


מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

הכנסות
הצעת תקציב

2020

ביצוע צפי

2019

ביצוע 

2018

ביצוע 

2017

          4%13,911     3%14,421          7%14,861          15,833ארנונה כללית

            5%1,902       20%1,995-            6%1,593            1,684שירותים מקומיים
            5%2,514-       16%2,387-            1%1,997            2,025עצמיות חינוך

                 77%21            20%37-                 0%30                 30עצמיות רווחה

            8%2,428       21%2,611-            89%2,072            3,906עצמיות אחר

          3%20,776     4%21,452-          14%20,553          23,478כ עצמיות"סה

          10%16,950     2%18,611          2%18,955-          18,611תקבולים ממשרד החינוך

            14%5,284       15%6,015-            10%5,137            5,632תקבולים ממשרד הרווחה 

            31%1,117       94%1,458            56%2,829            4,420תקבולים ממשלתיים אחרים

          4%10,351     2%10,809          3%10,975-          10,614מענק כללי לאיזון

            14%7,907-       25%6,825            63%8,562-            3,137הפנים.מענקים אחרים ממש

          5%41,609     6%43,717          9%46,458-          42,414כ תקבולי הממשלה"סה

תקבולים אחרים

            3%3,959       2%4,082            8%4,150            4,473הנחות בארנונה

          4%66,344     3%69,251          1%71,161-          70,365כ הכנסות כולל מותנה"סה

הוצאות 

            8,173שכר כללי
3%

7,919            
3%

7,715       
-1%

7,821            

          8%16,978     11%18,327          9%20,362-          18,523פעולות כלליות

          5%24,799     9%26,043          6%28,281-          26,696כ כלליות"סה

          8%11,035     5%11,931          3%12,555-          12,126שכר עובדי חינוך

          3%16,323     1%16,739-          1%16,570-          16,482פעולות חינוך

          5%27,358     2%28,670          2%29,125-          28,608כ חינוך"סה

            6%1,836       4%1,941-            3%1,863            1,928שכר עובדי רווחה

            12%5,934       12%6,639-            10%5,811            6,409פעולות רווחה  

            10%7,770       11%8,579-            9%7,674            8,337כ רווחה"סה

                -           -                -                -פרעון מלוות מים וביוב

            5%2,231-       17%2,125-            9%1,770            1,936פרעון מלוות אחרות

            5%2,231-       17%2,125-            9%1,770            1,936כ פרעון מלוות"סה

               30%118          32%154-               19%105               125הוצאות מימון

                 34%99-            31%66                 121%86               190פ ובגין שנים קודמות"הוצאות ח

            3%3,959       1%4,083            9%4,120            4,473הנחות בארנונה

          5%66,333     2%69,719          1%71,161-          70,365כ הוצאות כולל מותנה"סה

             11      469-              0-               0(גרעון)עודף 

            7,894       7,672            8,173            7,972השתתפות בחינוך

50.3%55.0%53.2%56.7%אחוז ההשתתפות בחינוך מארנונה

27.9%28.1%26.8%28.9%אחוז ההשתתפות בחינוך מתקציב החינוך

            2,465       2,528            2,507            2,675השתתפות ברווחה

16.9%16.9%17.5%17.7%אחוז ההשתתפות ברווחה מארנונה

32.1%32.7%29.5%31.7%אחוז ההשתתפות ברווחה מתקציב הרווחה

5עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

אחוזיםסכוםהנושאאחוזיםסכוםהנושא

הכנסות עצמיותהכנסות עצמיות

15,83322.5%ארנונה14,86120.9%ארנונה

4,4736.4%הנחות ארנונה4,1505.8%הנחות ארנונה

7,64510.9%יתר עצמיות5,6928.0%יתר עצמיות

27,95139.7%כ הכנסות עצמיות"סה24,70334.7%כ הכנסות עצמיות"סה

הכנסות ממשרדי ממשלההכנסות ממשרדי ממשלה

18,61126.4%חינוך18,95526.6%חינוך

5,6328.0%רווחה5,1377.2%רווחה

4,4206.3%משרדים אחרים2,8294.0%משרדים אחרים

10,61415.1%מענק כללי10,97515.4%מענק כללי

00.0%מענק מותנה00.0%מענק מותנה

3,1374.5%מענקים אחרים8,56212.0%מענקים אחרים

42,41460.3%כ הכנסות ממשרדי ממשלה"סה46,45865.3%כ הכנסות ממשרדי ממשלה"סה

70,365100.0%כ"סה71,161100.0%כ"סה

*

הכנסות לפי מקורות

ח"באלפי ש

2020הצעת תקציב  2019תקציב  מעודכן 

הכנסות  
עצמיות
35%

הכנסות  
ממשלה

65%

ממשלה  / יחס עצמיות 
2019

הכנסות  
עצמיות
40%

הכנסות  
ממשלה

60%

ממשלה  / יחס עצמיות 
2020

4עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

יתר עצמיות

משרד החינוך

משרד הרווחה

ארנונה כללית
והנחות
30%

יתר עצמיות
9%

משרד החינוך
27%

משרד הרווחה
8%

תקבולים
אחרים. מ

6%

מענקים
משרד הפנים

20%

התפלגות ההכנסות

6 עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

7עמוד 

 -
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 15,000

 20,000

 25,000

תקבולים ממשרד יתר עצמיותארנונה כללית
החינוך

תקבולים ממשרד 
הרווחה  

תקבולים ממשלתיים  
אחרים

מענקים אחרים  מענק כללי לאיזון
הפנים.ממש

20,306 

7,645 

18,611 

5,632 

4,420 

10,614 

3,137 

2018ולביצוע 2019בהשוואה לתקציב 2020אומדן הכנסות שנת 

הצעת תקציב
2020

ביצוע צפי
2019

ביצוע
2018



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

מספר

אחוזיםסכוםאחוזיםסכוםסוג ההכנסהפרק

28.9%      26.7%20,306     19,011(כולל הנחות)ארנונה 11

0.0%            -0.0%           -אגרות12

19.5%      27.5%13,751     19,537מענקים19

0.7%           0.8%512          596שרותי תברואה21

0.0%            -0.0%           -ביטחון22

1.2%           1.4%855       1,005תכנון עיר הנדסה והיטלים23

0.0%             0.0%22            27משרד התחבורה24

0.0%            -0.0%           -תרבות25

1.7%        1.4%1,173          962הכנסות שונות26

29.1%      29.2%20,483     20,799חינוך31

2.1%        2.1%1,465       1,465תרבות, נוער32

8.3%        7.6%5,842       5,436רווחה34

0.8%           1.0%537          738קליטת העליה וצעירים36

0.0%            -0.0%           -מלוות ביוב47

1.4%        1.8%1,011       1,262השכרת מבנים48

0.3%           0.3%200          220ח"אג-תאגיד מים51

6.0%        0.1%4,208          103הכנסות אחרות59

100.0%      71,161100.0%70,365כ"סה

הכנסות   לפי פרקים

ח"באלפי ש

2020הצעת תקציב 2019צפי ביצוע 

8עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

גבית פיגוריםגביה שוטףה לגביה"סהנחותחיוב שנתישנה

201617,6343,70613,92813,174496ביצוע 

201718,0303,91614,11413,567344ביצוע 

201818,7434,07614,66714,060361ביצוע 

201919,0004,15014,85014,350350צפי 

202020,4754,47316,80215,483350תחזית 

ניתוח גביית ארנונה

ח"באלפי ש

2020 בתחילת שנת 5%בהנחה שתאושר עלייה שיקלית * 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2020תחזית 2019צפי 2018ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 

חיוב שנתי הנחות ה לגביה  "ס גביה שוטף גבית פיגורים

9עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

אחוזיםסכוםהנושאאחוזיםסכוםהנושא

22,22731.6%שכר22,33731.4%שכר

41,60459.1%פעולות42,82960.2%פעולות

4,4736.4%הנחות ארנונה4,1205.8%הנחות ארנונה

1250.2%הוצאות מימון1050.1%הוצאות מימון

1,9362.8%פרעון מלוות1,7702.5%פרעון מלוות

71,161100.0%70,365100.0%כ"סה

אחוזיםסכוםהנושאאחוזיםסכוםהנושא

36,94552.5%שרותים ממלכתיים36,79951.7%שרותים ממלכתיים

26,69637.9%שרותים מקומיים28,28139.7%שרותים מקומיים

4,7886.8%יתר שרותים4,3116.1%יתר שרותים

1,9362.8%פרעון מלוות1,7702.5%פרעון מלוות

71,161100.0%70,365100.0%כ"סה

2020הצעת תקציב 2019צפי ביצוע 

הוצאות לפי סוגים

ח"באלפי ש

2020הצעת תקציב 2019צפי ביצוע 

הוצאות לפי  יעדים

ח"באלפי ש

10עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

שכר כללי
פעולות כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה  

פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות

הוצאות מימון
הנחות בארנונה

כ הוצאות כולל מותנה"סה

שכר כללי
12%

פעולות כלליות
26%

שכר עובדי חינוך
17%

פעולות חינוך
24%

שכר עובדי רווחה
3%

פעולות רווחה  
9%

פרעון מלוות מים וביוב
0%

פרעון מלוות אחרות
3%

הוצאות מימון
0%

הנחות בארנונה
6%

התפלגות ההוצאות באחוזים

11עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

מספר

אחוזיםסכוםאחוזיםסכוםפרקי התקציבפרק

3,1814.5%2,9974.3%מינהל כללי61

1,8912.7%2,0242.9%מינהל כספי62

2550.4%3040.4%הוצאות מימון63

1,7702.5%1,9362.8%פרעון מלוות64

4,2736.0%4,2906.1%מוניציפאלי71

5420.8%6330.9%בטחון72

1,3661.9%1,3341.9%תכנון ובניין עיר73

6,4539.1%4,9957.1%(חשמל,גינון, כבישים)נכסים ציבוריים 74

4050.6%2050.3%אירועים75

3,0764.3%3,1534.5%השתתפויות76

29,02540.8%28,50840.5%חינוך81

3,1694.5%3,0744.4%תרבות ונוער82

9,12112.8%9,65413.7%רווחה וקליטה84

4210.6%5550.8%שרותי דת85

2,2433.2%2,4093.4%פנסיה 98

3,9705.6%4,2956.1%הנחות ארנונה 99

00.0%00.0%רים"העברה לתב99

71,161100.0%70,365100.0%כ"סה

הוצאות שכר ופעולות לפי נושאים

ח"באלפי ש

2020הצעת תקציב 2019צפי ביצוע 

12עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

13עמוד 

פרעון מלוות מים  פעולות רווחה  שכר עובדי רווחהפעולות חינוךשכר עובדי חינוךפעולות כלליותשכר כללי
וביוב

