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 •דרותש
ת lר
ומחשבהמקום

 ,םייקר םיושבת

 תוליעפל בחר יססבוובחבןומטהתושדר יתיירעלש 2021 תנש יבצתק את םיכנפבשיגהלחשמ ינא
 .ותבוהקר םינשלהדובעהתיוכנותלש עןצויבלו פתוטשה יתנוירעה

 םיתפושהךמסה פיגווהריייעהתודחיי ,ותקלחהמ ,םיגפאהללכלתודוההלמשוה יבצקהת נתהכ
 .תיונרעיה יהישעל

 ותרישה את ,םירקי םיבשות ,םלכ לתת יךשהמל תרשפהמא יתותעשממ הרושב מועי יאמב יבצתקה
 ןלתובהו ותמייהק תוערכמהגושדרליויטבןיתנ יבצהתק פרבס .םיומחהת ןווגבמ תרויביביטהמ

 תונוגומ,תשודחתיוכנתו ןוכג ,ריהע לשיגהאסטרט ןונתכוב הודעבה ותינוכבת ונצבהםותאםיעדיל
 לאיצנוטפה את תוצלמו חפתהתל הדילמות ידלמת לכל תושרפהמא וךניחה ערכתמב תודיחויוי
 .םהב ןומהט שייאה

 ,הייירעה לתהנה,ונלוכלש צתומהמא הודבעליויטבןותנו שח וןליימ-15מהלמעלב דלג 2021 יבצתק
 בתולט םינושה הלשממה ידשרממ םישאבמה סויגב ,םיפגהא ילהנומ הצעומה יחבר ,ירעה שרא ינגס

 .םכורעב םלוכלשכ תוינוכות םיקטיופר

 רחסמ,הוקסעתיזרכמ,ותשחד ותנושכ לשןיתינלב םיעד ונאהלאםיימוב חפתתהלהכישממ ותשדר
 לימקבוב ירעהיחבבר ותקיותוה ותנוכשה את גשדרלוםשקלאיה,ירעה גתהנהכונלשההמטר .יוליוב
 ירכציוהיזל ותלעופ,היותחולשוהייירעה,כך םשל.םישבוהת ובתלט גודאלו ותשחד ותנושכ חפתל

 יםעמושונא יםבושתה עם יםפתומש יםגשפמתועצמאב.ותרשדבםירוגהמ יתווח ורפישוםישבוהת
 פרבס יויטבןיתנ לכך םגו – תםוא יםעבצמוםיבשאמהתאםייסיגמ,םישנדרהםיצרכהתאםהמ

 תורישוםירוגמתיויחומםניהנובעגרלדעוןכנותה בילשמהיישעלםפיתשו םיבשותה.יבצהתק
 .םיהוגבםידרטנסטב שבולת

 ללכבםכישיממ נוא ",תבויחומ,תותיחפשמ,תעיווצקמ- תרושי םיבשחו"- ונלש הסיפתהמ קלחכ
 כלב,םירזמגה כלב,םיבשותה ללכןעמלותואליעיול תורישהתארשפלהריייעה ותלקחומ םפיגאה
 יזכמר השיש וחפתנ,ושתגנהו שבולת ותירשה ורפישלןוזחה גרתבמס .םיומחהת לובכ םילאיגה
 םירושהק םיאשונלולבמכ לופילט יתזמרכ ובתכת םיהוומוריעהילקחלבכ םיוספרה,שבותל ותירש

 .ותירשה ותיכאתא פרשלוםיצרכ לאתר הרבמט הנושכהישבותלשםייחה ותיכלא

 םיינוירעהםיותירשהןווגבמ ,דתמתמ תיונרעי ותשחדתה לשהורשב יאבמ 2021 יבצתק ,ורכאמ
 .תונשדחה םוחת על דחוימ שדגב ונא הנשהו

בקרוב יוקם "לב העוטף" - מרכז חדשנות ויזמות שיהווה חממת חדשנות שעתידה ליצור  עשרות 
 ,השרהכ ותישתתלעפת בוו יתעסק ותזמיו ותלאחקה,היגלונוכטהיומחבת םיישנדחהדועב ותוממק

 ימזימדלצ זאתו לוכו רוזהאו יםבושתהתוחתפתהלםרותוי לביושי המ ,פא-סטארט יזמיומ תועבדמ
 .מהמבח והישי פא-הסטארט

העיר שלנו תמשיך לפרוח ולהתפתח  גם בשנים הקרובות והליך מתיחת הפנים שהיא עוברת ימשיך 
בכל הכוח הודות לתקציב אחראי ולניהול נכון של המשאבים העירוניים ו התקציביים .

על כל אלה ועוד תודתי הכנה והעמוקה נתונה בראש ובראשונה לגזבר העירייה, יהודה חזן ולעובדי 
אגף הכספים , לסגני  ראש העיר וחברי ההנהלה - מחזיקי התיקים , למנכ"לי גופי הסמך , למנהלי 

האגפים והמחלקות , וכמובן לעובדי העירייה ושלוחותיה שעובדים במסירות עצומה ובאהבה גדולה 
לשירותכם תושבים יקרים - אתם שמשתפים איתנו פעולה ויחד איתכם נמשיך להצעיד את שדרות 

קדימה לפרוח ולהתפתח ולהמשיך להיות עיר צומחת ומובילה - בירת הנגב המערבי.

 הכ ר ב ב 
 ידיוד ןולא
 ירהע אשר



• 
 n1ר
ומחשבהמקום

דרותש

עיריית שדרות
 2021 הצעת התקציב לשנת 

 מקורות ושימושים
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וינשי  תקציב 2021
 ביצקת

2020 

948 
7,296 
4,466 

(1,574) 
430 

(895) 
6,149 

352 
1,523 

-
(5) 

4,741 
(130)_______ 

23,301_ _ _ _ _

(1,538) 
4,641 
7,219 
2,973 
1,308 
6,404 

924 
196 
312 
168 
637 

_______57

_ 23,301________ _ _ _
-  

45,457 
45,306 
20,238 
7,431 
5,523 

742 
55,071 
29,275 
11,984 
25,931 

450 
68,300 

700_______
316,407_    _ _ _ _

31,373 
73,059 
44,881 
13,473 
32,623 
52,754 
10,155 
34,288 
7,435 
1,286 

14,432 
650_______

_316,407_______ _ _ _ _
-  

44,509 
38,010 
15,772 
9,005 
5,093 
1,638 

48,922 
28,922 
10,461 
25,931 

455 
63,560 

_______830
293,107_    _ _ _ _

32,911 
68,417 
37,662 
10,500 
31,315 
46,349 
9,231 

34,092 
7,124 
1,118 

13,795 
593_______

293,107_ _ _ _ _
-  

 הכנסות
ארנונה כללית 

הנחות בארנונה 
מפעל המים 

יתר עצמיות אחרות 
יתר עצמיות חינוך 
יתר עצמיות  רווחה 

תקבולים ממשרד החינוך 
תקבולים ממשרד הרווחה 

תקבולים  ממשלתיים אחרים 
מענק כללי לאיזון 
מענקים  מיועדים 
מענקים  מיוחדים 

תקבולים  בלתי  רגילים 
סהכ הכנסות 

הוצאות 
 שכר  כללי

פעולות כלליות 
הנחות בארנונה 

מפעל המים 
שכר עובדי  חינוך 

פעולות  חינוך 
שכר עובדי רווחה 

פעולות  רווחה 
פרעון  מלוות 

הוצאות מימון 
פנסיה 

העברות והוצאות חד פעמיות 
סה"כ ההוצאות 

סה"כ 

2\50 
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הכנסות והוצאות
 לפי פרקים 



 

  
 

    
    

  

   

    
   

• 
 nרו

ומחשבהתקוס

 nשררו

_______ _______ 
- -

עריית שדרות
2021 הצעת התקציב לשנת 

 ביקצתה קיב הרגיל לפי פרקציתתשלומים של הבולים וקת ריכוז 
- ח"ש פילבא -

ם י מ ו ת  ש  ל  ם י ל ו ב ק ת

 2021 קציבת
 יבצקת

2020 קרפה ושם- רפמס
 יבצקת

2021 
 יבצקת

2020  קרפה ושם- רפמס

15,804 
7,946 
1,286 
7,435 _______ 

32,470 _ _ _ _ _ 

24,355 
2,570 
3,041 

10,919 
2,894 
5,913 
2,061 
2,289 _______ 

54,041 _ _ _ _ _ 

85,376 
15,222 

485 
44,443 

2,200 
2,131 

-_______ 
149,857 _ _ _ _ _ 

14,600 
-

5,476 _______ 
20,076 _ _ _ _ _ 

59,963 _ _ _ _ _ _______ 
316,407 
====== 

14,092 
7,536 
1,118 
7,124 _______ 

29,870 _ _ _ _ _ 

19,870 
3,257 
3,143 

11,441 
2,897 
5,188 
1,784 
1,957 _______ 

49,538 _ _ _ _ _ 

77,664 
17,639 

991 
43,323 

2,200 
2,016 

769 _______ 
144,603 _ _ _ _ _ 

11,723 
-

5,324 _______ 
17,047 _ _ _ _ _ 

52,049 _ _ _ _ _ _______ 
293,107 
====== 

 תווכללי הנהלה
 הל כללינמ

 כספי למנה
 ןמוימ תאוצהו

 תמלוו פרעון

 קומייםשירותים מ
 תברואה

 ה ובטחוןרישמ
 ריהע יןינבו וןנתכ

 ציבוריים םנכסי
 םיעוראו םיעצבמ ,תוגיגח
 תויופתתשהו םינוש םיתוריש
 ילכלכ חותיפ

 עירוני חפיקו

 שירותים ממלכתיים
 נוךיח

 תרבות
 תואריב

 רווחה
 דת
 יהלע יטתלק

 הסביבה תאיכו

 ושונים מפעלים
 מים

 נכסים
 הביוב מפעל

 א רגיליםל תשלומים
 םרגילי לא םמיתשלו

 "כ כלליהס

.6 
.61 
.62 
.63 
.64 

.7 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 

.8 
.81 
.82 
.83 
.84 
.85 
.86 
.87 

.9 
.91 
.93 
.97 

.99

90,763 
13 

-
94,231 _______ 

185,006 _ _ _ _ _ 

1,403 
936 

4,030 
50 

200 
940 

2,245 
1,821 _______ 

11,625 _ _ _ _ _ 

61,163 
6,290 

-
30,017 

-
1,198 

-_______ 
98,668 _ _ _ _ _ 

20,338 
70 

-_______ 
20,408 _ _ _ _ _ 

700 _ _ _ _ _ _______ 
316,407 
====== 

82,519 
11 

-
89,491 _______ 

172,020 _ _ _ _ _ 

1,900 
901 

4,040 
350 

1,100 
950 

2,190 
662 _______ 

12,093 _ _ _ _ _ 

55,218 
5,188 

-
30,560 

-
582 
504 _______ 

92,052 _ _ _ _ _ 

15,922 
70 

-_______ 
15,992 _ _ _ _ _ 

950 _ _ _ _ _ _______ 
293,107 
====== 

 ומענקים מיסים 1 .
 תונונרא 11.
 תוראג 12.

'  מוסדות לש כללית השתת 15.
 נקיםמע 19.

 קומייםשירותים מ 2.
 תברואה 21
 ה ובטחוןרישמ 22
 ריהע יןינבו וןנתכ 23
 ציבוריים םנכסי 24
 םיעוראו םיעצבמ ,תוגיגח 25
 תויופתתשהו םינוש םיתוריש 26
 ילכלכ חותיפ 27
 עירוני חפיקו 28

 שירותים ממלכתיים 3.
 נוךיח 31.
 תרבות 32.
 תואיבר 33.
 רווחה 34.
 דת 35.
 יהלע יטתלק 36.
 הסביבה תאיכו 37.

 ושונים מפעלים 4.
 מים 41.
 נכסים 43.
 הביוב מפעל 47.

 רגילים אל תקבולים 5.
 םלייגר אל םילובקת

 "כ כלליהס

316,407 293,107 
316,407 293,107 

====== ====== 

 "כ תשלומיםהס
 "כ תקבוליםהס

 כה"ס

4\50 
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 1 פרק 

 הכנסות ממסים,
אגרות ומענקים
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חשייו תורדש תייריע
 2021 הצעת התקציב לשנת 

 אלש"ח

 םיקנעמו תורגא םיסימ

 סהכ

 אותצהו

פעולות  שכר

 תוסנכה

 סהכ להממש מיותצע
 קפר
 קרפ םש תוסנכה

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

45,457 - 45,457 
45,306 - 45,306 

12 - 12 
1 - 1 

25,931 25,931 -
37,651 37,651 -
30,649 30,649 -

 תיללכ הנונרא 1110
 םיאכזל תוחנה 1111
 םישוריאו עודותאגרת ת 1210
 שפטמ קנסות בית 1291
 זוןאיק כללי לענמ 1910
 יםנפד הרים ממשדחוימ נקעמ 1960
 הוננרא יופיש קנעמ 1970

- - 185,006 94,231 90,775  יםנקומע תורגים איסכ מהס

6\50 
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 2 פרק 

 הנהלה והוצאות
כלליות
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שררות תורדש תייריע
 2021 הצעת התקציב לשנת 

 אלש"ח

 כלליותו הנהלה

 סהכ

 אותצהו

פעולות שכר  סהכ

 תוסנכה

 להממש מיותצע
 קרפ

 קרפ םש אותצהו
2,658 
2,602 

613 
4,391 

93 
1,458 
1,764 

690 
1,536 
2,012 
1,162 
1,037 
3,735 

355 
931 

7,435 

782 1,876 
381 2,221 
126 487 

2,238 2,152 
- 93 

878 580 
1,040 724 

690 -
749 787 
662 1,350 

1,162 -
271 765 

3,735 -
355 -
931 -

7,435 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

 רכש ותשרה לתהנה 6110
 וינגסו תימוקמה תושהר שאר 6111
 שותרקר המב 6120
 מנכ"לזכירות/מ 6130
 בוריצה פניות 6131
 הייריעה רבוד 6140
 ןונגנמ 6150
 םידבוע דעו 6162
 יטפשמ תורש 6170
 זברותג 6210
 שבונותח הנהלת 6213
 שרכ 6219
 הייבג 6231
 קנב תומלע 6310
 ןומימ תואצוה 6320
 מוכר מלוות עוןפר 6491

32,470 21,436 11,035 - - -  מלוות עוןמון ופרמי ה כלליתהלהנ הכס

8\50 
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 3 פרק 

שירותים מקומיים
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שררות  תורדש תייריע
 לשנת 2021 יבצקתה הצעת

 ש"חלא

 תברואה

 מוןמי
 מועצה

קצבומת  הכס

 אותצהו

תולועפ שכר  הכס

 תונסהכ

משלהמ מיותצע קרפ םש אותצק הורפ  תונסהכ רקפ
(1,504) 
(6,838) 

(12,350) 
(751) 

-
(923) 
(585) 

1,504 
6,838 

12,400 
751 

-
2,276 

585 

610 
6,350 

12,400 
66 

-
935 
191 

894 
488 

-
685 

-
1,342 

394 

-
-

50 
-
-

1,353 
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

50 
-
-

1,353 
-

 אהרומינהל התב
 תובוחר יוקנ
 פהאש רעוובי סוףיא
 יללכ יאורבת חוקיפ
 קסע ןוישר
 רירינטו חוקיפ

 יםיקת מזברהדל תושר

7110 
7122 
7123 
7132 
7133 
7142 
7153 

2110 
2122 
2123 
2132 
2133 
2142 
2153 

(22,952) 24,355 20,552 3,803 1,403 - 1,403  אהרוכ תבסה

 ןוחטבו הרימש

 מוןמי
 מועצה

קצבומת  הכס

 אותצהו

תולועפ שכר  הכס

 תונסהכ

משלהמ מיותעצ קרפ םש  אותצק הורפ תונסהכ רקפ

(124) 
(142) 

(14) 
(900) 
(306) 
(146) 

124 
843 

14 
900 
306 
381 

4 
712 

14 
421 
48 
52 

120 
132 

-
479 
258 
330 

-
701 

-
-
-

235 

- -
701 -

- -
- -
- -

235 -

 רףאגף העו
 תינוחבט הרימש

 יחמשמר אזר
 "אגה
 ח"ספו ח"למ
 חוןהבט דרמש ףרוהע דקופי

7210 2210 
7220 2220 
7221 2221 
7230 2230 
7261 2261 
7270 2270 

(1,633) 2,570 1,250 1,319 936 936 -  ןוחטבו הרימש כהס

 ריע ןיינוב ןונכת

 מוןמי
 מועצה

קצבומת  הכס

 אותצהו

תולועפ שכר  הכס

 תונסהכ

משלהמ מיותעצ קרפ םש  אותצק הורפ תונסהכ קרפ

(2,197) 
(150) 

3,500 
(164) 

2,227 
150 

-
664 

428 
150 

-
50 

1,799 
-
-

614 

30 
-

3,500 
500 

- 30 
- -
- 3,500 

450 50 

 ס הרשותדמהנ משרד
 כנוןת
 הינב תונוישר תורגא
 ריע ןיינבל דהעו

7310 2310 
7321 2321 
7331 2331 
7334 2334 

989 3,041 628 2,412 4,030 450 3,580  ריע ובניין כנוןת כסה

 םיירוביצ םיסכנ

 מוןמי
 מועצה

קצבומת  הכס

 אותצהו

תולועפ שכר  הכס

 תונסהכ

משלהמ מיותעצ קרפ םש  אותצק הורפ תונסהכ קרפ

(711) 
(891) 

(1,185) 
50 

(7,631) 
(202) 
(299) 

711 
891 

1,185 
-

7,631 
202 
299 

322 
559 

1,018 
-

6,859 
-
-

390 
332 
166 

-
772 
202 
299 

-
-
-

50 
-
-
-

- -
- -
- -
- 50 
- -
- -
- -

 םיירוביצ םיסכנ להנימ
 תוומדרכ יםדרכ

 חובותר רתואת
 שילוט

 ם ונטיעותיגנ
 בוחר ינקתמ
 חיהש כתירב

7410 2410 
7420 2420 
7430 2430 
7444 2444 
7460 2460 
7464 2464 
7473 2473 

(10,869) 10,919 8,758 2,161 50 - 50  םרייציבו םסיכנ כסה
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• 
ת tר
ה 1ומחשמקום

 תורדש תייריע nדרוש
 לשנת 2021 יבצקתה הצעת

 ש"חלא

 םים וארועיגות מבצעגיח

 מוןמי
 מועצה

קצבומת  הכס

 אותצהו

תולועפ  שכר

 תונסהכ

הכס משלהמ מיותעצ  קרפ םש אותצק הורפ תונסהכ קרפ
(2,489) 

(5) 
(200) 

2,689 
5 

200 

1,598 
5 

200 

1,091 
-
-

200 200 -
- - -
- - -

 סטיתלוגי 2510 7510
 תואמצעה םויו םיעורא 2520 7520
 ץחו רישק 2540 7540

(2,694) 2,894 1,803 1,091 200 200 -  םירועאם וימבצע חגיגות כהס

 םינוש םיינוריע םיתורש

 מוןמי
 מועצה

קצבומת  הכס

 אותצהו

תולועפ  שכר

 תונסהכ

הכס משלהמ מיותעצ  קרפ םש אותצק הורפ תונסהכ רקפ
(1,139) 

(932) 
(102) 

(1,075) 
(1,745) 

20 

1,859 
932 
102 

1,075 
1,745 

200 

714 
332 
102 

1,075 
1,745 

200 

1,145 
600 

-
-
-
-

720 720 -
- - -
- - -
- - -
- - -

220 200 20 

 ינוריע דקומ 2610 7610
 רבוציל עדמי 2620 7620
 רדיוה רבותת 2740 7640
 רותדח שופיתל רןקה 2650 7650
 תושרל ירטנמאל חוטיב 2670 7670
 םים שונישירות 2690 7690

(4,973) 5,913 4,168 1,745 940 920 20  םינוש םיינוריע םיתורש כסה

 ילכלכ חותיפ

 מוןמי
 מועצה

קצבומת  הכס

 אותצהו

תולועפ שכר  הכס

 תונסהכ

משלהמ מיותצע  קרפ םש אותצק הורפ תונסהכ קרפ
(400) 

1,995 
(1,411) 

400 
-

1,661 

400 
-

1,171 

-
-

489 

-
1,995 

250 

-
-

250 

-
1,995 

-

 רותייח התופית 2710 7710
 ר הנגבאזוה"ת שע 2722 7722
 יחפ"כ 2721 7721

184 2,061 1,571 489 2,245 250 1,995  םינוש םיינוריע םיתורש כסה

 ח עירוניפיקו

 מוןמי
 מועצה

קצבומת  הכס

 אותצהו

תולועפ שכר  הכס

 תונסהכ

משלהמ מיותצע  קרפ םש אותצק הורפ תונסהכ קרפ
 הינח-עזר יקוח לע חוקיפ 2810 7810 200 1,621 1,821 2,037 252 2,289 (468)
(468) 2,289 252 2,037 1,821 1,621 200  רוניעי חקופי כסה

(42,415) 54,041 38,983 15,057 11,625 4,377 7,248  םם מקומיייכ שרותסה
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• 
 n1ר
ומחשבהמקום

דדותש

עיריית שדרות
2021 הצעת התקציב לשנת 

 4 פרק 

שירותים ממלכתיים



 

 
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 

   
  

  
 

 

 

 
 

 
 

• 
 n1ו
ומחשבהחקוס

תשייו  תורדש תייריע
 2021 יב לשנתצקעת התצה

 ח"אלש

 וךניח
 מוןמי

 ועצהמ
צבקתומ  סהכ

 תאוצהו

תלועופ כרש  סהכ

 ותנסהכ

שלהממ תמיוצע  ם פרקש
 קרפ רקפ

 תאוצהו ותנסהכ

(3,893) 
(153) 
(600) 
(957) 

(2,973) 
14 

(21) 
(2,308) 
(3,645) 

(731) 
(135) 

(1,604) 
(1,000) 

-
(1,057) 

(642) 
-

(313) 
(2,966) 

(466) 
(761) 

3,893 
170 
985 

6,554 
19,206 

682 
21 

6,886 
9,369 
1,013 

205 
3,816 
1,000 
3,509 
2,800 
1,590 

800 
888 

9,719 
5,411 
6,861 

1,445 
170 
448 

6,554 
5,954 

682 
21 

4,803 
1,425 
1,013 

100 
377 

1,000 
3,509 
2,588 

172 
800 
123 

9,459 
5,411 
6,700 

2,449 
-

537 
-

13,252 
-
-

2,083 
7,944 

-
105 

3,439 
-
-

212 
1,417 

-
765 
259 

-
161 

-
17 

384 
5,597 

16,232 
696 

-
4,578 
5,724 

281 
70 

2,211 
-

3,509 
1,743 

947 
800 
575 

6,753 
4,945 
6,100 

-
-

384 
4,954 

16,232 
696 

-
3,991 
5,604 

281 
70 
-
-

3,509 
1,743 

947 
800 
575 

6,753 
3,000 
6,100 

-
17 
-

643 
-
-
-

587 
120 

-
-

2,211 
-
-
-
-
-
-
-

1,945 
-

 חינוךה להנמי
 ילד ב לכלשחמ
 ןגעמ-י"נג תימולאה תינכתה
 החוב לגי םדילי ניג
 הבוח םורט םידלי ינג

 םידלי ניג םינצני טקפרויי
 צןני גן
 םדייסוי פרס תיב

 דחמיו ךנוחי
 קרב קרן
 תאילקח החוו
 םניכותי
 םיודנטות לסטגמל
 מ"חרפ-יתכלממ ךוניח טקייופר
 נוךיח תודסמו חוןטבו הרמיש ט"קב

 כינוחי ילוגוכיספ תשרו
 תכינוחי החרוו
 ם"יסקב

 יםדיות תלמהסע
 הייריע תונטייק
 םכירדב תחוטיב

8110 3110 
8111 3111 
8121 3121 
8122 3122 
8123 3123 
8125 3125 
8126 3126 
8132 3132 
8133 3133 
8136 3136 
8137 3137 
8157 3157 
8168 3168 
8170 3170 
8171 3171 
8173 3173 
8176 3176 
8177 3177 
8178 3178 
8179 3179 
8190 3190 

(24,213) 85,376 52,754 32,623 61,163 55,640 5,523  ךוינסהכ ח

 ותתרב
 מוןמי
 ועצהמ
צבקתומ  סהכ

 תאוצהו

תלועופ כרש  סהכ

 ותנסהכ

שלהממ תמיוצע  ם פרקש
 קרפ רקפ

 תאוצהו ותנסהכ

(531) 
(132) 

(1,700) 
(201) 

(1,141) 
(2,253) 
(2,974) 

4,481 
132 

1,700 
201 

1,341 
4,018 
3,349 

4,481 
43 

1,700 
11 

1,190 
2,373 
2,854 

-
90 
-

190 
151 

1,645 
495 

3,950 
-
-
-

200 
1,765 

375 

3,950 
-
-
-

200 
1,765 

375 

-
-
-
-
-
-
-

 םיולוצהל יות כללבתר
 תינועיר הפרייס

 "סמתנ
 חיה תנפי
 תידרח תוברת
 ערנו

 ורטות ספולפע

8220 3220 
8230 3230 
8240 3240 
8263 3263 
8270 3270 
8281 3281 
8293 3293 

(8,932) 15,222 12,650 2,571 6,290 6,290 -  ותברכ תסה

 תואירב
 מוןמי
 ועצהמ
צבקתומ  סהכ

 תאוצהו

תלועופ כרש  סהכ

 ותנסהכ

שלהממ תמיוצע  ם פרקש
 קרפ רקפ

 תאוצהו ותנסהכ

(223) 
(261) 

(1) 
-

223 
261 

1 
-

18 
36 
1 
-

205 
225 

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

 שפנה תואירב
 דלוי םא תנוחת
 יםא-מ"דמ
 ילהל אופר

8321 3321 
8324 3324 
8361 3361 
8363 3363 

(485) 485 55 430 - - -  תאוריב כהס

13\50 



 

  
   

    
     

 

   
  
  

 
  

   
   

    
  

    
   

  
 
 

 

  
 

   
 

 

 

• 
 n1ר
ומחשבהמקום

שררו"  תורדש תייריע
 2021 יב לשנתצקעת התצה

 ח"אלש

 הוחור
 מוןמי
 ועצהמ
צבקתומ  סהכ

 תאוצהו

תלועופ כרש  סהכ

 ותנסהכ

שלהממ תמיוצע  ם פרקש
 קרפ רקפ

 תאוצהו ותנסהכ
(4,890) 

(186) 
(41) 

(889) 
(932) 
(500) 
(238) 
(826) 
(79) 

(1,935) 
(376) 
(109) 

(1) 
-

(449) 
(215) 
(385) 
(79) 

(648) 
(36) 
(24) 

-
(765) 
(75) 

(700) 
(50) 

