
2 מספר 2021עדכון תקציב 

00 1,479,601- 0-24פער הכנסות הוצאות

הסברים לשינויהפרש2021תחזית ניצול בפועלהקצאה עד תאריךהקצאה שנתיתחשבוןתאור

 189,431,400126,287,704121,504,849186,555,950-2,875,450כ"סההתקציב הרגיל

2022יתחיל ב  1612000110223,440148,96000-223,440משכור-מבקר פנים

2022יתחיל ב  16120007803,0002,00000-3,000שונות-מבקר מועצה

עדכון חיוב אחרי שנים 50,000- 180,000- 65,000- 86,664- 1613000001-130,000ערים.ב.שמוש ו.ד

מחייבים וועדה וביוב 1613000441500,000333,336540,289450,000-50,000ביטוחים מזכירות

מאור שושן8095510116130005300021,84440,00040,000רכב משאבי אנוש 

מחייב ביוב משפטיות 1613000581300,000200,000172,524250,000-50,000משפטיות-מזכירות

עבר מדוברות כולל צוערת חלקי 1613000750720,000480,000558,637860,000140,000קבלניות-מזכירות

1613000751105,00070,00081,344120,00015,000קבל-אדם.פקידת כ

161300078020,00013,33639,64150,00030,000מזכירות הוצאות שונות

161300093215,00010,00016,89320,0005,000ציוד מיחשוב וחומרה

עבר למזכירות 1614100750220,000146,66479,910120,000-100,000דוברות קבלניות

40שעות נוספות 161500011015,00010,00016,87633,00018,000משכורות-אתר אינטרנט

קרינה161500075035,00023,3365,86195,00060,000אתר אינ-קבלניות

16210005214,0002,6641006,0002,000גזברות השתלמויו

16210005605,0003,33610,70211,0006,000משרד'גזברות הוצ

1621000570145,00096,664129,799170,00025,000מיכון ועיבוד נת

רק לחצר פעמונים לא הגישו 162100081050,00033,33640,00040,000-10,000תמיכות בגופים

עדכון בשל משפטים שהסתיימו162300058170,00046,664136,836136,00066,000שכ)משפטיות-גביה

גידול בתקבולים16230007501,300,000866,6641,336,3081,600,000300,000ג-(מגער)קבלניות

 16492006933,443,0002,295,3362,237,6933,343,000-100,000מלוות הצמדה

מחוייב מקבלניות, ירד שפיע 17120001103,800,0002,533,3362,462,9213,700,000-100,000תברואה שכר

ל"כולל שפיע חיוב מחכ171200075075,00050,00021,882150,00075,000קבלניות-תברואה

1712215730006,9817,0007,000תברואה3921556טרקטור

 171271473035,00023,3362111,000-34,000(24/7/14)מאהר כבהה2671469דר מזדה

\פקח ירד מוועדה חקלאית17160005320045,25755,00055,000(פקח)40648501כב יונתן ציטירוביץ 

1722000420008661,5001,500אחזקת מבנ-בטחון

1722000421003,2885,0005,000נוי+בטחון גינון

17220004300010,07512,00012,000ניקוי.ח,מים,בטחון חשמל

17220007500029,94445,00045,000קבלן נקיו-בטחון

1722100430006891,0001,000ניקוי.ח,מים,חשמל-מתמידים

לא יתקיים השנה מיועד לקורונה 1723000751100,00066,66400-100,000שפוץ מקלטים

 13,500- 13,500- 172310000100-13,500העמסה על מחלקות-נפת גדור

עבר משפוץ מקלטים כולל תוספת172410075068,00045,336161,097200,000132,000קורונה קבלניות

 172600042010,0006,664805,000-5,000אחזקת מבנה-ח"מל

 172600074010,0006,6645785,000-5,000ציוד ואחזק-ח"מל

1727000750240,000160,000236,661280,00040,000שמירה בישובים-ר"הגמ

צמצום עקב הקטנת השתתפות 1729000110270,000180,000128,188190,000-80,000בטחון קהילתי שכר

1729000540001,4002,0002,000בטחון קהילתי תקשורת

עבר משפוץ מקלטים כולל תוספת 1729000750111,00074,00012,15840,000-71,000בטחון קהילתי קבלניות

