
    מועצה מקומית שהם   

שם הפרקפרקסעיף

 תקציב 

2018

הוצאות

הנהלה כללית6

הנהלת המועצה611

         669משכורות נבחרים110611

         447משכורת כוללת111611

           12ספרות מקצועית520611

         106השתתפות בתקציב עזר490611

           15אשל וכיבוד510611

           18רכישת מתנות514611

           83הוצאות רכב530611

             5הוצאות תקשורת540611

             5גיוס משאבים550611

           12השתלמויות760611

           60פרויקטים לקידום מעמד האשה761611

           30הוצאות אחרות780611

           70הוצאות עודפות970611

           20מיחשוב- רכישת ציוד 931611

      1,553כ"סה

מזכירות613

      2,022משכורת כוללת110613

         106השתתפות בתקציב עזר490613

           10ל"נסיעות לחו513613

           60דמי חבר באירגונים523613

           77הוצאות רכב530613

           10הוצאות תקשורת540613

           90מיכון570613

         139משרד לשוויון חברתי- אמצעים דיגיטלים - מיכון 571613

           45שיתוף תושבים-  עבודה קבלנית 755613

          -יעוץ- עבודה קבלנית 758613

           35ח שכר לתאגיד"העברה ע810613

           30פעולות מבקר פנים757613

           24תחבורה ציבורית- קבלניות ' עב759613

           25השתלמויות760613

           70הוצאות אחרות780613

         170בחירות- הוצאות אחרות 781613

           20רכישת ציוד יסודי930613

           10מיחשוב- רכישת ציוד 931613



      2,942כ"סה

הסברה ויחסי ציבור614

         308הוצאות פרסום550614

           26פרסום- עיר ללא אלימות 551614

             5הוצאות אחרות780614

         338כ"סה

ש והדרכה"או616

           78בדיקות איכות-עבודות קבלניות 750616

           15גיוס עובדים-עבודות קבלניות751616

           56יועצים- עבודות קבלניות752616

           46יעוץ פנסיוני- עבודות קבלניות 753616

         223שירותים מרשויות ומוסדות השתלמות760616

           50הוצאות אחרות780616

         135רוחת עובד-הוצאות אחרות781616

           12עובד מצטין- הוצאות אחרות 782616

           25ביטוח בריאות-הוצאות אחרות783616

         640כ"סה

שירות משפטי617

           10אגרות  בתי משפט ובולים581617

         268עבודות קבלניות750617

           60תביעות משפטיות-עבודות קבלניות751617

           40טיפול בהשגות ועררים- עבודות קבלניות 752617

         378כ"סה

מינהל כספי621

 