10,937 
677 
668 

3,535 
3,750 
2,000 

950 
2,629 

464 
7,769 
1,503 

429 
5 
-

1,798 
860 

1,540 
296 

2,290 
36 
61 
-

1,109 
100 
700 
339 

2,056 
677 
668 

3,408 
3,750 
2,000 

950 
2,109 

464 
7,607 
1,503 

429 
5 
-

1,798 
860 

1,540 
188 

1,933 
36 
61 
-

1,109 
100 
700 
339 

8,881 
-
-

126 
-
-
-

520 
-

162 
-
-
-
-
-
-
-

108 
357 

-
-
-
-
-
-
-

6,047 
491 
626 

2,646 
2,818 
1,500 

713 
1,802 

385 
5,834 
1,127 

320 
4 
-

1,348 
645 

1,155 
217 

1,642 
-

38 
-

344 
25 
-

289 

6,047 
491 
626 

2,453 
2,716 
1,500 

639 
1,802 

162 
5,834 
1,022 

320 
4 
-

1,348 
609 

1,155 
217 

1,642 
-

38 
-

344 
25 
-

279 

-
-
-

192 
102 

-
73 
-

223 
-

105 
-
-
-
-

36 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10 

 וחהורינהל המ
 םידחוימ םירכצ-חהפשמוה טרפת החוור

 דתיע םחיתפו-החפשמהו טרפה תחרוו
 תויתליהק תולופע-רוענלו דליל םיתורש
תוימנפב םידלי'זחא-רעונלו דליל םיתורש
םוי תונועמב םידלי'זחא-רעונלו דליל םיתורש
 ידסומ-ןקזל םיתורש

 יתילן-קהם לזקיותשר
 קשישל םיו זיכרמו הקוסעת-קןזל םתישרו
 תודסמוב םיפגרמ רדוסי-רפגמל םתישרו
 םיו תוסגרמב םיפגרמ רדוסי-רפגמל םתישרו

 יתליהק-רגפמל םיתורש
 הליהקב רוויעב לפוטי-םקושי יתורש
 םירוועל הקוסעת ילעפמ-םוקיש יתורש
 תדוסומב םקושי םכינ-םוקיש תירוש

 םוי תוגרסמב הקזחא םיכנ-םוקיש יתושר
 הלהיקב לפוטי םכינ-םוקיש תישרו

 הקוסעת ליעפמב םקושי םכינ-םוקיש תירוש
 הקוצמב רענוו ובחר תרוובחב לפוטי-ןוקית תירוש
 יתיב ץוח תורענ

 םמיס-ןוקית תירוש
 םני"תפמ-ןוקית תירוש
 םתיילהיק םזיכרמ
 תדבונתה

 תנוכוש םקו-שיתתילהיק הדעבו
 םילועל םיתורש-החוור

8410 3410 
8422 3422 
8424 3424 
8435 3435 
8438 3438 
8439 3439 
8443 3443 
8444 3444 
8445 3445 
8451 3451 
8452 3452 
8453 3453 
8463 3463 
8464 3464 
8465 3465 
8466 3466 
8467 3467 
8468 3468 
8471 3471 
8472 3472 
8473 3473 
8474 3474 
8482 3482 
8483 3483 
8485 3485 
8490 3490 

(14,426) 44,443 34,288 10,155 30,017 29,275 742  חהוור סהכ

דת
 מוןמי
 ועצהמ
צבקתומ  סהכ

 תאוצהו

תלועופ כרש  סהכ

 ותנסהכ

שלהממ  תמיוצע
 קרפ רקפ

 ם פרקש תאוצהו ותנסהכ

(2,100) 
(100) 

2,100 
100 

2,100 
100 

-
-

-
-

-
-

-
-

 תיתדה הצעומה ביצקבת תופתתשה 3510 8510
 הצוומ בר טקפרויי 3591 8591

(2,200) 2,200 2,200 - - - -  תד כהס

 הילע טתילק
 מוןמי
 ועצהמ
צבקתומ  סהכ

 תאוצהו

תלועופ כרש  סהכ

 ותנסהכ

שלהממ  תמיוצע
 קרפ רקפ

 ם פרקש תאוצהו ותנסהכ

(150) 
(783) 

150 
1,981 

-
1,640 

150 
341 

-
1,198 

-
1,198 

-
-

 יהיטת עלמנהל קל 3610 8610
 יהיטת עלקל 3690 8690

(933) 2,131 1,640 491 1,198 1,198 -  יהיטת עלסהכ קל
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 • 
 n1ר
ומחשבהמקום

שררות  תורדש תייריע
 2021 יב לשנתצקעת התצה

 ח"אלש

הבביסה תכואי
 מוןמי
 ועצהמ
 צבקתומ

 2017 ביצתק

סהכ תלועופ  כרש

 2017 ביצתק

 סהכ שלהממ תמיוצע
 קרפ רקפ

 ם פרקש תאוצהו ותנסהכ

- - - - - - -  בהיבסת הויכאל םיתורש 3720 8720
- - - - - - -  בהיבסת הויכא סהכ

(51,189) 149,857 103,587 46,270 98,668 92,402 6,266  יםיתממלכ יםתושר סהכ
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 n1ר
ומחשבהמקום

דדותש

עיריית שדרות
2021 הצעת התקציב לשנת 

 5 פרק 

מפעלים ובלתי רגילים



 

 

  

 
 

 
 

 

 
   

 
 

  
     

 

   

• 
ת tר
ומחשבהמקום

חשייו  דרותש עייית
 2021 שנתל יבהצעת התקצ
 ש"חלא

 םמי
 ןומימ

 הצועמ
צבקומת  סהכ

 תואצוה

תולועפ רכש  סהכ

 ותהכנס

ממשלה  תוימצע
 פרק פרק

 פרק םש תואצוה ותהכנס

6,745 
(1,007) 

13,493 
1,107 

13,493 
215 

-
892 

20,238 
100 

-
-

20,238 
100 

 וטפתיכה שרים צרת מגא 4131 9131
 םימ תורחא תואצוה/ותהכנס 4132 9132

5,738 14,600 13,708 892 20,338 - 20,338  יםסהכ מ

 יםכסנ
 ןומימ
 הצעומ

צבקומת  סהכ

 תואצוה

תולועפ רכש  סהכ

 ותהכנס

ממשלה  תוימצע
 פרק פרק

 פרק םש תואצוה ותהכנס

70 - - - 70 -  הצעומ יסכנ הירכר דש 4330 9330 70
70 - - - 70 - 70  יםסהכ נכס

 בביו
 ןומימ
 הצעומ

צבקומת  סהכ

 תואצוה

תולועפ רכש  סהכ

 ותהכנס

ממשלה  תוימצע
 פרק פרק

 פרק םש תואצוה ותהכנס

(5,476) 5,476 4,581 896 - - -  ינוריע בויב 4720 9720
(5,476) 5,476 4,581 896 - - -  וביכ בהס

 תמיועפ דח תדוחמיו תאוצהוו תסונכה
 ןומימ
 הצעומ

צבקומת  סהכ

 תואצוה

תולועפ  רכש

 ותהכנס

סהכ ממשלה תוימצע  פרק םש
 פרק

 תואצוה
 פרק

 ותהכנס

-
(150) 
(100) 
(200) 

-
(44,881) 
(13,932) 

-
250 
100 
200 
100 

44,881 
14,432 

-
250 
100 
200 
100 

44,881 
-

-
-
-
-
-
-

14,432 

- - -
100 - 100 

- - -
- - -

100 - 100 
- - -

500 - 500 

 םידנדיבידו תיביר
 תומדקו םנישו תדוחמיו תאוהוצ/תוסנכה
 תופדוע תואצוה
 תודחוימ תואצוה
 חווידל תואצוה מעמ
 תונקת וא קוח יפל םיסימ תוחנה
 םפיצוייו היסנפ

9930 
9940 
9942 
9943 
9950 
9960 

5110 
5130 

5943 
5950 
5960 

(59,263) 59,963 45,531 14,432 700 - 700  סהכ

 (58,931)21,108-21,10816,22063,81980,039 תדוחמיוו םליעפמ כהס

-125,397191,011316,40788,582227,825316,407 לתקציב סהכ

17\50 



• 
 n1ר
ומחשבהמקום

דדותש

עיריית שדרות
 2021 הצעת התקציב לשנת 

 גרפים



 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

• 
ת tר
חשבה nדמקום

תשייו

• 
• 

שכר הוצאות
פיצויים(  ) כולל

ופרעפעולות ומיוחדות"ח מ"מימון ארנונה פ הנחות

88,582 173,573 8,72165044,881 

87,252 159,359 8,24259337,662 

88,582 

173,573 

8,721 650 

44,881 

87,252 

159,359 

8,242 593 

37,662 

180,000 

160,000 

140,000 

120,000 

100,000 

80,000 

60,000 

40,000 

20,000 

-

2021 

2020 

 2021 תקציב-תשדרו תעיריי
 תאוצהו

 ח"אלש

 ביצקת
 ביצקת

19\50 
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 n1ר
ומחשבהמקום

תשייו

 +ו-

+-+ 

+ 

+ 

 +ו-

+-+ 
liil 

11 

-

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

100,000 

 ארנונה
 כולל(

 ) הנחות

 הכנסותמים
עצמיות

 משרד
החינוך

 משרד
 הרווחה

 משרדים
אחרים

מענקים
מיוחדים
 ממשרד
הפנים

 מענק
 כללי
לאיזון

רגילות בלתי

 700 25,931 68,750 11,984 29,275 55,071 13,696 20,238 90,763 2021 תקציב 

 830 25,931 64,015 10,461 28,922 48,922 15,735 15,772 82,519 2020 תקציב

90,763 

20,238 

13,696 

55,071 

29,275 

11,984 

68,750 

25,931 

700 

82,519 

15,772 

15,735 

48,922 

28,922 

10,461 

64,015 

25,931 

830 

שדרות  2021תקציב- עיריית

 הכנסות
 ח"אלש
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• 
 n1ר
ומחשבהמקום

משררו

 2021 בציקת-תשדרו תעיריי
 תאוצהוה

 חינוך
27% 

 ותיפליציונמ ותולפע
56% 

 החרוו
14% 

 ומימון תלוומ עוןפר
3% 

 2021 תקציב- תשדרו תעיריי
 תסוהכנה

 ןוזיאל יללכ קנעמ
 8%)תעצמיו ללוכ( ךנוחי

19% 
 םידחמיו םקינעמ

 םינפה דרשממ
 22% וללכ( החרוו

 )תעצמיו
9% 

 םתיילשממ םידרשמ
 םריחא

4% 

 םימ,הונארנ
 תעצמיוו

38% 
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 n1ר
ומחשבהמקום

דדותש

עיריית שדרות
 2021 הצעת התקציב לשנת 

 תקבולים ותשלומים
 לפי סוגים



    

 

 

  

  
 

   

 
  

ההוצאות
87,25230%88,58228%שכר

197,61467%219,10469%פעולות
ופרע"מ 8,2423%8,7213%מימון

ההוצאות 293,107100%316,407100%סהכ

ההכסות
החות כולל 82,51928%90,76329%ארוה

31,50711%33,93411%עצמיות
89,94631%94,68130%פים

88,30530%96,33030%ממשלתי
רגילים בלתי 8300%7000%תקבולים

ההכסות 293,107100%316,407100%סהכ
--עודף(גרעון)

סוגים לפי ותשלומים תקבולים

שדרות עיריית
2021 תקציב הצעת

23\50

• 
ת 1י
ומחשבהמקום

ת,ושד

 % % יםפרט 2021 תקציב 2020 תקציב



                                              
                                              

                                              
                                                

 

 

   

שכר
כללי 32,91138%31,37334%שכר

ופיצויים 13,79516%14,43216%פסיה
חיוך 31,31536%32,62337%שכר
רווחה 9,23111%10,15511%שכר

שכר 87,252101%88,58298%סה"כ

שדרות עיריית

בתקציב שכר הוצאות

24\50

• 
ת 1י
ומחשבהמקום

ת,ושד

2020פרטים %2021תקציב  %תקציב



 

                                              
                                              
                                              
                                              

                                                         
                                              

 

 
  

   

פעולות
כלליות 68,41734%73,05934%פעולות
מים 10,5005%13,4736%רכישת
חיוך 46,34923%52,75424%פעולות
רווחה 34,09217%34,28816%פעולות

פעמיות חד -593-650הוצאות
ארוה 37,66219%44,88120%החות

פעולות 197,61498%219,104100%סה"כ

שדרות עיריית
לשת 2021 התקציב הצעת

בתקציב לפעולות הוצאות

25\50
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 n1ר
ומחשבהמקום

 nשררו

2020פרטים %2021תקציב  %תקציב



  
 

                                                     
                                                   

  

 
   

    

ופרע"מ מימון
ביוב) מלוות(כולל 7,12486%7,43585%פרעון

1,11814%1,28615%מימון

ופרע"מ מימון 8,242100%8,721100%סה"כ

שדרות עיריית
2021 לשת התקציב הצעת

בתקציב ופרע"מ מימון הוצאות

26\50

• 
 n1י
ומחשבהמקום

רזתשר

 % תקציב %2021 תקציב 2020 פרטים



 
 

                                                
                                                   

                                                
                                            

                                           
                                            

  

 
  

   

עצמיות הכסות
חיוך 5,0934%5,5234%עצמיות
רווחה 1,6381%7421%עצמיות
עצמיות 9,0058%7,4316%יתר
המים 15,77214%20,23816%מפעל

44,50939%45,45737%ארוה
ארוה 38,01034%45,30636%החות

עצמיות הכסות 114,026100%124,697100%סה"כ

שדרות עיריית
לשת 2021 התקציב הצעת

בתקציב עצמיות הכסות

27\50

• 
 n1ר
ומחשבהתקוס

תזשיי

2020 פרטים %2021 תקציב  % תקציב



  
  

                                               
                                              
                                                       

   

 
  

    

הפים משרד מעקי
כללי 25,93128%25,93128%מעק
63,56071%68,30072%מיוחדים
-4551%450מיועדים

הפים משרד מעקי 89,946100%94,681100%סה"כ

שדרות עיריית
לשת 2021 התקציב הצעת

בתקציב הפים משרד מעקי

28\50
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 n1ר
(מחשבהמקום

ח 1שיי

2020 פרטים %2021 תקציב  % תקציב



  
  

                                             
                                             

                                              
  

 
   

   

• 
 n1ר
ומחשבהמקום

ת,ושר

 שדרות עיריית
 2021 לשת התקציב הצעת

 םהיעודיי המשרדים ותפהשתת
% % 2021 ביצקת 2020 ביצקת  יםפרט

57% 
31% 
12% 

100% 

55,071 
29,275 
11,984 

96,330 

55% 
33% 
12% 

100% 

48,922 
28,922 
10,461 

88,305 

 םיידועיה המשרדים השתתפות
 חיוך
 רווחה

 אחרים משרדים

 םודיייע משרדים כ"סה

29\50 



  
 

                                                         
  

  

 

 

אחרים תקבולים
רגילים בלתי 830100%700100%תקבולים

אחרים תקבולים 830100%700100%סה"כ

לשת 2021 התקציב הצעת

אחרים תקבולים

שדרות עיריית

30\50

• 
ת tר
ומחשבהמקום

דדו"ש

2020 פרטים %2021תקציב  %תקציב



• 
 n1ר
ומחשבהמקום

דדותש

עיריית שדרות
 2021 הצעת התקציב לשנת 

 תקבולים ותשלומים
 לפי שירותים



    

 
   

 
 

 

 
  

   

ומעקים 172,020185,006--מיסים
ומימון) פרע"מ כללית(כולל --29,87032,470ההלה

מקומיים 49,53854,04112,09311,625שרותים
ממלכתיים 144,603149,85792,05298,668שרותים

17,04720,07615,99220,408מפעלים
רגילים 52,04959,963950700בלתי

293,107316,407293,107316,407סה"כ

ההכסותההוצאות

שדרות עיריית
לשת 2021 התקציב הצעת

שרותים לפי ותשלומים תקבולים

32\50

• 
 n1ר
ומחשבהמקום

שררות

2020 פרטים 2021 תקציב 2020 תקציב 2021 תקציב  תקציב



  
 

 

  

 
   

     

%אלש"ח%אלש"ח
החות כולל 82,51948%90,76349%ארוה

והיטלים 110%130%אגרות
89,49152%94,23151%מעקים

ואגרות מיסים 172,020100%185,006100%סה"כ

שדרות עיריית
2021 לשת התקציב הצעת

ומעקים - מיסים שרותים לפי ותשלומים תקבולים

33\50

• 
 n1ר
ומחשבהמקום

 nדרוש

2020 פרטים 2021תקציב תקציב



 
 

 
  

  

 
   

     

%אלש"ח%אלש"ח
כללי 14,09247%15,80449%מהל
כספי 7,53625%7,94624%מהל

מימון 1,1184%1,2864%הוצאות
מלוות 7,12424%7,43523%פרעון

כללית ההלה 29,870100%32,470100%סה"כ

שדרות עיריית
2021 לשת התקציב הצעת

כללית - ההלה שרותים לפי ותשלומים תקבולים

34\50

• 
 nיו

ומחשבהמקום

שררות

2020 פרטים 2021תקציב תקציב



  

 

 
 

 
 

  

 
  

     
פרטים

וטריאריים ושירותים 19,87024,3551,9001,403תברואה
3,2572,570901936שמירה

ותכון 3,1433,0414,0404,030הדסה
11,44110,91935050כסים

וארועים 2,8972,8941,100200חגיגות
שוים 5,1885,913950940שרותים
כלכלי 1,7842,0612,1902,245פיתוח
עירוי 1,9572,2896621,821פיקוח

מקומיים שרותים 49,53854,04112,09311,625סה"כ

הכסותהוצאות

שדרות עיריית
לשת 2021 התקציב הצעת

מקומיים - שרותים שרותים לפי ותשלומים תקבולים

35\50

• 
 n1ר
ומחשבהמקום

תשייו

2020 2021 תקציב 2020 תקציב 2021 תקציב  תקציב



 
 

                            

 
  

     
פרטים

77,66485,37655,21861,163חיוך
17,63915,2225,1886,290תרבות
--991485בריאות
43,32344,44330,56030,017רווחה
--2,2002,200דת

עליה 2,0162,1315821,198קליטת
הסביבה -769-504איכות

ממלכתיים שרותים 144,603149,85792,05298,668סה"כ

הכסותהוצאות

שדרות עיריית
לשת 2021 התקציב הצעת

ממלכתיים - שרותים שרותים לפי ותשלומים תקבולים

36/50

• 
 ntר
ומחשבהמקום

רוחשר

2020 2021 תקציב 2020 תקציב 2021 תקציב  תקציב



    

 

 
   

    
פרטים

11,72314,60015,92220,338מים
--7070כסים
--5,3245,476ביוב

מפעלים 17,04720,07615,99220,408סה"כ

הכסותהוצאות

שדרות עיריית
2021 לשת התקציב הצעת

- מפעלים שרותים לפי ותשלומים תקבולים

37\50

• 
ת 1י
ומחשבהמקום

ת,ושד

 תקציב 2021 תקציב 2020 תקציב 2021 תקציב 2020



    
                                                                                               

                                                                                    
                                                                              

                                                                        
                                                                             

  

 
   

     

• ,, n 
ומחשבהמקוס

 nשריו

 ותשדר עיריית
 2021 שתל התקציב הצעת

 ליםרגי לתיב- שרותים לפי לומיםותש םילובקת
הכסות  הוצאות םיטרפ

2021 תקציב 2020 תקציב 2021 תקציב  2020 תקציב
-
-
-

200 
500 

700 

-
20 

-
370 
560 

950 

14,432 
-

44,881 
650 

-

59,963 

13,795 
-

37,662 
593 

-

52,049 

 פסיה
 מריבית תוסכה

 )מימון ללא( ארוה החות
 מיוחדות/פ"ח תוסכה/הוצאות

 פסיה זריחה

 ליםרגי לתיב כ"סה

38\50 
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 n1ר
ומחשבהמקום

דדותש

עיריית שדרות
 2021 הצעת התקציב לשנת 

 תקן כח אדם



פעילותשם חשבוןחשבון בספר 1 תקציב 2021 משרותמס'

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

6110008.001,616,012 הנהלת הרשות1611000110
6110011.00259,796מעמד האישה1611001110
6111003.002,220,860ראש הרשות וסגניו1611100110
6120001.50486,660מבקרת הרשות1612000110
6130003.67485,517מזכירות1613000110
6130013.00867,003לשכת מנכ"ל1613001110
צוערים1613002110 6130001.00199,992פרוייקט
6130011.00300,000מנמ"ר1613003110
6130011.00299,970פיתוח כלכלי1613004110
הציבור1613100110 6131001.0092,722פניות
6140003.00579,937דוברות1614000110
6150003.00724,270מנגנון1615000110
6170002.00786,919יועמ"ש1617000110
6210006.001,349,678גזברות1621000110
6219004.00765,376רכש1621900110
7110006.00894,179מנהלת שפע1711000110
רחובות1712200110 7122003.00487,992ניקוי
7132003.00684,816תברואה 1713200110
וטרינרי1714200110 7142004.501,341,873פיקוח
7153002.00394,039הדברה1715300110
7210001.00120,306אגף העורף1721000110
7220020.75131,685עיר ללא אלימות1722020110
7230002.50479,364הג"א1723000110
פסח1726100110 7261001.00258,091מל"ח
7270001.88329,652רבש"צ1727000110
7310008.001,798,509הנדסה1731000110
7334004.00613,889ועדה לבניין1733400110
ציבוריים1741000110 7410002.00389,511מינהל ונכסים
ומדרכות1742000110 7420002.00331,818דרכים
7430001.00166,436תאורת רחובות1743000110
7460004.00772,418גנים ונטיעות1746000110
7464001.00201,663תחזוקת מתקנים1746400110
שחייה1747300110 7473002.00299,062בריכת
7510004.00602,175לוגיסטית1751000110
7510002.00488,425אירועים וספורט1751001110
1761000110106 עירוני 76100011.001,145,053מוקד
7620003.00599,897שרות לתושב1762000110
7721002.00489,244יחפ"כ1772100110
7810003.00513,484פיקוח על חוקי עזר1781000110
עירוני1781001110 7810008.001,523,873שיטור

עיריית שדרות
תקן כח אדם 

הצעת תקציב 2021

40\50
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רות

ומחשבהמקום

שררות



 
 

  

 
 

  

 

 
 

  
  

 

 

 

  

  
  

 
 

עיריית שדרות
תקן כח אדם 

הצעת תקציב 2021

חינוך1811000110 8110008.801,700,733מינהלת
טכני1811002110 8110025.00747,880חינוך
יסודי1812100110 קדם 8121003.00536,986חינוך
81220094.4512,471,239גני ילדים טרום חובה1812300110
חדש1812301110 8123006.35780,796אופק
ספר הרואה1813210110 8132104.75567,774בית
תורני1813220110 מדעי 8132202.00263,619בית ספר
8132302.00237,277בית ספר שקמים1813230110
8132402.00263,636בית ספר גיל רבין1813240110
8132702.00269,922בית ספר מדעים אלון1813270110
8132804.00480,683בית ספר תורני חדש1813280110
מיוחד1813300110 8133002.00416,735חינוך
81333010.321,404,305בית ספר הדר שיזף1813330110
81334024.092,703,126סייעות חינוך1813340110
כיתתיות1813341110 8133406.01694,798סייעות
חונכות1813342110 81334023.552,724,689סייעות
חקלאית1813700110 8137001.00105,000חווה
מורים1815730110 כללי 8157303.27971,953מקיף
כללי מנהלה1815738110 8157304.00519,178מקיף
8157405.561,815,669מקיף דתי מורים1815740110
8157401.00132,206מקיף דתי מנהלה1815741110
8171001.00212,318שמירה במוס"ח1817100110
פסיכולוגי1817300110 8173008.031,417,224שירות
8177003.95765,165קב"סים1817700110
8178002.19259,108הסעות1817800110
בדרכים1819000110 8190001.00160,725בטיחות
8230000.7589,893ספריה עירונית1823000110
8263001.53190,215פינת החי1826300110
8270011.00151,234מסורת ישראל1827001110
8281001.00327,724נוער1828100110
8281011.00203,531צעירים1828101110
שכר1828102110 נוער 8281026.601,113,634קידום
8293003.00495,072ספורט1829300110
הנפש1832100110 לבריאות 8321001.60204,989תחנה
ולילד1832400110 לאם 8324002.00224,907תחנה
84100047.778,749,364רווחה1841000110
8410001.00132,088מינהלות שכונתיות1841002110
8435121.00126,177תוכנית לאומית1843512110
דרום זקן1844409110 8444094.00466,885פתוח
8444110.5052,975שרותים לניצולי שואה1844411110

41\50
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רות

ומחשבהמקום

שררות

פעילותשם חשבוןחשבון בספר 1 תקציב 2021 משרותמס'



  
  

  

 

    
  

     

עיריית שדרות
תקן כח אדם 

הצעת תקציב 2021

תומכת1845114110 8451001.50162,330סביבה
מוגבלויות1846801110 8468010.75108,330שיקום בקהילה
נוער1847100110 8471001.00252,061קידום
8410000.5055,546תוכנית יתד 1847110110
8471000.5049,279יתד ניצוץ1847111110
8610001.00150,000קליטת עליה1861000110
8690000.50107,086חברה וקהילה1869001110
קווקז1869006110 לעולי מיוחד 8690061.14135,966פרוייקט
מנשה1869007110 8690071.0098,064פרוייקט בני
9131004.00892,287מערכת מים 1913200110
9720004.00895,758ביוב1972000110
996000104.1414,432,035פנסיה1996000310

54988,582,340

42\50
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רות

ומחשבהמקום

שררות

פעילותשם חשבוןחשבון בספר 1 תקציב 2021 משרותמס'
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ומחשבהמקום

דדותש

עיריית שדרות
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שררות  תרודשתרייעי
 2021 יב לשנתהצעת התקצ
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קהחלמ  אגף םש

 רפסמ
 אגף

1 רנונהא 111000 כללי 1 כללי אגף 1
1 םיפנ יקמענ 191000 כללי 1 כללי אגף 1
1 סות שונותנכה 269000 כללי 1 כללי אגף 1
1 תושרה תלהנה 611000 כללי 1 כללי אגף 1
2 אשהה דממע 611001 כללי 1 כללי אגף 1
2 ניוסגו רשותה אשר 611100 כללי 1 כללי אגף 1
3 רשותר הקמב 612000 כללי 1 כללי אגף 1
3 תוירכמז 613000 כללי 1 כללי אגף 1
4 סיןכלוא תרשו 613100 כללי 1 כללי אגף 1
4 אנוש אבימש 615000 כללי 1 כללי אגף 1
4 יםבדוע עדו 616200 כללי 1 כללי אגף 1
5 תויטפשמ 617000 כללי 1 כללי אגף 1
5 ברגז תלשכ 621000 כללי 1 כללי אגף 1
6 חשבונות הנהלת 621300 כללי 1 כללי אגף 1
6 הקיטסיגולו שכר להנמ 621900 כללי 1 כללי אגף 1
6 גבייה 623100 כללי 1 כללי אגף 1
6 מוןמי תסוכנ/האותצוה 631000 כללי 1 כללי אגף 1
7 תוולמ ןוערפ 648000 כללי 1 כללי אגף 1
7 םיירוביצ םיסכנ להנמ 741000 כללי 1 כללי אגף 1
7 תוומדרכ יםדרכ 742000 כללי 1 כללי אגף 1
7 טוליש תרגא 744400 כללי 1 כללי אגף 1
7 חיהש כתירב 747300 כללי 1 כללי אגף 1
7 ץחו רישק 754000 כללי 1 כללי אגף 1
8 ותכימם תייכלל ותדסומ 765000 כללי 1 כללי אגף 1
8 רשותח לוביט 767000 כללי 1 כללי אגף 1
8 םרצייא םקטירוייפ 769000 כללי 1 כללי אגף 1
8 רותייח התופית 771001 כללי 1 כללי אגף 1
8 יללככ וחתילפ הידיח 772100 כללי 1 כללי אגף 1
9 כלילכ רוקטרויפ 772102 כללי 1 כללי אגף 1
9 ר הנגבר תעשיה שעאזו 772200 כללי 1 כללי אגף 1
9 םכירבאו םטינדטוסל תגולמ 816800 כללי 1 כללי אגף 1
9 רשתומו קהילהדע ומ רבותת 822000 כללי 1 כללי אגף 1

