 1,200                    1,200                    1,200                    1,200                   1דמי שימוש בעמותת מכון רימון1269000655
(400)                     (1,000)                 (1,700)                 (2,000)                 1הוצ כיבוד1621000511
(900)                        -                           (800)                     (800)                     1מתנות1621000514
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (12,900)               1השתלמויות 1621000521
(1,500)                 (1,600)                 (1,600)                 (1,600)                 1דמי חבר איגוד הגזברים1621000523
(500,000)            (500,000)            (450,000)            (500,000)            1ביטוח אלמנטרי לרשות1767000440
(10,000)               (10,000)                  -                              -                           1ביטוח-שיפוי בגין נזקים1767000442
(60,000)               (60,000)               (20,000)               (60,000)               1השתתפות עצמית ביטוח1767000443
(35,100)               (49,140)               (49,100)               (49,100)               1יועץ ביטוח1767000750
(200,000)            (700,000)            (630,000)            (184,300)            1יעוץ כללי1981320750

 12,300                  12,300                  12,300                  12,300                 הכנסות
(817,900)            (1,331,740)        (1,163,200)        (810,700)            הוצאות
(805,600)            (1,319,440)        (1,150,900)        (798,400)            סה"כ

170   גזברות | 17010   ניהול האגף ומחלקותיו | 170110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701130   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)               (10,000)               (10,000)               (40,000)               1יועץ1621000756
(1,733,300)        (1,733,300)        (1,733,300)        (1,733,300)        1מלווה עח קרן בנוי ביהס מבואות הנגב1648100694
(588,400)            (588,400)            (590,500)            (542,500)            1מלוות עח ריבית בנוי ביה"ס מבואות1648100695
(5,030)                 (4,600)                 (4,800)                 1מלוות ע"ח הצמדה בינוי ב"יס מבואות הנגב1649100696
(192,900)            (192,900)            (192,900)            (192,900)            1מלווה ע"ח קרן מונה נטו1649120694
(15,500)               (16,420)               (16,900)               (12,700)               1מלווה ע"ח ריבית מונה נטו1649120695

(2,540,100)        (2,546,050)        (2,548,200)        (2,526,200)        סה"כ

תקציב
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כ מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 42,246,963         42,100,000         42,291,000         43,150,700        1ארנונה1111000110
 2,056,600           2,079,500           1,820,000           1,850,000          1הנחות ארנונה1115000290
(4,700)                 (4,700)                 (4,400)                 (4,700)                 1מתנות1623100514
(50,000)               (50,000)               (15,000)               (50,000)               1הוצאות משפטיות גביה1623100581
(776,900)            (776,900)            (781,200)            (780,200)            1גביית ארנונה-מגע"ר1623100750
(5,000)                 (8,586)                 (8,600)                 (8,600)                 1הוצאות שונות1623100780
(2,056,600)        (2,079,500)        (1,820,000)        (1,850,000)        1הנחות ארנונה1995000860

 44,303,563         44,179,500         44,111,000         45,000,700        הכנסות
(2,893,200)        (2,919,686)        (2,629,200)        (2,693,500)        הוצאות
 41,410,363         41,259,814         41,481,800         42,307,200        סה"כ

170   גזברות | 17010   ניהול האגף ומחלקותיו | 170140   מחלקת הנהלת חשבונות | 1701440   הנהלת חשבונות שוטף
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,800)                 1מתנות1621300514
(648,600)            (648,600)            (643,900)            (606,000)            1הנה"ח - רואה חשבון1621300751
(75,000)               (75,000)               (72,900)               (88,300)               1תוכנה פיננסית וגביה1621300752
(111,900)            (111,900)            (84,000)               (85,600)               1עבודות קבלניות (תוכנות +תלושי שכר)1621300754
(2,800)                 (2,800)                 (2,800)                 (2,800)                 1הנה"ח (קו בזק התחברות לבנק)1621300780

(845,300)            (845,300)            (810,600)            (790,500)            סה"כ

170   גזברות | 17010   ניהול האגף ומחלקותיו | 170150   מחלקת התקציב | 1701510     לימוד צרכי המערכת מאופן ועיתוי עדכון התקציב - ויישומן
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                           (117,000)            (53,200)               (136,500)            1שכר עבודה תקציבאית1621200110
(900)                     (900)                     (100)                     (800)                     1מתנות1621200514
(800)                     (800)                        -                              -                           1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1621200524
(42,300)               (19,200)               (19,200)               (44,400)               4259980אחזקת מכוניות וביטוח1621200530
(600)                     (600)                     (600)                     (600)                     1פלאפון1621200541
(30,000)               (30,000)               (30,000)               (30,000)               1ספר תקציב + ארנונה לתושב1621200781