פ ובגין  "הוצאות חהוצאות מימון
שנים קודמות

8,173 

18,523 

12,126 

16,482 

1,928 

6,409 

1,936 

125 190 

2018ולביצוע 2019בהשוואה לתקציב 2020אומדן הוצאות לשנת  

הצעת תקציב
2020

ביצוע צפי
2019

ביצוע
2018



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

14עמוד 

מינהל  
כללי
4%

מינהל כספי
3%

הוצאות מימון
0%

פרעון מלוות
3%

מוניציפאלי
6%

בטחון
1%

תכנון ובניין עיר
2%

, כבישים)נכסים ציבוריים 
(חשמל,גינון

7%

אירועים
0%

4%

חינוך
41%

תרבות ונוער
4%

רווחה וקליטה
14%

שרותי דת
1%

פנסיה  
3%

הנחות ארנונה  
6%

רים"העברה לתב
0% התפלגות ההוצאות 

2020י פרקים לשנת "עפ



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

עלויות שכרמשרות' מסעלויות שכרמשרות' מסעלויות שכרמשרות' מסעלויות שכרמס משרות

הנהלה כללית6

              1.00721              1.00710              1.00640             1.00660נבחרים61

              3.35766              4.01910              4.01871             4.51874מנהל כללי61

              3.00678              2.00520              2.00520             2.00475מנהל כספי62

           7.352,165           7.012,140           7.512,0097.012,031כ"סה

שרותים מקומיים

               -0.00               -0.00               -0.50               0.5055תברואה71

              1.00147              1.00153              1.00150             1.00150שמירה וביטחון72

           5.251,108           6.941,140           6.881,325          7.881,272תכנון ובנין עיר73

           7.851,176           9.001,088           6.801,080             5.50945נכסים ציבוריים74

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00חגיגות וארועים75

              1.50209              1.50154              0.50130             0.50125שרותים עירוניים76

              1.00166              1.00165                1.0026               1.0071פיתוח כלכלי77

              1.50178              1.00120              1.00120             2.00230פיקוח עירוני78

           18.102,984           20.442,820           18.382,84817.682,831כ"סה
שרותים ממלכתיים

           71.618,916           73.619,089           71.618,736          58.968,267חינוך81

              2.00235              2.80315              3.80313             3.80492תרבות ונוער82

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00בריאות83

           12.432,179           13.102,138           11.452,039          11.451,869רווחה84

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00דת85

              1.00128              1.00125              1.50246             1.50241קליטה86

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00איכות הסביבה87

         87.0411,458         90.5111,667         75.7110,86988.3611,334כ"סה

מפעלים

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00מים91

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00נכסים 93

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00תחבורה94

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00מפעל ביוב97

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00אחרים98

               -0.00               -0.00               -0.00              -0.00כ"סה

           17.812,409           16.632,284           15.672,066          15.222,009פנסיה ופיצויים99

         130.2919,016         134.5918,911         128.7218,262        116.8217,735כ כללי"סה

.לנוכח הדינימיקה והשינויים התכופים בנושא השכר לא ניתן להסתמך על טבלה זו כבסיס מחייב: הערה חשובה

2020תקציב (צפי) 2019ביצוע  2017ביצוע 

שכר ומשרות לפי פרקים

2018ביצוע 

15עמוד 



מ קצרין.מ

2020הצעת תקציב  - 

16עמוד 

8,9169,089
8,7368,267

2,1792,1382,0391,869

7,921

7,6847,487
7,599

19,016
18,911

18,26217,735

2017-2020פילוח שכר על פני שנים 



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 

2019 

מאושר

צפי סיום 

תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

תקבולים
מיסים ומענק כללי

ארנונות

      15,833     14,861     13,630              14,421ארנונה כלליתעצמיותארנונה1111000100

           179          150          110                    115הנחות ארנונה מראשעצמיותארנונה1130000100

        4,295       4,000       3,970                 3,967הנחות ועדה ממיסים לפי חוקעצמיותארנונה1160000100
      20,306     19,011     17,710            18,503כ ארנונות"סה

מענקים

10,809109751097510614מענק כללי משרד הפניםממשלתימענק איזון1191000910

2191919גמל.ק/שיפוי פנסיה צוברתממשלתימענק אחר1191000913

3,2792,6632,5871,930מענק התישבות צעירהממשלתימענק אחר1192000913

1,02595811491149מענק מיוחד משרד הפניםממשלתימענק אחר1192000915

            -           -           -0פרס ניהול תקיןממשלתימענק אחר1192000916

37393939פיצוי אזרחים ותקיםממשלתימענק אחר1192000917

            -           -           -0מענק תכנית רב תחומיתממשלתימענק אחר1192100914

            -       2,768       17392,4822,000מענק מיוחד החלטת הממשלה ממשלתימענק אחר1192100915

            -           -           -0מענק תיאגוד תאגידי מיםממשלתימענק אחר1196000910

            -       2,000           -0תיקון עיוותים-הפנים.מענק מממשלתימענק אחר1197000910
      13,751     19,537     16,654            17,634הפנים.כ מענקים כלליים מ"סה

      34,057     38,548     34,364            36,137כ מיסים ומענק כללי"סה

שרותים מקומיים

תברואה ורישוי

259170170170הכנסות הטמנת אשפהעצמיותשירותים מקומיים1212300490

1442פינוי פסולת בנין תושבים' הכנעצמיותשירותים מקומיים1212300493

9886אגרת רשוי עסקיםעצמיותשירותים מקומיים1213200290

            -           -           -0קנסות רישוי עסקיםעצמיותשירותים מקומיים1213200291

            -           -           -5אגרת חיסון כלביםעצמיותשירותים מקומיים1214300450

            -           -           -0החזקת כלבים בכלביהעצמיותשירותים מקומיים1214300490

40           -           -0לכידת והובלה לכלביהעצמיותשירותים מקומיים1214300491

            -           -           -0ז באחזקת כלביה'השת מואעצמיותשירותים מקומיים1214300493

414294           -0הגנת הסביבה להטמנת פסולת. שיפוי מממשלתיאחר

            -           -           -30בדיקות משנה וטרינריותעצמיותשירותים מקומיים1214300690

            -           -           -0ז בפקידת וטרינ'מוא' השתעצמיותשירותים מקומיים1214300790
           512          596          182                 304כ תברואה ורישוי"סה

ביטחון

            -           -           -0ז'משא-הפנים.מממשלתיאחר1222100910

            -           -           -0ש'בשכר רב' השתממשלתיאחר1223000970

            -           -           -0ר מרכיבי ביטחון'הגמממשלתיאחר1227000970
            -           -           -                  -כ ביטחון"סה

תכנון ובנין עיר

521500500500אגרת רשיונות בניהעצמיותשירותים מקומיים1233100220

7151515קבלת מידע תכנון ובניהעצמיותשירותים מקומיים1233100223

300300300300מהיטלי השבחהעצמיותשירותים מקומיים1233100580

53404040קנסות תכנון ובניהעצמיותשירותים מקומיים1233100690

2571501500 לחוק101תיקון ממשלתיאחר1233100910
           855       1,005       1,005              1,138כ תכנון ובנין עיר"סה

תחבורה

29272722משרד התחבורה בטיחות בדרממשלתיאחר1244000990
             22            27            27                   29כ משרד התחבורה"סה

ניקוז כנרת
            -           -           -0הכנסות- ניקוז כנרת' השתתעצמיותשירותים מקומיים1245000790

            -           -           -                  -כ ניקוז כנרת"סה



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 
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תקציב 
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הצעת 

תקציב 

2020

שונות

3551אגרת עיקולים מתושביםעצמיותשירותים מקומיים1269000290

25151510החזר אגרות בית משפטעצמיותשירותים מקומיים1269000291

213101010- ו1אגרות הודעה עצמיותשירותים מקומיים1269000292

38404020דמי מכרזיםעצמיותשירותים מקומיים1269000491

29303030מגורי חיילות פרעון הלואעצמיותשירותים מקומיים1269000493

0500הכנסות חשמלעצמיותשירותים מקומיים1269000494

352100130230הכנסות שונותעצמיותשירותים מקומיים1269000690

165120146160אגרת שילוטעצמיותשירותים מקומיים1269000694

            -           -           -0משימוש שרותים ציבוריים' תקבעצמיותשירותים מקומיים1269000695

3430300תקורה מפעילויות 'הכנסעצמיותשירותים מקומיים1269000791

            -           -           -33בחירות ברשות המקומיתממשלתיאחר1269000910

7875163337הכנסות משרדי ממשלה שוניםממשלתיאחר1269100990

             75            93            2393ת/הכנסות משרד הפנים צוערממשלתיאחר1271000910

           150          150          151150הכנסות מחנייהעצמיותשירותים מקומיים1281000220

        1,023          812          673                 944כ הכנסות שונות"סה

        2,412       2,440       1,887              2,415כ שרותים מקומיים"סה

שרותים ממלכתיים

תקבולים למערך החינוך

חינוך קדם יסודי

גני ילדים

9121010 @41חובה - חובה .ח ט'אגעצמיותחינוך1312000220

66656565 @42רשות - חובה .ח ט'אגעצמיותחינוך1312000221

439101010חובה - ח גן חובה 'אגעצמיותחינוך1312000222

63506460רשות- ח גן חובה 'אגעצמיותחינוך1312000224

234200130130מהורי.מ הזנה גנים ג'יוחעצמיותחינוך1312000410

191,077100010421000ח עוזרות לגננות 'משהממשלתיחינוך1312000920

2,034210022502200מ גני טרום חובה'ח שכל'משהממשלתיחינוך1312000921

               9              9            910ח העשרה חינוך מיוחד גנים'משהממשלתיחינוך1312000923

            -           -           -0ח מפגעי בטיחות'משהממשלתיחינוך1312000925

            -           -           -0ח סייעות חוק שילוב'משהממשלתיחינוך1312000927

            -           -           -5860ח "קיזוז סל תרבות משהממשלתיחינוך1312000928

            -           -           -4ת גנים''מילעצמיותחינוך1312200420

        1,300       1,310       331,3471,300גננות עובדות מדינה ממשלתיחינוך1312200920

281260280280סייעות רפואיות-ח "משהממשלתיחינוך1312200921

           500          500          403500 והעשרה2ח סייעת "משהממשלתיחינוך1312200922

             10            10            1010י שיפוצי קיץ"גנממשלתיחינוך1312200923

           156          156י קייץ הורים"קייטנת גנעצמיותחינוך1312800420

             12            12י משרד החינוך"קייטנות גנממשלתיחינוך1312800920

               1              1            40110י 'מ גנ'הורים שכל'השתעצמיותחינוך1312300410
        5,743       5,849       5,527              5,548כ גני ילדים"סה

גן מועדון

               1              1            47220הורים גן מועדון 'השתעצמיותחינוך1312500410

           400          420          421300צהרון ניצניםעצמיותחינוך1312500412

            -           -           -0ח גן מועדון גננת"משהממשלתיחינוך1312500920

           120          120          144120י"ח תכנית ניצנים גנ"משהממשלתיחינוך1312500921
           521          541          440                 567כ גן מועדון"סה

גנים טיפוליים

בריכה טיפולית  

94252525ז גולן בריכה טיפולית'מוא'השתעצמיותחינוך1312600791

            -           -           -0בריכה טיפולית הכנסות מגופיםעצמיותחינוך1312600792
             25            25            25                   94כ בריכה טיפולית"סה



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 
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תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

גן טיפולי שפתי עפרוני

11999 הזנה51גן טיפולי שפתי עצמיותחינוך1312610224

10101010גן עפרוני- הוריםעצמיותחינוך1312610410

20202039ז'מוא' גן טיפול שפתי השתעצמיותחינוך1312610790

            -           -           -10נלוות.גן טיפולי שפתי הממשלתיחינוך1312610922

            -           -           -580א 'גן טיפולי שפתי יוחממשלתיחינוך1312610925

               1              1              142הצטיידות ממשלתיחינוך1312610927
             59            40            41                   55כ גן טיפולי שפתי"סה