10 םיצהלול 822001 כללי 1 כללי אגף 1
10 לאישר ורדר 822002 כללי 1 כללי אגף 1
10 יאבר ישראפ 822003 כללי 1 כללי אגף 1
10 רוניתיע רייהפס 823000 כללי 1 כללי אגף 1
11 נ"סתמ 824100 כללי 1 כללי אגף 1
11 תויח תועצמאב לופיט זכרמ 826300 כללי 1 כללי אגף 1
11 רבות יהודיתת 827000 כללי 1 כללי אגף 1
11 לארשי תרוסמ 827001 כללי 1 כללי אגף 1
11 תידוהי תוהז 827002 כללי 1 כללי אגף 1
11 אלרשרשת יומ 827100 כללי 1 כללי אגף 1
12 אות הנפשברי 832100 כללי 1 כללי אגף 1
12 דלילו םאל הנחת 832400 כללי 1 כללי אגף 1
12 וםוד אדן דגמ 836100 כללי 1 כללי אגף 1
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12 א לילהפרו 836300 כללי 1 כללי אגף 1
12 תיתד הצעומ 851000 כללי 1 כללי אגף 1
13 מצווה רב טקרוייפ 859100 כללי 1 כללי אגף 1
13 הביבסה תוכיא 872000 כללי 1 כללי אגף 1
13 תודחוימ תוסנכה תואצוה 913000 כללי 1 כללי אגף 1
13 פותדעו 994000 כללי 1 כללי אגף 1
13 סיהנפו םפיצויי 996000 כללי 1 כללי אגף 1
14 יםעוירוא טורספ 751000 יםעוירוא טורספ 16 כללי אגף 1
14 םעירוא 752000 יםעוירוא טורספ 16 כללי אגף 1
15 סטיתלוגי 752001 יםעוירוא טורספ 16 כללי אגף 1
15 רטפוס 829300 יםעוירוא טורספ 16 כללי אגף 1
15 יספ לםוא 829301 יםעוירוא טורספ 16 כללי אגף 1
15 דיוןאצט 829302 יםעוירוא טורספ 16 כללי אגף 1
16 יניס לגרודכ שרגמ 829303 יםעוירוא טורספ 16 כללי אגף 1
16 ל"נכמ תשכל 613001 ל"נכמ 2 ל"נכמ 2 
16 ןוטלשב םירעוצ טקייורפ 613002 ל"נכמ 2 ל"נכמ 2 
17 דעמי תכורעמ מנהל 613003 ל"נכמ 2 ל"נכמ 2 
17 ליכלכ חתופי 613004 ל"נכמ 2 ל"נכמ 2 
17 תונשדח 613005 ל"נכמ 2 ל"נכמ 2 
17 עזר יקוח לע חוקיפ 781000 ל"נכמ 2 ל"נכמ 2 
18 ברוד 614000 ברוד 14 ברוד 3 
19 ינוריע דקומ 761000 רות לתושבש 15 רות לתושבש 4 
20 רות לתושבש 762000 רות לתושבש 15 רות לתושבש 4 
20 רףאגף העו 721000 רףהעו 13 רףהעו 5 
21 חוןבט 722000 חוןבט 7 חוןבט 6 
21 רוניעי רשיטו 722003 חוןבט 7 חוןבט 6 
22 יחאזר מרשמ 722100 חוןבט 7 חוןבט 6 
22 גאה 723000 חוןבט 7 חוןבט 6 
22 לח פסחמ 726100 חוןבט 7 חוןבט 6 
23 צ"שבר 727000 חוןבט 7 חוןבט 6 
23 מותיאל אר לליע 722002 מותיאל אר לליע 11 חוןבט 6 
24 ךוחינ מותיאל אר לליע 722021 מותיאל אר לליע 11 חוןבט 6 
24 הליהק-תומילא אלל ריע 722023 מותיאל אר לליע 11 חוןבט 6 
24 הפיכא תומילא אלל ריע 722025 מותיאל אר לליע 11 חוןבט 6 
24 דשהח ךרד מותאלי אר לליע 722027 מותיאל אר לליע 11 חוןבט 6 
25 ירעה הנדסמ 731000 הדסנה 4 הדסנה 7 
26 ריע כנוןת 732000 הדסנה 4 הדסנה 7 
26 ריע ןיינבל דהעו 733400 הדסנה 4 הדסנה 7 
26 רדיוה רבותת 764000 הדסנה 4 הדסנה 7 
27 פעמנהל ש 711000 שפע 5 שפע 8 
27 תובוחר יוקנ 712200 שפע 5 שפע 8 
27 פהאש רובעו ףסואי 712300 שפע 5 שפע 8 
28 אהרותב 713200 שפע 5 שפע 8 
28 רירינטו חוקיפ 714200 שפע 5 שפע 8 
29 יםיקת מזברהד 715300 שפע 5 שפע 8 
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29 תוומדרכ יםדרכ 742000 שפע 5 שפע 8 
30 חובותר רתואת 743000 שפע 5 שפע 8 
30 גינון 746000 שפע 5 שפע 8 
30 חובר ריהוטו םיקנמת תקוזחת 746400 שפע 5 שפע 8 
31 יםת מכערמ 913100 שפע 5 שפע 8 
31 בויב 972000 שפע 5 שפע 8 
32 ךוניחה להנימ 811000 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
33 ק ביתדב 811002 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
33 דלכל יחשב למ 811100 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
33 יתלשממ ךוניח טקייורפ 811200 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
34 ידוסי םדק ךוניח להנמ 812100 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
34 מיתואכנית הלהת 812101 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
35 ךרחטיבה לגיל ה-םידלגני י 812200 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
36 "י-גנםניצני קטרוייפ 812501 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
36 דחמיו ךחינו ןג 812600 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
36 תולעמ ס"יב 813201 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
37 הכבר תירש 813202 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
37 הוארה 813210 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
37 רניות דעימ 813220 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
38 יםשקמ 813230 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
38 גיל 813240 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
38 רההתו דיסוי 813260 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
39 ןולא 813270 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
39 חדש תורני 813280 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
40 תיכוניח תינודעומ 813290 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
40 דחמיו ךחינו 813300 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
40 סייעותו םיכנחו 813310 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
41 הדר 813330 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
41 יישובית רבק רןק 813600 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
41 םיידוסי ס"יתב-םינצינ טקייורפ 813601 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
42 איתלקח חווה 813700 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
42 כללי קיףמ 815730 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
42 דתי קיףמ 815740 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
42 וךנית חווסדמ תטחבא 817100 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
43 יגולוכיספ תורש 817300 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
43 תיכוניח החוור 817600 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
43 ךוניח- תונוכש םוקיש 817610 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
43 יםבסק 817700 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
44 סעותה 817800 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
44 הייריע תנטייק 817911 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
44 חינוך סדותמו נההז 817930 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
45 םיכדרב תוחיטב 819000 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
45 םייתביבסו םייתליהק םייעדמ םייכוניח םיטקייורפ 819001 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
45 לארשי תרוסמ 827001 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
45 ןוכיסב רעונ-רעונ םודיקל דהיחי 828102 ךנוחי 9 ךנוחי 9 
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46 חהרוומנהל ה 841000 החוור 10 החוור 10 
47 תוינוגרא-םורד חותיפ 841001 החוור 10 החוור 10 
47 החוור םיש"חצו תויתנוכש תולהנמ 841002 החוור 10 החוור 10 
47 קהמצוב תחופשמ 842200 החוור 10 החוור 10 
47 חותפמשל סיוע 842203 החוור 10 החוור 10 
48 חובר ריד 842205 החוור 10 החוור 10 
48 תוכומ םישנ 842206 החוור 10 החוור 10 
48 המצוע יזכרמ 842207 החוור 10 החוור 10 
48 מותילאפול ביזי טכרמ 842401 החוור 10 החוור 10 
48 חהפשמו רטפ-םרוד חופית 842403 החוור 10 החוור 10 
49 םידלוי םירובה לפוטי 843500 החוור 10 החוור 10 
49 הליהקב דליב לופיט 843501 החוור 10 החוור 10 
49 פותתמשו דוניותמוע 843502 החוור 10 החוור 10 
49 יםלדי יםורה שרת קירצי 843503 החוור 10 החוור 10 
50 מנהוא חותפמשפול ביט 843505 החוור 10 החוור 10 
50 דטמיש- רעונו דיל מיתואל תכניות 843506 החוור 10 החוור 10 
50 מיניות תפגיעוב לפוטי 843508 החוור 10 החוור 10 
50 רעונו דלי םורד חפיתו 843510 החוור 10 החוור 10 
51 דיתוחי.ת תמיאו.לת 843512 החוור 10 החוור 10 
51 מיותפניב םדייל 843800 החוור 10 החוור 10 
51 קהילהם ליפנם הע 843801 החוור 10 החוור 10 
51 םוי תונועמב םידיל תקזחה 843900 החוור 10 החוור 10 
51 מעונותם ביקנקת זחזה 844300 החוור 10 החוור 10 
52 םישישק ןודעומ 844323 החוור 10 החוור 10 
52 הליהקב םינקזב לופיט 844401 החוור 10 החוור 10 
52 סותפרופוטא 844402 החוור 10 החוור 10 
53 כתמוכונה תש 844406 החוור 10 החוור 10 
53 כוןסיב קיהות חרזאב פוליט 844407 החוור 10 החוור 10 
53 ןודעומב םינקז תקוסעת 844408 החוור 10 החוור 10 
53 ןק-זםודר חותיפ 844409 החוור 10 החוור 10 
53 האוש ילוצינל תפומ 844410 החוור 10 החוור 10 
54 םאילמגיל ןווכה זכרמ 844412 החוור 10 החוור 10 
54 יםלפטמ השפחמ ינב 844414 החוור 10 החוור 10 
54 ןקזל תוימוי תורגסמ 844500 החוור 10 החוור 10 
54 "המש תמעונוב רדוסי 845100 החוור 10 החוור 10 
55 םיטסיטואל םישפונ 845104 החוור 10 החוור 10 
55 םירגובל הקוסעת 845106 החוור 10 החוור 10 
55 םידללי דוןמוע 845107 החוור 10 החוור 10 
55 םטיסיטוא םוקיש 845109 החוור 10 החוור 10 
55 ה"שמ םודר חותפ 845111 החוור 10 החוור 10 
56 תגרסמב םיטסיטוא תקחזה 845113 החוור 10 החוור 10 
56 תכמות הביבס 845114 החוור 10 החוור 10 
56 םוי תורסגמב רפגמ רודס 845200 החוור 10 החוור 10 
56 פוליטי מעוןב םריפגמ 845202 החוור 10 החוור 10 
57 ם"מעשיי 845203 החוור 10 החוור 10 
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57 רפגמל םיכמות םיתורש 845300 החוור 10 החוור 10 
57 קהילהר בול בעיוופיט 846300 החוור 10 החוור 10 
57 ביתו יובנ רעיוו תכרדה 846302 החוור 10 החוור 10 
58 דהרוי אייהרל םכונימ 846401 החוור 10 החוור 10 
58 תוימינפב םכינ תקזחא 846500 החוור 10 החוור 10 
58 הנומ.אבמ םינכ תקאחז 846501 החוור 10 החוור 10 
58 ןגומ לעפמ 846600 החוור 10 החוור 10 
58 מוגבל דללי םיו רותסגמ 846601 החוור 10 החוור 10 
59 קהסותע תכניוות 846602 החוור 10 החוור 10 
59 ימוקיש םוי ןועמל יוויל 846702 החוור 10 החוור 10 
59 םיכנל מיקושי ם.יומ 846703 החוור 10 החוור 10 
59 םיכנכת למוכונה תש 846704 החוור 10 החוור 10 
59 רמעב כניתת 846706 החוור 10 החוור 10 
60 יוכיסל ןוכיסמ 846707 החוור 10 החוור 10 
60 תועסה-ימוקיש םוי.מ 846709 החוור 10 החוור 10 
60 מיקושי םיו מעוןל הפוחל 846711 החוור 10 החוור 10 
60 מוגבליות קהילהב םוקיש 846801 החוור 10 החוור 10 
61 קהילהם ביקש םכינ 846803 החוור 10 החוור 10 
61 םריעיצו רענו 847100 החוור 10 החוור 10 
61 קהמצוב תרונע 847102 החוור 10 החוור 10 
61 סודותומב רותנע 847103 החוור 10 החוור 10 
62 תוערנל יםמים חתב 847105 החוור 10 החוור 10 
62 ץצונ םורד חותיפ 847107 החוור 10 החוור 10 
62 םיריבג תמניו פגיעות 847108 החוור 10 החוור 10 
62 דתי כניתתו 847110 החוור 10 החוור 10 
63 קהילהם ביריצע 847111 החוור 10 החוור 10 
63 תוסח תונועמ 847200 החוור 10 החוור 10 
63 ביתי ץחו תרונע 847201 החוור 10 החוור 10 
63 יםסמ 847300 החוור 10 החוור 10 
63 לופיט תויורכמתה יעגפנ 847304 החוור 10 החוור 10 
64 פתןמ 847400 החוור 10 החוור 10 
64 םקהילתיי ןסוח זיכרמ 848201 החוור 10 החוור 10 
64 תיתרבח תודיכל 848202 החוור 10 החוור 10 
64 ק התנדבותע-םרוח דופית 848203 החוור 10 החוור 10 
65 קהילתית עבודה 848205 החוור 10 החוור 10 
65 וםירת חוערכה 848206 החוור 10 החוור 10 
65 קהילהדבות בהתנ 848300 החוור 10 החוור 10 
65 החוור- תונוכש םוקיש 848500 החוור 10 החוור 10 
65 הפונת יתליהק ןוניג 848510 החוור 10 החוור 10 
65 םים לעולמעונות יו 849000 החוור 10 החוור 10 
66 הקוצמב םילוע תוחפשמ 849004 החוור 10 החוור 10 
66 םילוע תוימינפב םידלי 849005 החוור 10 החוור 10 
66 םילוע הקוצמב םידלי 849006 החוור 10 החוור 10 
66 םילוע הנוכש ידבוע 849009 החוור 10 החוור 10 
66 םליעו םניקזב לפויט 849014 החוור 10 החוור 10 



 

      

 
   

 

   
  

• 
ת tי

n ומחשבהקוס

שררות  תרודשתרייעי
 2021 יב לשנתהצעת התקצ

 פעולהו קהמחל ,ףגא פיל ןיוממ ביצקת פרס ינדקסא

ס'עמוד מ  תוילעפ שם
 רפסמ
לותיעפ

 שם 
 קהחלמ

 מספר
קהחלמ  אגף םש

 רפסמ
 אגף

67 םיעול פוליטי םיו מעון 849018 החוור 10 החוור 10 
67 םימות עוליאלפול ביט 849019 החוור 10 החוור 10 
67 עלייה קליטת 869000 קליטה 6 קליטה 11 
68 קהילהרה וחב 869001 קליטה 6 קליטה 11 
68 תונמואו תורבת 869002 קליטה 6 קליטה 11 
68 תיסור ירבוד םילוע הוולמ 869003 קליטה 6 קליטה 11 
68 החצנה ירדח 869004 קליטה 6 קליטה 11 
69 העלייה םיו ציון 869005 קליטה 6 קליטה 11 
69 זקווק ליועל דחוימ טקייורפ 869006 קליטה 6 קליטה 11 
69 מנשה יבנ תקהילל דחמיו קטרוייפ 869007 קליטה 6 קליטה 11 
69 יםברוחמ 869008 קליטה 6 קליטה 11 
70 םיקהילתי בני עול זכרמ 869009 קליטה 6 קליטה 11 
70 םירימנהיגות עולה צע 869010 קליטה 6 קליטה 11 
70 רענו מינהל 828100 םריעיצו רענו 12 םריעיצו רענו 13 
71 םירימינהל צע 828101 םריעיצו רענו 12 םריעיצו רענו 13 



     

 

    

 

• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

947,500 

7,296,000 

0 

1,184,000 

9,427,500 

45,456,500 

45,056,000 

250,000 

30,649,000 

121,411,500 

44,509,000 

37,760,000 

250,000 

29,465,000 

111,984,000 

77,000 

7,219,000 

0 

425,000 

44,631,000 

250,000 

348,000 

37,412,000 

250,000 

1111000121 

1111100122 

1111100123 

1197000912 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1632000860 

1995000860 

1995000861 

 לומיםתש "כהס (38,010,000) (45,306,000) (7,296,000)

נהונאר 73,974,000 76,105,500 2,131,500  111000 כסה"

ענקי פניםמ 910001

 ליםתקבו

םינהפ משרד קנמע 25,931,000 25,931,000 0 1191000910 

רחים ותיקיםזענק אמ 25,000 20,000 5,000 1196001911 

תברוצ יהנספ קנמע 50,000 10,000 40,000 1196002911 

מלפות גפוי קושי ענקמ 9,500 0 9,500 1196003911 

דמיוח ענקמ 32,030,000 35,021,000 2,991,000 1196006912 

ריםעפ מצוםרן ציענק קמ 1,800,000 1,800,000 0 1196009912 

800,000 800,000 0 הראמה תוכנית 1196011912

 ליםתקבו "כהס 59,845,500 63,582,000 3,736,500

3,736,500 63,582,000 59,845,500 

     269000 

 ליםתקבו

2,000 12,000 10,000 

0 600 600 

0 70,000 70,000 

2,000 82,600 80,600 

2,000 82,600 80,600 

1121000290 

1129100290 

1433000640 

 ליםתקבו "כהס

611000 

 לומיםתש

 לילאגף כ 1

 לילכ 1

 הרנונא 110001

 ליםתקבו

 ה כלליתרנונא

 הרנונהנחות א
 הרנונמא ריםפטו

 הרנונפוי אשי ענקמ

הרנונ-אמוןמי הנחות
 פי חוק על הנחות 

 הרנונמא ריםפטו

 ענקי פניםמ 910001 "כהס

 תת שונוסוהכנ

 ר לטאבושואי

 פטשמ סות ביתקנ

 מיותעצ דשכ" סקיםעדים ורשמ

 תת שונוסוהכנ 269000     "כהס

 ותשהר נהלתה

 כרת-שוהרש תלנהה

 המבנ זוקתה תחהלהנ
 לחשמ להנהה

 רי ניקוימ-חוההלהנ

 מייםעפ דה כלים חהלהנ

 ודעמ

115,488 1,616,012 1,731,500 

1,000 0 1,000 

20,000 50,000 70,000 

1,000 4,000 5,000 

0 3,000 3,000 

1611000110 

1611000421 

1611000431 

1611000433 

1611000435 
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• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 15,000 15,000 

0 10,000 10,000 

76,000 76,000 0 

500 0 500 

238,000 338,000 100,000 

13,000 2,000 15,000 

0 10,000 10,000 

0 30,000 30,000 

0 1,000 1,000 

3,000 3,000 0 

20,000 30,000 10,000 

20,000 50,000 70,000 

0 10,000 10,000 

1611000511 

1611000512 

1611000523 

1611000534 

1611000541 

1611000542 

' 1611000560 

1611000570 

1611000710 

1611000741 

1611000751 

1611000780 

1611000930 

 לומיםתש "כהס (2,082,000) (2,248,012) (166,012)

ותשהר נהלתה 611000 כסה" (2,082,000) (2,248,012) (166,012)

ההאש עמדמ 110016

 ליםתקבו

ןויוולש ישה-המשרדאה מעמד 150,000 0 150,000 1269004992 
 רתיחב

(150,000) 0 150,000 

15,796 

150,000 

134,204 

(15,796)

259,796 

150,000 

(409,796) 

(409,796) 

244,000 

300,000 

(544,000) 

(394,000) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1611001110 

1611001780 

 לומיםתש "כהס

     611100 

 לומיםתש

10,360 2,220,860 2,210,500 

2,000 8,000 10,000 

0 15,000 15,000 

0 15,000 15,000 

0 15,000 15,000 

10,000 10,000 20,000 

3,000 2,000 5,000 

1,000 4,000 5,000 

0 500 500 

67,800 142,800 75,000 

10,000 60,000 50,000 

0 1,000 1,000 

500 1,500 2,000 

100 1,600 1,500 

0 5,000 5,000 

1611100110 

1611100440 

1611100511 

1611100512 

1611100514 

1611100521 

1611100522 

1611100523 

1611100534 

 דה כיבוהלהנ
 רוחה איהלהנ

 רגוניםרות באימי חבד ההלהנ

 ההוצ' חני ההלהנ
 פוןר טלעיה הלתהנ

 דהוצ' ניי ההלהנ
 תוימשרד צות-הוהרש תלנהה

 מיכון-שותרה הלתהנ

 תוהסע להנהה
 ודיצתכרת-השוהרש תלנהה

 דות קבלניועבו שותרה הלתהנ

 רותהוצ' אח שותרה הלתהנ

 דיסוד ישות ציורה הלתהנ

 כרש ישהאה מעמד

 תונוש ישהאה מעמד

 ההאש עמדמ 110016 "כהס

 סגניות ורשוה ראש

 רתשכומ-סגניושות ורה שרא

 סגניו ביטוחר ועיה שרא

 דסגניו כיבור ועיה שרא
 רוחסגניו איר ועיה שרא

 מתנות סגניומ וה'שרא

 מויותשתלה סגניור ועיה שרא

 עיתונים סגניושות ורה שרא

 רמי חבד סגניור ועיהשרא
 סגניו חניותר ועיה שרא

 סינגסגניו לישות ורה שרא

 דלק סגניור ועיהשרא

 סגניו תיקוניםר ועיה שרא

 6שסגניו כביר ועיהשרא

 פוןה טלעצמוהשרא שכתל

 דהוצ' ניי סגניור ועיה שרא

1611100536 

1611100537 

1611100538 

1611100539 

1611100541 

1611100542 

 2 ודעמ



 

• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

5,000 10,000 5,000 

0 15,000 15,000 

1,000 0 1,000 

0 5,000 5,000 

10,000 0 10,000 

20,000 50,000 70,000 

0 20,000 20,000 

54,000 0 54,000 

25,000 0 25,000 

200 0 200 

1611100544 

1611100560 

1611100570 

1611100741 

1611100760 

1611100780 

1611100930 

1611101536 

1611101537 

1611101539 

33,440  לומיםתש "כהס (2,635,700) (2,602,260)

סגניות ורשוה ראש (2,635,700) (2,602,260) 33,440  611100     "כהס

תרשוה רמבק 120006

 לומיםתש

רשכ שותרה רמבק 573,000 486,660 86,340 1612000110 

סינגשות לירה רמבק 56,160 56,400 240 1612000536 

דלק שותרה רמבק 36,000 18,000 18,000 1612000537 

 1612000539 6 ששות כבירה רמבק 1,000 500 500

דהוצ' ניי שותרה רמבק 1,000 3,000 2,000 1612000542 

משרד יכצר תוהרש קרבמ 2,500 2,000 500 1612000560 

משכ"-הרייעיה רתמבק 2,000 1,500 500 1612000741 

עב' קבלניות-הרייעיה רתמבק 40,000 40,000 0 1612000752 

שונות-שותרה רמבק 5,000 5,000 0 1612000780 

 לומיםתש "כהס (716,660) (613,060) 103,600

103,600 (613,060) (716,660) 

99,417 485,517 386,100 

2,000 5,000 7,000 

5,000 0 5,000 

0 40,000 40,000 

0 50,000 50,000 

0 1,000 1,000 

5,000 10,000 15,000 

10,000 10,000 20,000 

0 10,000 10,000 

5,000 5,000 10,000 

0 10,000 10,000 

3,000 4,000 1,000 

0 3,000 3,000 

10,000 260,000 250,000 

1613000110 

1613000433 

1613000440 

1613000540 

1613000541 

1613000542 

1613000544 

1613000550 

1613000560 

 דד נייסגניו ציוע וש"רא
 דיותרשמ הוצ' סגניוע וה'רא

 מיכון סגיניוע וה"ר

 דציו רתשכה- סגניוע וה"ר
 רותיםשי קניות סג'ר ועיה שרא

 שונו הוצ' סג'ה ועצמוהשרא

 דיסוד יסגניו ציוע ורא"

סינג* לי
דלק * 
 רכב הוצ * 

 תרשוהרמבק 120006 "כהס

 תרוזכימ 130006

 לומיםתש

 רתשכומ- רותזכימ

 רות ח.ניקויזכימ

 הריעיה רות ביטוח בניןזכימ
 רדוא רותזכימ
 פוןרות טלזכימ

 דהוצ' ניי רותזכימ
 דד ניירות ציוזכימ
 מיםסורפ רותזכימ

 דרשמ רכירות צזכימ
 מיכון-רותזכימ

 רתשושוב ותקמח רותזכימ

 רתשורות תקזכימ

 דרת ציושכה רותזכימ
 ע' קבלניות רותזכימ

1613000570 

1613000571 

1613000572 

1613000741 

1613000751 

 3 ודעמ



• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

10,000 30,000 40,000 1613000780 

1,000 0 1,000 1613000930 

 לומיםתש "כהס (849,100) (923,517) (74,417)

תרוזכימ (849,100) (923,517) (74,417)  130006 "כהס

סיןלות אכרשו 613100     

 לומיםתש

רתשכומ שוםרי רהציבו פניות 105,200 92,722 12,478 1613100110
מלשר חהציבו פניות 2,000 0 2,000 1613100431
פוןר טלהציבו פניות 1,500 0 1,500 1613100541

 לומיםתש "כהס (108,700) (92,722) 15,978

15,978 (92,722) (108,700) 

36,670 724,270 687,600 

2,500 2,500 0 

0 10,000 10,000 

0 250,000 250,000 

10,000 40,000 30,000 

0 150,000 150,000 

3,000 3,000 0 

300 300 0 

40,200 40,200 0 

14,035 14,035 0 

0 800 800 

550 2,950 2,400 

5,000 0 5,000 

15,000 75,000 60,000 

5,500 0 5,500 

5,000 120,000 125,000 

0 45,000 45,000 

0 1,200 1,200 

0 260,000 260,000 

5,000 25,000 20,000 

38,000 0 38,000 

12,000 0 12,000 

(61,755) (1,764,255) (1,702,500) 

(61,755) (1,764,255) (1,702,500) 

1615000110 

1615000440 

1615000511 

1615000514 

1615000520 

1615000521 

1615000523 

1615000534 

1615000536 

1615000537 

1615000539 

1615000542 

1615000544 

1615000550 

1615000560 

1615000570 

1615000571 

1615000741 

1615000752 

1615000780 

1615001536 

1615001537 

 לומיםתש "כהס

 שונות הוצ' רותזכימ

 דיסוד ירות ציוזכימ

 סיןלות אכרשו 613100     "כהס

 משאבי אנוש 150006

 לומיםתש

 רתשכומ מנגנון

מנגנון ביטוח
ד- כיבו מנגנון 
מתנות מנגנון 
שיהון אנו פיתוח 
מויותשתלה מנגנון 
 רמי חבד מנגנון 

 המנגנון חני
 סינגש לישאבי אנומ

 דלק ששאבי אנומ

6 שש כבישאבי אנומ
 דהוצ' ניי מנגנון 

דד לניימנגנון ציו
סוםרפ- מנגנון 
 דיותרשמ הוצ' מנגנון 

המצימנגנון אוטו
 המיכרותי תש מנגנון 
רשימכ רותשכי-מנגנון
עב' קבלניות מנגנון 
 שונות הוצ' מנגנון 