      1,919משכורת כוללת110621

         106השתתפות בתקציב עזר490621

             3דמי חבר באירגונים523621

         137הוצאות רכב530621

             8הוצאות תקשורת540621

           75מיכון 570621

         296עבודות קבלניות750621

           50בדיקת פרוייקטים כולל מחשוב751621

           20השתלמויות760621

           25הוצאות אחרות780621

           15ציוד יסודי 930621

           15מיחשוב- ציוד  יסודי 931621

      2,670כ"סה



מיחשוב6217

             3ספרות מקצועית5206217

         243מיכון 5706217

           30חומרים 7406217

           54עבודות קבלניות 7506217

         391א"כ- עבודות קבלניות 7516217

             5הוצאות אחרות7806217

           19ציוד יסודי מחשוב9316217

         745כ"סה

גביה623

         147שכר110623

           10פירסומים550623

         134מיכון570623

         904עבודות קבלניות750623

           80מדידות- עבודות קבלניות 751623

           27תלושים- הוצאות אחרות780623
 

      1,302כ"סה

הוצאות מימון63

         278עמלות610631

         174ק"הנחה למשלמים בהו860632

      6,701י חוק"הנחות מיסים עפ860995

      7,153כ"סה

    17,720כ הנהלה וכלליות"סה

שירותים מקומיים7

תברואה71

איכות סביבה- תברואה 711

      1,367משכורת כוללת110711

         213השתתפות בתקציב עזר490711

             9הוצאות תקשורת ודואר540711

             5רישוי עסקים- מיכון  570711

           10רישוי עסקים- קבלנית ' עב757711

           16כלים מכשירים וציוד740711

         120הדברה- עבודה קבלנית 750711

           42אגודה לתרבות+י יפה רכזת"א' קבלנית  מ' ע751711

           70אמניר-קבלנית  ' ע753711



           27פרוייקטים-ק קבלנית'ע754711

           59תובע עירוני- עבודות קבלניות 756711

         225אכיפת חוקי עזר- עבודות קבלניות 758711

           74יעוץ סביבתי759711

           60הוצאות רכב730711

           18השתלמויות 760711

           20הוצאות אחרות780711

           74ן"השתתפות יחידה סביבתית חמ810711

           22מיחשוב- ציוד יסודי 931711

      2,430כ"סה

נקיון רחובות7122

      2,173עבודות קבלניות7507122

      2,173כ"סה

איסוף אשפה7123

           70כלים מכשירים וציוד7407123

      2,857איסוף אשפה-עבודות קבלניות7507123

      2,822הטמנה-עבודות קבלניות7517123

      5,750כ"סה

שרות וטרינרי714

             2הובלה והסגר כלבים710714

           34עיקור וסרוס+ חיסונים -חומרים 720714

           40עבודות קבלניות750714

           55תברואן- עבודות קבלניות 751714

         478שרותי וטרינריה- עבודות קבלניות 752714

         609כ"סה

    10,962כ תברואה"סה71

שמירה בטחונית72

         393משכורת כוללת110722

         586סיירים- משכורת כוללת 111722

         149השתתפות בתקציב עזר490722

           65תקשורת540722

           78אחזקת רכב730722

         164סיור קהילתי- אחזקת רכב 731722

           78כלים מכשירים וציוד740722



         176מוקדים+עבודות קבלניות גילוי אש 750722

           95א"על/ שיטור קהילתי ושמירה - עבודה קבלנית 752722

         436ניידות שמירה- עבודה קבלנית 752722

           61חופשות מחלות תגבור חגים- עבודה קבלנית 752722

           97ס"אחזקת טמ756722

           30השתלמויות760722

           25הוצאות אחרות780722

           49מטה בטיחות בדרכים814722

           10רכישת ציוד יסודי 930722

      2,492כ"סה

משמר אזרחי7221

           90עבודות קבלניות7507221

             5תחזוקת מבנה חירום7517221

           95כ"סה

א"הג723

             8עבודות קבלניות750723

         120א ארצי"השתתפות הג830723

           13רמלה-א לוד"השתתפות הג831723

         141כ"סה

כיבוי אש724

          -השתתפות באיגוד ערים8307241

           10הקפצות ניידת כיבוי אש7507241

           10כ"סה

      2,737כ שמירה ובטחון "סה72

מהנדס המועצה731

      2,074משכורת כוללת110731

         852השתתפות בתקציב עזר490731

             6תקשורת540731

           20פרסומים והודעות ועדה550731

           78מיכון 570731

         197מיכון סריקת מסמכים 571731