עבר משפוץ מקלטים כולל תוספת 172910075030,00020,0008,89720,000-10,000ב קבלניות"זה

עדכון אחרי שנים1731000410130,00086,66465,000170,00040,000ד"ועדה שכ

עדכון אחרי שנים173100043040,00026,66420,00050,00010,000נקוי.ח+מים,ועדה חשמל

עדכון אחרי שנים173100044160,00040,00030,00070,00010,000ועדה ביטוחים

תוקצב ברישוי עסקים 179200073020,00013,33600-20,000חקלאית רכב פקח.ו

 1811000752140,00093,33632,929120,000-20,000חינוך קבלניות פדגוגי

נגמר 1811000780260,000173,336144,881150,000-110,000מרכז למידה

ל הכנסה"חינוך כנ. עדכון חוזה עם מ1811000781250,000166,664241,002350,000100,000חינוך מוגנות התכנית הלאומית

 181100078610,0006,66400-10,000שירות לילד ולנוער-משרד הרווחה'תכ

לא בוצע קורונה כולל הכנסה 18110008111,250,000833,336168,340170,000-1,080,000השתתפות לישובים/תכנית ניצנים

מועבר ישירות לישובים  1811000813180,000120,00000-180,000צמודות/סייעות רפואיות- לישובים 

לא בוצע קורונה כולל הכנסה 1811100812680,000453,33600-680,000השתתפות בגין גני ילדים בישו(חופש

לא בוצע קורונה כולל הכנסה 1811100813394,000262,66400-394,000השתתפות בגין בתי ספר בישובי(חופש

הםחתה מקבלניות181140011055,00036,66456,85082,00027,000היחידה ההתפתחותית שכר

הועבר לשכר 181140075355,00036,664020,000-35,000היחידה ההתפתחותית קבלניות

181200075060,00040,00056,15178,00018,000הגיל הרך-קבלניות

לא בוצע קורונה כולל הכנסה1812200754009,36012,00012,000צעדת מנשה

18122011113,530,0002,353,3362,493,6163,620,00090,000שכר סייעות מרכז קשת

1812201710004,2125,0005,000הס+טיולים-קשת.מ

 181220172025,00016,66417,20320,000-5,000גן קשת חמרים לפ

1812201721004001,0001,000גן קשת ספרים

תגבור טובה181220175730,00020,00042,46150,00020,000י רותם"עובדים ע

18122017805,0003,3369,09810,0005,000שונות-גן קשת

1812300111560,000373,336404,979580,00020,000עוזרת גננת-גני מייסר

18123001130010,44712,00012,000קייטנות וחופשות-גני מייסר

18124001130011,21011,00011,000קייטנות וחופשות-קטף.גני אא

תקן נוסף גם בהכנסות1812500111840,000560,000705,289980,000140,000עוזרת גננת-גני קציר

לפי ביצוע 181250011357,00038,00042,24943,000-14,000קייטנות וחופשות-גני קציר

 181250075223,00015,33600-23,000ס של החופש"בי-גני קציר

18125017505,0003,33611,69215,00010,000קבלניות גן דו רה מי

 181320081070,00046,6641,00010,000-60,000אג+יסודי.ח'השתת

לפי ביצוע 1813202112308,000205,336167,425250,000-58,000(7)שכר סייעות צמודות-ס מייסר"בי

18132021130010,99511,00011,000שכר מדריכים מסגרת קיץ-ס מייסר"בי

לפי ביצוע 1813202114160,000106,664123,845125,000-35,000ס מייסר שכר עוזרי הוראה"בי