סינג* לי
 דלק * 

 משאבי אנוש 150006 "כהס

 עובדים עדו 162006

 לומיםתש

 רמי חבד-דיםעוב דעו
 שונות-דיםעוב דעו

 ודעמ

65,000 290,000 225,000 1616200523 

0 400,000 400,000 1616200780 
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• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש "כהס (625,000) (690,000) (65,000)

(65,000) (690,000) (625,000) 

3,419 786,919 783,500 

2,500 2,500 0 

0 4,000 4,000 

0 1,000 1,000 

0 1,000 1,000 

900 1,000 100 

3,600 50,400 54,000 

0 24,000 24,000 

800 1,000 200 

300 1,200 1,500 

500 2,000 2,500 

0 400,000 400,000 

0 1,000 1,000 

50,000 250,000 300,000 

10,000 10,000 20,000 

1617000110 

1617000440 

1617000521 

1617000522 

1617000523 

1617000534 

1617000536 

1617000537 

1617000539 

1617000542 

1617000560 

1617000582 

1617000741 

1617000751 

1617000780 

 לומיםתש "כהס (1,592,800) (1,536,019) 56,781

תטיומשפ (1,592,800) (1,536,019) 56,781  170006 "כהס

רזבת גלשכ 621000     

 לומיםתש

רתשכומ רותזבג 1,031,900 1,349,678 317,778 1621000110 

2,500 2,500 0 רות ביטוחזבג 1621000440 

דרות באיגורות חבזבג 3,000 3,000 0 1621000523 

200 500 300 ר חניותזבשכת גל 1621000534 

סינגר ליזבשכת גל 60,000 60,000 0 1621000536 

דלק רזבשכת גל 24,000 24,000 0 1621000537 

ר תיקוניםזבשכת גל 1,000 1,000 0 1621000538 

 1621000539 6 שר כביזבשכת גל 1,000 1,000 0

דהוצ' ניי רותזבג 1,000 1,200 200 1621000542 

דד ניי- ציו רותזבג 3,000 3,000 0 1621000544 

דיותרשמ הוצ' רותזבג 10,000 12,000 2,000 1621000560 

מיכון רותזבג 250,000 250,000 0 1621000570 

משכ" רותזבג 4,000 4,000 0 1621000741 

רותיםש-קנייתרותזבג 250,000 250,000 0 1621000760 

שונות הוצ רותזבג 30,000 30,000 0 1621000780 

דיסוד ירות ציוזבג 25,000 20,000 5,000 1621000930 

 לומיםתש "כהס (1,694,200) (2,011,878) (317,678)

רזבת גלשכ 621000     "כהס (1,694,200) (2,011,878) (317,678)

 עובדים עדו 162006 "כהס

 תטיומשפ 170006

 לומיםתש

 רשכ פטיותשמ הוצ'
 פטי ביטוחשמ ץעיו

 תולמת"מ-השצועי
 עיתוניםרים ופס פטישמ ץעיו

 רמי חבד
 פטיות חניותשמ

 סינגפטיות לישמ

 דלק פטיותשמ

 6 שפטיות כבישמ

 דהוצ' ניי פטישמ ץעיו
 משרד יכצר יטמשפ וץיע

 עות-תביפ'שמ הוצ

ודיצתכר-הש יטמשפ וץיע
 עב' קבלניות פטיותשמ הוצ' 

 תונו"מ-שצועי

 5 ודעמ



• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

     621300 

 לומיםתש

0 10,000 10,000 

5,000 45,000 40,000 

1,000 4,000 3,000 

0 1,100,000 1,100,000 

0 3,000 3,000 

1621300560 

1621300570 

1621300741 

1621300751 

1621300930 

 לומיםתש "כהס (1,156,000) (1,162,000) (6,000)

תת חשבונולההנ (1,156,000) (1,162,000) (6,000)  621300     "כהס

הטיקסלוגירכש ו להמנ 219006

 לומיםתש

רתשכומ-הפקסש וארכ 776,200 765,376 10,824 1621900110 

2,500 2,500 0 -ביטוחשרכ 1621900440 

רמי חבד שרכ 1,000 1,000 0 1621900523 

500 0 500 ה חניותסטיקש ולוגירכ הלמנ 1621900534 

סינגה ליסטיקש ולוגירכ הלמנ 45,000 51,000 6,000 1621900536 

דלק הסטיקש ולוגירכ הלמנ 22,000 18,000 4,000 1621900537 

0 200 200  1621900539 6 שה כביסטיקש ולוגירכ הלמנ

דהוצ' ניי שרכ 1,000 1,600 600 1621900542 

דיותרשמ הוצ' שרכ 10,000 10,000 0 1621900560 

מיכון שרכ 50,000 50,000 0 1621900570 

רכב הוצ * 200 0 200 1621900732
המכונשכ. שרכ 5,000 5,000 0 1621900741 

רשכ ע' קבלן הפקסש ארכ 120,000 112,000 8,000 1621900750 

רותהוצאות אח שרכ 20,000 20,000 0 1621900780 

 לומיםתש "כהס (1,051,100) (1,036,676) 14,424

14,424 (1,036,676) (1,051,100) 

0 125,000 125,000 

100,000 3,600,000 3,500,000 

0 10,000 10,000 

(100,000) (3,735,000) (3,635,000) 

(100,000) (3,735,000) (3,635,000) 

1623100570 

1623100751 

1623100780 

 לומיםתש "כהס

     631000 

 תת חשבונולההנ

 דרשמ רכישבונות צהלת חהנ
 המצי-אוטושבונותהלת חהנ
 המכונשכ. שבונותהלת חהנ
 עב' קבלניות ה'חהנ

 דיסוד ישת ציורכי ה'חהנ

 הטיקסלוגירכש ו להמנ 219006 "כהס

 הגביי 231006

 לומיםתש

 מיכון-הגבי

 עב' קבלניות-הגבי

 שונות הוצאות הגבי

 הגביי 231006 "כהס

 ת מימוןסוהכנת/הוצאו

 ליםתקבו

20,000 0 20,000 

(20,000) 0 20,000 

100,000 350,000 250,000 

1511000662 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1631000610 

 נדידבימד נסהכה

 מלותע

 6 ודעמ



      

• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

10,000 5,000 15,000 

500 500 0 

0 500,000 500,000 

0 5,000 5,000 

1631000611 

1632000640 

1632000650 

1632000680 

 לומיםתש "כהס (770,000) (860,500) (90,500)

ת מימוןסוהכנת/הוצאו (750,000) (860,500) (110,500)  631000     "כהס

תלוועון מרפ 480006

 לומיםתש

רוטו-ברןמלוות ק עוןרפ 6,391,554 6,913,311 521,757 1649100691 

ריבית מלוות עוןרפ 653,429 483,084 170,345 1649100692 

רוטו-בהדמהצ מלוות עוןרפ 78,554 38,673 39,881 1649100693 

 לומיםתש "כהס (7,123,537) (7,435,068) (311,531)

(311,531) (7,435,068) (7,123,537) 

111,600 288,400 400,000 

14,000 19,000 5,000 

10,800 14,200 25,000 

108,400 (321,600) (430,000) 

108,400 (321,600) (430,000) 

1741000410 

1741000431 

1741000772 

 לומיםתש "כהס

33,711 389,511 355,800 

(33,711) (389,511) (355,800) 

(33,711) (389,511) (355,800) 

1741000110 

 לומיםתש "כהס

200,000 50,000 250,000 

(200,000) 50,000 250,000 

(200,000) 50,000 250,000 

1244400290 

 ליםתקבו "כהס

107,638 299,062 406,700 

107,638 (299,062) (406,700) 

107,638 (299,062) (406,700) 

1747300110 

 לומיםתש "כהס

עיקולי בנקים מלתע
ה ובט'למ' ריבית 
פקיםס ריבית 
 מפ. ריםפגו ריבית 

 תלוועון מרפ 480006 "כהס

 רייםסים ציבול נכהמנ 410007

 לומיםתש

 דשכ-רייםסים ציבוהל ונכמינ
 מלשסנים חמח

 מים סניםמח

 רייםסים ציבול נכהמנ 410007 "כהס

 תרכורכים ומדד 420007

 לומיםתש

 שכמ רייםסים ציבוהל ונכמינ

 תרכורכים ומדד 420007 "כהס

 טלות שיראג 444007

 ליםתקבו

 שילוט רתאג

 וטילש גרתא 744400 כסה"

 הת שחיריכב 473007

 לומיםתש

 רתשכומ השחי ריכתב

 הת שחיריכב 473007 "כהס

 רי חוץקש 540007

 לומיםתש

 שונות- ההילץ וקרי חושק

 ודעמ

0 200,000 200,000 1754000780 

 לומיםתש "כהס (200,000) (200,000) 0

7 



• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

שינוי  תקציב תעהצ
2021 

 רתקציב מאוש
2020 עיףס שם  תקציבי עיףס

0 (200,000) (200,000) 

0 1,075,000 1,075,000 1765000820 

 לומיםתש "כהס (1,075,000) (1,075,000) 0

תתמיכו לייםלת כסדומו (1,075,000) (1,075,000) 0  650007 "כהס

תרשול טוחבי 670007

 לומיםתש

שותררי למנטביטוח אל 900,000 1,244,653 344,653 1767000440 

מיתעצ פותשתתה בטוח 400,000 500,000 100,000 1767000441

 לומיםתש "כהס (1,300,000) (1,744,653) (444,653)

(444,653) (1,744,653) (1,300,000) 

0 200,000 200,000 

0 200,000 200,000 

0 200,000 200,000 

0 (200,000) (200,000) 

0 0 0 

1269000990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1769000780 

 לומיםתש "כהס

50,000 400,000 350,000 

(50,000) (400,000) (350,000) 

(50,000) (400,000) (350,000) 

1771001760 

 לומיםתש "כהס

240,000 0 240,000 

(240,000) 0 240,000 

96,256 

70,000 

13,000 

41,500 

20,000 

2,500 

1,500 

0 

500 

489,244 

40,000 

15,000 

0 

0 

0 

3,000 

2,000 

1,500 

585,500 

110,000 

2,000 

41,500 

20,000 

2,500 

1,500 

2,000 

2,000 

1272101990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1772100110 

1772100410 

1772100511 

 רי חוץקש 540007 "כהס

 תתמיכו לייםלת כסדומו 650007

 לומיםתש

 פיתוחרן לשת' בתקציב קה
 רותדש

 תרשול טוחבי 670007 "כהס

 רצייםטים ארוייקפ 690007

 ליםתקבו

 ראים-קולות קו רצייםרוייקטים אפ

 ראים-קולות קו רצייםרוייקטים אפ

 רצייםטים ארוייקפ 690007 "כהס

 תרותייה תוחפי 710017

 לומיםתש

 רותיםש שתרכי-רותהתיי פיתוח

 תרותייה תוחפי 710017 "כהס

 לילכתוח כלפי היחיד 721007

 ליםתקבו

 דרשמ סקיםע הלתמינ מתהק
 ההכלכל

 רתשכומפ'כיח

 דשכ' פיתוח כלכליה לדהיחי
 דפ'כ כיבויח

סינג* לי
 דלק * 

 פוןפיתוח כלכלי טלה לדהיחי

 דהוצ' ניי פ"כיח
 ימשרד ודיצכ-"חפי

 רתשופ"כ תקיח

1772100536 

1772100537 

1772100541 

1772100542 

1772100560 

1772100572 

 8 ודעמ
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 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

18,000 18,000 0 

40,800 40,800 0 

500 1,000 1,500 

480,000 480,000 0 

120,000 120,000 0 

20,000 0 20,000 

5,000 0 5,000 

10,000 0 10,000 

500 0 500 

40,000 100,000 140,000 

140,000 100,000 240,000 

1772100731 

1772100736 

1772100741 

1772100752 

1772100760 

1772101731 

1772101732 

1772101733 

1772101734 

1772101780 

1772101781 

 לומיםתש "כהס (1,184,000) (1,410,544) (226,544)

לילכתוח כלפי היחיד 721007 "כהס (944,000) (1,410,544) (466,544)

לילכר כטורויקפ 721027

 ליםתקבו

 ר כלכלי נגב גלילרויקטופ 1272102990 250,000 250,000 0

0 250,000 250,000 

0 250,000 250,000 

0 (250,000) (250,000) 

0 0 0 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1772102760 

 לומיםתש "כהס

295,000 1,995,000 1,700,000 

295,000 1,995,000 1,700,000 

295,000 1,995,000 1,700,000 

1272200690 

 ליםתקבו "כהס

0 1,000,000 1,000,000 

0 (1,000,000) (1,000,000) 

0 (1,000,000) (1,000,000) 

1816800850 

 לומיםתש "כהס

     822000 

 ליםתקבו

900,000 3,900,000 3,000,000 

900,000 3,900,000 3,000,000 

900,000 4,400,000 3,500,000 

1322000990 

 דלק פ"כיח

 סינגפ"כ לייח

 דרת ציושכה פ'כיח
 השיעפ"ק נקיון א.תיח
הסוקערות תשהכ פ"קיח
דלק * 
רכב הוצ * 
דלק * 
 רכב הוצ * 

 שונות פ"כיח
 הוצאות סקיםע הלתמינ מתהק
 קמהה

 רותיםשי ר כלכלי קנייתרויקטפ

 לילכר כטורויקפ 721027 "כהס

 הנגב רעה שעשיתרזוא 722007

 ליםתקבו

 הנגב רעשסות א.ת.הכנ

 הנגב רעה שעשיתרזוא 722007 "כהס

 רכיםטים ואבטודנסל תלגומ 168008

 לומיםתש

 רכיםדנטים ואבסטומלגות ל

 רכיםטים ואבטודנסל תלגומ 168008 "כהס

 תרשה ומולהיע וקת מדרבות

 .המדענלה-יקהו מדע תובתר

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1822000780 

(900,000) (4,400,000) (3,500,000) 

0 (500,000) (500,000) 

 .המדענלה-יקהו מדע תובתר

 לומיםתש "כהס

 תרשה ומולהיע וקת מדרבות 822000     "כהס

 9 ודעמ
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 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

4,000 

(4,000) 
0 

0 

4,000 

4,000 

16,200 

0 

4,000 

0 

3,000 

0 

30,000 

0 

500 

0 

16,200 

30,000 

4,000 

500 

3,000 

1322001490 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1822001110 

1822001431 

1822001440 

1822001772 

1822001780 

 לומיםתש "כהס (53,700) (30,500) 23,200

ליםלוהצ 220018 "כהס (49,700) (30,500) 19,200

לראר ישרוד 220028

 ליםתקבו

 שיכוןהמ. ראלשר ירוד 1322002980 50,000 50,000 0

0 50,000 50,000 

0 50,000 50,000 

0 (50,000) (50,000) 

0 0 0 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1822002751 

 לומיםתש "כהס

60,000 0 60,000 

(60,000) 0 60,000 

61,800 0 61,800 

61,800 0 (61,800) 

1,800 0 (1,800) 

1322003940 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1822003110 

 לומיםתש "כהס

     823000 

 לומיםתש

311,007 89,893 400,900 

3,000 32,000 35,000 

5,000 0 5,000 

2,000 4,500 2,500 

2,000 0 2,000 

2,000 6,000 4,000 

2,000 0 2,000 

319,007 (132,393) (451,400) 

319,007 (132,393) (451,400) 

1823000110 

1823000431 

1823000440 

1823000541 

 ליםלוהצ 220018

 ליםתקבו

 מיותעצ סותהכנ הלוליםצ

 רתשכומ הלוליםצ

 מלשהלולים חצ

 המבנ הלולים ביטוחצ
 מים הלוליםצ

 שונות הלוליםצ

 רבותעילות תפ ראלשר ירוד

 אלשריורדר 822002 כסה"

 ריארי באפש 220038

 ליםתקבו

 ריאותהבמ. ריארי בשפא

 רשכ ריארי בשפא

 ריארי באפש 220038 "כהס

 תרוניעי הרייספ

 רתשכומ רוניתעי הריפס

 מלשה חרייפס

 ה ביטוחריפס

 פוןרונית טלעי הריפס

 ודיצתכרהש יהספר

 מים הריפס

 רותרונית אחעי הריפס

1823000741 

1823000772 

1823000780 

 לומיםתש "כהס

 תרוניעי הרייספ 823000     "כהס

 10 ודעמ



     

     

      

      

• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

824100 

 לומיםתש

1,400,000 1,700,000 3,100,000 1824000811 

 לומיםתש "כהס (3,100,000) (1,700,000) 1,400,000

נ"סמת (3,100,000) (1,700,000) 1,400,000  824100 כסה"

תת חיועול באמצטיפו זרכמ 263008

 לומיםתש

רתשכומ החי פינת 176,200 190,215 14,015 1826300110
מלשהחי ח פינת 5,000 0 5,000 1826300431

פינת חי ביטוח חיים 5,000 5,500 500 1826300441 

ריםמ-חופינת חי 5,000 5,000 0 1826300720 

 לומיםתש "כהס (191,200) (200,715) (9,515)

(9,515) (200,715) (191,200) 

     827000 

 ליםתקבו

0 200,000 200,000 

0 200,000 200,000 

301,300 0 301,300 

10,000 0 10,000 

1,000 0 1,000 

3,000 0 3,000 

50,000 383,000 433,000 

365,300 (383,000) (748,300) 

365,300 (183,000) (548,300) 

1327000920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1827000110 

1827000431 

1827000541 

1827000772 

1827000780 

 לומיםתש "כהס

827001 

 לומיםתש

50,000 383,000 433,000 

8,266 151,234 159,500 

58,266 (534,234) (592,500) 

58,266 (534,234) (592,500) 

1827000782 

1827001110 

 לומיםתש "כהס

     827002 

 לומיםתש

40,000 40,000 0 

50,000 383,000 433,000 

10,000 (423,000) (433,000) 

10,000 (423,000) (433,000) 

1827002760 

 נ"סמת

 פותשתתה סמתנ"

 תת חיועול באמצטיפו זרכמ 263008 "כהס

 תהודית ירבות

-םך ירנית חינורבות תות

 רתשכומ רניתרבות תות

 מלשרנית חרבות תות

 פוןרנית טלרבות תות

 הרנונמים וא רניתרבות תות
 רותה'אח רניתרבות תות

 תהודית ירבות 827000     "כהס

 אלשרי ורתמס

 ראלשרת יסומ-רניתת.תו

 רשכ ראלשרת יסומ

 אלשרי ורתמס 827001 כסה"

 תהודית יהוז

 רותיםשי דית קנייתהוהות יז

דיתהוהות יז 1827002780 

 לומיםתש "כהס

 תהודית יהוז 827002     "כהס

 לראת ישרשמו 271008

 ליםתקבו

 11 ודעמ
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 200,000 200,000 

0 200,000 200,000 

0 200,000 200,000 

1317601923 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817601780 

 לומיםתש "כהס (200,000) (200,000) 0

0 0 0 לראת ישרשמו  271008 "כהס

הנפש תריאוב 321008

 לומיםתש

רשכ-שפהנ ריאותה לבתחנ 212,300 204,989 7,311 1832100110 

מלשש חפהנ ריאותב 8,000 7,500 500 1832100431 

ש ביטוחפהנ ריאותב 2,000 0 2,000 1832100440 

שפהנ ריאותה לבתחנ 4,000 5,500 1,500 1832100541 

מים שפהנ ריאותב 2,000 3,000 1,000 1832100772 

שונות שפהנ ריאותב 2,000 2,000 0 1832100780 

 לומיםתש "כהס (230,300) (222,989) 7,311

7,311 (222,989) (230,300) 

     832400 

 לומיםתש

4,107 224,907 220,800 

3,000 28,000 25,000 

2,000 0 2,000 

2,000 2,000 4,000 

2,000 6,000 8,000 

(1,107) (260,907) (259,800) 

(1,107) (260,907) (259,800) 

1832400110 

1832400431 

1832400440 

1832400541 

1832400772 

 לומיםתש "כהס

0 1,000 1,000 

0 (1,000) (1,000) 

0 (1,000) (1,000) 

1836100772 

 לומיםתש "כהס

836300 

 לומיםתש

500,000 0 500,000 

500,000 0 (500,000) 

500,000 0 (500,000) 

1836300751 

 לומיםתש "כהס

 ךהחינומ. שתרמו רוייקטפ

 ה חינוכיתרווח ראל /ששת ירמו

 הנפש תריאוב 321008 "כהס

 לדלילאם ו התחנ

 רתשכומ-דה לאם ולילתחנ

 מלשד חה לאם ולילתחנ

 פות חלב ביטוחטי

 פוןד טלה לאם ולילתחנ

 מים פת חלבטי

 לדלילאם ו התחנ 832400     "כהס

 מגן דוד אדום 361008

 לומיםתש

 מים ד"אמ

 מגן דוד אדום 361008 "כהס

 ילהל אפור

 עב' קבלניות-מיון דמוק

0 2,100,000 2,100,000 1851000810 

 לומיםתש "כהס (2,100,000) (2,100,000) 0

 ילהל אפור 836300 כסה"

 תתיה דעצמו 510008

 לומיםתש

 פויותשתתה דתית העצמו

 12 ודעמ



• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

שינוי  תקציב תעהצ
2021 

 רתקציב מאוש
2020 עיףס שם  תקציבי עיףס

0 (2,100,000) (2,100,000) 

0 100,000 100,000 1859100780 

 לומיםתש "כהס (100,000) (100,000) 0

הר מצווט ברוייקפ 591008 "כהס (100,000) (100,000) 0

הסביבה תאיכו 720008

 ליםתקבו

 הסביבה מ.איכות הסביבה איכות 1372000990 504,000 0 504,000

 ליםתקבו "כהס 504,000 0 (504,000)

 לומיםתש

536,300 0 536,300 

150,000 0 150,000 

50,000 0 50,000 

32,800 0 32,800 

769,100 0 (769,100) 

265,100 0 (265,100) 

1872000110 

1872000751 

1872000780 

1872000830 

 לומיםתש "כהס

     913000 

 ליםתקבו

150,000 

120,000 

100,000 

0 

250,000 

120,000 

100,000 

(170,000) 
100,000 

200,000 

0 

370,000 

200,000 

142,594 

0 

(57,406) 

(227,406) 

250,000 

200,000 

100,000 

(550,000) 

(350,000) 

50,000 

342,594 

100,000 

(492,594) 

(122,594) 

1513000510 

1513000990 

1594300490 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1993000980 

1994200980 

1994300980 

 לומיםתש "כהס

     994000 

 לומיםתש

0 100,000 100,000 

0 (100,000) (100,000) 

0 (100,000) (100,000) 

1994000970 

 לומיםתש "כהס

 תתיה דעצמו 510008 "כהס

 הר מצווט ברוייקפ 591008

 לומיםתש

 המצו ררוייקט בפ

רשכ הסביבה איכות
הזה קבלניות חוסביבה איכות 
 שונות הסביבה איכות 

 הסביבה רים לאיכותע דאיגו

 הסביבהתאיכו 720008 "כהס

 תת מיוחדוסוהכנ תהוצאו

מותדשנים קו סותהכנ
 מותדשנים קומ תקבולים 

 לה.ממשמ
 דיווחסות להכנ מע"מ

מודשנים קומ רזהחמ מיםשלות
 דותמיוח הוצאות 

 דיווחהוצאות ל מע"מ

 תת מיוחדוסוהכנ תהוצאו 913000     "כהס

 תעודפו

 פותדעו הוצאות

 תעודפו 994000     "כהס

 הסיפיצויים ופנ 960009

 ליםתקבו

 יהנספיחזרה

 ודעמ

60,000 500,000 560,000 1594000440 

 ליםתקבו "כהס 560,000 500,000 (60,000)

13 



     

• 
 n1ו
ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

637,135 14,432,035 13,794,900 1996000310 

 לומיםתש "כהס (13,794,900) (14,432,035) (637,135)

(697,135) (13,932,035) (13,234,900) 

 לילכ 1ךס

 19,892,528 192,621,100 179,668,100 ליםתקבו ךס

 (13,700,043) (105,537,906) (98,777,391) לומיםתש ךס

 6,192,485 87,083,194 80,890,709 כלה סך

עיםרוט ואירספו      16 

     751000 

 לומיםתש

488,425 488,425 0 

21,000 21,000 0 

1,000 1,000 0 

52,000 52,000 0 

1751001110 

1751001731 

1751001732 

1751001736 

(562,425) (562,425) 0  לומיםתש "כהס

(562,425) (562,425) 0 עיםרוט ואירספו  751000     "כהס

עיםרוא 520007

 ליםתקבו

השלמממ.-סטיבליםפעים ורואי 200,000 200,000 0 1251000990 

דותסמומ סותהכנ עיםרואי 900,000 0 900,000 1252000790 

(900,000) 200,000 1,100,000 

200,000 

400,000 

1 

5,000 

595,001 

(304,999) 

600,000 

600,000 

0 

5,000 

(1,205,000) 

(1,005,000) 

800,000 

1,000,000 

1 

0 

(1,800,001) 

(700,001) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1751000780 

1751000781 

1751000782 

1752000512 

 לומיםתש "כהס

     752001 

 לומיםתש

124,475 602,175 477,700 

0 5,000 5,000 

0 1,500 1,500 

0 1,000 1,000 

80,000 0 80,000 

15,000 15,000 0 

500 500 0 

2,000 0 2,000 

1751000110 

1751000511 

 הסיפנ הוצאות

 הסיפיצויים ופנ 960009 "כהס

 עיםרוט ואירספו

 רשכ רטפוסעים ורואי
 דלק רטפוסעים ורואי

 רכב רט אח.פוסעים ורואי

 סינגרט ליפוסעים ורואי

 שונות מאותעצ חגיגות יום

סטיבליםפעים ורואי
 ה בני חיילרונדים קומיוח א. 