 האלהPDDגן טיפולי 

517555הזנה -האלהDDPגן טיפולעצמיותחינוך1312620224

7997גן האלה-הוריםעצמיותחינוך1312620410

30303051ז'מוא'  השתDDPגן טיפולעצמיותחינוך1312620790

            -           -           -0ח"חומרים משהממשלתיחינוך1312620921

3124252523נלוות . הDDPגן טיפוליממשלתיחינוך1312620922

            -           -           -0שרותי היקף-גן טיפולי האלהממשלתיחינוך1312620926

               1              2              12הצטיידותממשלתיחינוך1312620927

             22            25            2225ח'משה-טיפולי האלה הזנהממשלתיחינוך1312620928

             30            30            3630חופשות לאוטיסטים-גן האלהממשלתיחינוך1312620929
           PDD128                 126          126          139כ גן טיפולי "סה

גן טיפולי דבורנית

               7              7              97הזנהעצמיותחינוך1312630224

10101010גן דבורנית- הורים עצמיותחינוך1312630410

2020200'מוא' צ השת'גן טיפול חטעצמיותחינוך1312630790

            -           -           -850צ חומרים'גן טיפולי חטממשלתיחינוך1312630921

            -           -           -580א 'צ יוח'גן טיפולי חטממשלתיחינוך1312630925

               1              2              12הצטיידותממשלתיחינוך1312630927
             18            39            39                   40כ גן טיפולי דבורנית"סה

גן טיפולי דקל

7101010הזנה-גן טיפולי דקלעצמיותחינוך1312640224

12101010מהורים-גן טיפולי דקלעצמיותחינוך1312640410

             35            20            2520גן טיפולי דקל-ז גולן'מוא'השתתעצמיותחינוך1312640790

               1              2              12ח"משה- הצטיידות ממשלתיחינוך1312640920

            -           -           -0חומרים גן דקל-ח ''משהממשלתיחינוך1312640921

            -           -           -0א''יוח.ע-158דקל -ח''משהממשלתיחינוך1312640925
             56            42            42                   45כ גן דקל"סה

גן טיפולי זוויתן

               5              5              65גן טיפולי זוויתן הזנהעצמיותחינוך1312650224

               7              7              67גבייה מהוריםעצמיותחינוך1312650410

0202064ז"השתתפות מואעצמיותחינוך1312650790

0200השתתפות משרד החינוךממשלתיחינוך1312650920

1גן זוויתן הצטיידות מממשלתיחינוך1312650927
              76              33              34                      13כ גן טיפולי זוויתן"סה

        6,637       6,695       6,274              6,490כ קדם יסודי"סה

תקבולים לחינוך יסודי

4620252525חובה -ס גמלא "ח בי'אגעצמיותחינוך1313200220

            -           -           -500-תשלומי הורים מרצוןעצמיותחינוך1313200222

27252525רשות יתרות.גמלא הורים תעצמיותחינוך1313200225

236300320300א הזנה גמלא הורים"יוחעצמיותחינוך1313200410

27303030ס יסודי''בי-אגרת תלמידי חוץעצמיותחינוך1313200430

91606060קרן קרב גמלא' השתעצמיותחינוך1313200440



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה
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תקציב 
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240505040ח שרתים  'משהממשלתיחינוך1313200920

10715171714ח מזכירים 'משהממשלתיחינוך1313200921

151011שכפול יסוד.ח א'משהממשלתיחינוך1313200922

            -           -           -0בחימום'ח הרשאות השת'משהממשלתיחינוך1313200923

171111110120120ח סייעות כיתתיות'משהממשלתיחינוך1313200924

            -           -           -2-ח הרשאות בחינוך"משהממשלתיחינוך1313200925

12151510ח סל תלמיד לעולה יס'משהממשלתיחינוך1313200926

               1            20            1854120תשלומי הורים חומרים עצמיותחינוך1313200927

57,158206200240240א 'ח גנים יוח'משהממשלתיחינוך1313200928

            -           -           -0שרותי תוכן,קשב'תוכ-ח 'משהממשלתיחינוך1313200929

4250484848מ 'ח שרתים יוח'משהממשלתיחינוך1313201922

4444א'ח אגרת שכפול יוח'משהממשלתיחינוך1313201923

39404035ח שיפוצי קיץ"משהממשלתיחינוך1313201924

4317181818מ 'ח מזכירים יוח'משהממשלתיחינוך1313201925

258250270270(חוק שילוב)ס ''סייעות צמודות ביממשלתיחינוך1313201929

0200(ניהול עצמי)פיצוי מזכירים ושרתים ממשלתיחינוך1313202921

           100          100          116100ח מסגרות קיץ'משהממשלתיחינוך1313202922

571-574/595471450440440ניהול עצמי גמלא - ח"משהממשלתיחינוך1313202923

1,100100010001000ח יום לימודים ארוך"הכנסות משהממשלתיחינוך1313202924

459151510רשות -ד 'ס ממ"ח בי'אגעצמיותחינוך1313210220

12101010@46חובה- ד 'ס ממ"ח בי'אגעצמיותחינוך1313210221

54505050קרן קרב דרכי נעם' השתעצמיותחינוך1313210440

41404040ס יסוד'סייעות חריגות ביממשלתיחינוך1313210921

571-574/595281250270250ד 'ניהול עצמי ממ- ח "משהממשלתיחינוך1313210922

0100ד"ח ממ"הרשאות משהממשלתיחינוך1313210925

             27            27            040מיוחד.אגרת תלמידי חוץ חעצמיותחינוך1313300290

            3815מינהל שונות- ח "משהממשלתיחינוך1311000920

               5              5           -0הכנסות עצמיות- חווה חקלאית עצמיותחינוך1313700490

106100110110חוות חקלאיות- ח''משהממשלתיחינוך1313700920
        3,283       3,385       3,280              3,439כ תקבולים לחינוך יסודי"סה

אולפנת קצרין

1313חוץ מרשויות.ת.אולפנה אעצמיותחינוך1315700430

37260000הכנסות אולפנה משוניםעצמיותחינוך1315700790

        4,700       4,700       4,1923,500הכנסות משרד החינוך אולפנהממשלתיחינוך1315700921

        4,713       4,713       4,100              4,564כ אולפנה"סה

שמירה מסודות

4693909595ט קצין בטחון'ח קב'משהממשלתיחינוך1317100921

407350410410משטרה/אבטחת מוסדות חינוךממשלתיחינוך1317100990
           505          505          500440כ שמירה במוסדות"סה

ה"הכנסות פסג

21822ה'הכנסות מצילומים פסגעצמיותחינוך1317200490

28101010ה'הכנסות מהשתלמויות פסגעצמיותחינוך1317200492

18101010ה''שימוש בחדרים ואמצעים פסגעצמיותחינוך1317200494

221271180200ה'פסג-ז גולן'מוא'השתעצמיותחינוך1317200790

1262612ה'ח פסג'משהממשלתיחינוך1317200920

23222211פסגה-ח שקל לשעה "משהממשלתיחינוך1317200924
           245          250          357                 293ה"כ הכנסות פסג"סה

י"הכנסות שפ

352505500510500 47י 'ח שפ'משהממשלתיחינוך1317300920

9131303030י הדרכה 'ח שפ'משהממשלתיחינוך1317300921

             50            50            1950שכ+השתל+ותק.י ק'ח שפ"משהממשלתיחינוך1317300922
           580          590          580                 555י"כ הכנסות שפ"סה
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רווחה חינוכית

183808080ח שחר רווחה חינוכית'משהממשלתיחינוך1317600921
             80            80            80                 183כ רווחה חינוכית"סה

מועדוניות

1191010הורים במועדונית אופק'השתעצמיותחינוך1317610411

242270250410360ח מועדוניות 'משהממשלתיחינוך1317610920

1מועדונית אופקעצמיותחינוך1317610921

5666הורים במועדונית תנופה'השתעצמיותחינוך1317611411
           376          426          265                 286כ מועדוניות"סה

קצין ביקור סדיר

45230200240150ם 'ח קבסי'משהממשלתיחינוך1317700920

63604848מניעת נשירה-ח''משהממשלתיחינוך1317700921
           198          288          260                 293ים"כ הכנסות קבס"סה

הסעות תלמידים  

93907070הורים הסעות ילדים'השתעצמיותחינוך1317800491

3972950970970ח הסעות תלמיד צפון'משהממשלתיחינוך1317800920

412,227190019001900מיוחד צ.ח הסעות ח'משהממשלתיחינוך1317800921

951151508585ח הסעות מורים צפון"משהממשלתיחינוך1317800922

01300ח הסעות מסגרות קיץ"משהממשלתיחינוך1317800924

59774650840840ח לווי הסעות מיוחד"משהממשלתיחינוך1317800923
        3,865       3,865       3,753              4,181כ הסעות"סה

תוכניות חוץ

               1              2              5202הורים שוחים רחוק 'השתעצמיותחינוך1317900420

            -           -           -0הכנסות תכנית ניצוצותעצמיותחינוך1317910423
               1              2              2                     0כ שוחים רחוק"סה

      20,483     20,799     19,391            20,784כ תקבולים למערך מהחינוך"סה

ספריה 

0222צילומים/איבוד/ספרים קנסעצמיותאחר1323000490

1222מנויים לספריה מתושבי חועצמיותאחר1323000690
               4              4              4                     0כ ספריה"סה

פרויקט אור

             60            60            12257הכנסות פרויקט אורממשלתיחינוך1324000920
             60            60            57                 122כ פרויקט אור"סה

ש"פינת חי מל

21192121ש'מל-ס גמלא 'ביעצמיותחינוך1326300222

12131212מלש- בדרכי נועם עצמיותחינוך1326300223

            -           -           -0הכנסות שונות פינת חיעצמיותחינוך1326300490
             33            33            32                   34ש"כ פינת חי מל"סה

תרבות נוער ספורט ובריאות

59606060נוער'מנהל יח' ח השתת"משהממשלתיחינוך1328100920

91088מטווח דמי שימושעצמיותאחר1329200650

650650650650מוקד רפואי- משרד הבריאות ממשלתיאחר1336100690

03700משרד הבריאות התפתחות הילדממשלתיאחר1336300940

325325325325מוקד רפואי- ז גולן "מואעצמיותאחר1336100791

0325325325יעדי סיוע מוקד רפואי- פיס ממשלתיאחר1336100792

            -           -           -0ז'נה-משרד הבריאותממשלתיאחר1336100940
        1,368       1,368       1,407              1,042כ תרבות נוער וספורט"סה