18132028140043,60043,60043,600ס מייסר עוזרי הוראה השתתפות"בי

1813207111330,000220,000351,029410,00080,000סייעות-ס שבילי רעות"בי

 1813207114250,000166,664186,788187,000-63,000שבילי רעות שכר עוזרי הוראה

 1813207751115,00076,66443977,000-38,000הוצאות מסגרת קיץ/שבילי רעות

18132077572,0001,33610,07010,0008,000שבילי רעות עובדי רותם

 1813207782125,00083,33632,56150,000-75,000שבילי רעות קרן קרב

18132078140056,50056,00056,000שבילי רעות עוזרי הוראה השתתפות

 18132101121,200,000800,000733,8991,100,000-100,000(כולל צמודות)שכר סייעות-רעות

 1813210114322,000214,664199,705200,000-122,000רעות שכר עוזרי הוראה

18132107500044,76060,00060,000קבלן ניקיון תגבור קורונה

18132107572,0001,33610,07010,0008,000ס רעות עובדי רותם"בי



 1813211114340,000226,664202,374203,000-137,000ניצני רעות שכר עוזרי הוראה

 1813211116160,000106,664114,880115,000-45,000שכר מדריכים מסגרת קיץ/רעות

 1813211788221,000147,33690,277160,000-61,000קרן קרב/ס רעות"בי

 1813211789233,000155,33665,219160,000-73,000ניצני רעות קרן קרב

18132118140067,80068,00068,000ניצני רעות עוזרי הוראה השתתפות

18132118160067,80068,00068,000רעות עוזרי הוראה השתתפות

18132157572,0001,33610,07010,0008,000ס ניצני רעות עובדי רותם"בי

1813218110140,00093,336136,005170,00030,000זואלוגי.ג-שכר

1813220110800,000533,336763,000950,000150,000שכר-'צ א"חט+ס יסודי קציר"בי

 181322011386,00057,33645,74746,000-40,000שכר מדריכים מסגרת קיץ-ס קציר"בי

 1813220114152,000101,336125,148126,000-26,000קציר שכר עוזרי הוראה

1813220750001,6602,0002,000פעולות כללי-שחף+צ דרור"חט+י קציר

18132207572,0001,33610,07010,0008,000עובדי רותם-ס קציר"בי

 1813220782140,00093,33619,07450,000-90,000קרן קרב-'צ א"חט+ס יסודי קציר"בי

18132208140045,20045,00045,000ס קציר עוזרי הוראה השתתפות"בי

1813221112250,000166,664194,142270,00020,000שכר סייעות צמודות-ד נטעים"ממ

 1813221113123,00082,000112,635113,000-10,000שכר מדריכים מסגרת קיץ-ס נטעים"בי

 1813221114320,000213,336174,090175,000-145,000נטעים שכר עוזרי הוראה

18132217572,0001,33610,08110,0008,000עובדי רותם-ד נטעים"ס ממ"בי

 1813221782135,00090,00028,87180,000-55,000קרן קרב-ד נטעים"ממ

18132218140056,50057,00057,000נטעים עוזרי הוראה השתתפות

18132221101,100,000733,336802,6531,150,00050,000(מ"ח-קציר)שכר-אמיר יסודי

18132225712,0001,3364,2946,0004,000(מיוחד.ח-קציר)מיחשוב-אמיר יסודי

1813300811250,000166,664249,377350,000100,000השתתפות סייעת שילוב לילד בגן

21מבואות עירון מספטמבר 1815100820270,000180,0002,573490,000220,000יסו.חנוך ע'השתת

18152001101,410,000940,0001,067,9101,500,00090,000גווני-שכר מינהל

ל הכנסות"תוספת משרות כנ181520011111,900,0007,933,3369,213,19212,900,0001,000,000גווני-שכר מורים

1815200113550,000366,664550,660700,000150,000שכר סייעות-גוונים

18152001140065,42466,00066,000שכר מכינת קיץ-גוונים

18152007602,000,0001,333,3361,417,7472,100,000100,000ה.א/שאילת מורים

 1815200815650,000433,336164,873450,000-200,000ניהול עצמי/סל תלמיד-גוונים

1815200930006,82310,00010,000גוונים ציוד יסו

לא התקיים קורונה 181700071060,00040,0003001,000-59,000העשרה הסעות

לא התקיים קורונה 1817000750122,00081,3366,10010,000-112,000קבלניות-העשרה

ח"ט מוס"נקלט קב 181710011080,00053,3369,02260,000-20,000שכר-אבטחה

 18171007501,920,0001,280,0001,198,2751,820,000-100,000עבודות קב-אבטחה

181730052035,00023,33623,40543,0008,000י הדרכה"שפ

181730052110,0006,6645,57215,0005,000י"השתלמויות שפ

 18173007206,0004,0001,3713,000-3,000י חמרים לפעו"שפ

 18173009308,0005,3364185,000-3,000ציוד יסודי-י"שפ

תוספת רבע תקן יש תקבול 1817900111780,000520,000490,869750,000-30,000שכר-ס"קב

1817900112660,000440,000585,879760,000100,000שכר סייעות צמודות- ס "קב

לא התקיים קורונה 182210081080,00053,33612,00012,000-68,000השתתפות-תרבות תורנית

 182220158020,00013,33600-20,000שונות-חוג קולנוע-תרבות

לא תוקצב בשל חשש קורונה1822201751000140,000140,000נזכור בשירים ערב רבין-תרבות

182220178050,00033,33649,15870,00020,000שונות-חוג קולנוע-תרבות

 182251075010,0006,66400-10,000תערוכה בכניסה-תרבות

 2,000- 2,000- 182260000100-1,900ד ממחלקות"שכ-ש"אולם ג-תרבות

182260042050,00033,33653,15265,00015,000אחזקת מבנה-ש"אולם ג-תרבות

 18226004335,0003,33600-5,000חומרי ניקוי-ש"אולם ג-תרבות

 18226005805,0003,33600-5,000ארגוניות'הוצ-ש"אולם ג-תרבות

 18226007412,0001,33600-2,000שכירת ציוד-ש"אולם ג-תרבות

נרשם גם אבטחה1822600750230,000153,336180,814270,00040,000קבלניות/נהול-ש"אולם ג-תרבות

 182260075120,00013,33600-20,000קבלן נקיון-ש"אולם ג-תרבות

עבר לנהול קבלניות 182260075240,00026,66400-40,000אבטחה-ש"אולם ג-תרבות

1822600780007,39410,00010,000שונות-ש"אולם ג-תרבות

182290475030,00020,00029,99938,0008,000קבלניות-תרבות צעירים

עלות פרישה של עובדת1823000111353,000235,336277,329400,00047,000פעול' ספריה משכ

 182300043032,00021,3368,69216,000-16,000חשמל ומ- ספריה 

מול שוברים אין העברת כסף 1823000721120,00080,000012,000-108,000תקל+ספרים-ספריה

18230007805,0003,3361,94520,00015,000ספריה הוצאות אח

2021לא פורסם ב  182307075060,00040,000020,000-40,000ער)קבלניות-עלון

ללהקת נוער תקצוב18250008103,500,0002,333,3362,333,3363,580,00080,000רותם=פעילות פנאי'השתת

עדכון משרות יש גם הכנסה18410001114,200,0002,800,0003,129,0914,600,000400,000רווחה משכורות

184100052115,00010,00018,91420,0005,000רווחה השתלמויות

18410007570091,775120,000120,000רווחה עובדי רותם

184220084088,00058,664109,104120,00032,000משפחות במצוקה בקהילה

 1843520780180,000120,0001540-180,000רווחה פעילות ילד בקהילה שונות

 1843520781120,00080,00000-120,000תמיכה ביתית, טיפוח, טיפולים

 1843520782115,00076,66439,37360,000-55,000הועדות להבה

1843520840320,000213,336433,566600,000280,000טיפול בילד בקהילה

184353075700144,594160,000160,000רווחה מועדונית מייסר עובדי רותם

184380084040,00026,664438,100550,000510,000אחזקת ילדים בפנימיות

 1843910811300,000200,00034,58370,000-230,000הרווחה.מ/צהרונים לישובים

 1844300840450,000300,000150,858200,000-250,000אחזקת זקנים במעונות

 1844500757210,000140,00034,44370,000-140,000ווחה מועדונים מועשרים עובדי רותם

18446008101,680,0001,120,0001,120,0031,760,00080,000מילוא השתתפויות

1870002110151,000100,664156,268210,00059,000תיירות שכר

1870002780001,4002,0002,000תיירות שונות

1871000001006001,0001,000מיכלי מיחזור ממ

קציר19131007721,100,000733,3361,154,4291,300,000200,000קניית מים מקורות

מצפה אילן עבר למועצה191310077300425,611650,000650,000(106780)מצפה אילן/יית מים מקורות

תקלות רבות מערכת מים מצפה אילן1913200420200,000133,336301,173400,000200,000אחזקת מערכת מים

 80,000- 230,000- 228,850- 100,000- 1941000001-150,000העמסה על מחלקות

19411007514,000,0002,666,6643,903,2714,500,000500,000ליווי+מיוחד.הסעות ח

 194110078075,00050,0006,37120,000-55,000תחבורה הוצאות א

חדש617929021941792730009,45635,00035,000אוטובוס גולדן 

חדש617930021941793730009,32535,00035,000אוטובוס גולדן 

 194400042075,00050,00034,70955,000-20,000מבנה'אח-אומן



 194400043065,00043,33630,71445,000-20,000מים+חשמל-אומן

חוזה חדש עם מ הרווחה1950000110820,000546,664618,972920,000100,000מעברים שכר

1950000430002,4685,0005,000מים+מעברים חשמל

 195000075075,00050,00038,71465,000-10,000מעברים קבלניות

1972000420750,000500,000650,000850,000100,000אחזקה בישובים/ביוב

1972103420410,000273,336543,227650,000240,000אחזקה-ש" ג2מטש מנשה 

 1972103430566,500377,664327,846500,000-66,500חשמל-ש" ג2מטש מנשה 

 197210375030,00020,00000-30,000קבלניות-ש" ג2מטש מנשה 

1972200420270,000180,000271,302300,00030,000אחזקה-הולכה.ק

 197220078015,00010,00000-15,000שונות קווי ביוב

 197221075010,0006,66400-10,000קו הולכה פרדס חנה קבלניות

 1972300420440,000293,336177,463340,000-100,000תקונים-שאיבה.ת

 1972400781670,000446,664189,703620,000-50,000טיהור+ ביוב 

1981000110170,000113,336138,951200,00030,000מרכז צעירים שכר

 198100075280,00053,33617,83650,000-30,000תחזוקה/מרכז צעירים אחזקה

לא ישולם עד סוף שנה 1990000320200,000133,33600-200,000תשלומי פיצויים

ל גן בהכנסה"לפי בפועל כנ 19950008664,000,0002,666,664259,000300,000-3,700,000פטור נכסי מדינה קורונה

 50,000-88,110 1996000780138,11092,072-1,577בי+קודמות.ש'הוצ

 1997200780400,000266,66470,200250,000-150,000שונות-תעופה.מאבק נגד ש

 189,431,400126,287,680120,025,248186,555,950-2,875,450כ"סההתקציב הרגיל

תוספת נכסים והסכמים שהגיעו להבשלה111000010161,000,00040,666,66441,000,00062,500,0001,500,000גביית מזומן בקופה

ל גן בהוצאה"לפי בפועל כנ 11100001984,000,0002,666,664259,000300,000-3,700,000קורונה (ממשלה)פטורים מארנונה

פיגור בישום הסקר 1122000290200,000133,33655,631150,000-50,000/מגע)אגרת שילוט

עדכון חייבים4091212000711650,000433,336525,197780,000130,000אשפה.מגע לפ

חיוב ישובים12120007140025,81045,00045,000פיקוח משונים

12160009100075,00075,00075,000רישוי עסקים ממשרד הפנים

 1223100710150,000100,000109,387120,000-30,000ממו'תק-נפת גדור

 12290007102,2001,46400-2,200ביטחון קהילתי ממוסדות

בוטל 1229000971286,500191,00000-286,500ביטחון קהילתי מהמשרד לביטחון פני

במקום בטחון פנים122900097200120,462180,000180,000ילתי מהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי

 122910099121,00014,0006,22410,000-11,000ב"לזה-רשות לבטיחות בדרכים

הכנסות וועדה צריכות להיות זהות להוצאה 1233000290750,000500,000359,938600,000-150,000ו20%+90%השבחה.ה

אין לממן וועדה מעבר להוצאות מקרנות 12330002911,900,0001,266,664640,578600,000-1,300,000השבחה לקרן פי.ה

1233000292220,000146,664254,100254,00034,000מקרן רפורמה לשכר חדש

 1233000412300,000200,00070,200100,000-200,000מגע/קנסות

12420009900088,89989,00089,000התחבורה לבטיח.מ

1269000410200,000133,336266,600300,000100,000הנ)הכנסות שונות

אגרות טיפול משפטי126900041140,00026,664102,329105,00065,000החזר ה-מגער/מגע

1269000412009,93110,00010,000החזר הו-ארז/מגע

לפי בפועל12690006705,0003,33617,00017,00012,000ער.ד+ממכרזים'תק

 126910041025,00016,6641,1432,000-23,000)נשים.משונים לפ

 131100071115,00010,0003,4055,000-10,000מינהל חינוך משונים

נוספו סייעות לתקן131100092160,00040,000173,925200,000140,000החינוך לסייעות רפואיות.ממ

לזכות מוסדות13110009233,0002,000498,131498,000495,000החינוך.מסגרות קיץ מ

 בלבד5.6.7/21התקבל  13110009241,300,000866,664200,038200,000-1,100,000משרד החינוך/תכנית ניצנים

קיזוז שנים קודמות 23,000- 23,000- 131100092500-23,132החינוך כללי.תקבולים מ

פורק למוסדות 13110009261,350,000900,00000-1,350,000עוזרי הוראה משרד החינוך

 13111117108,0005,33600-8,000מנהל חינוך משונים

אין הכנסות 131140071050,00033,33600-50,000היחידה ההתפתחותית משונים

בוצע. במקור בשל קורונה. לא תוכנן 13120004100017,90018,00018,000הגיל הרך משונים-תקבולים לקורסים

 13120004122,0001,33600-2,000משונים ליחדית הגיל הרך

לפי בפועל מה שעבר כולל שנים קודמות1312201710900,000600,0001,050,0001,050,000150,000מוסדות לקשת

131220192100107,052110,000110,000(כוכב+חמה)החינוך .גני קשתות מ

1312201926005,5617,0007,000החינוך.קשתות מיגון והגיינה מ

אין הכנסות1312300926004,8256,0006,000החינוך.גני מייסר מיגון והגיינה מ

 131240041014,0009,33600-14,000מהורים לגני ילדים/קטף.אא

ל הוצאות"תוספת תקן סייעת  כנ1312400920520,000346,664421,193580,00060,000החינוך לגני ילדים.מ/קטף.אא

1312400926008,46310,00010,000החינוך.קטף מיגון והגיינה מ.ני אא

 13125004106,0004,00000-6,000מהורים לגני ילדים/קציר

 131250041116,00010,6646,6006,600-9,400מהורים  למסגרות חופש/גני קציר

13125007100019,70019,70019,700ממוסדות לגני ילדים/קציר

ל הוצאות"תוספת תקן סייעת  כנ13125009201,791,0001,194,0001,323,8621,902,000111,000החינוך לגני ילדים.מ/קציר

1312500926009,96812,00012,000החינוך.גני קציר מיגון והגיינה מ

131250192600449500500החינוך.דו רה מי מיגון והגיינה מ

13126004100019,24019,00019,000מהורים למסגרות חופש גני מועצה

בוצע פסח חלקי 1312600923680,000453,33671,91172,000-608,000החינוך למסגרות חופש גני מועצה.מ

קיזוז אגרות מרשויות שנים קודמות131320092000144,958151,000151,000ס"החנוך לבתי.ממ

לפי בפועל1313202920450,000300,000319,833460,00010,000ה.ס מיסר ממ"לבי

לפי בפועל131320292300167,432168,000168,000ד קורונ-ס מייסר עוזרי חינוך ג"בי

לפי בפועל13132029290024,62535,00035,000החינוך.ס מייסר מיגון והגיינה מ"י

לפי בפועל 1313207411100,00066,66400-100,000מהורים למסגרת קיץ/שבילי רעות

לפי בפועל1313207920400,000266,664324,080460,00060,000החינוך.ממ- שבילי רעות 

לפי בפועל 1313207923305,000203,33600-305,000החינוך.מסגרת קיץ מ/שבילי רעות

לפי בפועל131320792400233,878234,000234,000החינוך.ד קורונה מ-עוזרי חינוך ג

לפי בפועל13132079290025,76630,00030,000החינוך.בילי רעות מיגון והגיינה מ

לפי בפועל 1313211414330,000220,00076,396150,000-180,000קרן קרב ועדי הורים

לפי בפועל 1313211920750,000500,000463,283680,000-70,000החינוך לרעות.ממ

לפי בפועל 1313211921750,000500,000472,593700,000-50,000החינוך לניצני רעות.ממ

לפי בפועל131321192200276,914277,000277,000הח.ד קורונה מ-רעות עוזרי חינוך ג

לפי בפועל131321192300276,914277,000277,000ד קורונ-ניצני רעות עוזרי חינוך ג

לפי בפועל13132119280033,69440,00040,000החינוך.רעות מיגון והגיינה מ

לפי בפועל13132119290033,51340,00040,000החינוך.יצני רעות מיגון והגיינה מ

לפי בפועל 1313220922350,000233,33621,73022,000-328,000ס קציר סייעות"בי

לפי בפועל 1313220923110,00073,33600-110,000החינוך.מסגרת קיץ מ/ס קציר"בי

לפי בפועל131322092400172,665173,000173,000החינוך.ד קורונה מ-עוזרי חינוך ג

לפי בפועל13132209290017,83820,00020,000החינוך.ס קציר מיגון והגיינה מ"בי

לפי בפועל 131322141164,00042,66400-64,000מהורים למסגרת קיץ/נטעים

לפי בפועל 1313221923120,00080,00000-120,000החינוך.מסגרת קיץ מ/נטעים

לפי בפועל131322192400233,878234,000234,000החינוך.ד קורונה מ-עוזרי חינוך ג



לפי בפועל13132219290020,78124,00024,000החינוך.נטעים מיגון והגיינה מ

לפי בפועל 1313222710318,000212,000178,615220,000-98,000(מ"ח-קציר/יסודי)ס אמיר"רשויות בי

לפי בפועל1313222929002,1624,0004,000החינוך.פסגת אמיר מיגון והגיינה מ

נוספו הרבה סייעות13133009202,600,0001,733,3362,693,7503,300,000700,000החנוך סייעות.מ

ל הוצאה"כנ131520092015,600,00010,400,00011,912,57617,000,0001,400,000החנוך לגווני.ממ

1315400710006,3606,0006,000(קציר)תיכון אמיר/רשות שולחת'אג

לא בוצע 131700041012,0008,00000-12,000"משונים העשרה ג

לא בוצע 1317000710185,000123,33600-185,000/להעשרה מישובים

9.21מועסק מחודש  1317100920160,000106,66473,917110,000-50,000החנוך.ט ממ"לקב

13171009801,450,000966,664694,7801,550,000100,000מהמשטרה לאבטחת

 13173007103,0002,00000-3,000י"ממוסדות לשפ

חדש13179009200042,81548,00048,000"מנע

ל הוצאה"כנ1317900922340,000226,664285,546370,00030,000החנוך.ס ממ"לקב

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ132200041000186,648300,000300,000הכנסות אינטרנט משונים-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132210041020,00013,33600-20,000משונים-תרבות תורנית

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132210092080,00053,33600-80,000החנוך.תרבות תורנית ממ

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132220171040,00026,6642,9103,000-37,000משונים-חוג קולנוע-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132220471020,00013,3362,5002,500-17,500משונים-לילות מנשה-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132230171015,00010,00000-15,000משונים-הארץ.חוג י-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132230271015,00010,00000-15,000ממוסדות-שפיים ונהנים-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132240141030,00020,0004,6805,000-25,000משונים-מנוי תאטרון מבוגרים-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132240171020,00013,33600-20,000משוני-מופעים והצגות כלליות-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132240171150,00033,3361,8602,000-48,000תרבות מופעים יזומים משונים

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132240241010,0006,66400-10,000מנויי תאטרון/משונים לילדים-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ132260071050,00033,33671,50085,00035,000שכירת האולם משוני-ש"אולם ג-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 13228004115,0003,33600-5,000משונים-בימת הילדים-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 132290541020,00013,33600-20,000משונים-סוף הקיץ-תרבות

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ1328320710008,37510,00010,000משונים לחוגים אזורים

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ1328410710002,6403,0003,000לקייטנה משונים

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ1341000710006,7657,0007,000רווחה משונים

ל בהוצאות"בלגן של קורונה כנ 134100071010,0006,66400-10,000מטפח/חה משונים לטיפול סמך מקצועי

ל הוצאה"כנ13410009301,720,0001,146,6641,333,7821,980,000260,000שכר עובדי המחלקה

 13412009307,5005,00000-7,500פעולות ארגוניות

 13413009303,0002,00000-3,000סל בטיחות בסיסי

 134220071010,0006,6641500-10,000מיטב משונים למשפחות במצוקה כלכלי

134220093056,00037,33649,80560,0004,000משפחות במצוקה בקהילה

 13422019308,0005,33600-8,000מקלטים לנשים מוכות

1342202930004,2905,0005,000רכזי מענים מגן זהב

 13423007105,0003,33600-5,000מיטב משונים לאובדן ושכול

 13424309308,0005,33600-8,000תכנית למניעת אלימות

 134244093051,00034,00012,38825,000-26,000פגיעות מיניות בגירים

1343500931001,2382,0002,000הרווחה.ממ/ילדים-קשר הורים

 134352041030,00020,00000-30,000טיפול בילד בקהילה צד ג

 13435304106,0004,00000-6,000מהורים למועדונית

 1343530930152,000101,33658,668100,000-52,000מועדוניות משותפות

 1343550930107,00071,33634,04670,000-37,000טיפול בפגיעות מיניות

1343800410007,42712,00012,000רווחה מהורים לפנימיות

134380093030,00020,000313,461450,000420,000הרווחה.מ/אחזקת ילדים בפנימיות

1343811411001,2002,0002,000משונים לנתיבים להורות

1343910990850,000566,664636,348900,00050,000העבודה לטפליות.מ

 1343910990300,000200,00034,58375,000-225,000העבודה לצהרונים.מ

 1344300930208,000138,66474,198150,000-58,000ותיק.אחזקת זקנים במעונות א

 1344430930105,00070,00029,69050,000-55,000ותיק.מועדונים א

 134444093023,00015,3365,6258,000-15,000העשרה'תוכ'מוע

 134445093020,00013,3362,2255,000-15,000סיוע לניצולי שואה

 134446093080,00053,33627,97445,000-35,000שירותים לניצולי שואה

 13451004116,0004,00000-6,000רווחה משונים למעונות

1345100930575,000383,336482,052620,00045,000החזקת אוטיסטים במסגרות

 1345100930744,000496,000433,102700,000-44,000ה"מש-סידור במעונות

 13451154101,5001,00000-1,500טיפול בהורים וילדיהם צד ג

 13451209308,0005,33600-8,000מועדוניות לילדים עם אוטיזם

 13452004103,0002,00000-3,000יום טיפולי משה צד ג.מ

1345200930147,00098,000161,772200,00053,000ה"יום טיפולי מש.מ

 13452109309,0006,00000-9,000נופשונים וקייטנות

13453009305,0003,33663,06985,00080,000ה"יום מש.הסעות למ

 1345310930300,000200,00000-300,000נופשונים משה ושיקום

 134670093015,00010,0001,3862,000-13,000הדרכת עוור ובני ביתו

13467009310016,00120,00020,000הרווחה.מ/יום שיקומי.חלופה למ

 13467109304,0002,66400-4,000תוכניות לילד החריג

13467204101,5001,0003,0804,0002,500יום שיקומי צד ג.מ

 134673093041,00027,3369,89920,000-21,000יום שיקומיים.הסעות למ

 1346800930111,00074,00043,97675,000-36,000מוגבלויות-שיקום בקהילה

 134710093070,00046,66400-70,000לאומית נוער וצעיר.ת

 134710193068,00045,3362,5925,000-63,000טיפול בנוער ובצעירים

1347102931002,0883,0003,000נערות טיפול ביתי

 13471029318,0005,33600-8,000טיפול בנערות במצוקה

 134712093026,00017,33600-26,000תוכניות קהילתיות עדי

 134713093011,0007,3361,9142,500-8,500יתד תוכנית לצעירים

134714093015,00010,00027,05035,00020,000יתד סל גמיש

 134730093016,00010,66400-16,000נפגעי התמכרויות טיפול

1348220931007,09410,00010,000הרווחה.מ/נפגעי התמכרויות

 134823093019,00012,66400-19,000קהילות פונקציונליות.פ

 134830093038,00025,3369,78315,000-23,000התנדבות בקהילה' פע

.  134840093023,00015,3361,7082,500-20,500(132050לשכות ייעוץ לאזרח)הרווחה

13510009100013,00013,00013,000הפנים הכנסות שונות.מ

135100099060,00040,000101,537120,00060,000המ.ר.בקודש ממ.מ

 13700004107,0004,66400-7,000(נועה)פעולות +מות משונים להרצאות

 13700007102,0001,33600-2,000נועה/ממוסדות'תק

13710007105,0003,33636,39936,00031,000משונים למיכלי מ



 137100071280,00053,33600-80,000נייר+ מאמניר קרטון 

תוספת מצפה אילן14131002101,200,000800,0001,111,3901,700,000500,000מים קציר מצפה אילן גביה

1433000610120,00080,000152,879190,00070,000הכנסות משכר דיר

14330006115,0003,33630,79930,00025,000ד מבנים בקציר"שכ

144110061050,00033,336109,251110,00060,000הכנסות משרותי ת

לפי בפועל 14411009208,100,0005,400,0003,481,1237,800,000-300,000החנוך להסעות.ממ

 14411009224,0002,66400-4,000הסעות תלמידי הי

 144110092330,00020,00000-30,000החינוך.הסעות מסגרות קיץ מ

 1450000710227,500151,664122,899217,000-10,500מעברים מחוף כרמל

חוזה חדש עם מ הרווחה1450000930644,000429,336297,382702,00058,000הרווחה.מ/מעברים כרמל מנשה

1472200210256,000170,664247,160280,00024,000ביוב משהבט'אג

 1513000710200,000133,33654,12660,000-140,000שונים עבור שנים

חדש לאיזון התקציב20201513000999000279,950279,950מעודף מצטבר מועצה ל 

00 1,479,601- 0-24הפרש