(74,600)               (168,500)            (103,100)            (212,300)            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 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 30,000                  30,000                  26,400                  30,000                 1הכנסות ממכרזים רכש1269000696
   -                              -                              -                            90,000                 1הכנסות ממכרזי הנדסה1231000690
(55,000)               (55,000)               (45,000)               (40,000)               1ציוד משרדי (מדפסות)1613000470
(25,000)               (25,000)               (30,000)               (35,000)               1חומרי ניקוי1613000780
(50,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               1ציוד משרדי מתכלה1613100470
(60,000)               (60,000)               (60,000)               (60,000)               1הוצאות כיבוד במשרד1613100511
(30,000)               (30,000)               (23,000)               (30,000)               1פרסום רכש1613110550
(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1הוצאות הכנת מכרזים1613110780
   -                              -                              -                           (30,000)               1הוצאות הכנת מכרזי הנדסה1731000780
(234,100)            (234,100)            (235,600)            (239,100)            1שכ"ע מחלקת רכש1621700110
(1,600)                 (1,600)                 (1,800)                 (1,600)                 1מתנות1621700514
(4,000)                 (4,000)                    -                           (4,000)                 1השתלמויות1621700521
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     1דמי חבר 1621700523
(1,800)                 (1,800)                 (1,100)                 (1,800)                 1דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1621700524
   -                           (9,000)                 (13,100)                  -                           4259980אחזקת מכוניות וביטוח1621700530
(19,700)               (7,000)                 (5,900)                    -                           7269374אחזקת מכוניות וביטוח1621700530
(1,000)                    -                           (2,200)                 (500)                     1פלאפון1621700541
(38,100)               (38,100)               (37,400)               (38,100)               1אחזקה ותפעול מערכת אינוונטר1741000751
(16,000)               (16,000)               (7,000)                 (16,000)               1ציוד מתכלה משרדי הרשות1938000740
(40,000)               (40,000)               (36,000)               (40,000)               1רכישות משרדי הרשות1938000930

 30,000                  30,000                  26,400                  120,000              הכנסות
(591,800)            (587,100)            (563,600)            (601,600)            הוצאות
(561,800)            (557,100)            (537,200)            (481,600)            סה"כ

170   גזברות | 17010   ניהול האגף ומחלקותיו | 170170   גיוס משאבים | 1701710   ניהול שוטף
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(90,300)               (54,600)               (68,600)               (90,600)               1 שכר גיוס משאבים1615100110
(400)                     (400)                     (600)                     (800)                     1מתנות1615100514
(600)                     (200)                     (1,800)                 (700)                     1 פלאפון גיוס כספים1615100540
   -                           (29,250)               (29,300)               (29,300)               1 ליווי ויעוץ פילנתרופיה1615100750
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 1 מערכת לגיוס כספים1774130785

(97,300)               (90,450)               (106,300)            (127,400)            סה"כ
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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 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 276,100               277,430               277,300                 -                           112החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב1591910590
 257,600               257,600               258,000               254,100              116החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב1591910590
 399,300               399,300               399,800               391,600              119החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב1591910590
 128,300               128,605               128,800               58,800                 120החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב1591910590
 709,200               749,090               753,500               732,900              1411החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב1591910590
(249,600)            (249,600)            (249,600)               -                           112מלוות ע"ח קרן1648000694
(247,600)            (247,600)            (247,600)            (247,600)            116מלוות ע"ח קרן1648000694
(377,300)            (377,300)            (377,300)            (377,300)            119מלוות ע"ח קרן1648000694
(117,000)            (117,000)            (117,000)            (55,000)               120מלוות ע"ח קרן1648000694
(614,400)            (614,400)            (614,400)            (614,400)            1411מלוות ע"ח קרן1648000694
(3,400)                 (3,400)                 (3,400)                    -                           112מלוות ע"ח ריבית1648000695
(10,000)               (10,000)               (10,400)               (6,500)                 116מלוות ע"ח ריבית1648000695
(22,000)               (22,000)               (22,500)               (14,300)               119מלוות ע"ח ריבית1648000695
(5,200)                 (5,200)                 (5,500)                 (3,500)                 120מלוות ע"ח ריבית1648000695
(94,800)               (134,690)            (139,100)            (118,500)            1411מלוות ע"ח ריבית1648000695
(23,100)               (24,428)               (24,300)                  -                           112מלוות ע"ח הצמדה1648000696
(6,100)                 (6,405)                 (6,400)                 (300)                     112מלוות ע"ח הצמדה1648000696