         106הוצאות רכב 730731

           10כלים מכשירים וציוד740731

         401אחריות מקצועית לועדה+קבלניות יעוץ משפטי' עב750731

           90תביעות משפטיות-עבודות קבלניות755731

         589כתיבת מפרט אחיד רישוי עסקים+א"כ-עבודות קבלניות 754731



         GIS180שכבות - קבלניות ' עב757731

           27השתלמויות760731

           40הוצאות אחרות780731

           16מיחשוב- ציוד יסודי 931731

           84יועץ הנגשה +יעוץ תנועה951731

           50הוצאות תכנון והעתקות950731

      4,819כ"סה

נכסים ציבורים74

         194משכורת כוללת110741

         213השתתפות בתקציב עזר490741

           12הוצאות תקשורת540741

          -הובלה710741

         140חומרים 720741

         161יועץ בטיחות-בטיחות721741

         105אחזקת רכב730741

             8רישוי וביטוח733741

           30כלים מכשירים וציוד740741

         343שבר והשלמות-עבודות קבלניות750741

         815תחזוקה' מ-א "קבלנית  כ' ע751741

         200ליסינג פיקוח-עבודות קבלניות 752741

         180קבלנית צביעת ריהוט חצר ומתקנים' ע753741

             5הוצאות אחרות780741

         169מתקני ספורט- תחזוקה 930741

      2,575כ"סה

כבישים ומדרכות742

           30חומרים720742

           50ועדת תמרור721742

         160עבודות קבלניות750742

         240כ"סה

תאורת רחובות743

           60כלים מכשירים וציוד740743

         150עבודות קבלניות חשמל750743

           50קבלנית  עמודי חשמל' ע751743

      1,052חברת חשמל771743

          -החזר הלוואות- שדרוג תאורת רחובות 910743

      1,312כ"סה

גנים ונטיעות746



         200שתילים-חומרים720746

           80מחשב גינון-- מיכון 570746

         165פרויקטים- עבודה קבלנית- גינון 750746

      3,392אחזקת גינון751746

      2,279מים להשקיה772746

         525יעוץ ופקוח,תכנון 950746

           79פיקוח השקיה951746

         113אחזקת מזרקות752746

      6,834כ"סה

    10,960כ נכסים ציבורים"סה74

טקסים ואימוץ,חגיגות 75

יום עצמאות751

           70חומרים720751

         595עבודות קבלניות750751

         665כ"סה

מוקד עירוני761

           43מיכון570761

         439א"כ- עבודות קבלניות 750761

           15מוקד רואה- עבודות קבלניות 751761

         498כ"סה

השתתפות במוסדות769

      1,317השתתפות במוסדות810769

           81השתתפות בועד עובדים812769

         130השתתפות בקרן סיוע לנזקקים815769

         418מלגות לסטודנטים813769

           40מלגות קרן שלמה אמסלם816769

      1,985כ"סה

    32,627כ שירותים מקומיים"סה7

שרותים ממלכתיים8

חינוך81

מנהל חינוך811

      1,903משכורת כוללת110811



         383השתתפות בתקציב עזר490811

           15הוצאות תקשורת540811

           12פרסום550811

         162מיכון  ורישיונות570811

           10בועה אקולוגית- קבלניות ' ע751811

         120פרוייקטים ויחודיות 752811

         135אחזקה+מחשוב-- קבלניות ' ע755811

           40פעולות מניעת סמים756811

           50תוכנית אב לחינוך757811

           40מורשת ישראל+ מדרשה - יוזמות 758811

         239א"מדרכי מוגנות על-לתאגיד חינוך.ה811811

           25השתלמויות 760811

           30הוצאות אחרות780811

         170אקלים מיטבי823811

           31מנחה מנחים- עיר ללא אלימות 824811

           29קבוצות מנהיגות והדרכות- עיר ללא אלימות 825811

           35רכישת ציוד יסודי930811

           10מיחשוב- ציוד  יסודי 931811

      3,439כ מנהל חינוך"סה

חנוך קדם יסודי8122

         463משכורת כוללת1108122

         463כ"סה

גני ילדים8124

         170תקונים ובדק בית שיפוצי קיץ4208124

           34אחזקת מתקנים4218124

         263מאור מים וחימום4308124

           22הוצאות תקשורת5408124

           10הובלות7108124

         205י"גנ- חומרים 7208124

          -י מוכר ולא רשמי"גנ- חומרים 7218124

           40כלים מכשירים וציוד7408124

           22עצמאות- עבודות קבלניות  7508124

         711שמירה- עבודות קבלניות 7518124

      4,969א תאגיד"סיעות  כ- עבודות קבלניות 7528124