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 

2019 

מאושר

צפי סיום 

תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

        1,465       1,465       1,500              1,198כ תקבולים למערך תרבות ונוער"סה

רווחה

משרד הרווחה

8181,0501,0501,050שכר עובדי מחלקת רווחהממשלתירווחה1341000930

            -           -           -8מחשוב רפורמהממשלתירווחה1341001930

1191209290באלכוהו.ט/משפחה במצוקהממשלתירווחה1342200930

8101010השתת תושבים בשרותי רווחעצמיותרווחה1342400420

82902938טיפול בפרט ובמשפחהממשלתירווחה1342400930

2לשכות יעוץ לאזרחממשלתירווחה1343400930

603470287375מועדוניות/טיפול בילדממשלתירווחה1343500930

29202020פנימיות הכנסות הוריםעצמיותרווחה1343800490

406500320375עם הפנים לקהילה/ילדים בפנימיותממשלתירווחה1343800930

255300175225ילדים במעונות יוםממשלתירווחה1343900930

606500593630אחזקת זקנים במעונותממשלתירווחה1344300930

             30            30            6450קשישים בבתי אבותממשלתירווחה1344400451

191137137140סעוד/חמום/טיפול בזקןממשלתירווחה1344400930

75            60          57100שכונה תומכתממשלתירווחה1344410930

             15            20            010שרותים לניצולי שואהממשלתירווחה1344420930

261300279285מועדונים מועשריםממשלתירווחה1344500930

1,009900837900ממשל/סדור מפגרים במוסדממשלתירווחה1345100930

548539225ים'מעש/מפגרים במעוןממשלתירווחה1345200930

601008398שרותים תומכים למפגרממשלתירווחה1345300930

021423הדרכה לעיוורממשלתירווחה1346300930

            -           -           -0מכונים לראייה ירודהממשלתירווחה1346400930

509400450488אחזקת נכים בפנימיותממשלתירווחה1346500930

17253638תעסוקה מוגנת למוגבלממשלתירווחה1346600930

22020478230263278תוכניות לילג החריגממשלתירווחה1346700930

0211מרכזי אבחון ושיקום הכנממשלתירווחה1346800930

0000יתד תוכניות לצעיריםממשלתירווחה1346900930

21151523נערות במצו/נוער וצעיריםממשלתירווחה1347100930
        5,429       4,839       5,416              5,657כ רווחה"סה

עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים

215222220170לבטחון פנים.המ-עיר ללא אלימותממשלתיאחר1347200990

            -           -           -0השתתפויות אחריםעצמיותאחר1347300490

34104910סיירת הורים/בסמים שונות.ל מ.הרממשלתיאחר1347300792

03000שכר-בסמים.הרשות למממשלתיאחר1347300794

04000פעילות-בסמים.הרשות למממשלתיאחר1347300795

22353535טיפול בהתמכרויותממשלתירווחה1347300930

            -           -           -0השתתפויות אחרות מלחמה בסמיםעצמיותאחר1347300990

            -           -           -0קרו חילוט מלחמה בסמיםממשלתיאחר1347300991

87000לכידות חברת/עבודה קהילממשלתירווחה1348200930

1265090משרד העבודה' חוסן הכממשלתירווחה1348200931

861826התנדבות בקהילה'פעממשלתירווחה1348300930

83          225          231180צרכים מיוחדים לעוליםממשלתירווחה1349000930
           414          597          593                 644כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים"סה

מרכז צעירים

            -           -           -0מרכז צעירים משתתפיםעצמיותאחר1361000420

            -           -           -0משרד הקליטה- מרכז צעירים ממשלתיאחר1361000490

           237          237          0235נגב גליל מרכז צעירים' השתתממשלתיאחר1361000750

           187          187           -0שיוויון חברתי מרכז צעירים' השתתממשלתיאחר1361000751

            -          200           -0הפעלת קהילת סטודנטיםממשלתיאחר1361000990
           424          624          235                  -כ מרכז צעירים"סה

קליטה



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 

2019 

מאושר

צפי סיום 

תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

             30            31           -0בהסעות'השת-קליטהממשלתיאחר1369000690

1391508383משרד הקליטה ועלייהממשלתיאחר1369000950
           113          114          150                 139כ קליטה"סה

איכות הסביבה

206150150150תאגיד-מיחזור' השתעצמיותאחר1371000792
           150          150          150                 206כ איכות הסביבה"סה

      28,477     28,588     27,435            28,628כ שרותים ממלכתיים"סה

הכנסות שונות

5210יתרות גביה-מים מתושביםעצמיותאחר1413100210

            -           -           -301הכנסות אחרות ממיםעצמיותאחר1413300690

50304040סטודנטים- הכנסות שכד עצמיותאחר1432000640

104100100100מסחרי.ד מבנים מ'שכעצמיותאחר1433000642

271088ד גנים ומעונות'שכ'הכנעצמיותאחר1433000644

53525252מכינה קדם צבאית-ש 'דמעצמיותאחר1433000645

             30            30            3131ס גמלא''שכד מבנה ביעצמיותאחר1433000646

             76            76            7676שכירות מבנים מוזיאוןעצמיותאחר1433000647

             20            20            2020שכירות משרד וטרינרעצמיותאחר1433000648

568600850600דמי שכירות אתר אנטנותעצמיותאחר1435000690

40454545אגרת שוקעצמיותאחר1437000290

621504040הכנסות מנכסים אחריםעצמיותאחר1439000690

            -           -           -0אגרת ביובעצמיותאחר1472000210

382100100100הכנסות שנים קודמותעצמיותאחר1510000510

2,000העברה מקרן עודפים תקציב רגילממשלתיאחר

20522-הכנסות ריביתעצמיותאחר1511000660

18627/67141511ריבית ניע חן עצמיותאחר1511000661

            -           -            045פיקוח פרוייקטיםעצמיותאחר1591900590

        2,000הלוואה לאיזון עצמיותאחר

           105           -            90הכנסות מגופים נתמכיםעצמיותאחר

359300220200ח התנור'הכנסות אגעצמיותאחר1591900690

            -           -           -0הכנסות מקרן תאגוד מותנהעצמיותאחר1591900691
        5,419       1,585       1,671              2,071כ הכנסות שונות"סה

    70,365    71,161    65,357          69,251כ תקבולים"סה

תשלומים

מנהל כללי

784710710721שכר ראש הרשותשכר כללילשכה1611100100

3555אירוח ומתנות ראש רשותפעולות כלליותלשכה1611100511

1333רשות.לינות נסיעות רפעולות כלליותלשכה1611100512

            -0           -0השתלמויות נבחריםפעולות כלליותלשכה1611100520

21282828רכב ראש המועצהפעולות כלליותלשכה1611100530

60667070מועצה ליסינג.רכב רפעולות כלליותלשכה1611100532

11           -1פלאפון ראש הרשותפעולות כלליותלשכה1611100541
           828          817          812                 870כ הוצאות ראש רשות"סה

מבקר פנים

95959598שכר מבקר פנים ברשותשכר כללילשכה1612000100
             98            95            95                   95כ מבקר פנים"סה

מזכירות   

671610640668(ל"כולל מנכ)שכר מזכירותשכר כללילשכה1613000100

107781750שכר ריכוז ממתנדביםשכר כללימתנס1613000101

               4555רהוט והחזקתופעולות כלליותלשכה1613000450

             36303030ציוד משרדי מתכלהפעולות כלליותלשכה1613000460



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 

2019 

מאושר

צפי סיום 

תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

             47454545צרכי צילוםפעולות כלליותלשכה1613000470

             32303030צרכי כיבודפעולות כלליותלשכה1613000511

               1555אירוח מועצהפעולות כלליותלשכה1613000512

               1111מנויים עיתונים וספריםפעולות כלליותלשכה1613000520

             34303030רכב מזכיר ליסינגפעולות כלליותלשכה1613000531

             28252525שוט' רכב מזכיר דלק והוצפעולות כלליותלשכה1613000532

           138120120120דואר וטלפוןפעולות כלליותלשכה1613000540

           124120120120שרות אחזקת מחשביםפעולות כלליותלשכה1613000742

             57505050אינטרנטפעולות כלליותלשכה1613000743

             5101010הסעות שונותפעולות כלליותלשכה1613000752

             17102525הוצאות שונותפעולות כלליותלשכה1613000780

             66666פעילות מתנדביםפעולות כלליותלשכה1613000781

           88100100100קידום מעמד האישהפעולות כלליותלשכה1613000782

             10303030רכש ציוד יסודפעולות כלליותלשכה1613000930

             30202020רכישת תוכנות ורשיון מחשפעולות כלליותלשכה1613000931

             27343434הוצאות פלאפון פעולות כלליותלשכה1613100540
        1,414       1,501       1,359              1,464כ מזכירות"סה

שונות מנהל כללי

             36505050השתלמויות עובדיםפעולות כלליותלשכה1615000520

               3555מיכון ואוטומציהפעולות כלליותלשכה1615000570

               0222איבחונים למועמדיםפעולות כלליותלשכה1615000580

             83909090שי לחגיםפעולות כלליותלשכה1615000581

           95120120120דמי חברפעולות כלליותלשכה1616000580

            -0           -0(ת'ללא תר)יעוץ אירגוני פעולות כלליותלשכה1616000750

            -0           -0ת"יעוץ אירגוני תרפעולות כלליותלשכה1616000751

             2020           -0ליווי מכרזיםפעולות כלליותלשכה1616000752

           120120          109120הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי'השתפעולות כלליותלשכה1616000830

           360155          248220ריטיינריעוץ משפטי פעולות כלליותלשכה1617000750

             095           -הוצאות משפטיות שונותפעולות כלליותלשכה

23סדרנים/שכר בחירות ברשותפעולות כלליותלשכה1619000100

            -1           -69בחירות ברשות המקומיתפעולות כלליותלשכה1619000780

            -0           -5-28%יובל .מזכירות הבראה ומפעולות כלליותלשכה1619999399
           657          768          607                 662כ שונות מנהל כללי"סה

        2,997       3,181       2,873              3,091כ מנהל כללי"סה

מנהל כספי

גזברות

503520520678שכר גזברותשכר כלליגזברות1621100100

0111נסיעות גזברותפעולות כלליותגזברות1621100510

41404050רכב גזבר ליסינגפעולות כלליותגזברות1621100531

24303020שוטפ' רכב גזבר דלק והוצפעולות כלליותגזברות1621100532
           749          591          591                 568כ גזברות"סה

ש וגביה"הנהח

214200200200מיכון ותחזוקת מחשבפעולות כלליותגזברות1621300570

533500500455הנהלת חשבונות קבלניפעולות כלליותגזברות1621300750

587600600620גבית ארנונה- שכט פעולות כלליותגזברות1623100750

        1,275       1,300       1,300              1,335ש וגביה"כ הנהח"סה

הוצאות מימון

1329595100עמלות והוצאות בנקיםהוצאות מימוןגזברות1631000610

116110150179הנחת ארנונה מראשהנחות בארנונהגזברות1631000860

             1025           -22ריבית משיכות יתר והלוואהוצאות מימוןגזברות1632000620

            -0           -0ל'ה ובט'ריבית מהוצאות מימוןגזברות1634000640
           304          255          205                 269כ הוצאות מימון"סה



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 

2019 

מאושר

צפי סיום 

תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

פרעון מלוות

0164600פרעון מלוות כולל נטופרעון מלוות אחרותגזברות1649100690

1,768014501586פרעון ברוטו קרן אחריםפרעון מלוות אחרותגזברות1649100691

2950270290אחרים-פרעון ברוטו ריביתפרעון מלוות אחרותגזברות1649100692

6205060אחרים-פרעון ברוטו הצמדהפרעון מלוות אחרותגזברות1649100693
        1,936       1,770       1,646              2,125כ פרעון מלוות"סה