 1,770,500           1,812,025           1,817,400           1,437,400          הכנסות
(1,770,500)        (1,812,023)        (1,817,500)        (1,437,400)        הוצאות
   -                            2                            (100)                        -                           סה"כ

170   גזברות | 17030   תמיכה וסיוע לגופים | 170310   תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה בנהלי התמיכה ברשות מקומית | 1703110   מתן תמיכות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(20,000)               (20,000)               (20,000)               (10,000)               1תמיכה בנושא בריאות1765000820
(10,000)                  -                              -                           (10,000)               1תמיכה בנפגעות תמיכה מינית1765100820
(10,000)                  -                              -                           (10,000)               1תמיכה בעמותה המשאילה ציוד עזר רפואי1765200820
   -                              -                              -                           (10,000)               1תמיכה בעמותה הפועלת למען כלכלת המשפחה1765300820
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 1השתתפות בנושא חינוך1811000820
(50,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               1תמיכה במוזיאונים1826200820
(20,000)               (20,000)               (20,000)               (10,000)               1תמיכה בעמותה הפועלת לאוכלוסייה נזקקת1842000820

(116,000)            (96,000)               (96,000)               (106,000)            סה"כ
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
              (35,000)              (35,000)              (35,000)              (35,000)1השתתפות בתקצוב "אשכול נגב מערבי"1613000830
              (67,600)              (67,600)              (67,600)              (70,000)1ארגון מועצות אזוריות1765000523
            (300,000)            (274,583)            (274,600)            (274,600)1רשות ניקוז הבשור1772000831

(402,600)            (377,183)            (377,200)            (379,600)            סה"כ

170   גזברות | 17030   תמיכה וסיוע לגופים | 170410   מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704110   מענקים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

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

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

170   גזברות | 17030   תמיכה וסיוע לגופים | 170410   מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704120   ריבית
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 20,000                                 25,000 55,000                  25,000                 1הכנסות מריבית1160000661
(220,000)                        (220,000)(230,000)            (240,000)            1עמלות והוצאות בנקים1631000610
(2,000)                                  (2,000)(2,000)                 (2,000)                 1הוצאות ריבית1632000620
   -                                               (500)(800)                     (500)                     1ביטוח לאומי ומס הכנסה1632000640

 20,000                  25,000                  55,000                  25,000                 הכנסות
(222,000)            (222,500)            (232,800)            (242,500)            הוצאות
(202,000)            (197,500)            (177,800)            (217,500)            סה"כ

170   גזברות | 17030   תמיכה וסיוע לגופים | 170410   מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704130   אגרות גני הדס
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 2,000,000           2,500,000           3,055,600           2,400,000          1אגרות גני הדס1379000290
170   גזברות | 17030   תמיכה וסיוע לגופים | 170410   מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704150   איזון התקציב

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 990,600               990,600               741,000               912,100              1הכנסות בגין ארנונה עידן הנגב1451000111
   -                              -                              -                            4,900,000          1החזר מקרנות1591900590
   -                              -                           (1,944,777)           -                           1העברה לקרנות1991000980
(1,412,085)        (159,515)               -                           (1,314,720)        1רזרבה תקציבית1992000960

 990,600               990,600               741,000               5,812,100          הכנסות
(1,412,085)        (159,515)            (1,944,777)        (1,314,720)        הוצאות
(421,485)             831,085              (1,203,777)         4,497,380          סה"כ

170   גזברות | 17030   תמיכה וסיוע לגופים | 170310   תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה בנהלי התמיכה ברשות מקומית | 1703120   השתתפויות
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170   גזברות | 17030   תמיכה וסיוע לגופים | 170410   מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704140   הכנסות שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 3,300                    3,300                    3,300                    3,300                   1מפעל הפיס1269100690
   -                              -                           (500)                        -                           1החזר הוצאות ש.ק.1513000690
 30,854                  138,410              1החזר מקרן היטלי השבחה1591930590
   -                              -                            3,700                      -                           1הכנסות ש.ק1593000591
(17,000)               (17,000)               (5,000)                 (5,000)                 1עבודות קבלניות (החזר מהמנהל)1621000750
(13,000)               (13,000)               (13,000)               (13,000)               1רכישת מפעל הפיס1769100780
(30,854)               (138,410)            1הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש1994000980
   -                           (396,070)            (396,100)               -                           1העברה לקרן חוב מכון רימון1991100981