 רוחעים אירואי

 םיועאר 752000 כסה"

 תטיסלוגי

 רשכ-סטיתלוגי
 ד- כיבו הסטיקלוגי
 דה נייסטיקלוגי
 דיותרשמ הוצ'-הסטיקלוגי

 ריםמה חוסטיקלוגי

 דלק הסטיקלוגי

 ה תיקוניםסטיקלוגי

 שיוןרסט וסטית טלוגי

1751000542 

1751000560 

1751000720 

1751000731 

1751000732 

1751000733 

 14 ודעמ



    

    

  

    

• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

1,000 1,000 0 

60,000 60,000 0 

60,000 160,000 100,000 

150,000 80,000 230,000 

1751000734 

1751000736 

1751000750 

1751000930 

 לומיםתש "כהס (897,200) (926,175) (28,975)

יתיסטגול 752001 כסה" (897,200) (926,175) (28,975)

ורטפס 829300

 ליםתקבו

 טורוהספ תובתר ט-משרדורספ 1329301990 600,000 375,000 225,000

(225,000) 375,000 600,000 

233,528 495,072 728,600 

50,000 50,000 0 

0 90,000 90,000 

25,000 0 25,000 

0 5,000 5,000 

1,000 3,000 2,000 

500 0 500 

0 1,500 1,500 

0 45,000 45,000 

0 50,000 50,000 

700,000 1,800,000 2,500,000 

4,500 15,500 20,000 

5,000 5,000 0 

225,000 375,000 600,000 

1,132,528 (2,935,072) (4,067,600) 

907,528 (2,560,072) (3,467,600) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1829300110 

1829300420 

1829300431 

1829300440 

1829300512 

1829300521 

1829300523 

1829300542 

1829300720 

1829300751 

1829300760 

1829300772 

1829300780 

1829301760 

 לומיםתש "כהס

0 25,000 25,000 

75,000 90,000 15,000 

0 15,000 15,000 

15,000 30,000 15,000 

(90,000) (160,000) (70,000) 

(90,000) (160,000) (70,000) 

1829301450 

1829301750 

1829301761 

1829301930 

 לומיםתש "כהס

 ראןסטית איתולוגי

 סינגה ליסטיקלוגי

 רשכ דם-כח אהסטיקלוגי
 ד-ציוסטיתלוגי

 רתשכומרטפוס

 ץמתקני חו זקתרט אחפוס
 מלשרט חפוס

-ביטוחרטפוס
 רוחרט איפוס

 מויותשתלה רטפוס עולותפ

 רמי חבדרטפוס
 דהוצ' ניי רטפוס
 ריםמרט חופוסה עולותפ

 עב' קבלנית-רטפוס

 רותיםש-קנייתרטפוס

 הרנונמים וא רטפוס
 שונות רטפוסה עולותפ

 רבותהת הלמינ-רטפוס

 ורטפס 829300 כסה"

 סלם פיאו 293018

 לומיםתש

פתשוט הזק-אחספי אולם
- כ"אספי אולם 
דיקות בטיחות-בספי אולם
 דותהצטיי ספי אולם 

 סלם פיאו 293018 "כהס

 טדיוןאצ 293028

 לומיםתש

 מלש-חדיוןאצט

 רי נקיוןמ-חודיוןאצט

 פתשוט הזק-אחדיוןאצט

 רנטפון ואינט-טלדיוןאצט

 ודעמ

0 40,000 40,000 

0 4,000 4,000 

0 30,000 30,000 

0 3,000 3,000 

1829302431 

1829302433 

1829302450 

1829302540 

15 



• 
 n1ו
ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 132,000 132,000 1829302751 

0 40,000 40,000 1829302780 

 לומיםתש "כהס (249,000) (249,000) 0

טדיוןאצ (249,000) (249,000) 0  293028 "כהס

סיני לרגרש כדומג 293038

 לומיםתש

5,000 5,000 0 רי ניקוימסיני חו שרמג 1829303433 

פתשוט הזק-אחסיני שרמג 10,000 0 10,000 1829303450 

-קבלניותסיני שרמג 60,000 0 60,000 1829303751 

 לומיםתש "כהס (70,000) (5,000) 65,000

65,000 (5,000) (70,000) 

 עיםרוט ואירספו 16     ךס

 2,090,529 575,000 1,700,000 ליםתקבו ךס

 (2,104,400) (6,042,672) (7,153,801) לומיםתש ךס

 (13,871) (5,467,672) (5,453,801) כלה סך

 לילאגף כ 1ךס

 21,983,057 193,196,100 181,368,100 ליםתקבו ךס

 (15,804,443) (111,580,578) (105,931,192) לומיםתש ךס

 6,178,614 81,615,522 75,436,908 כלה סך

     613001 

 לומיםתש

66,497 867,003 933,500 

0 1,600 1,600 

0 500 500 

8,000 64,000 56,000 

6,000 24,000 30,000 

0 1,000 1,000 

0 500 500 

1,000 1,000 2,000 

1,000 5,000 4,000 

1,000 2,500 1,500 

0 20,000 20,000 

63,497 (987,103) (1,050,600) 

63,497 (987,103) (1,050,600) 

1613001110 

1613001523 

1613001534 

1613001536 

1613001537 

1613001538 

1613001539 

1613001542 

1613001560 

1613001741 

-קבלניותדיוןאצט
 שונות-דיוןאצט

 סיני לרגרש כדומג 293038 "כהס

 ל"מנכ 2

 ל"מנכ 2

 ל"ת מנכלשכ

רשכ מנכ"ל שכתל
רמי חבד- מנכ"ל 
 ההוצ' חני- מנכ"ל 

 סינגמנכ"ל לי שכתל

 דלק מנכ"ל שכתל

 מנכ"ל תיקונים שכתל

 6 שמנכ"ל כבי שכתל

 דהוצ' ניי מנכ"ל שכתל
דיותרשמ-מנכ"ל
 דרת ציושכה מנכ"ל 

שונות הוצאות מנכ"ל שכתל 1613001780 

 לומיםתש "כהס

 ל"ת מנכלשכ 613001     "כהס

 טוןלרים בשעט צורוייקפ 130026

 16 ודעמ
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 ליםתקבו

180,000 

(180,000) 
0 

0 

180,000 

180,000 

168,608 

120,000 

199,992 

0 

368,600 

120,000 

1196007912 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1613002110 

1613002780 

 לומיםתש "כהס (488,600) (199,992) 288,608

טוןלרים בשעט צורוייקפ 130026 "כהס (308,600) (199,992) 108,608

עת מידרכועל מהמנ 130036

 ליםתקבו

 פותשתתה-שיר רןק 1269003790 100,000 0 100,000

(100,000) 0 100,000 

16,100 

180,000 

(196,100) 

(296,100) 

300,000 

180,000 

(480,000) 

(480,000) 

283,900 

0 

(283,900) 

(183,900) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1613003110 

1613003760 

 לומיםתש "כהס

299,970 

1,000,000 

299,970 

1,000,000 

0 

0 

(1,299,970) 

(1,299,970) 

(1,299,970) 

(1,299,970) 

0 

0 

1613004110 

1613004760 

 לומיםתש "כהס

500,000 500,000 0 

(500,000) (500,000) 0 

(500,000) (500,000) 0 

1613005780 

 לומיםתש "כהס

0 

10,000 

225,000 

0 

225,000 

10,000 

0 

(10,000) 
200,000 

425,000 

200,000 

435,000 

19,084 

1,000 

0 

0 

513,484 

3,000 

10,000 

3,000 

494,400 

4,000 

10,000 

3,000 

1281000991 

1281001490 

1281012490 

 פניםהמ. שלטוןרים בערויקט צופ

 ריםערוייקט צופ

 שונות ריםערוייקט צופ

 "רנממ כרש

 רותיםשי ר קנייתמ"מנ

 עת מידרכועל מהמנ 130036 "כהס

 לילכתוח כפי 130046

 לומיםתש

 רשכ פיתוח כלכלי
 מיםזמיה וסוקערות תשהכ

 כלכליים

 לילכתוח כפי 130046 "כהס

 תחדשנו 130056

 לומיםתש

 שונות שנותדח

 תחדשנו 130056 "כהס

 רזע ל חוקיע פיקוח 810007

 ליםתקבו

 שיכוןה דרשמ- רזע על חוקי פיקוח
 הסדר תירושמ םיגעמפ תיענמ
 הנקיו

 הדוחות חני

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1781000110 

1781000511 

1781000521 

1781000542 

 רתשכומ רזע על חוקי פיקוח

ד- כיבו רוניעי רוחפי
מותשתלה רוניעי פיקוח 
 דהוצ' ניי רוניעי פיקוח 

 17 ודעמ
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ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 2,000 2,000 1781000560 

54,000 54,000 0 1781000731 

2,000 2,000 0 1781000732 

2,500 2,500 0 1781000734 

60,600 114,600 54,000 1781000736 

20,000 0 20,000 1781000737 

0 1,000 1,000 1781000741 

0 20,000 20,000 1781000780 

12,000 0 12,000 1781002731 

500 0 500 1781002732 

24,000 0 24,000 1781002736 

25,000 0 25,000 1781003731 

500 0 500 1781003732 

 לומיםתש "כהס (670,400) (725,584) (55,184)

(65,184) (300,584) (235,400) 

 ל"מנכ 2ךס
 445,105 425,000 715,000 ליםתקבו ךס

 (2,434,254) (4,192,649) (2,493,500) לומיםתש ךס

 (1,989,149) (3,767,649) (1,778,500) כלה סך

 ל"מנכ 2ךס
 445,105 425,000 715,000 ליםתקבו ךס

 (2,434,254) (4,192,649) (2,493,500) לומיםתש ךס

 (1,989,149) (3,767,649) (1,778,500) כלה סך

16,963 579,937 596,900 

0 2,000 2,000 

0 5,000 5,000 

0 7,000 7,000 

0 7,000 7,000 

0 800 800 

0 40,000 40,000 

1,000 15,000 14,000 

100 900 800 

1,000 2,000 1,000 

0 180,000 180,000 

50,000 150,000 100,000 

1614000110 

1614000511 

1614000512 

1614000521 

1614000522 

1614000523 

דיותרשמ הוצ'- רוניעי פיקוח
דלק רזע על חוקי פיקוח 
ר תיקוניםזע על חוקי פיקוח 
רןר איתוזע על חוקי פיקוח 
סינגר ליזע על חוקי פיקוח 

דלק * 
משכ"- רוניעי פיקוח 
שונות רוניעי פיקוח 

דלק * 
רכב הוצ * 
רכב הוצ * 
רכב הוצ * 
 רכב הוצ * 

 רזע ל חוקיע פיקוח 810007 "כהס

 רדוב 3

 רדוב 41

 רדוב 140006

 לומיםתש

 רתשכומהרייעיהרדוב

 ד- כיבו הרייעי רדוב
 רוחה אירייעיהרדוב

 מותשתלה-הרייעיהרדוב

 עיתונים הריעיה רדוב

 רמי חבדהרייעיהרדוב
 סינגר לידוב

 דלק רדוב

 6ש- כבי רדוב

 ד-נייהרייעי רדוב
 מיםסורפ רסי ציבוה ויחרסבה

 דיגיטל רסי ציבוה ויחרסבה

1614000536 

1614000537 

1614000539 

1614000542 

1614000550 

1614000551 

 18 ודעמ
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ומחשבהמקום

דרותש

4 

 תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 3,000 3,000 1614000560 

0 4,000 4,000 1614000741 

60,000 60,000 0 1614000750 

0 150,000 150,000 1614000751 

0 1,000 1,000 1614000780 

50,000 100,000 150,000 1614000781 

0 150,000 150,000 1614000782 

 לומיםתש "כהס (1,412,500) (1,457,637) (45,137)

(45,137) (1,457,637) (1,412,500) 

 רדוב 41ךס
0 ליםתקבו ךס 066,963 

 (112,100) (1,457,637) (1,412,500) לומיםתש ךס

 (45,137) (1,457,637) (1,412,500) כלה סך

 רדוב 3ךס
0 ליםתקבו ךס 066,963 

 (112,100) (1,457,637) (1,412,500) לומיםתש ךס

 (45,137) (1,457,637) (1,412,500) כלה סך

240,000 720,000 480,000 

240,000 720,000 480,000 

117,547 1,145,053 1,262,600 

5,000 0 5,000 

0 10,000 10,000 

36,000 0 36,000 

15,000 0 15,000 

1,500 1,000 2,500 

0 10,000 10,000 

400,000 400,000 0 

0 5,000 5,000 

0 1,000 1,000 

15,000 15,000 0 

36,000 36,000 0 

300 300 0 

0 160,000 160,000 

0 70,000 70,000 

1261000990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1761000110 

1761000440 

1761000511 

1761000536 

1761000537 

1761000541 

1761000542 

1761000543 

1761000560 

 משרד יכצר צהועהמ ברוד
 משכ"-הרייעיהרדוב

 רזע רותיש
 עב' קבלניות- רדוב

צהועהמ אשר ברוד
 רעיה מיתוג 

 דיםמיוח רויקטיםפ הרייעיה רדוב

 רדוב 140006 "כהס

 תושבלתרוש

 תושבלתרוש 51

 רוניעי מוקד 610007

 ליםתקבו

 הבטחוןמ. 106 דמוק

 רתשכומ 106 רוניעידמוק

 1ביטוח-06 דמוק

 דרוני כיבועי דמוק
סינג* לי

 דלק * 

 פוןרוני טלעי דמוק

 דהוצ' ניי 106 דמוק
 רעיה רחבימות במצל
 דירשמ ד- ציו רוניעי דמוק

 מיכון 106 דמוק

 דלק רוניעי דמוק

 סינגרוני ליעי דמוק

 6 שרוני כביעי דמוק

 עב' קבלניות רוניעי דמוק

 רותיםש שתרכי 106 דמוק

1761000570 

1761000731 

1761000736 

1761000739 

1761000751 

1761000760 
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ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 70,000 70,000 

0 500 500 

5,000 5,000 10,000 

1761000760 

1761000772 

1761000780 

(271,253)  לומיםתש "כהס (1,587,600) (1,858,853)

רוניעי מוקד 610007 "כהס (1,107,600) (1,138,853) (31,253)

תושבל תרוש 620007

 ליםתקבו

 שונות סותהכנ 1269000490 20,000 20,000 0

 ליםתקבו "כהס 20,000 20,000 0

 לומיםתש

120,397 599,897 479,500 1762000110 

0 5,000 5,000 1762000511 

20,000 0 20,000 1762000531 

40,000 0 40,000 1762000536 

20,000 0 20,000 1762000537 

1,000 0 1,000 1762000539 

1,000 1,000 0 1762000542 

0 4,000 4,000 1762000560 

20,000 20,000 0 1762000731 

800 40,800 40,000 1762000736 

15,000 0 15,000 1762000737 

500 500 0 1762000739 

0 1,000 1,000 1762000741 

30,000 180,000 210,000 1762000752 

10,000 80,000 90,000 1762000780 

 לומיםתש "כהס (925,500) (932,197) (6,697)

(6,697) (912,197) (905,500) 

 תושבלתרוש 51ךס

 556,047 740,000 500,000 ליםתקבו ךס

 (593,997) (2,791,050) (2,513,100) לומיםתש ךס

 (37,950) (2,051,050) (2,013,100) כלה סך

 תושבלתרוש 4ךס

 556,047 740,000 500,000 ליםתקבו ךס

 (593,997) (2,791,050) (2,513,100) לומיםתש ךס

 (37,950) (2,051,050) (2,013,100) כלה סך

 מותותעמ

 הרנונמים וא רוניעי דמוק
 תונו106_ש קדומ

 רשכ שברות לתוש
דשב כיבורות לתוש
 דלק * 

סינג* לי
דלק * 
 רכב הוצ * 

 דהוצאות ניי שברות לתוש
 דיותרשמ שברות לתוש

 דלק שברות לתושי

סינגשב לירות לתושי
 דלק * 

 6 ששב כבירות לתושי

 משכ" שברות לתוש
 המנזה עב' קבלניות שברות לתוש
 שונות שברות לתוש

 תושבלתרוש 620007 "כהס

 רףעוה

 רףעוה אגף 210007

 ודעמ

רףעוה      13 

     5 
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• 
 n1ו
ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

388,994 120,306 509,300 1721000110 

1,500 2,000 3,500 1721000511 

0 1,000 1,000 1721000542 

1,000 1,000 2,000 1721000560 

 לומיםתש "כהס (515,800) (124,306) 391,494

391,494 (124,306) (515,800) 

 רףעוה 13     ךס

0 ליםתקבו ךס 0391,494 

 0 (124,306) (515,800) לומיםתש ךס

 391,494 (124,306) (515,800) כלה סך

 רףעוה 5 ךס

0 ליםתקבו ךס 0391,494 

 0 (124,306) (515,800) לומיםתש ךס

 391,494 (124,306) (515,800) כלה סך

7,000 

7,000 

7,000 

7,000 

0 

0 

0 

0 

156,000 

0 

14,000 

1,000 

5,000 

0 

30,000 

14,000 

1,000 

5,000 

156,000 

30,000 

0 

1222000970 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1722000523 

1722000560 

1722000750 

1722000781 

1722000930 

 לומיםתש "כהס (192,000) (50,000) 142,000

טחוןב 220007 "כהס (192,000) (43,000) 149,000

רוניעי רטושי 220037

 ליםתקבו

 פנים-בטחוןהפתכום אכי 1281000990 227,000 1,396,000 1,169,000

1,169,000 1,396,000 227,000 

277,573 

0 

(277,573) 

891,427 

1,523,873 

40,000 

(1,563,873) 

(167,873) 

1,246,300 

40,000 

(1,286,300) 

(1,059,300) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

 כרש ורףהע גףא

 ד- כיבו ףרעוהףאג
 ידינ ורףהע גףא

 תוימשרד ורףהע גףא

 רףעוה אגף 210007 "כהס

 טחוןב 6

 טחוןב 7

 טחוןב 220007

 ליםתקבו

 רוםמים לחיסומח

 רמי חבד ה וביטחוןרמיש
 דרשמ רכיביטחון צ

 ה בטחונית כ"ארמיש

 בטחון כיתת כוננות

 דותהצטי רוםמים לחיסומח

 רשכ רוניעי רשיטו
 עב' קבלניות רוניעי רשיטו

 לומיםתש "כהס

 רוניעי רטושי 220037 "כהס

 ודעמ

1781001110 

1781001752 
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 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

5,000 

(5,000) 
0 

0 

5,000 

5,000 

1,200 

1,000 

200 

2,000 

5,200 

0 

800 

8,000 

4,000 

1,000 

1,000 

10,000 

1222100912 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1722100431 

1722100440 

1722100541 

1722100780 

 לומיםתש "כהס (16,000) (14,000) 2,000

רחיזר אמשמ (11,000) (14,000) (3,000)  221007 "כהס

אגה 723000

 לומיםתש

רשכ-הג'א 685,300 479,364 205,936 1723000110 

מלשהג'א ח 40,000 0 40,000 1723000431 

הג'א ביטוח 30,000 35,000 5,000 1723000440 

דיםהג'א כיבו 5,000 5,000 0 1723000511 

דהג"א ניי 1,000 1,200 200 1723000542 

דרשמ רכיהג'א צ 5,000 5,000 0 1723000560 

ריםמהגא חו 5,000 1,000 4,000 1723000720 

דלק הג"א 30,000 18,000 12,000 1723000731
הג"א תיקונים 15,000 15,000 0 1723000732 

שויריהג"א ביטוח ו 9,500 9,000 500 1723000733 

רןהג"א איתו 1,000 1,000 0 1723000734 

100 800 700  1723000739 6 שהג"א כבי

דרת ציושכה הג"א 1,500 0 1,500 1723000741
ע.קבלניות הג'א 25,000 100,000 75,000 1723000752
מים הג"א 15,000 18,000 3,000 1723000772

שונות הג"א 20,000 0 20,000 1723000780
פותשתתה הג'א 163,700 172,000 8,300 1723000810

דיסוד ישת ציורכי הג"א 5,000 40,000 35,000 1723000930

 לומיםתש "כהס (1,057,700) (900,364) 157,336

157,336 (900,364) (1,057,700) 

 רחיזר אמשמ 221007

 ליםתקבו

 םינ.הפי-מחאזר משמר

 מלשז חשא'מ

-ביטוחרחיזר אמשמ
 פוןרחי טלזר אמשמ

 שונות הוצ' רחיזר אמשמ

 אגה 723000 כסה"

 סחלח פמ 261007

 לומיםתש

 רשכ-סחפ מלח
 דלק מלח סחפ

 שוירימלח ביטוח ו סחפ

סינגמלח לי סחפ
עב' קבלן סחפ מלח 
 שונות סחפ מלח 

 ודעמ

309 258,091 258,400 

12,000 12,000 0 

10,000 10,000 0 

25,200 25,200 0 

1,000 0 1,000 

1,000 1,000 0 

1726100110 

1726100731 

1726100733 

1726100736 

1726100751 

1726100780 
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 n1ו
ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש "כהס (259,400) (306,291) (46,891)

(46,891) (306,291) (259,400) 

     727000 

 ליםתקבו

35,000 235,000 200,000 1227000990 

 ליםתקבו "כהס 200,000 235,000 35,000

 לומיםתש

23,652 329,652 306,000 1727000110 

600 600 0 1727000542 

0 20,000 20,000 1727000543 

500 500 1,000 ' 1727000560 

2,000 18,000 20,000 1727000731 

12,000 3,000 15,000 1727000732 

0 6,000 6,000 1727000733 

0 800 800 1727000734 

200 200 0 1727000739 

0 1,000 1,000 1727000741 

500 1,500 2,000 1727000780 

 לומיםתש "כהס (371,800) (381,252) (9,452)

25,548 (146,252) (171,800) 

 טחוןב 7ךס

 1,670,445 1,638,000 432,000 ליםתקבו ךס

 (497,025) (3,215,780) (3,183,200) לומיםתש ךס

 1,173,420 (1,577,780) (2,751,200) כלה סך

     11 

722002 

 ליםתקבו

538,850 666,350 127,500 

538,850 666,350 127,500 

23,015 131,685 154,700 

5,000 0 5,000 

2,076 10,924 13,000 

62,900 62,900 0 

0 2,500 2,500 

557,470 557,470 0 

(590,279) (765,479) (175,200) 

(51,429) (99,129) (47,700) 

1222020990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1722020110 

1722020511 

1722020550 

1722020780 

 סחלח פמ 261007 "כהס

 "צרבש

 הביטחוןמ. ףרעוה דפיקו

 ורףהע גףאלנהמ כרש

 דף ניירעוהדפיקו
 רפף בירעוהדפיקו

 ומורף-ההע ודקיפ

 דלק ש"צרב

 ש"צ תיקוניםרב

 תוימשרד

 סטש"צ ביטוח וטרב

 ראןש"צ איתורב

 6 שש"צ כבירב

 דרות ציושכי--ץשב"ר
 שונות ףרעוה דפיקו

 "צרבש 727000     "כהס

 תלימולא אלרעי

 ותמיאל אלל ירע

 פנים-בטחוןמותר ללא אליעי

 רשכ מותר ללא אליעי
 ד-כיבומותר ללא אליעי
 סוםרפ מותר ללא אליעי

 שונות מותר ללא אליעי

 דירשמ דמות ציור ללא אליעי

-כ"אהפ-אכימותר ללא אליעי
1722022560 

1722025750 

 לומיםתש "כהס

 ותמיאל אלל ירע 722002 כסה"

 23 ודעמ
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 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

     722021 

 ליםתקבו

524,076 0 524,076 

(524,076) 0 524,076 

616,560 0 616,560 

1222021990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1722021750 

 לומיםתש "כהס (616,560) 0 616,560

ךת חינולימולא אל רעי 722021     "כהס (92,484) 0 92,484

ילהקהות-מיאל אלל ירע 722023

 ליםתקבו

-בטחוןההיל-קמותר ללא אליעי 33,235 0 33,235 1222023990 
 פני

(33,235) 0 33,235 

39,101 0 39,101 

39,101 0 (39,101) 

5,866 0 (5,866) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1722023760 

 לומיםתש "כהס

     722025 

 ליםתקבו

11,050 0 11,050 

(11,050) 0 11,050 

13,810 0 13,810 

13,810 0 (13,810) 

2,760 0 (2,760) 

1222025990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1722025780 

 לומיםתש "כהס

     722027 

 ליםתקבו

27,904 27,904 0 

27,904 27,904 0 

21,490 

6,414 

21,490 

6,414 

0 

0 

(27,904) 

0 

(27,904) 

0 

0 

0 

1222027990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1722027750 

1722027780 

 לומיםתש "כהס

 ךת חינולימולא אל רעי

 פני-בטחוןך-חינומותר ללא אליעי

-כ"אך-חינומותר ללא אליעי

 רותיםש שתרכי- מותר ללא אליעי

 ילהקהות-מיאל אלל ירע 722023 כסה"

 הת אכיפלימולא אל רעי

 הפמות אכיר ללא אליעי
 פניםמ.לב.

 שונות-הפ-אכימותר ללא אליעי

 פהיכא ותמיאל אלל ירע 722025 כסה"

 הך חדשרת דלימולא אלרעי

 השדך חרד מותר ללא אליעי
 הבטחמ.

 ה כ"אשדך חרד מותר ללא אליעי
 השדך חרד מותר ללא אליעי

 שונות

 הך חדשרת דלימולא אלרעי 722027     "כהס

 24 ודעמ



 

 

 

 
 

 

  

• 
 n1ו
ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 תלימולא אלרעי 11     ךס
 1,266,316 694,254 695,861 ליםתקבו ךס

 (1,216,635) (793,383) (844,671) לומיםתש ךס

 49,681 (99,129) (148,810) כלה סך

טחוןב  6 ךס
 ליםתקבו ךס 1,127,861 2,332,254 2,936,761

 לומיםתש ךס (4,027,871) (4,009,163) (1,713,660)

 כלה סך (2,900,010) (1,676,909) 1,223,101

0 30,000 30,000 

0 30,000 30,000 

38,709 1,798,509 1,759,800 

15,000 10,000 25,000 

2,500 0 2,500 

4,000 9,000 5,000 

2,000 3,000 5,000 

0 10,000 10,000 

0 3,000 3,000 

53,400 98,400 45,000 

27,000 42,000 15,000 

500 500 0 

500 1,000 500 

1,000 0 1,000 

1,500 4,500 6,000 

0 1,000 1,000 

4,000 16,000 20,000 

20,000 0 20,000 

0 5,000 5,000 

120,000 30,000 150,000 

0 150,000 150,000 

5,000 15,000 10,000 

20,000 30,000 10,000 

12,000 0 12,000 

20,000 0 20,000 

1,000 0 1,000 

1231000290 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1731000110 

1731000431 

1731000440 

1731000511 

1731000512 

1731000521 

1731000523 

1731000536 

1731000537 

1731000538 

1731000539 

1731000541 

' 1731000542 

1731000544 

' 1731000560 

1731000570 

1731000741 

1731000751 

 הסהנד

 הסהנד

 רעיהסהנדמ 310007

 ליםתקבו

 זיםרמיכ

 תורכמש תוהרש נדסמה משרד
 לחשמ נדסהה

 ה ביטוחסדהנ

 דיםה כיבוסדהנ

 רוחה איסדהנ

 מויותשתלה הסדהנ

 דותרות באגומי חבד הסדהנ

 גנייסל ירהע נדסמה
 קלד ירהע נדסמה

 ר תיקוניםעיה סדהנמ

 6 ישבכירהע נדסמה
 פוןה טלסדהנ

 ידינ צוה נדסהה

 ידינ ודיצנדסה-ה

 צות-הוהרש נדסמה משרד
 יהצומטואנדסה-ה

 ודיצתכרהש נדסהה

 עב' קבלניות הסדהנ

 דות קבלניותעבו הסדהנ

 תונוש נדסהה
יודיס ודיצ נדסהה
 דלק * 

 סינג* לי

 משר

1731000752 

1731000780 

1731000930 

1731001731 

1731001736 

 שום תיקוןרכות לייעהי-הסדהנ 1731001780

 ודעמ

     7 

     4 
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 n1ו
ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

1,000 0 1,000 101 1731001780 

 לומיםתש "כהס (2,276,800) (2,226,909) 49,891

49,891 ירהע דסנמה 731000 כסה" (2,246,800) (2,196,909)

רעי תכנון 732000     

 ליםתקבו

 הרת בניאג 1233100230 3,500,000 3,500,000 0

 ליםתקבו "כהס 3,500,000 3,500,000 0

 לומיםתש

ןונכתנדסה-ה 150,000 150,000 0 1732100950 

0  לומיםתש "כהס (150,000) (150,000)

רעי תכנון 3,350,000 3,350,000 0  732000     "כהס

רעי לבניין העדו 334007

 ליםתקבו

דת בנייע- ו הדמי ר תיקעבו הראג 60,000 50,000 10,000 1233400290 

םינ.הפיר-מהע ןיינב תועדנדסה-ה 450,000 450,000 0 1233400912 

 ליםתקבו "כהס 510,000 500,000 (10,000)

 לומיםתש

52,511 613,889 666,400 

0 50,000 50,000 

 רשכ ה לבנייןדעו
 ירהע ןיינב תועדנדסה-ה

1733400110 

1733400780 

 לומיםתש "כהס (716,400) (663,889) 52,511

רעי לבניין העדו 334007 "כהס (206,400) (163,889) 42,511

רהדיו תרבות 764000     

 לומיםתש

 פוןר טלדיוה רבותת 1764000541 0 2,000 2,000

 שונות-רדיוה רבותת 1764000780 100,000 100,000 0

 לומיםתש "כהס (100,000) (102,000) (2,000)

 רהדיו תרבות 764000     "כהס (100,000) (102,000) (2,000)

 הסהנד 4 ךס
 251,511 4,030,000 4,040,000 ליםתקבו ךס

 (161,109) (3,142,798) (3,243,200) לומיםתש ךס

 90,402 887,202 796,800 כלה סך

 הסהנד 7 ךס
 251,511 4,030,000 4,040,000 ליםתקבו ךס

 (161,109) (3,142,798) (3,243,200) לומיםתש ךס

 90,402 887,202 796,800 כלה סך

 עשפ 8
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

78,521 894,179 972,700 

0 6,000 6,000 

0 6,000 6,000 

10,000 0 10,000 

2,000 10,000 8,000 

25,000 0 25,000 

1,200 57,600 56,400 

0 24,000 24,000 

0 400 400 

800 0 800 

0 3,000 3,000 

3,000 2,000 5,000 

0 8,000 8,000 

1,500 0 1,500 

50,000 150,000 200,000 

3,000 0 3,000 

100,000 150,000 250,000 

50,000 150,000 100,000 

40,000 0 40,000 

0 8,000 8,000 

10,000 30,000 40,000 

0 5,000 5,000 

1711000110 

1711000431 

1711000433 

1711000440 

1711000511 

1711000535 

1711000536 

1711000537 

1711000539 

1711000541 

1711000542 

1711000543 

' 1711000560 

1711000572 

1711000720 

1711000741 

1711000750 

1711000751 

1711000752 

1711000772 

1711000780 

1711000930 

 לומיםתש "כהס (1,772,800) (1,504,179) 268,621

268,621 על שפהמנ (1,772,800) (1,504,179)  110007 "כהס

תרחובו נקוי 122007

 לומיםתש

487,992 487,992 0 רתשכומ רחובות ניקוי 1712200110
דנירחובות י ניקוי 5,700,000 6,350,000 650,000 1712200751

רכב הוצ * 2,000 0 2,000 1712201732
רכב הוצ * 5,000 0 5,000 1712201733

 לומיםתש "כהס (5,707,000) (6,837,992) (1,130,992)

(1,130,992) (6,837,992) (5,707,000) 

 עשפ 5

 על שפהמנ 110007

 לומיםתש

 תורכמש שפע לנהימ
 מלשע חפ"ש

 ע ח. ניקויפש

 ע ביטוחפ"ש

 דע כיבופ'ש
 רשכו רכב עפ"ש הלמנ
 סינגע ליפש הלמנ

 קלד שפע לנהמ
 6שע כביפ"ש הלמנ

 פוןע טלפ'ש הלמנ

 דהוצ' ניי עפ"ש
 רתשוהוצ' תק עפ"ש

 תוימשרד צושפע-ה
 רתשוע תקפ"ש

 ריםמע חופ'ש

 דרת ציושכי עפ"ש הלמנ
 ע קבלניות כ"אפ'ש

 עב' קבלניות עפש

 ע.קבלניות עפ'ש

 מתוקצבים עפ"ש ףאג

 רותה. אח עפ'ש הלמנ

 דותהצטיי עפש הלמינ

 תרחובו נקוי 122007 "כהס

 הר אשפעוסוף ובאי 123007

 ליםתקבו

 רזהח רטוניםפינוי ק

-ביתיתהפשר אעוא.וב

 ודעמ

50,000 50,000 100,000 

(50,000) 50,000 100,000 

1,600,000 5,600,000 4,000,000 

1212300790 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1712300751 
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• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

300,000 0 300,000 

600,000 2,300,000 1,700,000 

300,000 0 300,000 

2,100,000 4,500,000 2,400,000 

1712300752 

1712301751 

1712301752 

1712302751 

 לומיםתש "כהס (8,700,000) (12,400,000) (3,700,000)

הר אשפעוסוף ובאי (8,600,000) (12,350,000) (3,750,000)  123007 "כהס

אהוברת 713200

 ליםתקבו

שביםמתו הכנ'- הרואעי תבפגמ 10,000 0 10,000 1213200490 

סקעשיון לר 25,000 0 25,000 1213300290 

(35,000) 0 35,000 

19,716 684,816 665,100 

0 1,000 1,000 

500 2,500 3,000 

12,000 12,000 0 

400 600 1,000 

36,000 36,000 0 

0 7,000 7,000 

0 7,000 7,000 

(66,816) (750,916) (684,100) 

(101,816) (750,916) (649,100) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1713200110 

1713200542 

1713200560 

1713200731 

1713200734 

1713200736 

1713200760 

1713200780 

 לומיםתש "כהס

15,000 0 15,000 

397,000 1,353,000 1,750,000 

(412,000) 1,353,000 1,765,000 

363,827 1,341,873 1,705,700 

4,000 19,000 15,000 

0 500 500 

0 3,000 3,000 

0 1,000 1,000 

500 500 0 

500 500 0 

30,000 36,000 6,000 

40,000 84,000 44,000 

12,000 0 12,000 

2,000 2,000 0 

0 1,000 1,000 

19,000 781,000 800,000 

1214200490 

1214200790 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1714200110 

1714200431 

1714200523 

1714200541 

1714200542 

1714200560 

1714200572 

- ביתית הפשף אסואי
 זם- ג הפשר אעוא.וב

 זם- גהפשף אסואי

 נהטמה- אשפה ורבעו.א

 רתשכומהרואתב

 דהוצ' ניי הראתבו
 דירשמ דה ציורואתב

 דלק הרואתב

 סקיילוק הרואתב

 סינגלי הרואתב

 דותסמומ רותיםשי הרואתב

 שונות הוצ'-רואיפיקוח תב

 אהוברת 713200 כסה"

 רירינטפיקוח ו 142007

 ליםתקבו

 מיותעצ רירינפיקוח וט

 שכולשתת אה רירינפיקוח וט

 רשכ-רירינפיקוח וט
 מלשרי חרינפיקוח וט

 רמי חבד-רירינפיקוח וט
 פוןרי טלרינפיקוח וט

 דהוצ' ניי רירנפיקוח וט
 מ הוצ'- ררינפיקוח וט

 רתשור תקרינוט

 דלק רירינפיקוח וט

סינגרי לירינפיקוח וט
 דלק * 

 6 שרי כבירינפיקוח וט

 משכ" רירינפיקוח וט
 רותיםש- קניית רירינאפיקוח וט

1714200731 

1714200736 

1714200737 

1714200739 

1714200741 

1714200760 
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• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

1,000 5,000 4,000 1714200772 

1,000 1,000 0 1714200780 

 לומיםתש "כהס (2,592,200) (2,276,373) 315,827

רירינטפיקוח ו (827,200) (923,373) (96,173)  142007 "כהס

זיקיםת מרהדב 715300     

 לומיםתש

תורכמש ברההד 266,600 394,039 127,439 1715300110 

100 600 500 דהוצ' ניי הרדבה 1715300542 

ריםמ-חוזיקיםמ רתדבה 40,000 50,000 10,000 1715300720 

דלק זיקיםמ רתדבה 10,000 10,000 0 1715300731 

שויריזיקים ביטוח ומ רתדבה 12,000 0 12,000 1715300733 

סקיילוקרן/זיקים איתומ רתדבה 1,000 600 400 1715300734 

סינגזיקים לימ רתדבה 80,000 78,000 2,000 1715300736 

50,000 50,000 0 ה קבלניותרדבה 1715300752 

שונות זיקיםמה רתדבה 4,000 2,000 2,000 1715300780 

 לומיםתש "כהס (414,100) (585,239) (171,139)

(171,139) (585,239) (414,100) 

428,382 331,818 760,200 

0 600 600 

10,000 100,000 90,000 

84,000 90,000 6,000 

0 35,000 35,000 

15,000 50,000 35,000 

5,500 6,500 12,000 

97,200 97,200 0 

0 150,000 150,000 

50,000 0 50,000 

0 30,000 30,000 

500 0 500 

1,500 0 1,500 

2,500 0 2,500 

500 0 500 

30,000 0 30,000 

10,000 0 10,000 

1,000 0 1,000 

60,000 0 60,000 

15,000 0 15,000 

11,000 0 11,000 

3,000 0 3,000 

1742000110 

1742000542 

1742000720 

1742000731 

1742000732 

1742000733 

1742000734 

1742000736 

1742000750 

1742000752 

1742000780 

1742001731 

1742001732 

1742001733 

1742001734 

1742002731 

1742002732 

 מים רירינפיקוח וט

 שונות רירינפיקוח וט

 זיקיםת מרהדב 715300     "כהס

 תרכורכים ומדד 420007

 לומיםתש

 רתשכומ רכותדמרכים וד

 דהוצ' ניי רכותדמרכים וד
 ריםמרכות חודמרכים וד

 דלק רכב רכותדמרכים וד

 רכות תיקוניםדמרכים וד

 שוירי רכות ביטוחדמרכים וד

 ראןרכות איתודמרכים וד

 סינגרכות לידמרכים וד

 רכות כ"אדמרכים וד

 עב.קבלניות רכותדמרכים וד

שונות הוצ' רכותדמרכים וד
רכב הוצ * 
רכב הוצ * 
רכב הוצ * 
רכב הוצ * 
דלק * 
 רכב הוצ * 

 סינג* לי

סינג* לי
דלק * 
דלק * 
 רכב הוצ * 

1742002734 

1742003736 

1742003737 

1742004733 

1742018732 
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 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש "כהס (1,303,800) (891,118) 412,682

412,682 (891,118) (1,303,800) 

     743000 

 לומיםתש

279,164 166,436 445,600 

50,000 850,000 800,000 

1,000 1,000 2,000 

50,000 100,000 50,000 

6,000 6,000 0 

1,000 1,000 0 

10,000 10,000 0 

400 400 0 

0 50,000 50,000 

100,000 0 100,000 

1743000110 

1743000431 

1743000542 

1743000720 

1743000731 

1743000732 

1743000733 

1743000734 

1743000751 

1743000752 

 לומיםתש "כהס (1,447,600) (1,184,836) 262,764

ותבוחר ורתאת 743000 כסה" (1,447,600) (1,184,836) 262,764

 גינון 460007

 ליםתקבו

 גינון 1246000790 100,000 0 100,000

(100,000) 0 100,000 

74,118 772,418 698,300 

500 1,000 1,500 

10,000 50,000 40,000 

24,000 24,000 0 

10,000 10,000 0 

0 1,500 1,500 

27,600 32,400 60,000 

12,000 0 12,000 

0 10,000 10,000 

130,000 130,000 0 

600,000 4,100,000 3,500,000 

500,000 2,500,000 3,000,000 

8,000 0 8,000 

7,000 0 7,000 

3,000 0 3,000 

(290,018) (7,631,318) (7,341,300) 

(390,018) (7,631,318) (7,241,300) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1746000110 

1746000542 

1746000720 

1746000731 

1746000732 

1746000734 

1746000736 

1746000737 

1746000740 

1746000750 

1746000751 

1746000772 

1746001731 

1746002731 

1746003731 

 תרכורכים ומדד 420007 "כהס

 תרחובו תרתאו

 רתשכומ רחובות רתתאו

 מלשרחובות ח רמאו

 דהוצ' ניי רחובות רתתאו
 ריםמרחובות חו רתתאו

 דלק מלשח

 מל תיקוניםשח

 סט וביטוחמל טשח

 ראןמל איתושח

 עב' קבלן רחוב רתתאו

 דות קבלניותעבו רחוב רתתאו

רתשכומ עותגנים ונטי
 דהוצ' ניי גינון 

ריםמגינון חו
 דלק גינון 

 גינון תיקונים

 ראןאיתו גינון

סינגגינון לי
 דלק * 

ריםשימכגינון כלים ו
 רשכ עב' קבלניות תח' גינון 
עב' קבלניות-גינון
מים גנון 

דלק * 
דלק * 
 דלק * 

     746400 

 לומיםתש

45,863 201,663 155,800 1746400110 

 לומיםתש "כהס

 גינון 460007 "כהס

 רחוב טהוריתקנים ות מזוקתח

 רחוב הוטרימתקנים ו זוקתתח
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

45,863 201,663 155,800 1746400110 

 לומיםתש "כהס (155,800) (201,663) (45,863)

רחוב טהוריתקנים ות מזוקתח (155,800) (201,663) (45,863)  746400     "כהס

ת מיםרכעמ 131009

 ליםתקבו

פתשוט הריכמים צ רותאג 15,772,000 20,238,000 4,466,000 1413100210 

מים דימ התקנת 150,000 100,000 50,000 1413200490

4,416,000 20,338,000 15,922,000 

0 20,000 20,000 

2,973,000 13,473,000 10,500,000 

69,213 892,287 961,500 

0 2,000 2,000 

0 150,000 150,000 

18,000 18,000 0 

1,000 1,000 0 

500 1,500 1,000 

0 42,000 42,000 

15,000 0 15,000 

5,000 0 5,000 

20,000 0 20,000 

5,000 0 5,000 

1,500 0 1,500 

(2,876,787) (14,599,787) (11,723,000) 

1,539,213 5,738,213 4,199,000 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1913100720 

1913100772 

1913200110 

1913200542 

1913200720 

1913200731 

1913200732 

1913200734 

1913200736 

1913200737 

1913200780 

1913201731 

1913201732 

1913201734 

 לומיםתש "כהס

59,958 895,758 835,800 

500 1,500 1,000 

0 10,000 10,000 

5,000 20,000 25,000 

6,000 12,000 6,000 

16,000 16,000 0 

600 1,200 600 

72,000 0 72,000 

50,000 150,000 200,000 

200,000 4,200,000 4,000,000 

0 170,000 170,000 

3,000 0 3,000 

500 0 500 

(152,558) (5,476,458) (5,323,900) 

1972000110 

1972000542 

1972000720 

1972000731 

1972000732 

1972000733 

1972000734 

1972000736 

1972000752 

 רשכ

 ריםמ-חומים שתר זקתעול ואחפת

 רמקו-מים שתר זקתעול ואחפת
 רתשכומ מים רכתעמ

 דהוצ' ניי מים רכתעמ
 ריםמ-חומים פיקוח ע'מ ז'אח

 דלק מים רכתעמ

 מים תיקונים רכתעמ

 רןמים איתו רכתעמ

סינגמים לי רכתעמ
 דלק * 

מים פיקוח רכתעמ ז'אח
דלק * 
רכב הוצ * 
 רכב הוצ * 

 ת מיםרכעמ 131009 "כהס

 ביוב 720009

 לומיםתש

 רתשכומ-ביוב

 דהוצ' ניי-ביוב
ריםמ-חוביוב
 דלק ביוב 

 ביוב תיקונים

 שויריביוב ביטוח ו

 רןביוב איתו

סינגביוב לי
 ע.קבלניות ביוב 

 רעש רותדשע.רת ביוב לא.אג
 הנגב

רשוהב זרת ניקואג
דלק * 
 רכב הוצ * 

1972000760 

1972001810 

1972002731 

1972002734 

 לומיםתש "כהס
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

שינוי  תקציב תעהצ
2021 

 רתקציב מאוש
2020 עיףס שם  תקציבי עיףס

(152,558) 

7,610,307 

(10,965,586) 

(3,355,279) 

(5,476,458) 

21,741,000 

(54,339,879) 

(32,598,879) 

(5,323,900) 

17,922,000 

(47,165,600) 

(29,243,600)

ביוב  720009 "כהס

עשפ 5 ךס
 ליםתקבו ךס

 לומיםתש ךס

 כלה סך

7,610,307 

(10,965,586) 

(3,355,279) 

21,741,000 

(54,339,879) 

(32,598,879) 

17,922,000 

(47,165,600) 

(29,243,600) 

עשפ 8 ךס
 ליםתקבו ךס

 לומיםתש ךס

 כלה סך

ךחינו

ךחינו 9

ךהחינו להמינ 110008

 לומיםתש

9 

241,667 1,700,733 1,942,400 

2,000 0 2,000 

9,000 41,000 32,000 

0 6,000 6,000 

2,500 0 2,500 

6,000 0 6,000 

3,000 5,000 2,000 

1,000 6,000 7,000 

5,000 15,000 20,000 

0 10,000 10,000 

2,000 0 2,000 

600 600 0 

18,400 98,400 80,000 

18,000 42,000 24,000 

500 500 0 

500 1,000 500 

5,000 10,000 5,000 

1,800 1,200 3,000 

1,000 1,000 2,000 

20,000 0 20,000 

0 15,000 15,000 

12,000 0 12,000 

0 15,000 15,000 

12,000 0 12,000 

0 4,000 4,000 

14,000 144,000 130,000 

1811000110 

1811000421 

1811000431 

1811000433 

1811000435 

1811000440 

1811000470 

1811000511 

1811000512 

1811000521 

1811000523 

1811000532 

1811000536 

1811000537 

1811000538 

1811000539 

1811000541 

1811000542 

1811000544 

1811000550 

1811000560 

 רתשכומ ךהל חינומינ

 מבנים זוקתך תחהל חינומינ

 מלשך חהחינו הלמנ

 ך ח.נקיוןהל חינומינ

 מייםעפ דך כלים חחינו

 ך ביטוחהחינו הלמנ

 המתכל דך ציוהל חינומינ
 דך כיבוהל חינומנ

 רוחך איחינו

 מויותשתלה ךהל חנומינ

 רגוניםר אמי חבד ךמ.חינו

 רןך איתוהל חינומנ

 סינגך ליהל חינומנ

 דלק ךהל חינומנ

 ך תיקוניםהל חינומנ

 6 שך כביהל חינומנ

 פוןך טלהחינו ףאג

 דהוצ' ניי ךמח' חינו
 דך צ.לנייהל חינומנ
 סוםרפי ךהל חינומינ

 משרד יכורצ וךניחהלנהמ
 מיכון ךהחנו הלמנ

ריםמך חוהל חינומנ
 דלק * 

 דרת ציושכהךהחינו הלמנ
 עב' קבלניות ךהחינו הלמנ

1811000570 

1811000720 

1811000731 

1811000741 

1811000751 
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

80,000 0 80,000 

10,000 0 10,000 

2,500 7,500 10,000 

0 100,000 100,000 

250,000 300,000 50,000 

0 20,000 20,000 

537,800 0 537,800 

12,000 0 12,000 

1,000 0 1,000 

66,000 0 66,000 

1811000752 

1811000760 

1811000772 

1811000780 

1811000781 

1811000930 

1811001110 

1811001731 

1811001734 

1811001736 

 לומיםתש "כהס (3,241,200) (2,543,933) 697,267

ךהחינו להמינ 110008 "כהס (3,241,200) (2,543,933) 697,267

תבדק בי 110028

 ליםתקבו

 שליםרוך יהחינומ. דק ביתב 1311002920 133,000 0 133,000

(133,000) 0 133,000 

297,980 747,880 449,900 

36,000 36,000 0 

109,800 109,800 0 

149,000 149,000 0 

41,800 41,800 0 

15,000 265,000 250,000 

(649,580) (1,349,480) (699,900) 

(782,580) (1,349,480) (566,900) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1811002110 

1811002731 

1811002736 

1811002751 

1811002752 

1811002930 

 לומיםתש "כהס

4,000 

4,000 

17,000 

17,000 

13,000 

13,000 

50,000 

(50,000)

(46,000) 

170,000 

(170,000) 

(153,000) 

120,000 

(120,000) 

(107,000) 

1311100490 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1811100780 

 לומיםתש "כהס

 ע.קבלניות ךהל חינומנ

 רותיםש ך קנייתהל חינומינ

 מתוקצבים ךף חינואג

 שונות ךהחינו הלמנ

 הרמוה ך יוםהל חינומינ
 דיסוד יך ציוהל חינומנ

רשכ ךחינו
דלק * 
 רכב הוצ * 

 סינג* לי

 רשכ ך טכניחינו
 דלק ך טכניחינו

 סינגך טכני ליחינו

 דק בית קבלניותב

 זגניםמפים לדק בית חלב

 ךדק בית חינוב

 תבדק בי 110028 "כהס

 לדל ילכ מחשב 111008

 ליםתקבו

 דשב לכל ילמח

 שונות דשב לכל ילמח

 לדל ילכ מחשב 111008 "כהס

 תילך ממשט חינורוייקפ 112008

 ליםתקבו

 ךהחינומ. שלתיממ ךר.חינופ
 מיםשק מרח"פ

 מ גילרח"פ

 עים אלוןדמ מרח"פ

 הרוא"המרח"פ

 ודעמ

0 799,807 799,807 

0 97,256 97,256 

0 80,738 80,738 

0 99,594 99,594 

0 94,367 94,367 

1317000922 

1317001922 

1317002922 

1317003922 

1317004922 
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 86,061 86,061 

0 186,588 186,588 

0 245,115 245,115 

0 199,840 199,840 

0 28,999 28,999 

0 999,967 999,967 

0 85,717 85,717 

0 51,114 51,114 

0 121,786 121,786 

0 32,300 32,300 

0 300,000 300,000 

0 3,509,249 3,509,249 

0 799,807 799,807 

0 97,256 97,256 

0 80,738 80,738 

0 99,594 99,594 

0 94,367 94,367 

0 86,061 86,061 

0 186,588 186,588 

0 245,115 245,115 

0 199,840 199,840 

0 28,999 28,999 

0 999,967 999,967 

0 85,717 85,717 

0 51,114 51,114 

0 121,786 121,786 

0 32,300 32,300 

0 300,000 300,000 

1317005922 

1317006922 

1317007922 

1317008922 

1317009922 

1317010922 

1317011922 

1317012922 

1317013922 

1317014922 

1317020922 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817000780 

1817001780 

1817002780 

1817003780 

1817004780 

1817005780 

1817006780 

1817007780 

1817008780 

1817009780 

1817010780 

1817011780 

1817012780 

1817013780 

1817014780 

1817020780 

 לומיםתש "כהס (3,509,249) (3,509,249) 0

0 0 0 תילך ממשט חינורוייקפ  112008 "כהס

סודיך קדם יל חינוהמנ 121008

 לומיםתש

שכומ דיסודם יך קהל חינומנ 767,100 536,986 230,114 1812100110 

42,000 42,000 0 סינגדי ליסודם יך קהל חינומנ 1812100536 

18,000 18,000 0 דלק דיסודם יך קהל חינומנ 1812100537 

3,300 3,300 0 ד-ניידיסודם יהל ח' קמינ 1812100542 

 לומיםתש "כהס (767,100) (600,286) 166,814

סודיך קדם יל חינוהמנ 121008 "כהס (767,100) (600,286) 166,814

 רניעי תודמ מרח"פ

 שדרני חמ תורח"פ
 ף כללימקי מרח"פ

 דתי ףמקי מרח"פ

 הדר "מחפר
 דיםמ גני ילרח"פ

 הרהתו דיסומ ירח"פ
 רסתרת אעט מרח"פ
 מאיעצ ךדים חינומ גני ילרח"פ

 הרכרת בשי מרח"פ
 גההפ "מחפר

 שותיר מרח"פ

 מיםשק מרח"פ

 מ גילרח"פ

 מ אלוןרח"פ

 הרוא"המרח"פ
 רניעי תודמ מרח"פ

 שדרני חמ תורח"פ
 ף כללימקי מרח"פ

 דתי ףמקי מרח"פ

 הדר "מחפר
 דיםמ גני ילרח"פ

 הרהתו דיסומ ירח"פ
 רסתרת אעט מרח"פ
 עימך אצמ גנ"י חינורח"פ

 הרכרת בשי מרח"פ
 גההפ "מחפר

 תלאומיה תתכניה 812101     
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 ליםתקבו

0 60,000 60,000 

0 235,000 235,000 

0 89,400 89,400 

0 384,400 384,400 

0 60,000 60,000 

0 235,000 235,000 

0 89,400 89,400 

1312102920 

1312103920 

1312104920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1812102750 

1812103750 

1812104750 

 לומיםתש "כהס (384,400) (384,400) 0

0 0 0 יתמואהל יתנכהת  812101 כסה"

ךרה ללגי הטיב- חלדיםגני י 122008

 ליםתקבו

ריםהו ש'ה תדים חובגני יל 500,000 642,600 142,600 1312200410 

רטי-תאוהדים חובסות גני ילהכנ 3,512,000 3,568,249 56,249 1312200921 

פק ויוח"אה אוסות גנ"י חובנכנ 1,300,000 1,385,800 85,800 1312201920 

משכל" דיםסות גני ילהכנ 11,853,000 13,258,173 1,405,173 1312300920 

ה בנטרום חובגנ"י ט 2,438,000 2,974,129 536,129 1312302920 

2,225,951 21,828,951 19,603,000 

2,217,300 0 2,217,300 

15,000 0 15,000 

15,000 275,000 260,000 

25,000 175,000 150,000 

68,300 83,300 15,000 

5,000 15,000 20,000 

0 30,000 30,000 

4,000 31,000 35,000 

350 0 350 

29,700 30,000 300 

10,000 60,000 70,000 

150,000 750,000 900,000 

47,400 257,400 210,000 

30,000 0 30,000 

50,000 300,000 350,000 

56,861 3,568,861 3,512,000 

150,000 150,000 0 

54,300 134,300 80,000 

85,000 170,000 85,000 

78,900 178,900 100,000 

0 50,000 50,000 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1812200110 

1812200421 

1812200431 

1812200433 

1812200440 

1812200511 

1812200521 

1812200541 

1812200542 

1812200572 

1812200710 

1812200720 

1812200751 

1812200752 

1812200754 

1812200760 

-ם-יךמית חינוהלאוהת. ע בגןפ"ש
-ם-יךמית חינוהלאוהת. עג"ןמ
-ם-יךמית חינוה ת.לאושלוו רידח

 עפש מיתתכנית לאו
 עגןמ מיתתכנית לאו

 השלוו רידמית חתכנית לאו

 רתשכומ הדים חובגני יל

 מבנים זוקתה תחדים חובג.יל

 מלשה חדים חובגני יל

 רי ניקוימדים חוגני יל

 ה ביטוחגן חוב

 דה כיבודים חובגני יל
 מויותשתלה הדים חובגני יל

 פוןדים טלגני יל

 דהוצ' ניי הגני חוב
 רתשודים תקגני יל

 ההובלעות וסה דיםגני יל
 ריםמה חודים חובגני יל

 ע.קבל' הדים חובגני יל

ע.קבלניות דיםגני יל
פתוחה הבית 
 רטי-תאוהדינמ דותעוב גננות 

 רב גנ"יתוכנית ק

 רבותסל ת הדים חובגני יל

 ריםסיו הדים חובגני יל

 מים הדים חובגני יל

 רותהוצ' אח דיםגני יל

1812200761 

1812200762 

1812200763 

1812200772 

1812200780 
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

150,000 150,000 0 

5,000 45,000 50,000 

35,000 0 35,000 

0 100,000 100,000 

2,679,939 12,471,239 9,791,300 

15,000 0 15,000 

517,687 5,953,687 5,436,000 

5,000 0 5,000 

76,104 780,796 856,900 

1812200781 

1812200783 

1812200786 

1812200930 

1812300110 

1812300440 

1812300760 

1812300772 

1812301110 

 לומיםתש "כהס (24,419,150) (25,759,483) (1,340,333)

ךרה ללגי הטיב- חלדיםגני י 122008 "כהס (4,816,150) (3,930,532) 885,618

"י-גנט ניצניםרוייקפ 125018

 ליםתקבו

 ךהחינומ.-גנ"ירוייקט ניצניםפ 1312501920 669,000 696,000 27,000

27,000 696,000 669,000 

177,840 

204,240 

(382,080) 

(355,080) 

477,840 

204,240 

(682,080) 