        4,264       3,916       3,742              4,298כ מנהל כספי"סה

        7,261       7,097       6,615              7,388כ מנהל"סה

שרותים מקומיים

שרותי ניקיון

99197311571,157נקוי רחובות קבלניפעולות כלליותמוניציפאלי1712200750

300100190100טיאוט מכניפעולות כלליותמוניציפאלי1712200752

03           -1גרירה ואחסנת רכבים גרוטאותפעולות כלליותמוניציפאלי1712200753

1,1431,14012401,240פנוי אשפה קבלניפעולות כלליותמוניציפאלי1712300750

7651,26011401,140פסולת מוצקה/הטמנת אשפהפעולות כלליותמוניציפאלי1712300771

2333נקוי חצרות ומגרשים בעירפעולות כלליותמוניציפאלי1712400750

               66              46מים-שרותים ציבוריםפעולות כלליותמוניציפאלי1712500432

70707070נקיון-שרותים ציבוריםפעולות כלליותמוניציפאלי1712500750

            -0           -0רכישת אשפתוניםפעולות כלליותמוניציפאלי1712500930
        3,719       3,806       3,552              3,275כ ניקיון"סה

וטרינר  

00           -0שכר עוזרת וטרינרשכר כללימוניציפאלי1714200100

11           -3וטרינר.אחזקה מפעולות כלליותמוניציפאלי1714200420

010           -עיקור וסירוס חתוליםפעולות כלליותמוניציפאלי1714200421

11011018360ז גולן'וטרינר מול מואפעולות כלליותמוניציפאלי1714200780
             71          184          110                 113כ הוצאות וטרינריה"סה

כלביה

00           -0שכר לכידות והובלה לכלביהשכר כללימוניציפאלי1714300101

            -0           -0מזון לכלביהפעולות כלליותמוניציפאלי1714300780

240           -0לכידה והובלה לכלביהפעולות כלליותמוניציפאלי1714300781

99           -8כלביה- אחזקה ושונותפעולות כלליותמוניציפאלי1714300782

00           -0חיסוניםפעולות כלליותמוניציפאלי1714300783

025מאגר גנטי כלביםפעולות כלליותמוניציפאלי1714300784

00           -0תחזוקת כלבייהפעולות כלליותמוניציפאלי1714300785
             34            33           -                     8כ כלביה"סה

תברואה מונעת

53556262הדברת מזיקים קבלניתפעולות כלליותמוניציפאלי1715300750

0222לכידת נחשיםפעולות כלליותמוניציפאלי1715300751

0777צייד חזיריםפעולות כלליותמוניציפאלי1715300752
             71            71            64                   53כ תברואה מונעת"סה

ביטחון וכיבוי אש

00           -0שכר מזכירה בטחוןשכר כלליביטחון1721000100

55525נגררים וגנרטוריםפעולות כלליותביטחון1721000733

1222מים וחשמל שיטור קהילתיפעולות כלליותביטחון1722100430

98810ז'הוצאות שונות משאפעולות כלליותביטחון1722100780

154160153147צ'שכר רבששכר כלליביטחון1723000101

333170170170'דמ+אחזקת מקלטים ומחסניםפעולות כלליותביטחון1723000420

8101070אחזקת מבנהפעולות כלליותביטחון1723000421

            -0           -0בטוחי ציודפעולות כלליותביטחון1723000440
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            -0           -0פלאפון בטחוןפעולות כלליותביטחון1723000540

            -0           -0שונותפעולות כלליותביטחון1723000780

               05           -בטיחות בעבודה הדרכותפעולות כלליותביטחון

             4747            4847א ארצי'השתת הגפעולות כלליותביטחון1723000811

             515              55שרותי כיבוי אשפעולות כלליותביטחון1724000760

            -0           -0אגוד ערים כיבוי אשפעולות כלליותביטחון1724100830

            -0           -0ח ציוד'מלפעולות כלליותביטחון1726100740

            -0           -0אחזקת תאורת בטחוןפעולות כלליותביטחון1727000431

             6060            6060צריכת חשמל תאורת בטחוןפעולות כלליותביטחון1727000432

             3030            2430רכב בטחון מועצהפעולות כלליותביטחון1727000530

               22              22קשר בטחוןפעולות כלליותביטחון1727000540

             5050            1450רסוסי שטחים טרום נביטהפעולות כלליותמוניציפאלי1727000750

            -0           -0אחזקת כבישי ביטחוןפעולות כלליותביטחון1727000751
           633          542          549                 662כ ביטחון וכיבוי אש"סה

הנדסה

1,2551,01511401,108שכר מינהל הנדסהשכר כלליהנדסה1731000100

41353535רכב המהנדס ליסניגפעולות כלליותהנדסה1731000531

21303030שונות/רכב מהנדס דלקפעולות כלליותהנדסה1731000532

3333הנדסה-ארכיון' הוצפעולות כלליותהנדסה1731000580

3333ציוד יסודי הנדסהפעולות כלליותהנדסה1731000930

             5050            1350שונות' תכנון עיר הוצפעולות כלליותהנדסה1732100780

            -0           -0שונות' תכנון עיר הוצפעולות כלליותהנדסה1732100781

            -0           -0היטלי השבחה-שמאותפעולות כלליותהנדסה1733100750

3555דמי חבר וספרות מקצועיתפעולות כלליותהנדסה1733200520

GIS47555555- תוכנות מחשב ופעולות כלליותהנדסה1733200521

            -0           -0פרסומי ועדה מקומיתפעולות כלליותהנדסה1733400550

22252525יעוץ משפטי הועדה לתכנוןפעולות כלליותהנדסה1733400751

0202020טיפול בתיק נכסיםפעולות כלליותהנדסה1733400780

        1,334       1,366       1,241              1,409כ הנדסת הרשות"סה

מנהל מחלקה מוניציפאלית

463465484500מזכירה+שכר מונציפלישכר כללימוניציפאלי1740000100

0111ספרות מקצועיתפעולות כלליותמוניציפאלי1740000522

36353535רכב מונציפלי ליסינגפעולות כלליותמוניציפאלי1740000531

23252525שוטפות' רכב מונציפלי דלק והוצפעולות כלליותמוניציפאלי1740000532

           561          545          526                 522כ מנהל מונוציפאלי"סה

מחלקה מוניציפאלית

0060184שכר מוקד ערונישכר כללימוניציפאלי1740000103

302001717'מוקד עירוני'פעולות כלליותמוניציפאלי1740000541

5777פעילות תרבות הדיורפעולות כלליותמוניציפאלי1740000780

359230284231שכר עובדי אחזקהשכר כללימוניציפאלי1741000100

00           -0שכר רכז גינון ותברואהשכר כללימוניציפאלי1741000103

30303535מסחרי.תחזוקת מזרקה מפעולות כלליותמוניציפאלי1741000424

34303030אחזקת רכב מונציפליתפעולות כלליותמוניציפאלי1741000530

36404040חומרים וציוד שוטףפעולות כלליותמוניציפאלי1741000720

0505ביגודפעולות כלליותמוניציפאלי1741000721

            -0           -0רכישת רכב וציודפעולות כלליותמוניציפאלי1741000930

           549          473          542                 493כ מחלקה מוניציפאלית"סה

        1,110       1,018       1,068              1,015כ אגף מוניציפאלי"סה

קניין

270260260261שכר קניןשכר כללילשכה1741100100

           261          260          260                 270כ רכש"סה
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אחזקת דרכים ומדרכות

32404050תחזוקת דרכים מדרכות ומעקותפעולות כלליותמוניציפאלי1742000750

8151540החלפת גופי תאורה ושונותפעולות כלליותמוניציפאלי1743000720

104120120120תחזוקת תאורת רחובותפעולות כלליותמוניציפאלי1743000750

252260260260תאורת רחובות חשמלפעולות כלליותמוניציפאלי1743000771

15303232בטיחות בדרכיםפעולות כלליותמוניציפאלי1744000750

6101010תמרורים ושילוט רחובותפעולות כלליותמוניציפאלי1744100720

15252515מים ואחזקה נחל בתרא,חשמלפעולות כלליותמוניציפאלי1745000750

11911989119רשות הניקוז)אגרת ניקוז פעולות כלליותמוניציפאלי1745000780

22151533נקיון תעלות ניקוזפעולות כלליותמוניציפאלי1745500780

           679          606          634                 573כ אחזקה"סה

גינון

15202020שתילות וחומרים לגינוןפעולות כלליותמוניציפאלי1746000720

1,1511,10012001,200גינון עבודות קבלניותפעולות כלליותמוניציפאלי1746000750

            -0           -0יעוץ ופיקוחפעולות כלליותמוניציפאלי1746000752

50505050הסכם אחריות ושירות השקיפעולות כלליותמוניציפאלי1746000754

540500500550מים גינוןפעולות כלליותמוניציפאלי1746000760

        1,820       1,770       1,670              1,757כ גינון"סה

מוסדות דת

             1010           -46אחזקת בתי כנסתפעולות כלליותלשכה1748000781

            -0           -0כ תימני'ד בי'שכפעולות כלליותלשכה1748000782

             10            10           -                   46כ מוסדות דת"סה

ארועים וטקסים

1324010020יום העצמאותפעולות כלליותמתנס1751000780

2102020דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצריןפעולות כלליותלשכה1751000781

2002020מוזיאון חוצות/תערוכת רחובפעולות כלליותמתנס1752000781

176015030יום חגיגות לקצריןפעולות כלליותמתנס1752000782

9950100100אירועים שוניםפעולות כלליותלשכה1752000783

14151515תמלוגים להשמעת מוסיקה ופעולות כלליותלשכה1752000786

           205          405          105                 462כ ארועים וטקסים"סה

דוברות ומידע

140110125152שכר דובר הרשותשכר כללידוברות1762000100

            -0           -0דלק והוצאות שוטפות- רכב דובר פעולות כלליותדוברות1762000530

            -0           -3רכב דובר ליסינגפעולות כלליותדוברות1762000531

22010014580פרסום מודעות בעתוניםפעולות כלליותדוברות1762000552

1101210חשיפה תקשורתיתפעולות כלליותדוברות1762000553

0555תיעוד וצילומיםפעולות כלליותדוברות1762000554

2101010מידע לציבור שילוט וחומר פרסומיפעולות כלליותדוברות1762000557

21131616שכר קבלני תרגומיםפעולות כלליותדוברות1762000751

1111הוצאות הדובר שונותפעולות כלליותדוברות1762000780

5555קשר עם התושבפעולות כלליותדוברות1762000782

15101625פרסום מכרזיםפעולות כלליותדוברות1762001553

           304          335          264                 407כ דוברות ומידע"סה

חקר הגולן

            -0           -0תכנון אסטרטגיה-מכון חקרפעולות כלליותלשכה1762100773

227140140140ארכיון הגולן-מכון חקרפעולות כלליותלשכה1762100774

128440תמיכה לחקר הגולן פעולות כלליותלשכה1762100821

           140          144          144                 355כ חקר הגולן"סה

שרותים שונים

            -0           -0ועד עובדיםפעולות כלליותלשכה1765200780

114606060תמיכה בעמותת רווחהפעולות כלליותלשכה1765211828
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340290290290ביטוחפעולות כלליותלשכה1767000440

32232323ייעוץ ביטוחפעולות כלליותלשכה1767000450

44505060השתתפות עצמיתפעולות כלליותלשכה1767000460

12151515הוצאות עודפותפעולות כלליותלשכה1769000580

2957שכר לשכת אוכלוסיןשכר כללילשכה1761000100

165166          25124שכר צוערשכר כללילשכה1771000100

            -0           -0פיתוח ושיווק תיירותפעולות כלליותלשכה1771000750

90909090חשמל אזור תעשיהפעולות כלליותמוניציפאלי1772000431

757070100מים גינון אזור תעשיהפעולות כלליותמוניציפאלי1772000432

226100100100גינון אזור תעשיהפעולות כלליותמוניציפאלי1772000750

127120120178שכר פקח עירונישכר כללימוניציפאלי1781000100

            -0           -0שכירת רכב פיקוחפעולות כלליותמוניציפאלי1781000530

9303030דלק רכב פיקוחפעולות כלליותמוניציפאלי1781000531

184150150150תוכנה ושירותי חניהפעולות כלליותמוניציפאלי1781000780

        1,319       1,192       1,122              1,279כ שרותים שונים"סה

      11,710     11,742     10,783            11,684כ שרותים מקומיים"סה

שרותים ממלכתיים

חינוך  

מנהל חינוך

745805900834שכר חינוך מנהלשכר חינוךחינוך1811000100

00           -0שכר העשרה שכר חינוךחינוך1811000104

129918ס וגנים"דמי שתייה עובדי חוץ ביהפעולות חינוךחינוך1811000510

7255ארוח וכיבוד חינוךפעולות חינוךחינוך1811000511

54454545חינוך ליסינג.רכב מפעולות חינוךחינוך1811000532

19202020שוטפ'רכב מנהל חינוך הוצפעולות חינוךחינוך1811000533

            -0           -0פרסום חינוךפעולות חינוךחינוך1811000550

981010שי לבוגריםפעולות חינוךחינוך1811000560

               195              84שונותפעולות חינוךחינוך1811000561

4555בנות שרות לאומי פעולותפעולות חינוךחינוך1811000580

            -0           -0יעוץ וליווי כלכלי חינוךפעולות חינוךחינוך1811000753

8290124125חוץ.אגרה בין רשויות תפעולות חינוךחינוך1811000780

            -0           -22יעוץ תכניות ויוזמות חינפעולות חינוךחינוך1811000781

           97110            2750פרוייקטים חינוכיים מיוחדיםפעולות חינוךחינוך1811000782

351010הנחות אגרות תלמידי חוץפעולות חינוךחינוך1811000850

        1,187       1,244       1,043                 993כ מנהל חינוך"סה

חינוך קדם יסודי

מנהל חינוך קדם יסודי

174180180191שכר רכזת גניםשכר חינוךחינוך1812100100

           191          180          180                 174כ מנהל חינוך קדם יסודי"סה

גני ילדים כללי

1,4711,69016901,587שכר עוזרות גננותשכר חינוךחינוך1812200100

146290290394שכר סייעות צמודות גניםשכר חינוךחינוך1812200101

145245245136א'שכר גנים יוחשכר חינוךחינוך1812200103

260325240163שכר סייעות רפואיותשכר חינוךחינוך1812200104

440270300394שכר סייעת שניהשכר חינוךחינוך1812200105

474500530439שכר מחליפות עוזרו לגננושכר חינוךחינוך1812200200

44455160י"תחזוקת מבנים ונקיון גנפעולות חינוךמוניציפאלי1812200420

05535חול לגני ילדיםפעולות חינוךמוניציפאלי1812200422

81100100100חשמל ומים גניםפעולות חינוךחינוך1812200430

30333333חומרי ניקויפעולות חינוךחינוך1812200431

10101010תקשורת גניםפעולות חינוךחינוך1812200540

68707070הוצ גניםפעולות חינוךחינוך1812200720

            -0           -0ד הוצאות"גן חבפעולות חינוךחינוך1812200721
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268250250250ניב בטחון-אבטחה גניםפעולות חינוךחינוך1812200750

16161616תוכנות מחשב לגני ילדיםפעולות חינוךחינוך1812200753

            -0           -0קיזוז סל תרבותפעולות חינוךחינוך1812200760

332,8402,50029502,950גננות עובדות מדינה שכר חינוךחינוך1812200770

54606060סל תרבות וטיולים גניםפעולות חינוךחינוך1812200771

463178140165140ח 'הזנה משה-יוחאפעולות חינוךחינוך1812200780

0303030ציוד ראשוני ומרכיב העשרהפעולות חינוךחינוך1812200781

36353535תקשוב קיזוז רשויות.ת- ח"משהפעולות חינוךחינוך1812200782

31ציוד ראשוני ומרכיב העשרהפעולות חינוךחינוך1812200783

1222ציוד יסודיפעולות חינוךחינוך1812200930

        6,905       7,072       6,616              6,594כ גני ילדים כללי"סה

מועדוניות וצהרונים

            -0           -0ת''שכר גן מועדון מילשכר חינוךחינוך1812500102

123130220289שכר צהרון ניצניםשכר חינוךחינוך1812500100

0444מזון גן מועדוןפעולות חינוךחינוך1812500720

6666הוצאות גן מועדוןפעולות חינוךחינוך1812500780

            -5           -4390ת'פנימיות יום מילפעולות חינוךחינוך1812500781

             3030          119150צהרון ניצניםפעולות חינוךחינוך1812500782

           329          265          290                 248כ מועדוניות וצהרונים"סה

גנים טיפוליים

גן טיפולי שפתי עפרוני

161130130125שכר גן טיפולי שפתישכר חינוךחינוך1812610100

            -0           -0א''יוח-שכר שפתישכר חינוךחינוך1812610102

20151815גן טיפולי שפתי חשמל מיםפעולות חינוךחינוך1812610430

               22              22גן טיפולי שפתי טלפוןפעולות חינוךחינוך1812610540

14151515גן טיפולי שפתי רכיבה ושחיהפעולות חינוךחינוך1812610750

             2020            1320אחר' גן טיפולי שפתי הוצפעולות חינוךחינוך1812610751

2333יסודי.גן טיפולי שפתי צפעולות חינוךחינוך1812610930

            -0           -2גן טפולי שפתי הרשאותפעולות חינוךחינוך1812610931

           180          188          185                 214כ גן טיפולי שפתי"סה

 האלהPDDגן טיפולי 

DDP230245245254שכר גן טיפולי שכר חינוךחינוך1812620100

16131313 חשמל מיםDDPגן טיפולי פעולות חינוךחינוך1812620430

2222 טלפוןDDPגן טיפולי פעולות חינוךחינוך1812620540

11131315 רכיבה ושחיהDDPגן טיפולי פעולות חינוךחינוך1812620750

13151515 הוצאות אחרותDDPטיפולי פעולות חינוךחינוך1812620751

DDP28253030הזנה גן האלה פעולות חינוךחינוך1812620780

2333 ציוד יסודDDPגן טיפולי פעולות חינוךחינוך1812620930

0233 הרשאותPDDגן טיפולי פעולות חינוךחינוך1812620931

           PDD304                 318          324          335כ גן "סה

גן טיפולי דבורנית

118120120128שכר גן  דבורניתשכר חינוךחינוך1812630100

             1010            1210חשמל ומים גן דבורניתפעולות חינוךחינוך1812630430

               22              12טלפון גן דבורניתפעולות חינוךחינוך1812630540

             2020            1920רכיבה- גן דבורניתפעולות חינוךחינוך1812630750

             1313            1313גן דבורנית הוצ אחרותפעולות חינוךחינוך1812630780

               33              03גן דבורנית ציוד יסודיפעולות חינוךחינוך1812630930

               11              01גן דבורנית הרשאותפעולות חינוךחינוך1812630931

           177          169          169                 163כ גן טיפולי דבורנית"סה

גן טיפולי דקל 

166125125180שכר גן דקלשכר חינוךחינוך1812640100

               66              36חשמל ומים'הוצ-גן דקלפעולות חינוךחינוך1812640430
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               22              02טלפון' הוצ-גן דקלפעולות חינוךחינוך1812640540

             2020            1920רכיבה- גן דקלפעולות חינוךחינוך1812640750

             1515            1115שונות'הוצ-גן טיפולי דקלפעולות חינוךחינוך1812640780

               33              13ציוד יסודי-גן דקלפעולות חינוךחינוך1812640930

               11              01גן דקל-הרשאותפעולות חינוךחינוך1812640931

           227          172          172                 200כ גן טיפולי דקל"סה

גן טיפולי זוויתן

122201          172110שכר גן זוויתןשכר חינוךחינוך1812650100

0101010הוצאות חשמל ומיםפעולות חינוךחינוך1812650430

0222הוצאות טלפוןפעולות חינוךחינוך1812650540

1615            1416רכיבהפעולות חינוךחינוך1812650750

1212            1112גן זוויתן הוצאות שונותפעולות חינוךחינוך1812650780

               33              13גן זוויתן ציוד יסודיפעולות חינוךחינוך1812650930
           243          165          153                 198כ גן טיפולי זוויתן"סה

293636י"שכר קייטנת קיץ גנשכר חינוךחינוך1812800100

00138140י קייץ הוצאות שונות"קייטנות גנפעולות חינוךחינוך1812800780

           250310          228261250גנים /קרן קרב ישוביםפעולות חינוךחינוך1812900780

           486          424          250                 290כ קרן קרב גנים"סה

        9,072       8,959       8,333              8,385כ חינוך קדם יסודי"סה

חינוך יסודי

ממלכתי גמלא

557410566541שכר מזכירה ושרתשכר חינוךחינוך1813200100

             410           -10שכר תגבור כיתותשכר חינוךחינוך1813200103

1538017567ס'סייעות צמודות בהשכר חינוךחינוך1813200105

10587            8480שכר סייעות בחינוךשכר חינוךחינוך1813200112

           270270          235220ס גמלא קבלני"נקיון ביפעולות חינוךחינוך1813200750

           360275          384360הזנה גמלאפעולות חינוךחינוך1813200756

             213434חיוב משונים-סייעות צמודותפעולות חינוךחינוך1813200760

           586586          570568סל תלמידיםפעולות חינוךחינוך1813200770

            -0           -0מועצה'השתת-קרן קרב גמלאפעולות חינוךחינוך1813200781

             1515            1215סל תלמיד לעולהפעולות חינוךחינוך1813200782

               43              33ס מניעת אלימות'מנבפעולות חינוךחינוך1813200784

             2525            3725ש'מל- ס גמלא 'ביפעולות חינוךחינוך1813200786

            -0           -0ח הרשאות בחינוך'משהפעולות חינוךחינוך1813200789

           159160            11615'מסגרות קיץ הוצ-ח"משהפעולות חינוךחינוך1813201780

57330שכר רצועת הארכהשכר חינוךחינוך1813202100

        10001,000       1,0001,000יום לימודים ארוךפעולות חינוךמתנס1813202782

           120120          117110ח קרן קרב גמלא'משהפעולות חינוךחינוך1813201782

        3,192       3,456       2,886              3,357כ ממלכתי"סה

דרכי נעם- ממלכתי דתי 

265270270247ד'שכר אב בית ומזכירה ממשכר חינוךחינוך1813210101

6560500ס נועם'שכר סייעות בישכר חינוךחינוך1813210102

            -0           -0שיפו'שכר נערים בקייץ עבשכר חינוךחינוך1813210103

            -0           -0ציוד מתכלהפעולות חינוךחינוך1813210460

            -0           -0טלפוןפעולות חינוךחינוך1813210540

             1515           -1ד'שונות ממפעולות חינוךחינוך1813210730

           210210          230200ד'נקיון קבלני ממפעולות חינוךחינוך1813210751

           110110          107100ד 'ס ממ'אבטחת ביפעולות חינוךחינוך1813210760

            -0           -0ד"סל תרבות ממפעולות חינוךחינוך1813210780

             7575            2227775ד 'ס ממ'קרן קרב ביפעולות חינוךחינוך1813210781

               55              65תוכנות ותחזוקת מחשביםפעולות חינוךחינוך1813210784

           384384          394350סל תלמיד ניהול עצמיפעולות חינוךחינוך1813210787
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             1515            1215ש'מל-ד 'ס ממ'ביפעולות חינוךחינוך1813210789