 3,300                    3,300                    37,854                  141,710              הכנסות
(30,000)               (426,070)            (445,454)            (156,410)            הוצאות
(26,700)               (422,770)            (407,600)            (14,700)               סה"כ

170   גזברות | 17040   הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420   הכנסות מחברות קשורות | 1704210   הכנסות מהחכ"ל
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,300,800           5,600,000           5,823,700           5,600,000          1דמי אירוח אתר דודאים1481330691
 14,519,600         14,325,795         14,325,800         11,997,700        1דמי שימוש אתר דודאים1481330692
1481330693GORE 600,000               600,000               600,000               600,000              1דמי שימוש 
 313,200               313,200               313,200               158,900              1ריבית הצמדה והפרשי שער1511000661
 4,581,900           4,581,900           4,581,900           4,719,400          1הכנסות ש.ק - חכ"ל1593000590
   -                            47,000,000         47,000,000           -                           1הכנסות ממכירת אחזקות המועצה בחכ"ל1594000680
(1,013,000)        (1,013,000)        (1,017,500)        (1,033,900)        1מילוות ע"ח קרן-מתקן מיחזור1649000691
(97,500)               (97,500)               (93,200)               (74,500)               1מילוות ע"ח ריבית-מתקן מיחזור1649000692
   -                           (333,330)            (333,300)            (666,700)            1מלוות נטו ע"ח קרן מע"מ 16491006912019
   -                           (115,320)            (115,200)            (280,300)            1מלוות נטו ע"ח ריבית מע"מ 16491006922019
(78,300)               (78,300)               (78,300)               (44,300)               1הוצ" מיוחדות בלתי צפויות1994000640
   -                           (10,810,000)      (10,810,000)         -                           1מס הכנסה בגין מכירת אחזקות המועצה1994100640

 25,315,500         72,420,895         72,644,600         23,076,000        הכנסות
(1,188,800)        (12,447,450)      (12,447,500)      (2,099,700)        הוצאות
 24,126,700         59,973,445         60,197,100         20,976,300        סה"כ
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 672,800               172,827               172,800               172,800              1מכירת ביו-גז1481300652
   -                              -                            500,000              1הכנסות ש.ק - חשמל ירוק1593000593
(119,508)            (119,500)            (119,500)            1דמי טיפול בתאים1981300784

 672,800               172,827               172,800               672,800              הכנסות
   -                           (119,508)            (119,500)            (119,500)            הוצאות
 672,800               53,319                  53,300                  553,300              סה"כ

170   גזברות | 17040  הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420  הכנסות מחברות קשורות | 1704230   תשלומים לרמ" י בגין אתר דודאים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיס1

   -                           (28,000,000)      (28,000,000)         -                           1העברה לקרן מיוחדת בגין מכירת אחזקות המועצה1991000985

170   גזברות | 17040  הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420  הכנסות מחברות קשורות | 1704240   הסדר פשרה מס הכנסה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                           (5,190,000)        (5,190,000)           -                           1הסדר פשרה מס הכנסה1994100641

170 גזברות | 17040  הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420  הכנסות מחברות קשורות | 1704250  ייזום ופיתוח
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                              -                            18,300                 1 ריבית והפרשי הצמדה1511000663
   -                              -                              -                            100,000              1הכנסות ש.ק - ייזום ופיתוח1593000592
   -                              -                           (150,000)               -                           1הקצבה - ייזום ופיתוח1991100820
   -                           (500,000)            (500,000)               -                           1 העברה לקרן הלוואה ייזום ופיתוח1991100980

   -                              -                              -                            118,300              הכנסות
   -                           (500,000)            (650,000)               -                           הוצאות
   -                           (500,000)            (650,000)             118,300              סה"כ

 75,171,563         122,199,447      122,726,954      78,869,310        הכנסות
(13,233,285)      (58,070,175)      (59,469,231)      (13,934,030)      הוצאות
 61,938,278         64,129,272         63,257,723         64,935,280        סה"כ גזברות