13,920 

300,000 

0 

(300,000) 

369,000 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1812501751 

1812501760 

 לומיםתש "כהס

0 6,000 6,000 

0 5,000 5,000 

0 10,000 10,000 

0 (21,000) (21,000) 

0 (21,000) (21,000) 

1812600431 

1812600720 

1812600780 

 לומיםתש "כהס

863 5,537 4,674 

3,394 0 3,394 

160,000 0 160,000 

(162,531) 5,537 168,068 

6,000 36,000 30,000 

5,537 5,537 0 

48,293 91,615 139,908 

10,000 10,000 0 

3,960 24,860 20,900 

11,905 67,261 55,356 

1313201420 

1313201491 

1313201920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813201431 

 הרשעה רות גניםרוג חצדשי
 הוצאות חגיגות דיםגני יל

 זגניםמפים ל-חלדיםגני יל

 דיסוד ידים ציוגני יל

 רשכומ הרום חובדים טגני יל
ה ביטוחרום חובט גני

 הדם חוב-קהדינמ ע' גננות 
 מים_הדים ט.חובגני יל

 רשכ- שדפק חאו

-קבלניותרוייקט ניצניםפ
 הזנה רוייקט ניצניםפ

 "י-גנט ניצניםרוייקפ 125018 "כהס

 ך מיוחדגן חינו 126008

 לומיםתש

 מלשגן ניצן ח

ריםמגן ניצן חו
 שונות גן ניצן 

 ך מיוחדגן חינו 126008 "כהס

 תלועס מ"בי 132018

 ליםתקבו

 שיותעלות ת.אימ סבי"

 שתתה מים עלותמסבי"

 השלממ עלותמסבי"

 מלשעלות חמסבי"

 עלות ביטוחמ סבי"

 עב' קבלניות עלותמ סבי"

 שונותהוצ. עלותמ סבי"

 רברן ק-ק עלותמסבי"

 דמיסל תל עלותמסבי"

1813201440 

1813201751 

1813201780 

1813201781 

1813201785 
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש "כהס (246,164) (235,273) 10,891

(151,640) (229,736) (78,096) 

10,000 0 10,000 1813202431 

10,000 0 10,000 1813202772 

 לומיםתש "כהס (20,000) 0 20,000

הרכת ברשי (20,000) 0 20,000  132028 "כהס

אהוהר 813210

 ליםתקבו

רברן קה קרוא"ה סבי" 39,336 60,984 21,648 1313210410 

שיותה ת.אירואה 8,761 13,583 4,822 1313210420 

מים הרואה 21,243 22,484 1,241 1313210491 

הרואה ססות בי'הכנ 407,000 483,425 76,425 1313210920 

104,136 580,476 476,340 

31,126 567,774 598,900 

1,800 31,800 30,000 

0 40,000 40,000 

0 15,000 15,000 

3,000 15,000 12,000 

0 10,000 10,000 

3,740 67,760 64,020 

5,951 183,331 177,380 

16,635 (930,665) (947,300) 

120,771 (350,189) (470,960) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813210110 

1813210431 

1813210433 

1813210440 

1813210772 

1813210780 

1813210781 

1813210785 

 לומיםתש "כהס

24,750 60,390 35,640 

4,344 13,451 9,107 

8,979 22,265 13,286 

77,568 438,568 361,000 

115,641 534,674 419,033 

6,919 263,619 256,700 

54,000 84,000 30,000 

8,100 15,000 6,900 

80,989 216,230 135,241 

16,611 39,611 23,000 

0 10,000 10,000 

1313220410 

1313220420 

1313220491 

1313220920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813220110 

 ותמעל י"סב 813201 כסה"

 הרכת ברשי 132028

 לומיםתש

 מלשה חרכרת בשי

 מים הרכרת בשי

 רתשכומהרואהדיסוס יבי

 מלשה חרואהסב'

 רי נקיוןמה חורוא"ה סבי"

 ה ביטוחרואה סבי"

 מים הרואהסה"בי

 שונות הוצ הרוא"ה סבי"

 רברן קה קרוא"הדיסוס יבי"

 דמיסל תל הרוא"הסבי"

 אהוהר 813210 כסה"

 רניתו עימד 132208

 ליםתקבו

 רברן קרני קעי תודמ סבי"

 שיותרני ת.איעי תודמ

 מים רניעי תודמ

 להממש ינורתימדע

 רשכ-רניעי תודמסבי"
 מללשרני חעי תודמ סבי"

-ביטוחרנימ.תו סבי"
 עב' קבלניות-רנימ.תו סבי"

 מים רנימ.תו סה"בי

 שונות-רניעים תודמ

1813220431 

1813220440 

1813220751 

1813220772 

1813220780 
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

4,330 67,100 71,430 1813220781 

20,833 181,545 160,712 1813220785 

 לומיםתש "כהס (693,983) (877,105) (183,122)

רניתו עימד (274,950) (342,431) (67,481)  132208 "כהס

 שקמים 132308

 ליםתקבו

שיותמים ת.אישק 10,760 15,656 4,896 1313230420 

מים מיםשק 14,541 25,915 11,374 1313230491 

מיםשק ססות ביהכנ 471,000 530,667 59,667 1313230920 

75,937 572,238 496,301 

15,477 237,277 221,800 

0 25,000 25,000 

2,395 17,395 15,000 

3,646 236,593 232,947 

17,799 24,201 42,000 

0 10,000 10,000 

13,691 211,307 197,616 

(17,410) (761,773) (744,363) 

58,527 (189,535) (248,062) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813230110 

1813230431 

1813230440 

1813230751 

1813230772 

1813230780 

1813230785 

 לומיםתש "כהס

8,321 18,434 10,113 

15,447 30,514 15,067 

152,004 623,004 471,000 

175,772 671,952 496,180 

4,364 263,636 268,000 

0 70,000 70,000 

4,182 20,482 16,300 

41,154 226,032 267,186 

21,676 52,676 31,000 

0 10,000 10,000 

44,046 248,806 204,760 

(24,386) (891,632) (867,246) 

151,386 (219,680) (371,066) 

1313240420 

1313240491 

1313240920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813240110 

1813240431 

1813240440 

1813240751 

1813240772 

1813240780 

1813240785 

 לומיםתש "כהס

 רברן ק-קרנימ.תו סבי"

 דמיסל תל רניעי תודמ סבי"

 רתשכומ מיםשקסבי

 מלשמים חשק סב'

 מים ביטוחשיק סבי"

 ע' קבלן מיםשק סבי"

 מים זעומ מיםשק סה"בי

 שונות הוצ מיםשק סבי"

 דמיסל תל מיםשק סבי"

 שקמים 132308 "כהס

 לגי 132408

 ליםתקבו

שיותגיל תאונות אי
 מים גיל 

 ס גילסות ביהכנ

 רתשכומ די גילסוס יבי

 מלשס גיל חב'

ס גיל ביטוחבי"
 ע.קבלניות-ר גילפס בית 

 מים רבין ס גילה"בי

 שונותהוצ. ס גילבי"

 דמיסל תל ס גילבי"

2,186 6,272 4,086 1313260420 

1,944 9,344 7,400 1313260491 

 לגי 132408 "כהס

 הרתוה סודיי 132608

 ליםתקבו

 שיותה ת.אירהתו דיסוי

 מים הרהתו דיסוי
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

4,130 15,616 11,486 

16,000 107,000 91,000 

10,228 6,272 16,500 

16,985 56,985 40,000 

0 10,000 10,000 

36,189 76,189 40,000 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813260431 

1813260440 

1813260772 

1813260780 

1813260785 

 לומיםתש "כהס (197,500) (256,446) (58,946)

הרתוה סודיי (186,014) (240,830) (54,816)  132608 "כהס

לוןא 132708

 ליםתקבו

שיותאלון ת.אי 10,644 13,495 2,851 1313270420 

מים אלון 12,877 22,388 9,511 1313270491
ךהחינו דרשמ ס אלוןבי 416,000 554,209 138,209 1313270920 

150,571 590,092 439,521 

10,878 269,922 280,800 

600 69,000 68,400 

3,394 14,994 11,600 

0 184,578 184,578 

3,183 9,117 12,300 

0 10,000 10,000 

21,375 21,375 0 

7,142 182,140 174,998 

(18,450) (761,126) (742,676) 

132,121 (171,034) (303,155) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813270110 

1813270431 

1813270440 

1813270751 

1813270772 

1813270780 

1813270782 

1813270785 

 לומיםתש "כהס

     813280 

 ליםתקבו

12,803 34,500 21,697 

57,584 155,000 97,416 

24,908 57,232 32,324 

147,901 1,098,901 951,000 

243,196 1,345,633 1,102,437 

71,583 480,683 409,100 

38,000 200,000 162,000 

16,216 38,416 22,200 

83,405 490,446 407,041 

11,160 26,160 15,000 

0 10,000 10,000 

22,580 172,480 149,900 

1313280420 

1313280421 

1313280491 

1313280920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813280110 

 מלש-חהרהתו דיסוס יבי"

 ה ביטוחרהתו דיסוי

 מים הרהתו דיסוס יה"בי

 שונות הרהתו דיסוי

 דמיסל תל הרהתו דיסוי

 ש אלוןע' עיםדמס לב'

 מלשש חדהח עיםדמסה''בי

 עים ביטוחדמס לב'

 ע.קבל' ס אלוןב'

 מים ס אלוןה"בי

 שונות עים אלוןדמ סבי"

 ההכל ס אלוןבי"
 דמיסל תל ס אלוןבי"

 ןואל 813270 כסה"

 רני חדשתו

 שיותש ת.אידרני חתו

 רברן קש קדרני חתו

 מים שדרני חתו

 השלממשדרני חס תוב'

 רשכ-שדרני חס תובי"
 מלש-חשדרני חס תובי"

-ביטוחשדרני חס תובי"
 עב' קבלניות שדרני חתו

 מים שדרני חס תוה"בי

 שונותהוצ. שדרני חס תובי"

 רברן ק-קשדרני חס תובי"

1813280431 

1813280440 

1813280751 

1813280772 

1813280780 

1813280781 
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

24,958 24,958 0 1813280782 

27,380 466,660 439,280 1813280785 

 לומיםתש "כהס (1,614,521) (1,909,803) (295,282)

רני חדשתו 813280     "כהס (512,084) (564,170) (52,086)

תת חינוכיעדונימו 132908

 ליםתקבו

 ךדוניות חינועמו 1313299920 270,000 262,240 7,760

(7,760) 262,240 270,000 

7,760 

7,760 

0 

262,240 

(262,240) 

0 

270,000 

(270,000) 

0 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813299760 

 לומיםתש "כהס

207,480 120,000 327,480 

54,885 238,885 184,000 

(152,595) 358,885 511,480 

416,735 416,735 0 

5,000 0 5,000 

1,200 1,200 0 

15,000 15,000 0 

100,000 800,000 700,000 

100,000 140,000 240,000 

70,000 70,000 0 

(497,935) (1,442,935) (945,000) 

(650,530) (1,084,050) (433,520) 

1313300790 

1313300920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813300110 

1813300521 

1813300540 

1813300720 

1813300760 

1813300780 

1813300930 

 לומיםתש "כהס

120,000 0 120,000 

63,833 1,444,833 1,381,000 

359,295 1,982,295 1,623,000 

164,600 390,600 226,000 

132,420 273,420 141,000 

600,148 4,091,148 3,491,000 

438,226 2,703,126 2,264,900 

276,498 694,798 418,300 

164,289 2,724,689 2,560,400 

0 200,000 200,000 

1313301920 

1313341920 

1313342920 

1313343920 

1313344920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

 ההכל שדרני חס תובי"
 דמיסל תל שדרני חס תובי"

 ךדוניות חינועמו

 תת חינוכיעדונימו 132908 "כהס

 ך מיוחדחינו 133008

 ליםתקבו

 ץדי חומירת תלאג
 ךהחינומ. דמיוח ךגנ"י חינו

 רשכ דמיוח ךחינו
 מויותשתלה- דמיוח ךחינו

 רנטד אינטמיוח ךחינו

 ריםמד חומיוח ךחינו

 ץדי חומירות תלאג
 הרשעה- תוכניות דמיוח ךחינו
 דיסוד י- ציו דמיוח ךחינו

 ך מיוחדחינו 133008 "כהס

 תעוסייחונכים ו 133108

 ליםתקבו

 ךהחינומ. שתלבותהה והכל זוקחי
 ךהחינומ. פואיותר עותסיי
 ךהחינומ. שילוב עותסיי
 ךהחינומ. עות כיתתיותסיי
 ךהחינומ. ריגותעות חסיי

 רשכ עותסיי ךחינו
 רשכ- עות כיתתיותסיי
 רשכ- עות חונכותסיי
 רותש-קנייתעות חונכותסיי

 ודעמ

1813340110 

1813341110 

1813342110 

1813342760 
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 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש "כהס (5,443,600) (6,322,613) (879,013)

(278,865) (2,231,465) (1,952,600) 

דרה 813330 

 ליםתקבו

69,000 990,000 921,000 

17,848 105,152 123,000 

0 13,140 13,140 

12,275 165,225 177,500 

38,877 1,273,517 1,234,640 

262,905 1,404,305 1,141,400 

4,000 20,000 16,000 

0 10,000 10,000 

0 3,000 3,000 

700 1,300 2,000 

0 2,000 2,000 

0 1,300 1,300 

10,000 40,000 30,000 

10,000 70,000 80,000 

2,000 0 2,000 

15,000 15,000 0 

1,000 6,500 7,500 

10,000 30,000 20,000 

1313330920 

1313331920 

1313332920 

1313334920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813330110 

1813330431 

1813330433 

1813330440 

1813330541 

1813330560 

1813330572 

1813330720 

1813330722 

1813330741 

1813330762 

1813330772 

1813330780 

 לומיםתש "כהס (1,315,200) (1,603,405) (288,205)

דרה 813330 כסה" (80,560) (329,888) (249,328)

תרב יישובירן קק 136008

 לומיםתש

-םך ימ.חינו- רבתוכנית ק 1813600781 326,000 485,826 159,826

 לומיםתש "כהס (326,000) (485,826) (159,826)

(159,826) (485,826) (326,000) 

141,360 

(141,360) 
281,480 

281,480 

422,840 

422,840 

55,000 

49,140 

477,840 

49,140 

422,840 

0 

1313601920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

 תעוסייחונכים ו 133108 "כהס

 וךניח.המ הדר יזףש 'סב

 וךניח.המ נההז הדר "סיב

- נקיון ףהק רותיש רדה סבי"
 שותפר חודהסבי"

 כרש יזףש הדר "סיב

 לחשמ הדר "סיהב
 רי נקיוןמ-חורדה סה"בי

 ר בטוח כללידה סב'

 פוןמ.נכים טלר ח.דה סב'

 משרד יכצר הדר "סיהב
 רתשור תקדהסה"בי

 ריםמ-חורדהסבי"

 נההז הדר 'סב

 ודיצתכרהש הדר "סיהב

 רבותסל ת רדה סבי"

 מים רדהסה"בי

 מ.נכים- ח. רדה סב'

 תרב יישובירן קק 136008 "כהס

 סודייםס י"תי-בט ניצניםרוייקפ 136018

 ליםתקבו

 מ.-דיםסוס ירוייקט ניצנים בתי"פ

-קבלניותסרוייקט ניצנים בתי"פ
 ץ קבלעוס יירוייקט ניצנים בתי"פ

 לומיםתש "כהס

 סודייםס י"תי-בט ניצניםרוייקפ 136018 "כהס

 ודעמ

1813601751 

1813601752 

(104,140) (526,980) (422,840) 

(245,500) (245,500) 0 
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

70,000 

70,000 

70,000 

70,000 

0 

0 

105,000 

50,000 

50,000 

105,000 

50,000 

50,000 

0 

0 

0 

1313700920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1813700110 

1813700720 

1813700740 

(205,000) (205,000) 0  לומיםתש "כהס

(135,000) (135,000) 0 תלאיה חקחוו 137008 "כהס

לילמקיף כ 157308

 ליםתקבו

 דותסמו מ.כללי 1315730790 1,080,000 911,200 168,800

(168,800) 911,200 1,080,000 

332,047 

103,000 

31,000 

275,078 

190,969 

22,169 

971,953 

127,000 

74,000 

519,178 

(1,692,131) 

(780,931) 

1,304,000 

230,000 

105,000 

244,100 

(1,883,100) 

(803,100) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1815730110 

1815730431 

1815730772 

1815738110 

 לומיםתש "כהס

0 

0 

1,300,000 

1,300,000 

1,300,000 

1,300,000 

30,031 

34,000 

21,600 

4,106 

(29,675) 

(29,675) 

1,815,669 

154,000 

21,600 

132,206 

(2,123,475) 

(823,475) 

1,845,700 

120,000 

0 

128,100 

(2,093,800) 

(793,800) 

1315740790 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1815740110 

1815740431 

1815740772 

1815741110 

 לומיםתש "כהס

 תלאיה חקחוו 137008

 ליםתקבו

 ךהחינומ. ה חקלאיתחוו

 רדכ ה חקלאיתחוו
 ריםמה חקלאית חוחוו

 ד חקלאיה חקלאית ציוחוו

 רשכ ריםמו-מ.כללי סבי"
 מלש-חף כללימקי סה"בי

 מים מ.כללי סה"בי

 דיםעוב רשכ-מ.כללי סבי"

 לילמקיף כ 157308 "כהס

 תימקיף ד 157408

 ליםתקבו

 דותסמומ סותהכנ דתימ.

 רשכומ-דתי ףמקי ס תיכוןבי'
 מלשדתי חמ. סב'

 מים דתימ. סה"בי

 עולותפ-לדתימ. רתשכומ

 תימקיף ד 157408 "כהס

 ךת חינוסדות מוטחאב 171008

 ליםתקבו

שליםרוך יקבטים חינו
 ריםדים אחרשמ שתת'ה קב"ט 

 רשכ ס"חמוה ברמיש
 ך קבלניותס' חינומוה ברמיש

 ודעמ

2,175 

64,160 

(61,985) 

107,175 

1,635,840 

1,743,015 

105,000 

1,700,000 

1,805,000 

212,318 

324,000 

212,318 

2,556,000 

0 

2,232,000 

1317100920 

1317100990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817100110 

1817100751 
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

31,600 31,600 0 1817100752 

 לומיםתש "כהס (2,232,000) (2,799,918) (567,918)

ךת חינוסדות מוטחאב 171008 "כהס (427,000) (1,056,903) (629,903)

לוגיסיכות פרוש 173008

 ליםתקבו

 סיכולוגיפ רותש סותהכנ 1317300920 1,431,000 947,182 483,818

(483,818) 947,182 1,431,000 

191,776 1,417,224 1,609,000 

10,000 20,000 10,000 

0 1,500 1,500 

0 800 800 

0 10,000 10,000 

7,000 100,000 107,000 

5,000 35,000 30,000 

5,000 5,000 10,000 

188,776 (1,589,524) (1,778,300) 

(295,042) (642,342) (347,300) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817300110 

1817300521 

1817300523 

1817300541 

1817300560 

1817300760 

1817300780 

1817300930 

 לומיםתש "כהס

     817600 

 ליםתקבו

0 400,000 400,000 

0 400,000 400,000 

0 400,000 400,000 

0 (400,000) (400,000) 

0 0 0 

1317600922 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817600780 

 לומיםתש "כהס

0 200,000 200,000 

0 200,000 200,000 

0 200,000 200,000 

0 (200,000) (200,000) 

0 0 0 

1317610922 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817610760 

 לומיםתש "כהס

 הרמיש דיווחים רכתעמ

 רתשכומ-סיכולוגיפ רותש

 מויותשתלה-סיכ'פ רותשי

 רמי חבד פ"יש
 פוןסיכול' טלפ רותש

 רשמ רכיסיכולוגי צופ רותשי
 רותיםש סיכולוגי קנייתפ רותשי

 שונות הוצ'-סיכולוגיפ רותש

 דיסוד יסיכולוגי ציופ רותש

 לוגיסיכות פרוש 173008 "כהס

 תה חינוכירווח

 רוםד ךהחינומ. הרווח

 רותה חינוכית אחרווח

 תה חינוכירווח 817600     "כהס

 ך- חינו תשיקום שכונו 176108

 ליםתקבו

 רוםד ךשיקום חינו

 רותיםש שתרכי שכונות שיקום

 ך- חינו תשיקום שכונו 176108 "כהס

 סיםקב 177008

 ליםתקבו

שליםרוך יסים חינוקב
 עמנ רויקטפ חונכות 

 ודעמ

20,670 524,670 504,000 

50,000 50,000 0 

70,670 574,670 504,000 

1317700920 

1317701920 

 ליםתקבו "כהס

43 



    

    

• 
 n1ר

n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

26,235 765,165 791,400 

7,000 13,000 20,000 

30,000 20,000 50,000 

50,000 50,000 0 

40,000 40,000 0 

1817700110 

1817700521 

1817700780 

1817701780 

1817701781 

 לומיםתש "כהס (861,400) (888,165) (26,765)

סיםקב (357,400) (313,495) 43,905  177008 "כהס

ותהסע 817800

 ליםתקבו

ךהחינומ. רגיל ךעות חינוסה 3,715,748 2,875,973 839,775 1317801920 

החינומ. דמיוח ךעות חינוסה 3,416,905 2,798,460 618,445 1317802920 

ךהחינומ. ריםמו עותסה 162,000 99,600 62,400 1317803920 

ךהחינומ. עותסה ליווי 1,049,600 979,000 70,600 1317804920

(1,591,220) 6,753,033 8,344,253 

13,408 259,108 245,700 

396,773 3,073,789 3,470,562 

468,469 5,072,226 5,540,695 

831 161,169 162,000 

122,010 852,252 974,262 

50,000 300,000 250,000 

924,675 (9,718,544) (10,643,219) 

(666,545) (2,965,511) (2,298,966) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817800110 

1817801751 

1817802751 

1817803751 

1817804751 

1817805752 

 לומיםתש "כהס

2,547,000 

650,000 

150,000 

1,747,000 

3,000,000 

0 

0 

3,000,000 

453,000 

650,000 

150,000 

1,253,000 

1,650,000 

(1,650,000) 

97,000 

3,250,000 

(3,250,000) 

(250,000) 

1,600,000 

(1,600,000) 

(347,000) 

1317911920 

1317911922 

1317911990 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817911780 

 לומיםתש "כהס

     817930 

 רתשכומסיםקב

 מויתשתלה- סיםקב

שונות- סיםקב
עמנ רוייקטפ חונכות 
 דולרוייקט אח גפ חונכות 

 תורכת-משוהסע
 רגיל ךעות חינוסה

 דמיוח ךעות חינוסה
ריםמו עותסה

 דיםמיעות תלסה ליווי 

 דיםרעות חסה

 ותהסע 817800 כסה"

 הרייעי תטנקיי 179118

 ליםתקבו

 שותפרות חינוכיות בחוסגמ

 רוםד ךץ חינוקייטנות קי

 שלתימממ.הכנ. הקייטנ

 שונות-הרייעי קייטנות

 הרייעי תטנקיי 179118 "כהס

 ךת חינוסדוה מוזנה

 ליםתקבו

445,086 1,945,086 1,500,000 

445,086 1,945,086 1,500,000 

161,206 2,161,206 2,000,000 

1317930490 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1817930760 

 ךדות חינוסמו הזנה

 ךהחינו דותסמוה בזנה
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש "כהס (2,000,000) (2,161,206) (161,206)

283,880 (216,120) (500,000) 

2,975 160,725 163,700 1819000110 

2,975 

2,975 

(160,725) 

(160,725) 

(163,700) 

(163,700) 

 לומיםתש "כהס

רכיםת בדטיחוב 190008 "כהס
תייםלהיעיים קטים חינוכיים מדרוייקפ 190018

 תייםסביבו

 ליםתקבו

0 

0 

378,000 

2,372,000 

2,750,000 

250,000 

3,100,000 

378,000 

2,372,000 

6,100,000 

250,000 

3,100,000 

0 

0 

3,350,000 

 ךרציים בחינופ.א
 שלירו-יךרציים בחינורוייקטים אפ

 הרונה קוהגיינ
 הרונך קורי חינוזע

1319001920 

1319001921 

1319002920 

1319003920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

400,000 3,950,000 4,350,000 

378,000 378,000 0 

2,372,000 2,372,000 0 

(2,350,000) (6,700,000) (4,350,000) 

400,000 (600,000) (1,000,000) 

1819001780 

1819002781 

1819003782 

827001 

 לומיםתש

500 1,000 500 

(500) (1,000) (500) 

(500) (1,000) (500) 

1827001542 

 לומיםתש "כהס

123,000 

(123,000) 
196,000 

196,000 

319,000 

319,000 

39,834 

3,750 

1,700 

4,700 

3,750 

159,000 

1,113,634 

3,750 

0 

4,700 

3,750 

159,000 

1,073,800 

0 

1,700 

0 

0 

0 

62,300 

335,000 

63,366 

62,300 

15,000 

(1,362,134) 

0 

350,000 

(1,425,500) 

1328102920 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1828102110 

1828102440 

1828102560 

1828102710 

 ךת חינוסדוה מוזנה 817930     "כהס

 רכיםת בדטיחוב 190008

 לומיםתש

 רשכ- רכיםדבטיחות ב

 ךרציים בחינורויקטים אפ
 הרונה קוהגיינ

 הרונך קורי חינוזע

 לומיםתש "כהס

 עייםטים חינוכיים מדרוייקפ 190018 "כהס
 תייםסביבתיים ולהיק

 אלשרי ורתמס

 דהוצ' ניי ראלשרת יסומ

 אלשרי ורתמס 827001 כסה"

 סיכוןר בע-נורעלקידום נו היחיד 281028

 ליםתקבו

 ךהחינומ. רעדום נוהל קימינ

 רשכ רעדום נוהל קימינ
 ר ביטוחעדום נוקי

 דירשמ דר ציועדום נוהל קימינ

 עותסה רעדום נוקי

 רעדום נוהל קימינ
 הרשעה ר תוכניתעדום נוקי

 להכלהש
 פודנאות טיססים ורר קועדום נוקי

 שונות רעדום נוהל קימינ

1828102741 

1828102760 

1828102761 

1828102780 

 לומיםתש "כהס
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• 
 n1ו
ומחשבהמקום

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

שינוי  תקציב תעהצ
2021 

 רתקציב מאוש
2020 עיףס שם  תקציבי עיףס

(59,634) 

16,528,958 

(18,356,556) 

(1,827,598) 

(1,166,134) 

61,159,274 

(85,539,555) 

(24,380,281) 

(1,106,500) 

55,337,228 

(77,889,911) 

(22,552,683)

סיכוןר בע-נורעלקידום נו היחיד  281028 "כהס

ךחינו 9 ךס
 ליםתקבו ךס

 לומיםתש ךס

 כלה סך

16,528,958 

(18,356,556) 

(1,827,598) 

61,159,274 

(85,539,555) 

(24,380,281) 

55,337,228 

(77,889,911) 

(22,552,683) 