            -0           -0ג"ציוד ומכשירים חנפעולות חינוךחינוך1813211782

        1,061       1,134       1,075              1,158כ ממלכתי דתי"סה

חווה חקלאית

31403829שכר חווה חקלאיתשכר חינוךחינוך1813700100

50405040חשמל ומים'הוצפעולות חינוךחינוך1813700430

            -0           -0פלאפון/טלפון'הוצפעולות חינוךחינוך1813700540

12404040חווה חקלאית-אחזקה'הוצפעולות חינוךחינוך1813700750

21505050אבטחה חווה חקלאיתפעולות חינוךחינוך1813700751

18203737חומרים ושונות-חוות חקלאיותפעולות חינוךחינוך1813700780

           196          215          190                 131כ חווה חקלאית"סה

        4,449       4,805       4,151              4,646כ חינוך יסודי"סה

חינוך על יסודי

640600615615אגרות חינוך מיוחדפעולות חינוךחינוך1815700780

            -0           -0ס ברנקו וייס'בביה' השתפעולות חינוךחינוך1815700782

766950300300אולפנת קצרין גולןפעולות חינוךחינוך1815700787

        47004,700       4,0953,500ח"משה-אולפנת קצרין גולןפעולות חינוךחינוך1815700788

9231,294718768ס נופי גולן'בבי'השתתפעולות חינוךחינוך1815700823

            -0           -0מילגות פולין תלמידי חוץפעולות חינוךחינוך1815700853

        6,383       6,333       6,344              6,426כ חינוך על יסודי"סה

חינוך גבוה

            -0           -80תמיכה בחינוך גבוה מותנהפעולות חינוךלשכה1816200829

7909595קרן מילגות אקדמאיםפעולות חינוךלשכה1816200850

             95            95           -                 159כ חינוך גבוה"סה

שונות

81757572ט מוסדות חינוך"שכר קבשכר חינוךלשכה1817100100

119110110110ס גמלא אפק'אבטחת ביפעולות חינוךלשכה1817100750

           182          185          185                 199כ שונות"סה

ה"פסג

250215190192ה'שכר פסגשכר חינוךחינוך1817200100

10101015ה'מים וחשמל פסגפעולות חינוךפסגה1817200430

14141414ה'ביטוחים ואחזקה פסגפעולות חינוךפסגה1817200440

5555ה'צרכי כיבוד פסגפעולות חינוךפסגה1817200511

1555ה'דפוס ועיתונות פסגפעולות חינוךפסגה1817200521

910108ה'השתלמויות פסגפעולות חינוךפסגה1817200522

4555ה'טלפון ודואר פסגפעולות חינוךפסגה1817200540

            -0           -0ה'חומרי משרד וסדנה פסגפעולות חינוךפסגה1817200560

            -0           -0ה'חומרי לימוד פסגפעולות חינוךפסגה1817200720

18202020ה'אחזקת מחשבים פסגפעולות חינוךפסגה1817200751

59394848ה'נקיון קבלני פסגפעולות חינוךפסגה1817200752

20343421אחזקת פסגהפעולות חינוךפסגה1817200753

7141410שונות וציוד משרדי' פסגפעולות חינוךפסגה1817200780

22202020ה''פסג- שקל לשעה פעולות חינוךפסגה1817200781

6151510ה'ציוד פסגפעולות חינוךפסגה1817200783

12101510פרוייקטיםפעולות חינוךפסגה1817200784

026260ה'תקורה פסגפעולות חינוךפסגה1817200787

6555ה'סדנאי פסגפעולות חינוךפסגה1817200788

           388          436          447                 445ה"כ פסג"סה

שרות פסיכולוגי חינוכי

678715715724י'שכר שפשכר חינוךחינוך1817300100
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15131313י'תחזוקת משרד שפפעולות חינוךחינוך1817300420

3222י'ציוד מתכלה שפפעולות חינוךחינוך1817300460

1212126י'השתלמויות שפפעולות חינוךחינוך1817300520

2555י'טלפון ודואר שפפעולות חינוךחינוך1817300540

1444ספרות מקצוע,ציוד,חומריםפעולות חינוךחינוך1817300720

2355תוכנות ואחזקת מחשביםפעולות חינוךחינוך1817300752

28202010'הוצאות הדרכה ואחרות שפפעולות חינוךחינוך1817300780

           769          776          774                 740י"כ שפ"סה

שרותים נוספים

62589497ביטוח תלמידיםפעולות חינוךחינוך1817500440

             97            94            58                   62כ שרותים נוספים"סה

רווחה חינוכית

119808077שכר רווחה חינוכית ופרטשכר חינוךחינוך1817600100

            -0           -0קהילות חינוכיותפעולות חינוךחינוך1817600761

30303030פעולות רווחה חינוכיתפעולות חינוךחינוך1817600787

           107          110          110                 149כ רווחה חינוכית"סה

מועדוניות משפחתיות

310295295303שכר מועדונית משפחתיתשכר חינוךחינוך1817610100

28252525מים חשמל ואחזקה מועדוניפעולות חינוךחינוך1817610420

42404141'אופק'מזון למעדונית פעולות חינוךחינוך1817610720

8888'אופק'חומרים למועדונית פעולות חינוךחינוך1817610780

15161616פעילות מועדונית משפחתיתפעולות חינוךחינוך1817610781

191190190156שכר מועדון תנופהשכר חינוךחינוך1817611100

40404041ס מועדונית מתבגר'שכר עושכר חינוךחינוך1817611101

8101010מועדון תנופה-אחזקהפעולות חינוךחינוך1817611420

30303430מזון מועדון תנופהפעולות חינוךחינוך1817611720

2555חומרים מועדונית משפחה חפעולות חינוךחינוך1817611780

7101010מועדון תנופה- פעילויות פעולות חינוךחינוך1817611783

           645          674          669                 682כ מועדוניות"סה

ח"פר

17171719ח פרוייקט'פרפעולות חינוךחינוך1817620780

             19            17            17                   17ח"כ פר"סה

קצין ביקור סדיר

375220308157ס'שכר קבשכר חינוךחינוך1817700100

21000שכר טיפול בפרטשכר חינוךחינוך1817700102

52252548פעולות טיפול בפרטפעולות חינוךחינוך1817700751

3333אבחונים ובריאות הנפשפעולות חינוךחינוך1817700783

           208          336          258                 433ס"כ קב"סה

קידום נוער    

            -0           -0קידום נוער פעולות חברהפעולות חינוךמתנס1817710783

163110129100ס קידום נוער'מתנפעולות חינוךמתנס1817710785

5040500הוצאות חינוך לפסגותפעולות חינוךחינוך1817730752

           100          179          150                 213כ קידום נוער"סה

        1,079       1,316       1,204              1,494כ רווחה חינוכית"סה

הסעות

96782110981,122שכר לווי תלמידיםשכר חינוךחינוך1817800100

3,8753,50035003,500הסעות תלמידים ומיוחדפעולות חינוךחינוך1817800711

77150150150הסעות מוריםפעולות חינוךחינוך1817800713

        4,772       4,748       4,471              4,918כ הסעות"סה
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תוכניות מיוחדות בחינוך