170 גזברות | 17040  הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420  הכנסות מחברות קשורות | 1704220  הכנסות מחשמל ירוק
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חלוקת תקציב הארנונה בחלוקה לישובים 2019 מול 2020

פירוט חלק גביית הישובים

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

20192020

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

חלוקת תקציב הארנונה בחלוקה לישובים 2019 מול 2020

מרוכז
אחוז מסה"כ תקציב 2020 אחוז מסה"כ תקציב 2019

40%

מגורים60%

עסקים

41%

מגורים59%

עסקים

2%, תדהר 1%, תאשור
1%, ברוש

4%, נבטים

4%, בית קמה

3%, להב

2%, כרמים4%, דביר
5%, שובל

5%, חצרים

1%, שומריה

4%, משמר הנגב

4%, גבעות בר 2%, תדהר 1%, תאשור
1%, ברוש

4%, נבטים

4%, בית קמה

3%, להב

2%, כרמים4%, דביר
4%, שובל

5%, חצרים

1%, שומריה

4%, משמר הנגב

4%, גבעות בר
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השוואת חיוב וגביה 2019 מול 2020 

20192020
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

ח
תו

פי
ת 

דו
בו

ע
 ל

רן
ק

 -
ם 

פי
ס

כ ביצוע סופי 
2018

תקציב מקורי 
2019

עדכון תקציב 
2019

תקציב סופי 
2019

תקציב מקורי 
2020

13,349,7746,017,15111,480,65911,480,65912,478,547

0מקורות

817,472500,0001,666,5282,031,7711,000,000-שיערוך ני"ע

1,944,777--3,300,000העברה מתקציב שוטף

4,225,6781,000,0001,536,4682,699,3541,000,000הכנסות מהיטלי השבחה

--2,846,390העברת עודפי תב"רים ישנים וסגורים

--681,600- 2018 -סך 0.5 העברה מת. פיתוח ג.בר, 0.18 - מימון הגדלת תקציב הג"א  

30,854-138,410---476,169-העברה לקרן התחייבות להסכם רהט 50% היטלי השבחה

העברה לקרן 50% חלף היטלי השבחה והיטלי השבחה מרלוג

21,746,6017,517,15114,683,65518,125,70714,340,137סה"כ הכנסות

שימושים

3,630,000חלוקת תקציבי פיתוח 2018

500,000שיפוץ ואחזקת מבני ציבורתב"ר 985

70,000תכנון מבני ציבורתב"ר 878

100,000מיחשובתב"ר 1221

500,000שמאויות בישוביםתב"ר 1412

500,000מגרש ספורט בשובלתב"ר 1385

896,802אזור תעסוקה עידן הנגבתב"ר 1091

44,185תברים נוספים

6,240,987

20,000אחזקה ובטיחות שומריהתב"ר 1316

400,000מגרש ספורט מבואות הנגבתב"ר 1385

200,000-תקציב פיתוח גבעות ברתב"ר 1120

220,000

קרן לעבודות פיתוח

מליאה 02/2018

יתרת פתיחה
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ח

תו
פי

ת 
דו

בו
ע

 ל
רן

ק
 -

ם 
פי

ס
כ

ביצוע סופי
2018 

תקציב מקורי 
2019

עדכון תקציב 
2019

תקציב סופי
2019 

תקציב מקורי 
2020

180,000ה.בטיחות במרכז יחדיותב"ר 1415

180,000-תקציב פיתוח תדהרתב"ר 1133

75,000תכנון ביטול כניסה ללהב וחיבור ל325תב"ר 1416

75,000-תקציב פיתוח להבתב"ר 1113

300,000-תקציב פיתוח גבעות ברתב"ר 1120

-300,000

300,000הקמת מועדון בכרמיםתב"ר 1419

300,000-תקציב פיתוח כרמיםתב"ר 1117

0

250,000שיפוץ אולם ספורט חצריםתב"ר 1409

250,000-תקציב פיתוח חצריםתב"ר 1115

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

243,863

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

500,000

250,000שיפוץ ואחזקת מבני ציבור של המועצהתב"ר 985

250,000-מגרש ספורט מבואות הנגבתב"ר 1385

0

600,000שמאויות בישוב הישן בקיבוציםתב"ר 1412

600,000

מליאה 03/2018

מליאה 04/2018

מליאה 05/2018

מליאה 06/2018

מליאה 07/2018

מליאה 08/2018



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

15

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

ח
תו

פי
ת 

דו
בו

ע
 ל

רן
ק

 -
ם 

פי
ס

כ
ביצוע סופי

2018 
תקציב מקורי 

2019
עדכון תקציב 

2019