           80ייחודיות ויוזמות חינוכיות7548124

           58(תלן)עבודה קבלנית תאגיד 7558124

           24השתלמויות סיעות 7608124

           15הוצאות אחרות7808124

      4,464גננות עובדות מדינה8108124

          -יוזמות חינוכיות8148124

           60רכישת ציוד יסודי 9308124



           10רכישת ציוד מיחשוב9318124

    11,156כ"סה

חינוך מיוחד8126

      5,048העברה לתאגיד- א "סיעות כ7528126

         718העברה לתאגיד- מלווי הסעות 7538126

      2,246הסעות- עבודות קבלניות 7108126

          -הזנה- עבודות קבלניות 7518126

           25השתלמויות סיעות חינוך7608126

         613מיוחד' אגרת תלמדי חוץ ח7618126

           15הוצאות אחרות7808126

           20יוזמות חינוכיות8148126

           80רכישת ציוד יסודי כולל נגישות9308126

      8,765כ"סה

בתי ספר יסודיים

      1,095-משכורת כוללת 1108132

         400שיפוצי קיץ- תקונים ובדק בית 4208132

           77אחזקת מתקנים 4218132

           50ח פתוחים"אחזקת מתקני ספורט במוס4228132

         324חשמל מים בתי ספר4338132

           15ספרים לבוגרים5228132

         236תקשורת אינטרנט לבתי ספר5708132

         135כלים מכשירים וציוד7408132

           10צ"חט- כלים מכשירים וציוד 7418132

           70עיצוב סביבות לימודיות7428132

      1,329נקיון- עבודות קבלניות 7508132

         695שמירה- עבודות קבלניות 7518132

         804א"כ- עבודות קבלניות 7538132

           34משמרות בטיחות7558132

           83קבלנית.'ע- טכנאי תקשוב 7588132

           15השתלמויות7608132

           36הוצאות אחרות7808132

         298אבן חן- השתתפות 8108132

         248החושן. א- השתתפות  8118132

         341רבין- השתתפות 8128132

         200צוקים- השתתפות 8138132

         249ניצנים- השתתפות 8198132

         189דמוקרטי- השתתפות 8178132

           94השתתפות כללי 8208132

         142ריכוז+ תוכניות  פדגוגיה +מיחשוב 8218132

         398העברה לתאגיד - ס של הקיץ "בי8228132

         100ס"פרויקט יחודיות בת-- קבלניות ' ע7548132

         120יוזמות חינוך8148132



           53פורטל חינוך 8158132

           80רכישת ציוד יסודי9308132

         100מיחשוב- ציוד  יסודי 9318132

          -ר"השתתפות התקציב הרגיל בתב9108132

      8,019כ בתי ספר יסודי"סה

חטיבת ביניים814

         987שכר- מ "ב מ"חט1108140

         270חימום מים וחשמל4338140

           70כלים מכשירים וציוד7408140

           92מיחשוב- קבלנית .ע7508140

         622קבלניות נקיון. ע7518140

         293קבלניות שמירה. ע7528140

         270תחזוקה- עבודה קבלנית 7538140

           10הוצאות אחרות7808140

           10'מסיבת סיום ט7818140

         271ב ממלכתי"השתתפות חט8128140

         750ב דתית"חט7618140

      1,000תיגבור לימודי8118140

           40תיגבור לימודי מדעים8138140

           75יוזמות חינוכיות8148140

           10מניעת סמים8158140

           10מ"ח- יוזמות חינוכיות 8168140

         100הדרכת תקשוב מורים- פדגוגיה 8248140

           50ציוד יסודי9308140

           10רכישת ציוד מיחשוב9318140

      4,940כ"סה

חינוך על יסודי815

      1,998מינהלי- משכורת כוללת 1108152

    25,767מורים- משכורת כוללת 1128152

           90מים 4338152

           30ספרי  מחזור5228152

           95כלים מכשירים וציוד7408152

         578נקיון- עבודות קבלניות 7508152

         210שמירה- עבודות קבלניות 7518152

         279א"קניית שירותים כ- עבודות קבלניות 7538152

             7אגרת תלמידי חוץ7608152

           35הוצאות אחרות 7808152

         450ס תיכון"השתתפות בבי8108152

           50תיכון- מלגות למשלחות פולין 8118152

           10שלהבת- מלגות למשלחות פולין 8128152

           20מניעת סמים8158152



           85פיתוח אומניות8168152

           75תגבור למדעים  8178152

           25ל"משלחת לחו8188152

           70תוכנית לטיפוח מעורבות חברתית8198152

           85יוזמות חינוכיות8208152

           53ה"פרוייקט היל8218152