31212121פרוייקט שחיהפעולות חינוךמתנס1817900750

            -0           -0סינקופהפעולות חינוךחינוך1817900752

            -0           -0ניצוצותפעולות חינוךחינוך1817900753

            -0           -0מנהלים אזור/מפגשי מוריםפעולות חינוךחינוך1817900780

8101010אנגלי,שפה,ריכוז מתמטיקהפעולות חינוךחינוך1817900782

33           -14כנסים-תכניות אחרותפעולות חינוךחינוך1817900785

            -0           -62%12חינוך הבראה ומענק פעולות חינוךחינוך1819999399

             34            34            31                   65כ תוכניות מיוחדת"סה

      28,508     29,025     27,041            28,532כ חינוך"סה

תרבות

ספריה

311315315235שכר ספריהשכר כללילשכה1823000100

26252828ספריה-שירות ותחזוקה מעלית פעולות כלליותלשכה1823000420

58808080נקיון.חשמל  ומים וחפעולות כלליותלשכה1823000430

2101025רהוט והחזקתו ונקיון קבלפעולות כלליותלשכה1823000450

1222רכישת ספרים לספריהפעולות כלליותלשכה1823000522

4333דואר וטלפון ספריהפעולות כלליותלשכה1823000540

2555כריכות וציוד משרדיפעולות כלליותלשכה1823000560

1444אחזקת מחשבים ותוכנותפעולות כלליותלשכה1823000750

               11              01ס אירועים בספריה'מתנפעולות כלליותלשכה1823000780

           383          448          445                 405כ ספריה"סה

            -0           -0תכנית בטרםפעולות כלליותלשכה1824000784

138100100100פרויקט אורפעולות חינוךמתנס1824000785

           100          100          100                 138כ תכניות"סה

ס  "מתנ

            -0           -0ס להפעלת מכללת אוהל'מתנפעולות כלליותמתנס1824000780

1,920157015701570ס השתתפות'מתנפעולות כלליותמתנס1824000790

        1,570       1,570       1,570              1,920ס"כ מתנ"סה

מוזיאון

280280280230למוזאון עתיקות' השתפעולות כלליותלשכה1826200820

           230          280          280                 280כ מוזיאון"סה

פינת חי

00           -0שכר פינת חישכר כללימוניציפאלי1826300100

114112112107פינת חי-הוצאות אחזקה וחיותפעולות כלליותמוניציפאלי1826300420

            -0           -0חשמל ומים פינת חיפעולות כלליותמוניציפאלי1826300431

            -0           -0פינת חי-מזון לבעלי חייםפעולות כלליותמוניציפאלי1826300720

            -0           -0חציר לבעלי חיים פינת חיפעולות כלליותמוניציפאלי1826300721

            -0           -0(פינת חי)פקוח וטרינרי פעולות כלליותמוניציפאלי1826300750

            -0           -0פינת חי- רכישת בעלי חיים פעולות כלליותמוניציפאלי1826300753

           107          112          112                 114כ פינת חי"סה

תרבות אחר

30303030ס  אימוץ חיילים'מתנפעולות כלליותמתנס1824100820

5550ס מורות חיילות'מתנפעולות כלליותמתנס1824100821

4444ס מצטיינים'מתנפעולות כלליותמתנס1824100822

16161616ס ויטרנים ותקי מלחמ'מתנפעולות כלליותמתנס1824100823

            -0           -25מועצת נשיםפעולות כלליותמתנס1824100824

             2742            2727מתנס ארועים בספריהפעולות כלליותמתנס1824100828

            -0           -0קצרילי לגיל הרך- ס'מתנפעולות כלליותמתנס1826401782



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 

2019 

מאושר

צפי סיום 

תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

             92            82            82                 107כ תרבות אחר"סה

ספורט

327070100אחזקת מגרשי כדורגלפעולות כלליותמוניציפאלי1829300420

75757575ס"מתנ-כדורגל יצוגי נוערפעולות כלליותמתנס1824200820

296180180180ק''החפ-ספורט.דמי ניהול מפעולות כלליותלשכה1829300783

0112112112ק'חפ- תחזוקת קאנטרי פעולות כלליותלשכה1829300784

30303015כדורשת נשיםפעולות כלליותמתנס1824200821

105110110110כדורסל- פעילות ספורט פעולות כלליותמתנס1829300824

           592          577          577                 537כ ספורט"סה

        3,074       3,169       3,166              3,501כ תרבות וספורט"סה

בריאות

91909090א הוצאות'מדפעולות כלליותלשכה1836100780

1,300130013001300מוקד רפואיפעולות כלליותלשכה1836100782

            -15            1515ומוסדות ברי' תמיכה בארגפעולות כלליותלשכה1839000822

        1,390       1,405       1,405              1,406כ בריאות"סה

רווחה

מנהל רווחה

1,882171318001,866שכר רווחהשכר רווחהרווחה1841000100

34323332רכב רווחה ליסינגפעולות רווחהרווחה1841000531

27252825שוט' רכב רווחה דלק והוצפעולות רווחהרווחה1841000532

17101510מנהליות וארגוניות' הוצפעולות רווחהרווחה1841000840

        1,933       1,876       1,780              1,959כ מנהל רווחה"סה

פעולות רווחה

164150123120באלכוה.ט/משפחות במצוקהפעולות רווחהרווחה1842200840

1091203950טיפול בפרט ובמשפחהפעולות רווחהרווחה1842400840

222100136100ז גולן התפתחות הילד'מואפעולות רווחהלשכה1843100760

503500383500מועדוניות/טיפול בילדפעולות רווחהרווחה1843500840

537650426500אחזקת ילדים בפנימיותפעולות רווחהרווחה1843800840

19770תכנית עם הפנים לקהילהפעולות רווחהרווחה1843810840

341400233300ילדים במעונות יוםפעולות רווחהרווחה1843900840

809700790840אחזקת זקנים במעונותפעולות רווחהרווחה1844300840

103100146100טיפול בזקןפעולות רווחהרווחה1844400840

15212580100שכונה תומכתפעולות רווחהרווחה1844410840

1692040שרותים לניצולי שואהפעולות רווחהרווחה1844420840

373400372380מועדונים מועשריםפעולות רווחהרווחה1844500840

            -0           -0הסעות רווחה למעונות יוםפעולות רווחהרווחה1845000750

1,2731,20011161,200ממשל/סדור מפגרים במוסדפעולות רווחהרווחה1845100840

7210052300ים'מעש/מפגרים במעוןפעולות רווחהרווחה1845200840

81130110130שרותים תומכים למפגרפעולות רווחהרווחה1845300840

021930הדרכה לעיוורפעולות רווחהרווחה1846300840

679400600650אחזקת נכים בפנימיותפעולות רווחהרווחה1846500840

22404850תעסוקה מוגנת למוגבלפעולות רווחהרווחה1846600840

11680250270יום שיקומי.הסעות למפעולות רווחהרווחה1846700710

323300350370תכניות לילד החריגפעולות רווחהרווחה1846700840

222           -0מרכזי אבחון ושיקום הוצפעולות רווחהרווחה1846800840

20202030טפול בנוער ונערות במצוקפעולות רווחהרווחה1847100840

        6,082       5,322       5,533              5,933כ פעולות רווחה"סה

        8,015       7,198       7,313              7,892כ רווחה"סה

עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים

128701150שכר- עיר ללא אלימות שכר כללימוניציפאלי1847200100



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 

2019 

מאושר

צפי סיום 

תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

949558שכר מדריך מוגנותשכר כללירווחה1847200101

87193193200פעולות- עיר ללא אלימות פעולות כלליותמוניציפאלי1847200780

5650129שכר מלחמה בסמיםשכר כללימוניציפאלי1847300100

0222מלחמה בסמים הוצאות מתאםפעולות כלליותמוניציפאלי1847300782

2551510פעולות בקצרין מלחמה בסמפעולות כלליותמוניציפאלי1847300783

            -0           -0קרן חילוטפעולות כלליותמוניציפאלי1847300788

6101010'סיירת הורים'פעולות כלליותמוניציפאלי1847300786

43353535טיפול בהתמכרויותפעולות רווחהמוניציפאלי1847300840

           434          501          426                 388כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים"סה

קליטה

            -0           -0ן מקומי אחזקה'מפתפעולות כלליותמוניציפאלי1848000100

00           -יתד תוכניות לצעיריםפעולות רווחהרווחה1847110840

6362            5650שכר מרכז חוסןשכר רווחהרווחה1848200101

87505060(חוסן פעולות)עבודה קהילתית פעולות רווחהרווחה1848200840

15122535פעולות התנדבות בקהילהפעולות רווחהרווחה1848300840

65656564שכר שירות לאזרחשכר כללילשכה1848400100

00320לשכות ייעוץ לאזרחפעולות רווחהרווחה1848400840

265200300110צרכים מיוחדים לעוליםפעולות רווחהרווחה1849000840

21912000הסעות עובדיםפעולות רווחהרווחה1849100710

20202020ס צרכים מיוחדים'מתנפעולות כלליותלשכה1849100780

            -0           -0ס'שכונה תומכת מתנפעולות רווחהרווחה1849100783

            -0           -10%3הבראה ומענק -רווחהשכר רווחהרווחה1849999399

125125125128שכר הקליטהשכר כללילשכה1860000102

3555דירות קליטהפעולות כלליותלשכה1860000780

49252525פעולות קליטת עליהפעולות כלליותלשכה1860000782

           529          681          672                 907כ קליטה"סה

שרותי דת

429421421555מועצה דתית'השתפעולות כלליותלשכה1851000821

           555          421          421                 429כ שרותי דת"סה

מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי

015400שכר צעיריםשכר כללימתנס1861000103

55505050תחזוקה' הוצ-מרכז צעיריםפעולות כלליותמתנס1861000420

            -0           -0טלפון'הוצ-מרכז צעיריםפעולות כלליותמתנס1861000540

           154154           -0ס"שכר מהמתנ- מרכז צעירים פעולות כלליותמתנס1861000760

75755252פעולות לצעיריםפעולות כלליותמתנס1861000780

            -0           -0שונות' הוצ-מרכז צעיריםפעולות כלליותמתנס1861000781

            -0           -128פעולות לצעירים מותנהפעולות כלליותמתנס1861000782

           125125           -0ס"שכר מהמתנ- מעורבות חברתית פעולות כלליותמתנס1861000783

           130130           -0פעולות' הוצ- מעורבות חברתית פעולות כלליותמתנס1861000784

           125125           -0ס"שכר מהמתנ- פיתוח קריירה פעולות כלליותמתנס1861000785

             4040           -0פעולות' הוצ- פיתוח קריירה פעולות כלליותמתנס1861000786

0000שכר' הוצ-פיתוח דמוגרפי שכר כללימתנס1862000100

0126650ס"שכר מהמתנ- פיתוח דמוגרפי פעולות כלליותמתנס1862000760

            -0            020פעולות' הוצ- פיתוח דמוגרפי פעולות כלליותמתנס1862000780

           676          741          425                 258כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי"סה

איכות הסביבה

09930ריסוק גזםפעולות כלליותמוניציפאלי1871000751

351015אתרי פסולת ושונותפעולות כלליותמוניציפאלי1871000780

120150150160מיחזור בקבוקים וקרטוניםפעולות כלליותמוניציפאלי1871000781

00180מנהל איכות הסביבה- קבלני פעולות כלליותמוניציפאלי1871000782

081010ציוד יסודי איכות הסביבהפעולות כלליותמוניציפאלי1871000930

           395          179          172                 123כ איכות הסביבה"סה



2018ביצוע שם כרטיסתשלום/תקבולמחלקה

תקציב 

2019 

מאושר

צפי סיום 

תקציב 

2019

הצעת 

תקציב 

2020

שונות

28101010אגרות בית משפט גביהפעולות כלליותלשכה1912000581

231140183210ד דירות הרשות'שכפעולות כלליותלשכה1932000410

21182525ק''שכד משרדים מחפפעולות כלליותלשכה1932000414

51525252שכד  דירות סטודנטיםפעולות כלליותלשכה1932000417

            -0           -0'משרדים קומה בפעולות כלליותלשכה1932000418

10111111ד מבנה ביטוח לאומי'שכפעולות כלליותלשכה1932000420

32404040שכירות מחסן אזור תעשיהפעולות כלליותלשכה1932000421

1111דירות סטודנטים-מים וחשמל'הוצפעולות כלליותמוניציפאלי1932000430

41353535תחזוקה,נקיון/שוק עירוניפעולות כלליותמוניציפאלי1937000420

00           -0שכר מנקה מועצהשכר כללימוניציפאלי1938000100

124120120120אחזקת מבנה המועצהפעולות כלליותמוניציפאלי1938000420

130110110110חשמל ומיםפעולות כלליותמוניציפאלי1938000430

            -0           -0ע קבלני נקיון מבנה מ'שכפעולות כלליותמוניציפאלי1938000750

            -0           -19פ"דירת שלפעולות כלליותמוניציפאלי1939000420

0555דירת הרשות' קוטגפעולות כלליותמוניציפאלי1939000421

9252825מבנים ציבורייםפעולות כלליותמוניציפאלי1939000422

11252525מתקנים ורהוט רחובותפעולות כלליותמוניציפאלי1939000423

14202425דירות רשו/מים משרד,חשמלפעולות כלליותמוניציפאלי1939000431

             130              01אחזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטיםפעולות כלליותמוניציפאלי1939000433

233032200אחזקת מתקנים בגנצפעולות כלליותמוניציפאלי1939000752

            -0           -40אחזקת מבנה מרכז תורניפעולות כלליותמוניציפאלי1939100423

0100פרעון מלוות ביובפרעון מלוות אחרותגזברות1972000691

2,0122,19121802,344שכר פנסיהשכר כלליגזברות1990000310

19636365גולן.א.מול מ-שכר פנסיה תקציביתשכר כלליגזברות1990000760

            -0           -298רים'העברות לתבפעולות כלליותגזברות1990000910

            -2000העברה מעודפים לשנה עוקבתפעולות כלליותגזברות

               11           -4פיצוייםשכר כלליגזברות1992000320

           86190            6650הוצאות שנים קודמותשנים קודמותגזברות1993000980

            -0           -60הפרשה לתביעות תלויותפעולות כלליותגזברות1994000581

        3,967397039704,295הנחות ממיסים לפי חוק אוהנחות בארנונהגזברות1995000860

            -0           -0מחזור הלוואותפעולות כלליותגזברות1999300980

        7,819       9,002       6,918              7,211כ שונות"סה

      70,365     71,161     65,357            69,719כ תשלומים"סה

               0             0-           -                469-תקבולים פחות תשלומים