תקציב סופי

2019 
תקציב מקורי 

2020

73,984-תקציב פיתוח משמר הנגבתב"ר 1116

-73,984

        1,000,000מבנה ציבור בקיבוץ דבירתב"ר 1356

              46,500בינוי קהילתי המחלקה לשירותים חברתייםתב"ר 1427

1,046,500        

              30,000הרחבת תחנת הסעה לתלמידים בחצריםתב"ר 1384

30,000

              20,000שיקום אנדרטת יפתחתב"ר 1431

          610,000-ביה"ס בגבעות ברתב"ר 1247

           610,000הקמת מגרש שחב"ק בגבעות ברתב"ר 1434

           182,600קידום תוכניות סטטוריות במועצהתב"ר 1249

           100,000מיחשובתב"ר 1221

           114,000אחזקת כבישים ומדרכותתב"ר 1224

           100,000הפרדת פסולת במקורתב"ר 1278

           400,000תכנון מבני ציבור חדשתב"ר 1435

           250,000שיפוץ ואחזקת מבני ציבור חדשתב"ר 1433

           300,000טרמינל אוטובוסים צהובים במועצהתב"ר 1436

1,466,600

1,815,0001,815,000חלוקת תקציבי פיתוח 2019

מליאה 12/2018

מליאה 09/2018

מליאה 10/2018

מליאה 11/2018
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ביצוע סופי

2018 
תקציב מקורי 

2019
עדכון תקציב 

2019
תקציב סופי

2019 
תקציב מקורי 

2020

150,000-          150,000-קידום תוכניות סטטוטוריותתב"ר 1249

150,000           150,000מגרש מוטוקורסתב"ר 1440

100,000           100,000הריסת מבנים בלתי חוקייםתב"ר 1441

500,000           500,000ייזום ופיתוח בני שמעוןתב"ר 1442

600,000           600,000           

           650,000           650,000שיפוצי קיץ במוסדות חינוךתב"ר 1445

           300,000           300,000שיפוץ ואחזקת מבני ציבור חדשתב"ר 1433

           607,160           607,160החזר 30% היטלי השבחה לישובים

1,557,160        1,557,160        

      1,000,000-      1,000,000-מבנה ציבור בקיבוץ דבירתב"ר 1356

-1,000,000      -1,000,000      

          500,000-          500,000-ביה"ס בגבעות ברתב"ר 1247

           500,000           500,000בנוי ביה"ס מבואות הנגבתב"ר 1274

           100,000           100,000שיפוץ בית העם בברושתב"ר 1449

100,000           100,000           

        1,815,000        1,815,000חלוקת תקציבי פיתוח 2019

           300,000           300,000תקציב פיתוח משמר הנגבתב"ר 1116

2,115,000        2,115,000        

מליאה 04/2019

מליאה 05/2019

מליאה 06/2019

מליאה 07/2019

מליאה 08/2019

ח
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ת 
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רן
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ם 

פי
ס

כ
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

ח
תו

פי
ת 

דו
בו

ע
 ל

רן
ק

 -
ם 

פי
ס

כ
ביצוע סופי

2018 
תקציב מקורי 

2019
עדכון תקציב 

2019
תקציב סופי

2019 
תקציב מקורי 

2020

           130,000תקציב פיתוח שומריהתב"ר 1119

            20,000-תקציב פיתוח גבעות ברתב"ר 1120

110,000           

          250,000-תקציב פיתוח משמר הנגבתב"ר 1116

            44,563-תקציב פיתוח כרמיםתב"ר 1117

              44,563גן משחקים בכרמיםתב"ר 1426 

           250,000שיפוץ בית בורוכוב משמר הנגבתב"ר 1437

           150,000שיפוץ בריכת השחייה במושב ברושתב"ר 1438

           200,000שיפוץ בית העם במושב ברושתב"ר 1449

350,000           

        3,125,000חלוקת תקציבי פיתוח 2020

9,973,96605,187,1605,647,1603,125,000סה"כ הוצאות

11,480,6597,517,1519,496,49512,478,54711,215,137 סה"כ יתרה בקרן עבודות פיתוח

מליאה 10/2019

מליאה 11/2019



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק


