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2017 תקציב  

הכנסות 
  עדכון 2016 תקציב 

מאושר- ראשון 

 - 2016 תקציב 

עידכון שני
הסברהפרש2017 תקציב 

ארנונה 2,000               93,075,000         93,073,000            94,309,000                        כללית ארנונה

גביית מים 33,000-           1,315,000           1,348,000              1,348,000                          מים ממכירת הכנסות

 67,000-           5,651,000           5,718,000              5,998,000                          חינוך עצמיות

- צהרונים (-93)סל תרבות תושבים 

השתתפות  (-46)תקורה מאם המושבות 

השתתפות  (35)חוג למדן - תושבים 

שמירה  (20)חוד מתמטיקה - תושבים 

(-2)אולם ספורט  (19)בבתי ספר 

רווחה עצמיות
(-37)מועדוניות  (1)טיפול במשפחות  36,000-           1,148,000           1,184,000              1,231,000                          

 221,000-         20,639,000         20,860,000            21,270,000                        עצמיות יתר

 (106)טמוני קרקע  (40)פחי אשפה 

החזר  (5)אגרות וקנסות - ועדה לביניין 

חוגים  (258)וועדה לביניין - מקרנות 

חוגי ספורט  (50)חוגי מוסיקה  (225)

גביית  (-1,119)אגרות ביוב  (225)

(-11)אגרות ביוב מפיגורים 

ההחינוך ממשרד תקבולים

                        34,084,000            33,955,000         34,461,000          506,000 

סיוע  (177)סייעות חריגות גני ילדים 

תוספת פדגוגית ניהול  (266)ניהול עצמי 

(-30)פרויקט ניסויי  (93)עצמי 

   -                     8,834,000           8,834,000              8,633,000                          הרווחה ממשרד תקבולים

אחרים ממשלתיים תקבולים

                          5,871,000              4,845,000           5,534,000          689,000 

שמירה וביטחון  (250)משרד הפנים 

בטיחות בדרכים  (179)מוסדות חינוך 

(270)בלניות  (-10)

   -                    לאיזון כללי מענק
   -                     31,000                 31,000                    66,000                                מיועדים מענקים

אחרים תקבולים
                          5,761,000              5,771,000         12,035,000       6,264,000 

בלניות שנים , העברה מעודף מצטבר 

קודמות

   -                    מצטבר גרעון לכיסוי מענק
 115,000          4,665,000           4,550,000              3,500,000                          (הכנסות) בארנונה הנחות

 187,388,000      180,169,000         182,071,000                      הכנסות כ"סה
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2017 תקציב  

הוצאות 
  עדכון 2016 תקציב 

מאושר- ראשון 

 - 2016 תקציב 

עידכון שני
הסברהפרש2017 תקציב 

עדכון תקציבי שכר     151,000 23,708,000         23,557,000            23,701,000                        כללי שכר הוצאות

  2,887,000 61,568,000         58,681,000            59,504,000                        כלליות פעולות

 (14)מינהל תברואה  (-81)מינהלה 

עגלות , מבצעי ניקיון (10)דיגום מים 

מינהל יחידה  (222)אשפה וטמוני קרקע 

  (140)ניטור שפכים  (13)סביבתית 

 (90)פחים כתומים וקומפוסטרים 

יועץ בטיחות ומורשה נגישות ,תברואן

שמירה וביטחון  (140)הדברה  (100)

סימון כבישים  (613 )וועדה לביניין  (93)

הכנת חלקות קבר  (50)תשתיות  (100)

שימור אתרים   (24)טמוני קרקע  (70)

מינהל תרבות  (56)וועד עובדים  (82)

תרבות עמים  (43)פעולות תרבות  (32)

 (-57)חוגים  (235)הסעות חוגים  (36)

 (67)קייטנות ספורט  (-10)חוגי מוסיקה 

הסעות חוגי  (30)הסעות תנועות נוער 

צעדת  (178)חוגי ספורט  (370)ספורט 

 (100)ארכיב (120)הרצל ומרוץ גזר 

(7)העמסת פעולות תחבורה 

             - 1,100,000           1,100,000              1,100,000                          מים רכישת הוצאות

  3,038,000 86,376,000         83,338,000            84,305,000                        כלליות כ"סה

עדכון תקציבי שכר  1,420,000 22,851,000         21,431,000            22,481,000                        חינוך עובדי שכר

  2,660,000 48,067,000         45,407,000            46,767,000                        חינוך פעולות

-40)גני ילדים  (-124)מינהל חינוך 

( 376)עובדי קבלן - ס יסודיים "בתי(

בתי ספר  (341)תמיכות ביחידות סמך 

תמיכות  (50)ציוד יסודי  (247)יסודי 

-שעות הוראה  (-66)ביחידות סמך 

תקורה לברנקו  (-266)מימון הרשות 

תיכון  (10)ישיבת שעלבים  (373)וייס 

אבטחה  (25)אשכול פיס  (231)חדש 

הסעות  (40)ל "משכ (310)ושמירה 

הסעות תלמידים  (500)חינוך רגיל 

בטיחות במוסדות  (618)חינוך מיוחד 

העמסת פעולות תחבורה  (-81)חינוך 

(116)

 4,080,000       70,918,000         66,838,000            69,248,000                        חינוך כ"סה
עדכון תקציבי שכר     104,000 4,272,000           4,168,000              4,448,000                          רווחה עובדי שכר

         7,000 11,988,000         11,981,000            11,668,000                        רווחה פעולות

 (-161)טיפול בעיוור  (-2)מינהל רווחה 

נוער וחבורות רחוב  (171)נכים בקהילה 

(-11)מפתנים  (10)

     111,000 16,260,000         16,149,000            16,116,000                        רווחה כ"סה

    135,000- 2,199,000           2,334,000              2,335,000                          וביוב מים מילוות פרעון

       49,000 1,422,000           1,373,000              1,055,000                          אחרות מילוות פרעון

      86,000- 3,621,000           3,707,000              3,390,000                          מילוות פרעון כ"סה

             - 1,428,000           1,428,000              938,000                              מימון הוצאות

      39,000- 1,070,000           1,109,000              1,034,000                          פעמיות חד והוצאות העברות

             - 4,000,000           4,000,000              4,000,000                          פיתוח לתבר העברה

פיתוח' לעב לקרן העברה

     115,000 3,715,000           3,600,000              3,040,000                          (הוצאות) בארנונה הנחות

 187,388,000      180,169,000         182,071,000                      הוצאות כ"סה

   -                            -                               -                                         (גרעון) עודף
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