           10תיכון- ב "מסיבת סיום י8228152

           70הדרכת תקשוב מורים- פדגוגיה 8248152

           20רכישת ציוד יסודי9308152

         190מיחשוב- ציוד  יסודי 9318152

          -ר"השתתפות התקציב הרגיל בתב9108152

    30,302כ חינוך על יסודי"סה

שירות פסיכולוגי8173

      1,949משכורת כוללת1108173

           92ם"שפ- משכורת כוללת 1108173

           46חימום מים וניקיון4338173

             6הוצאות תקשורת5408173

             6מיכון5708173

           50כלים מכשירים וציוד7408173

           10סדנאות- קבלנית ' עב7528173

             5ם"שפ- קבלנית ' עב7538173

           78הדרכה- קנית שירותים 7608173

             7הוצאות אחרות7808173

           15השתתפות הנחות לנזקקים8108173

           15מיחשוב- ציוד יסודי 9318173

      2,279כ"סה

שרותי ביטוח8174

         254תאונות אישיות- עבודות קבלניות 7508174

         254כ"סה

הסעות תלמידים ומורים8178

         132רכז הסעות- משכורת כוללת 1108178

         132כ"סה

תאגיד חינוך ופרוייקטים8180

           43שכר מינהלה בתאגיד8108180

           24רווחת עובד7618180

         580תוכנית לשיפור הישגים8178180



         330שעת מחשב- ן "השתתפות תל8188180

           40'כיתות א- ן "השתתפות תל8268180

           17ביטוח בריאות7628180

           44שירות משפטי8278180

           54י"קייטנת קיץ גנ/ השתתפות שמירה8288180

      1,132כ"סה

    70,881כ חינוך"סה

תרבות82

מפעם821

      1,172משכורת כוללת110821

             6הוצאות תקשורת 540821

           15הוצאות משרדיות560821

         100ליסינג730821

           20כלים מכשירים וציוד740821

      1,034ארצי - פרוייקטים פעילות והדרכות 750821

         500אזורי- פרוייקטים פעילות והדרכות 751821

         350פרוייקטים מיוחדים ארצי 753821

      1,446צוערים754821

           15ח"הנה- קבלניות ' עב752821

         109מינהל כספי- דמי ניהול מועצה 810821

           10הוצאות שונות780821

         236לחמש.דמי שימוש בכותר העב761821

      5,013כ"סה

.ש.מ.תרבות ח822

      1,565פסטיבל סוכות+קניית שירותים מחמש761822

         100כותר פיס 765822

         240תרבות תורנית764822

         500אחזקה ותפעול- מרכז אומנויות הבמה 810822

           15מרכז אתגר811822

         370ס מנגן"בי/ קונסרבטוריון 812822

         172תמיכת משרד החינוך- קונסרבטוריון 813822

      2,962כ תרבות חמש"סה

ספריות 823

         485שכר- ש .מ.קנית שירותים מח760823

         485כ"סה



צהרונים824

         270ניצנים- השתתפות - צהרונים 753824

         369השתתפות- צהרונים 810824

         639כ"סה

נוער828

         862שכר- ש .מ.קנית שירותים מח760828

         523פעולות- ש .מ.קנית שירותים מח761828

         257השתתפות ממשלה- ש .מ.קנית שירותים מח76#828

         260משלחות נוער762828

           54מדריכי נוער- עיר ללא אלימות 766828

      1,956כ"סה

ספורט829

      1,100פעולות- ש .מ.קנית שירותים מח761829

      1,100כ"סה 

    12,154כ תרבות כולל מפעם"סה82

      7,683ש כולל יום העצמאות.מ.ח

596         

א"מד836

             6א הוצאות תקשורת"מד5408361

         351השתתפות מגן דוד אדום8108361

         357א"כ מד"סה

רווחה84

      2,335משכורת כוללת1108410

           35חימום מים וחשמל וניקיון4338410

           11הוצאות  תקשורת5408410

           60כלים מכשירים וציוד7408410

           16השתלמויות7608410

           30א"כ- עבודות קבלניות7508410

           53הסעות מעון שיקומי 7528410

           49הסעות נכים לתעסוקה8408410

           15ליווי למעון יום שיקומי8418410

           13תכניות מעבר8428410

             7בת שרות7538410

           15הוצאות אחרות7808410



           38מיחשוב- ציוד יסודי 9318410

      1,830אחזקה אוטיסטים במסגרת8408411

           35טיפול בהורים ובילדיהם8418411

         153אוטיסטים- מועדוניות לילדים 8428411

         176מסגרות ותעסוקה לבוגרים8438411

           10אוטיסטים- נופשונים וקיטנות 8448411

           18שיקום נכים בקהילה8408468

      1,380אחזקת נכים בפנימיות8418468

         223תעסוקה מוגנת למוגבל8428468

           57תוכנית לילד החריג8438468

           30מעון יום שיקומי לאוטיסט8448468

             5הדרכת עיוור ובני ביתו8488468

           80התנדבות וקהילה' פע8438435

           46משפחות במצוקה בקהילה8428435

           70סיוע למשפחות עם ילדים8448435

         197טיפול בנוער וצעירים8418436

           27טיפול בנערות במצוקה8428436

           36ילדים מעונות יום8418439

         115תוכנית עם הפנים לקהילה8428439

         660אחזקת ילדים בפנימיות8438439

         217טיפול בילד בקהילה8458439

           22טיפול בזקן בקהילה8418444

           90תפעול בית הגמלאי 7818444

         185מועדון גמלאים/מועדונים לזקנים8428444

         105קהילה תומכת8408444

             4מסגרות יומיות לזקן8438444

      1,060סידור מפגרים במוסדות8408451

           18מפגרים במעון אמוני8428451

         212מפגרים במעון טיפולי8438451

           70גמלאים כללי7518444

           25מרכז טיפול באלימות8458435

             5יצירת קשר הורים וילדים8478435

           19מקלטים לנשים מוכות8488435

           80ש למפגר"מע8428452

           10שיקום נכים- נופשונים להבראה 8458451

           20נופשונים למפגר8468451

           30שרותים לניצולי שואה8478444

           12תוכניות לניצולי שואה8488444

         148מועדונית- מסגרות יום לילד המוגבל 8498468

         135בית חם לנערות8448436

             5מפעלי שיקום לעיוור8478468

             6התמכרויות מבוגרים8418473

           18טיפול בנוער מתמכר8428473

             4מרכז גישור קהילתי8498435

           66כיוונים-תוכנית תאנים8468439

         103מועדון מועשר גמלאים8498444



           12הסעה למרכז יום לתשושי נפש8508444

           60מרכז טיפול  למשפחה8528444

           48פעילות בקהילה- קבלניות ' עב75#8435

    10,613כ רווחה"סה

שירותי דת85

      1,163משכורת כוללת110851

             6הוצאות תקשורת540851

         526הוצאות רישום נישואין550851

         120חומרים720851

           35כלים מכשירים וציוד740851

           66עירוב  - עבודות קבלניות 750851

         335א"כ- עבודות קבלניות 751851

           60מדרשה+תרבות תורנית- עבודות קבלניות 753851

           60שיפוצים ותוספות- עבודות קבלניות 755851

           92הוצאות אחרות780851

           15ציוד יסודי930851

      2,478כ שירותי דת"סה

    96,482כ שירותים ממלכתיים"סה

מפעלים ותשלומים לא רגילים9

פנסיונרים99

         957משכורת כוללת310998

רים "העברות לתב910993

           66מרכז נגישות810993

      1,023כ פנסיונרים"סה

  147,852כ תשלומים"סה

תקציב עזר

           60תקונים ובדק בית  ואחזקה420092

         200חימום ונקיון וחשמל,מאור430092



         944בטוח440092

           70רהוט וציוד450092

         158ציוד משרדי מתכלה470092

           90כיבוד510093

             2ספרות מקצועית520093

           24הטמעת נהלים- מיכון   570093

         154טלפון ודאר540093

           80פרסומים550093

         145מכונות משרד והחזקתן560093

         249נקיון-עבודות קבלניות750093

           80הוצאות אחרות780093

           80שרותי ארכיון781093

           30רכישת ציוד יסודי930093

        189-העמסה ספר עזר לקרן מים

          47-העמסה ספר עזר לקרן ביוב

      2,130כ תקציב עזר"סה

         106הנהלת המועצה 0.05

         106מזכירות המועצה 0.05

         106גזברות 0.05

         213תברואה 0.10

         149בטחון 0.07

         852הנדסה 0.40

         213תחזוקה 0.10

         383חינוך 0.18

12,130      

הכנסות

מיסים ומענק כללי1

ארנונה כללית111

    38,482ארנונה מגורים1001111

         481פיגורים-  ארנונה מגורים 2001112

    22,104לא מגורים- ארנונה 3001111

         800פיגורים- לא מגורים - ארנונה 3001112

      6,875הנחות1001113

    68,743כ"סה

אגרות שונות112

         282אגרת רשיונות לשלטים2201122

         353שכירות שלטים2201122

         635כ"סה



מענקים1191

         173מענק כללי9101191

         124תפעול מפעם9111191

           83מענקים אחרים9161191

           69המשרד לשוויון חברתי- אמצעים דיגיטלים- מענק 9911191

         449כ"סה

    69,827כ מיסים ומענק כללי"סה1

שרותים מקומים2

תברואה21

תברואה212

           12אגרת אשפה6202120

         309הפרדת אשפה- השתתפות 5102120

           92קנסות איכות סביבה2202120

         518הכנסות מחניות2212120

           60משרד הגנת הסביבה9202120

           57אגרת רשיונות לעסקים2902132

         126אגרת רשיונות לכלבים2112140

      1,174כ"סה

ביטחון2221

          -משמר אזרחי9102221

           29החינוך. מ/התחבורה. מ-  בטיחות 9902221

           60השתתפות ממשלה- עיר ללא אלימות 9912221

           89כ"סה

ועדת בנין ערים233

         110הכנסות ממכרזים4112330

      6,738אגרת רשיונות בניה2002331

           54אגרת מידע2012331

         300תמלוגים מטמנה5102330

      7,202כ"סה



השתתפות במוסדות26

מלגות קרן שלמה אמסלם51026

         250מימון מלגות סטודנטים- מפעל הפיס 81326

         250כ"סה

      8,715כ שרותים מקומיים"סה

שרותים ממלכתיים3

חינוך31

פרס חינוך920311

         240עיר ללא אלימות992311

חובה- גני ילדים 312

         314שמירה-השתתפות ממשלה 9213122

      3,563סיעות וגננות- השתתפות ממשלה9203122

           11מלאכה' השתתפות הממשלה ח9223122

חובה. ט- גני ילדים 

         173שכר סייעות קיטנה- השתתפות תאגיד 4113123

           48ביטוחים- השתתפות הורים 4203123

      4,072מ"שכל- השתתפות ממשלה 9203123

      8,421כ גני ילדים"סה

חינוך מיוחד3126

         693סייעת רפואית- ממשלה .השתת9903126

         298אגרת תלמידי חוץ4403126

      1,363אישיות-השתתפות  משרד החינוך9103126

         889כיתתיות-השתתפות  משרד החינוך9113126

         200השתתפות הממשלה מסגרות חינוך מיוחד9213126

      1,176השתתפות ממשלה הסעות 9223126

         251לווי-השתתפות ממשלה הסעות 9233126

           50השתתפות ממשלה הנגשה פרטנית9243126

      4,919כ חינוך מיוחד"סה

חינוך יסודי313

         206ביטוחים- השתתפות הורים 42031320



         110אינטרנט- ס "השתתפות בי41031320

           53אגרת תלמידי חוץ 44031320

         562חן.א- השתתפות הממשלה 92031320

         473החושן. א- השתתפות הממשלה 92131320

         589רבין- השתתפות הממשלה 92231320

         456צוקים- השתתפות הממשלה 92331320

         176שחף- השתתפות הממשלה 92831321

         369ניצנים- השתתפות הממשלה 92531321

         136שיפוצים- השתתפות הממשלה 92431320

           41שיכפול- השתתפות הממשלה 92731320

         549השתתפות הממשלה בשמירה92031321

           71מלאכה' ח- השתתפות הממשלה 92231321

           48ט"קב-השתתפות הממשלה 92831320

           97ס"קב- השתתפות הממשלה 92931320

         398ס של הקיץ"בי- השתתפות משרד החינוך 92931321

      4,335כ"סה

חטיבת ביניים314

         442ן"תל- השתתפות הורים 4213140

         187השתתפות ממשלה בשמירה9213140

      2,260ב"חט- השתתפות ממשלה 9203140

      2,889כ"סה

חינוך על יסודי315

         644ן"תל-  השתתפות הורים 4203152

             5אגרת תלמידי חוץ 4403152

    26,361תיכון- השתתפות הממשלה 9203152

         197שמירה- השתתפות הממשלה 9213152

           50ציוד/שכפול+מלאכה' ח-השתתפות ממשלה 9223152

           70השתתפות רשות למלחמה בסמים9903152

    27,326כ חינוך על יסודי"סה

שרותים נוספים317

      1,198י"שפ- השתתפות הממשלה 9203173

           49י"הדרכה שפ- ממשלה . השתת9213173

         115שירות פסיכולוגי משלים 4233173

             1השתתפות תלמידים בהסעות4203178

           41הסעות- השתתפות הממשלה 9203178

      1,404כ"סה

תאגיד חינוך3180



           80דמי שימוש4203180

           80כ"סה

    49,374כ חינוך"סה

תרבות32

מפעם321

      1,100הפנים.מש- השתתפות ממשלה 990321

         650פרויקטים מיוחדים - השתתפות ממשלה 993321

      1,500צוערים- השתתפות ממשלה 994321

      1,763משתלמים- השתתפות עובדים ו רשויות 410321

      5,013כ"סה

חינוך לא פורמאלי322

         101הכנסות מועדוניות4113221

         120תרבות תורנית- השתתפות ממשלה 9203221

         172קונסבטוריון- השתתפות ממשלה 9223221

         270ניצנים- צהרונים - השתתפות ממשלה 9233221

         257נוער וצעירים- השתתפות ממשלה 9243221

         920כ"סה

ספורט וחוגים329

           59ספורט. ר- השתתפות ממשלה 9203290

           59כ"סה

      5,992כ תרבות נוער וספורט"סה

שרותי רווחה

         861משכורת- השתתפות 9313410

           10משרד הרווחה- הצטיידות 9323410

           10תוכניות מעבר9333410

           37הסעות נכים לתעסוקה9353410

             8אוטיסטים- נופשונים וקיטנות 9363410

           11ליווי למעון יום שיקומי9373410

             6התנדבות וקהילה' פע9313435

           35משפחות במצוקה בקהילה9323435

           53סיוע למשפחות עם ילדים9343435

         149טיפול בנוער וצעירים9313436

           20טיפול בנערה במצוקה9323436



           10הורים- טיפול בהורים ובילדיהם 4103411

      1,830אחזקת אוטיסטים במסגרת9303411

           19סמך- טיפול בהורים ובילדיהם 9313411

         178אוטיסטים- מועדונים לילדים 9323411

         132מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים9333411

           27ילדים במעונות יום9303439

           61תוכנית עם הפנים לקהילה9313439

           25הורים- תוכנית עם הפנים לקהילה 4103439

         475אחזקת ילדים בפנימיות9323439

         238טיפול בילד בקהילה9333439

           20הורים- אחזקת ילדים בפנימיות4113439

           17טיפול בזקן בקהילה 9313444

             1השתתפות-מסגרות יום לזקן4113444

           57תושבים- בית הגימלאי 4123444

           54קהילה תומכת9323444

           17מועדונים לזקנים9333444

             2הורים- סידור מפגרים במוסדות 4123452

         792סדור מפגרים במוסדות9303452

         152מפגרים במעון טיפולי9323452

           13מפגרים במעון אמוני9333452

             7הורים- מפגרים במעון טיפולי 4103452

           40הסעות מעון שיקומי4113452

           13שיקום נכים בקהילה9303468

      1,035אחזקת נכים בפנימיות9313468

         167תעסוקה מוגנת למוגבל9323468

           43תוכניות לילד החריג9333468

           20מעון יום שיקומי לאוטיסט 9343468

             2הורים- מעון יום שיקומי לאוטיסט 4103468

             4הדרכת עיוור ובני ביתו9383468

         103מועדונית- מסגרת יום לילד המוגבל 9393468

           20מרכז יחד תושבים4123468

           19מרכז לטיפל באלימות9353435

             4סדנאות תעסוקה תושבים4123439

           14מקלטים לנשים מוכות9383435

             4יצירת קשר הורים ילדים 9393435

           60ש למפגר"מע9353452

             8שיקום נכים- נופשונים להבראה 9363452

           15נופשונים למפגר9383452

           30שרותים לניצולי שואה9353444

           12תוכניות לניצולי שואה9363444

         101בית חם לנערות9343436

           12תושבים ועמותה- בית חם לנערות 4103436

             4מפעלי שיקום לעיוור9373468

             5התמכרויות מבוגרים9313473

           14טיפול בנוער מתמכר9323473

           10חמש- תוכנית תאנים 9343439



           34הורים- תוכנית תאנים 4133439

         108מועדון מועשר גמלאים9373444

           15תושבים- מועדון מועשר גמלאים 4133444

           10גיוס תמיכות וחסויות4113410

           26פעילות בקהילה9913435

           69מרכז טיפול למשפחה9383444

      7,347כ"סה

שירותי דת351

         155מקוה - השתתפות תושבים 650351

      1,071רישום נישואין651351

         276השתתפות ממשלה990351

             8אגרת  כשרות652351

      1,510כ"סה

    64,222כ שירותים ממלכתיים"סה

הכנסות שונות51

         180הכנסות שונות50151

         100הכנסות מריבית שוטף50251

      1,019א דמי ניהול מועצה וחניון"שכונת כ50#51

         655שכירות בנין מועצה חדש ודמי ניהול59051

      1,261ד גני ילדים  ואחרים"שכ59251

         656ד בריכת שחיה"שכ59351

         235פנסיה- השתתפות מוסדות 510157

         981שימוש בעודפים691513

ל"החזר עמלות משכ59551

      5,088כ"סה

  147,852כ תקבולים"סה

             0(גרעון)/עודף
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