ךחינו 9 ךס
 ליםתקבו ךס

 לומיםתש ךס

 כלה סך

הרווח      10 

6,000 0 6,000 

460,195 6,117,470 5,657,275 

454,195 6,117,470 5,663,275 

737,964 8,749,364 8,011,400 

50,000 150,000 100,000 

0 30,000 30,000 

0 6,000 6,000 

0 2,000 2,000 

10,000 0 10,000 

4,000 6,000 10,000 

0 6,000 6,000 

400 1,400 1,000 

59,208 91,008 31,800 

15,000 30,000 15,000 

0 500 500 

2,500 0 2,500 

2,000 5,000 3,000 

0 1,000 1,000 

0 20,000 20,000 

0 66,000 66,000 

0 6,000 6,000 

0 330,000 330,000 

8,000 25,000 17,000 

100,000 200,000 100,000 

2,000 0 2,000 

1341000490 

1341000930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1841000110 

1841000410 

1841000431 

1841000433 

1841000435 

1841000440 

1841000511 

1841000521 

1841000523 

1841000536 

1841000537 

1841000539 

1841000541 

1841000542 

1841000544 

1841000560 

 הרווח

 הרווחהלהמנ 410008

 ליםתקבו

 מיותעצ הרווח

 ש"חה למחלקהדיעוב רשכ

 המחלק דיעוב רשכ
 דשכ' הרווח הלמינ
 מלשה חרווח הלמינ

 רי ניקוימ-חוהרווחה שכתל

 מייםעפ דה כלים חרווח

 ה ביטוחרווח

 דה כיבורווחה שכתל
 מויותשתלה הרווח

 רמי חבדההלהנ הרווח
 סינגה לירווח הלמנ

 דלק הרווח הלמנ

 6שה כבירווח הלמנ

 פוןה טלרווח ףאג

 דהוצ' ניי הרווח
 דד לנייה ציורווח
 .משרדצ חהוו.רלש כהלש

 מיכון הרווחה שכתל

 דשכ' ציוה הרווחה שכתל
 רותיםש-קנייתהרווח

 מים מתוקצבים הרווח

 שונות הוצאות הרווחה שכתל

 דיסוד יה ציורווח הלמינ

1841000570 

1841000741 

1841000760 

1841000772 

1841000780 

1841000930 

 ודעמ

     10 
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש "כהס (8,771,200) (9,725,272) (954,072)

(499,877) (3,607,802) (3,107,925) 

0 180,000 180,000 

0 180,000 180,000 

0 180,000 180,000 

1341001930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1841001780 

 לומיםתש "כהס (180,000) (180,000) 0

0 0 0 תרגוניו-ארוםתוח דפי 410018 "כהס

הרווח "שיםת וצחתיות שכונלוהמנ 410028

 ליםתקבו

 הרווחה דרשמ-שיםהלות וצח"מנ 1341002930 800,000 250,000 1,050,000

 ליםתקבו "כהס 800,000 (250,000) (1,050,000)

 לומיםתש

115,112 132,088 247,200 

7,000 0 7,000 

3,000 20,000 23,000 

85,000 85,000 0 

30,000 30,000 0 

5,000 10,000 15,000 

0 5,000 5,000 

250,000 750,000 1,000,000 

265,112 (1,032,088) (1,297,200) 

(784,888) (1,282,088) (497,200) 

1841002110 

1841002431 

1841002511 

1841002536 

1841002537 

1841002560 

1841002572 

1841002760 

0 

0 

160,000 

160,000 

160,000 

160,000 

3,000 

0 

3,000 

3,000 

0 

300,000 

(300,000) 

(140,000) 

3,000 

300,000 

(303,000) 

(143,000) 

1342200930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1842200780 

1842200840 

 לומיםתש "כהס

 הרווחהלהמנ 410008 "כהס

 תרגוניו-ארוםתוח דפי 410018

 ליםתקבו

 הרווחהמ.-רגוניותרום אד פתוח

 רגוניותהוצאות א רוםד פתוח

 רשכ הלותמנ
 מלש-חשיםהלות וצח"מנ

 ד-כבושיםהלות וצח"מנ
 רכב רותשכי שיםהלות וצח"מנ

 דלק שיםהלות וצח"מנ

 דיותרשמ-שיםהלות וצח"מנ

 רתשו-תקשיםהלות וצח"מנ

 רותיםש שתרכי-שיםהלות וצח"מנ

 לומיםתש "כהס

 "שיםת וצחתיות שכונלוהמנ 410028 "כהס
 הרווח

 הת במצוקמשפחו 422008

 ליםתקבו

 הרווח-ההילה בקמצוק פחותשמ

 ההילה בקמצוקפחות בשמ
 ההילה בקמצוקפחות בשמ

 הת במצוקמשפחו 422008 "כהס

 תלמשפחו עסיו

 הםדיפחות וילשמע לסיו

 ודעמ

     842203 

 ליםתקבו

75,000 0 75,000 1342203930 

 ליםתקבו "כהס 75,000 0 (75,000)
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

100,000 0 100,000 1842203840 

 לומיםתש "כהס (100,000) 0 100,000

תלמשפחו עסיו 842203     "כהס (25,000) 0 25,000

רחוב ריד 422058

 ליםתקבו

 רחוב ריד 1342205930 75,000 75,000 0

0 75,000 75,000 

0 100,000 100,000 

0 (100,000) (100,000) 

0 (25,000) (25,000) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1842205840 

 לומיםתש "כהס

0 63,693 63,693 

0 63,693 63,693 

4 84,920 84,924 

4 (84,920) (84,924) 

4 (21,227) (21,231) 

1342206930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1842206840 

 לומיםתש "כהס

0 192,240 192,240 

0 192,240 192,240 

0 192,240 192,240 

0 (192,240) (192,240) 

0 0 0 

1342207930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1842207780 

 לומיםתש "כהס

33,786 

(33,786) 
123,930 

123,930 

157,716 

157,716 

45,048 

45,048 

11,262 

165,240 

(165,240) 

(41,310) 

210,288 

(210,288) 

(52,572) 

1342401930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1842401840 

 הםדיפחות וילשמע לסיו

 רחוב ריד

 רחוב ריד 422058 "כהס

 תנשים מוכו 422068

 ליםתקבו

 הרווחהמ.-מוכות שיםמקלט לנ

 הרווחהמ.- מוכות שיםמקלט לנ

 תנשים מוכו 422068 "כהס

 העוצמ זירכמ 422078

 ליםתקבו

 צמהועיכזמר

 צמהועיכזמר

 העוצמ זירכמ 422078 "כהס

 תלימול באטיפו זירכמ 424018

 ליםתקבו

 מותפול באליזי טירכמ

 מותפול באליז טירכמ

 לומיםתש "כהס

302,280 502,280 200,000 1342403930 

 תלימול באטיפו זירכמ 424018 "כהס

 הט ומשפחר-פרוםתוח דפי 424038

 ליםתקבו

 מ.-הפחשמרט ופ רוםד פתוח
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

302,280 

302,280 

502,280 

502,280 

200,000 

200,000 

302,280 

60,000 

502,280 

0 

200,000 

60,000 

1342403930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1842403780 

1842403840 

 לומיםתש "כהס (260,000) (502,280) (242,280)

הט ומשפחר-פרוםתוח דפי 424038 "כהס (60,000) 0 60,000

לדיםרים ויהול בטיפו 843500     

 ליםתקבו

 דיםרים ילהו זירכמ 1343500930 543,600 566,100 22,500

22,500 566,100 543,600 

30,000 

(30,000) 

(7,500) 

754,800 

(754,800) 

(188,700) 

724,800 

(724,800) 

(181,200) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843500840 

 לומיםתש "כהס

     843501 

 ליםתקבו

2,560 

50,219 

(52,779) 

97,440 

735,120 

832,560 

100,000 

785,339 

885,339 

10,000 10,000 0 

80,372 

70,372 

17,593 

1,100,080 

(1,110,080) 

(277,520) 

1,180,452 

(1,180,452) 

(295,113) 

1343501490 

1343501930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843501760 

1843501840 

 לומיםתש "כהס

3,080 

15,365 

(12,285) 

73,080 

279,405 

352,485 

70,000 

294,770 

364,770 

16,380 

16,380 

4,095 

469,980 

(469,980) 

(117,495) 

486,360 

(486,360) 

(121,590) 

1343502490 

1343502930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843502840 

 לומיםתש "כהס

 הרווחה

שונות-הפחשמרט ופ רוםד פתוח
 הפחשמרט ופ רוםד פיתוח 

 דים-ילריםהו זירכמ

 לדיםרים ויהול בטיפו 843500     "כהס

 הלהילד בקל ביטיפו

 ההילד בקפול בילטי
 ההילד בקפול בילטי

-קנייתההילד בקפול בילטי
 רותיםש
 ההילד בקפול בילטי

 הלהילד בקל ביטיפו 843501     "כהס

 תתפות משועדוניומו 435028

 ליםתקבו

 פותשותמ דוניותעמו

 הרווח פותשותמ דוניותעמו

 פותשותמ דוניותעמו

 תתפות משועדוניומו 435028 "כהס

 לדיםרים יהו רת קשריצי 435038

 ליםתקבו

 דיםרים וילהו רשרת קיצי

 ודעמ

9,886 52,780 42,894 1343503930 

 ליםתקבו "כהס 42,894 52,780 9,886
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

3,000 42,000 45,000 1843503760 

7,896 21,888 13,992 1843503840 

 לומיםתש "כהס (58,992) (63,888) (4,896)

לדיםרים יהו רת קשריצי 435038 "כהס (16,098) (11,108) 4,990

הת אומנל במשפחוטיפו 843505     

 ליםתקבו

 הש"מ המנפחות אושמ 1343505930 187,500 214,479 26,979

26,979 214,479 187,500 

35,972 

(35,972) 

(8,993) 

285,972 

(285,972) 

(71,493) 

250,000 

(250,000) 

(62,500) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843505840 

 לומיםתש "כהס

     843506 

 ליםתקבו

1,924 

21,952 

23,876 

21,924 

310,479 

332,403 

20,000 

288,527 

308,527 

7,659 83,365 75,706 

29,678 

(37,337) 

(13,461) 

296,780 

(380,145) 

(47,742) 

267,102 

(342,808) 

(34,281) 

1343506490 

1343506930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843506760 

1843506840 

     843508 

 ליםתקבו

26,160 

26,160 

146,160 

146,160 

120,000 

120,000 

20,000 

54,880 

(34,880) 

(8,720) 

0 

194,880 

(194,880) 

(48,720) 

20,000 

140,000 

(160,000) 

(40,000) 

1343508930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843508780 

1843508840 

 לומיםתש "כהס

 רותיםשירים ק.הורת ק.יצי

 דים-ילריםהו רשרת קיצי

 הש"מהמנפחות אושמ

 הת אומנל במשפחוטיפו 843505     "כהס

 ט- שמיד רעלד ונות ילאומי תתוכני

 רעד ונומית ילתוכנית לאו
 רעד ונומית ילתכנית לאו

 שתרכי-רעד ונומית ילת.לאו
 רותיש

 רעד ונומית ילת.לאו

 לומיםתש "כהס

- רעלד ונות ילאומי תתוכני 843506     "כהס
 טשמיד

 תת מיניועול בפגיטיפו

 מיניות עותפגיפול בטי

 מיניות עותפגיפול בטי

 מיניות עותפגיפול בטי

 תת מיניועול בפגיטיפו 843508     "כהס

 רעלד ונורום יתוח דפי 435108

 ליםתקבו

 הרווחהמ.-רעד ונורום ילד פתוח

 שתרכי-רעד ונורום ילד פתוח
 רותש

 ודעמ

89,775 148,605 238,380 

(89,775) 148,605 238,380 

89,775 78,225 168,000 

1343510930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843510760 
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 70,380 70,380 1843510840 

 לומיםתש "כהס (238,380) (148,605) 89,775

0 0 0 רעלד ונורום יתוח דפי 435108 "כהס

תת.יחודי תלאומית. 843512     

 ליםתקבו

 דיותמית ת. ייחות. לאו 1343512930 139,446 0 139,446

(139,446) 0 139,446 

126,177 

(126,177) 

(265,623) 

126,177 

(126,177) 

(126,177) 

0 

0 

139,446 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843512110 

 לומיםתש "כהס

0 

20,000 

(20,000) 

80,000 

2,545,000 

2,625,000 

80,000 

2,565,000 

2,645,000 

0 

0 

(20,000)

3,500,000 

(3,500,000) 

(875,000) 

3,500,000 

(3,500,000) 

(855,000) 

1343800490 

1343800930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843800840 

 לומיםתש "כהס

     843801 

 ליםתקבו

21,900 

78,423 

21,900 

171,375 

0 

249,798 

(56,523) 193,275 249,798 

82,665 

82,665

26,142 

250,400 

(250,400) 

(57,125) 

333,065 

(333,065) 

(83,267) 

1343801490 

1343801930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1843801840 

 לומיםתש "כהס

     843900 

 ליםתקבו

0 1,500,000 1,500,000 

0 1,500,000 1,500,000 

0 2,000,000 2,000,000 

0 (2,000,000) (2,000,000) 

0 (500,000) (500,000) 

1343900930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

 רעד ונורום ילד פתוח

 רשכ דיתמית ת.יחות.לאו

 תת.יחודי תלאומית. 843512     "כהס

 תלדים בפנימיוי 438008

 ליםתקבו

 מיותפנידים בזקת ילאח

 הרווחהמ.-מיותפנידים ביל

 מיותפנידים ביל

 תלדים בפנימיוי 438008 "כהס

 הלהילק הפנים עם

ההילפנים לקה עם
 ההילפנים לקה עם תוכנית 

 הרווחמ.

 ה'הילפנים לקה עםתכנית '

 הלהילק הפנים עם 843801     "כהס

 ת יוםעונולדים במת יזקהח

 עונות יוםמדים ביל

 עונות יוםמדים בזקת ילאח

 לומיםתש "כהס

 ת יוםעונולדים במת יזקהח 843900     "כהס

 תעונוזקנים במ תזקהח

 ודעמ

1843900840 

     844300 
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 ליםתקבו

117,072 

106,986 

(10,086) 

73,272 

639,228 

712,500 

190,344 

532,242 

722,586 

50,000 950,000 900,000 

1344300490 

1344300930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844300840 

 לומיםתש "כהס (900,000) (950,000) (50,000)

תעונוזקנים במ תזקהח (177,414) (237,500) (60,086)  844300     "כהס

עדון קשישיםמו 443238

 ליםתקבו

מיותעצ- זקניםדון לעמו 80,000 0 80,000 1344400490 

רח ותיקזדונים אעמו 150,000 150,000 0 1344400930 

(80,000) 150,000 230,000 

0 5,000 5,000 

2,500 0 2,500 

0 78,000 78,000 

0 129,600 129,600 

0 115,000 115,000 

210,000 400,000 610,000 

212,500 (727,600) (940,100) 

132,500 (577,600) (710,100) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844400431 

1844400440 

1844400722 

1844400750 

1844400760 

1844400780 

 לומיםתש "כהס

     844401 

 ליםתקבו

0 

26,400 

26,400 

90,000 

26,400 

116,400 

90,000 

0 

90,000 

0 

35,000 

(35,000) 

(8,600) 

120,000 

35,000 

(155,000) 

(38,600) 

120,000 

0 

(120,000) 

(30,000) 

1344401930 

1344415930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844401840 

1844415760 

 לומיםתש "כהס

0 318,708 318,708 

0 318,708 318,708 

0 318,708 318,708 

0 (318,708) (318,708) 

1344402930 

 הוק-עונותמזקנים ב זקתאח

 רח ותיקזשון לאפנו

 רח ותיקזשון לאפנו

 מלשזקנים ח דוןעמו

-ביטוחריםסיונפנ דוןעמו
 רוחותשים אשידון קעמו

- כ"א זקניםדון לעמו
 רותיםש שתרכי-שיםשידון קעמו

 שונות זקניםדונים לעמו

 עדון קשישיםמו 443238 "כהס

 הלהיזקנים בקל בטיפו

ה א.ותיקהילפול בקטי
 דותדיהב פגתההב תוכניות לז מגן 

ה א.ותיקהילפול בקטי
 דותדיהב פגתההב תוכניות לז מגן 

 הלהיזקנים בקל בטיפו 844401     "כהס

 תסורופטאפו 444028

 ליםתקבו

 השוא ע לניצוליסיו

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844402840 

 לומיםתש "כהס

 השוא ע לניצוליסיו
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n וקוםn ה 1חש

דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

שינוי  תקציב תעהצ
2021 

 רתקציב מאוש
2020 עיףס שם  תקציבי עיףס

0 0 0 

1,020 60,480 61,500 

(1,020) 60,480 61,500 

1,360 80,640 82,000 

1344406930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844406840 

 לומיםתש "כהס (82,000) (80,640) 1,360

תתומכ השכונ 444068 "כהס (20,500) (20,160) 340

סיכוןתיק בהו רחזל באטיפו 844407     

 ליםתקבו

 סיכוןפול בא.ותיק בט 1344407930 20,000 15,000 5,000

(5,000) 15,000 20,000 

6,666 

6,666 

1,666 

20,000 

(20,000) 

(5,000) 

26,666 

(26,666) 

(6,666) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844407780 

 לומיםתש "כהס

     844408 

 ליםתקבו

250 25,000 24,750 

250 25,000 24,750 

0 100,000 100,000 

0 (100,000) (100,000) 

250 (75,000) (75,250) 

1344408930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844408760 

 לומיםתש "כהס

24,041 

24,041 

918,041 

918,041 

894,000 

894,000 

12,285 

0 

35,000 

35,000 

(12,285) 

11,756 

466,885 

50,000 

355,000 

45,000 

(916,885) 

1,156 

454,600 

50,000 

320,000 

80,000 

(904,600) 

(10,600) 

1344409930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844409110 

1844409710 

1844409760 

1844409780 

 ותפסווטרפא 844402 כסה"

 תתומכ השכונ 444068

 ליםתקבו

 מכתה תושכונ

 מכתה תושכונ

 שונות שיםשיעילות קפ

 סיכוןתיק בהו רחזל באטיפו 844407     "כהס

 עדוןזקנים במו תסוקעת

 דון א. ותיקעמוה בסוקעת

-קנייתדוןעמוזקנים ב סוקתעת
 רוש

 עדוןזקנים במו תסוקעת 844408     "כהס

 זקן-רוםתוח דפי 444098

 ליםתקבו

 הרווחהמ.-זקן רוםד פתוח

רשכ- זקן רוםד פתוח
עותסה-זקן רוםד פתוח 
רותיםש שתרכי-זקן רוםד פתוח 
 שונות-זקן רוםד פתוח 

 לומיםתש "כהס

0 30,000 30,000 1344410930 

 זקן-רוםתוח דפי 444098 "כהס

 הלי שואלניצו תמופ 444108

 ליםתקבו

 הרווחהמ. השוא ע לניצוליסיו
 53 ודעמ



• 
 n1ר
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

21,894 

(21,894) 
105,106 

135,106 

127,000 

157,000 

0 

5,975 

0 

30,000 

52,975 

52,000 

30,000 

47,000 

52,000 

1344411930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844410840 

1844411110 

1844411780 

 לומיםתש "כהס (129,000) (134,975) (5,975)

הלי שואלניצו תמופ 444108 "כהס 28,000 131 (27,869)

לאיםלגימ הכוון זרכמ 444128

 לומיםתש

 מלאיםהכוון לגי זרכמ 1844412760 75,000 90,000 15,000

 לומיםתש "כהס (75,000) (90,000) (15,000)

(15,000) (90,000) (75,000) 

0 63,750 63,750 

0 63,750 63,750 

0 85,000 85,000 

0 (85,000) (85,000) 

0 (21,250) (21,250) 

1344414930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844414780 

 לומיםתש "כהס

900 26,100 27,000 

674,857 197,361 872,218 

25,282 161,828 187,110 

(701,039) 385,289 1,086,328 

0 3,000 3,000 

749,841 219,290 969,131 

34,620 241,860 276,480 

784,461 (464,150) (1,248,611) 

83,422 (78,861) (162,283) 

1344500490 

1344500730 

1344500930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1844500440 

1844500780 

1844500840 

 לומיםתש "כהס

     845100 

 השוא רותים לניצולישי

 הרווחהמ. השוא ע לניצוליסיו
 רשכ- השוא רותים לניצוליש
 השוא רותים לניצולישי

 לאיםלגימ הכוון זרכמ 444128 "כהס

 ליםטפה מבני משפח 444148

 ליםתקבו

 פליםמט הפחשמ בני

 פליםמט הפחשמ בני

 ליםטפה מבני משפח 444148 "כהס

 זקןל תת יומיורוסגמ 445008

 ליםתקבו

 זקןמיות לרות יוסגמ

 שת' בט"לה ששירת יום לקסגמ

 הרווח מיות א.ותיקרות יוסגמ

 ש ביטוחשימית לקרת יוסגמ

 ששירת יום לקסגמ
 רו דרשמ מית א.ותיקרת יוסגמ

 זקןלתת יומיורוסגמ 445008 "כהס

 ה"ת משעונור במסידו

 ליםתקבו

7,182 787,482 780,300 

509,985 4,470,813 3,960,828 

79,200 162,000 241,200 

437,967 5,420,295 4,982,328 

1345100930 

1345101930 

1345103930 

 ליםתקבו "כהס

 זםעם אוטי ריםדונים לבוגעמו

 הש"מ עונותמר בדוסי
 סטיםה באוטימיכת
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

9,576 1,049,976 1,040,400 

679,980 5,961,084 5,281,104 

105,600 216,000 321,600 

1845100840 

1845101840 

1845103840 

 לומיםתש "כהס (6,643,104) (7,227,060) (583,956)

(145,989) ה"ת משעונור במסידו 845100     "כהס (1,660,776) (1,806,765)

טיםסטילאו נופשים 451048

 ליםתקבו

 שונים וקייטנותפנו 1345104930 17,816 2,682 15,134

(15,134) 2,682 17,816 

20,178 

20,178

5,044 

3,576 

(3,576) 

(894) 

23,754 

(23,754) 

(5,938) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845104840 

 לומיםתש "כהס

     845106 

 ליםתקבו

4,401 

(4,401) 
42,795 

42,795 

47,196 

47,196 

5,868 

5,868 

1,467 

57,060 

(57,060) 

(14,265) 

62,928 

(62,928) 

(15,732) 

1345106930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845106840 

 לומיםתש "כהס

62,955 0 62,955 

(62,955) 0 62,955 

83,940 0 83,940 

83,940 0 (83,940) 

20,985 0 (20,985) 

1345107930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845107840 

 לומיםתש "כהס

11,077 0 11,077 

(11,077) 0 11,077 

14,769 0 14,769 

14,769 0 (14,769) 

3,692 0 (3,692) 

1345109930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

 זםעם אוטי ריםדונים לבוגעמו

 הש"מ עונותמר בדוסי
 סטיםה באוטימיכת

 שונים וקייטנותפנו

 טיםסטילאו נופשים 451048 "כהס

 ריםלבוג הסוקעת

 ריה לבוגסוקעמ. יום ות

 ריה לבוגסוקעמ.יום ות

 ריםלבוג הסוקעת 845106     "כהס

 לדיםלי עדוןמו 451078

 ליםתקבו

 דיםדוניות לילעמו

 דיםדוניות לילעמו

 לדיםלי עדוןמו 451078 "כהס

 טיםסטישיקום או 451098

 ליםתקבו

 סטמית לאוטישיקו רת יוםסגמ
 .הרמ

 סטמית לאוטישיקו רת יוםסגמ
 .הרמ

 לומיםתש "כהס

 טיםסטישיקום או 451098 "כהס

 ודעמ

1845109840 
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

0 30,000 30,000 

0 30,000 30,000 

0 30,000 30,000 

1345111930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845111760 

 לומיםתש "כהס (30,000) (30,000) 0

0 0 0 ה"רום משתוח דפ 451118 "כהס

תרסגטים במסטית אוזקהח 845113     

 ליםתקבו

 רותסגמסטים בזקת אוטיהח 1345113930 137,952 45,000 92,952

(92,952) 45,000 137,952 

77,952 

77,952 

(15,000) 

60,000 

(60,000) 

(15,000) 

137,952 

(137,952) 

0 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845113840 

 לומיםתש "כהס

     845114 

 ליםתקבו

293,400 

293,400 

293,400 

293,400 

0 

0 

162,330 

228,870 

(391,200) 

(97,800) 

162,330 

228,870 

(391,200) 

(97,800) 

0 

0 

0 

0 

1345114930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845114110 

1845114780 

 לומיםתש "כהס

     845200 

 ליםתקבו

90,720 

90,720 

320,220 

320,220 

229,500 

229,500 

120,960 

(120,960) 

(30,240) 

426,960 

(426,960) 

(106,740) 

306,000 

(306,000) 

(76,500) 

1345301930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845301840 

 לומיםתש "כהס

 ה"רום משתוח דפ 451118

 ליםתקבו

 הרווחהמ. הש"מ רוםד פתוח

 רותיםש שתרכי הש"מ רוםד פתוח

 רותסגמסטים בזקת אוטיהח

 תרסגטים במסטית אוזקהח 845113     "כהס

 תתומכ הסביב

 מכתה תוסביב

 רשכ מכתה תוסביב
 מכתה תוסביב

 תתומכ הסביב 845114     "כהס

 ת יוםרוסגר במר מפגסדו

 רפגממ.יום לעות לסה

 רפגממ.יום לעות לסה

 ת יוםרוסגר במר מפגסדו 845200     "כהס

 ליטיפו עוןרים בממפג 452028

 ליםתקבו

 מיותעצ- פוליעון טימרים בפגמ

 הש"מ פולימ.יום טי

 ודעמ

2,000 82,000 80,000 

28,736 784,469 755,733 

30,736 866,469 835,733 

1345202490 

1345202930 

 ליםתקבו "כהס
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

67,548 1,155,192 1,087,644 1845202840 

 לומיםתש "כהס (1,087,644) (1,155,192) (67,548)

ליטיפו עוןרים בממפג (251,911) (288,723) (36,812)  452028 "כהס

"םעשיימ 452038

 ליםתקבו

שי"םעמ 20,000 22,697 2,697 1345203490 

שי"םעמ 240,294 237,844 2,450 1345203930 

247 260,541 260,294 

6,996 

(6,996) 

(6,749) 

347,388 

(347,388) 

(86,847) 

340,392 

(340,392) 

(80,098) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845203840 

 לומיםתש "כהס

96,120 

(96,120) 
0 

0 

96,120 

96,120 

128,160 

8,790 

136,950 

40,830 

0 

2,000 

(2,000) 

(2,000) 

128,160 

10,790 

(138,950) 

(42,830) 

1345300930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1845300840 

1845303840 

 לומיםתש "כהס

     846300 

 ליםתקבו

4,388 0 4,388 

3,510 0 3,510 

(7,898) 0 7,898 

5,850 0 5,850 

4,680 0 4,680 

10,530 0 (10,530) 

2,632 0 (2,632) 

1346300930 

1346802930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846300780 

1846802840 

 לומיםתש "כהס

     846302 

 ליםתקבו

 הש"מ פולימ.יום טי

 שי"םעמ

 "םעשיימ 452038 "כהס

 רלמפג תומכים תיםרוש 453008

 ליםתקבו

 רפגמהילתיים לרותים קש

 מיכו-תרפגממכים לרותים תוש

 רפגמשונים לפנו

 רלמפג תומכים תיםרוש 453008 "כהס

 הלהיר בקעיוול בטיפו

 ההילר בקעיווה שיקום
 ההילרים בקעיוו

 ההילר בקעיווה שיקום
 ההילרים בקעיוו ריםבוג

 הלהיר בקעיוול בטיפו 846300     "כהס

 תור ובני ביעיוו תרכהד

 ר ובני ביתועיוו רכתדה

 ר ובני ביתועיוו רכתדה

 ודעמ

3,750 

(3,750) 
3,750 

3,750 

7,500 

7,500 

5,000 

5,000 

5,000 

(5,000) 
10,000 

(10,000) 

1346302930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846302840 

 לומיםתש "כהס
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

שינוי  תקציב תעהצ
2021 

 רתקציב מאוש
2020 עיףס שם  תקציבי עיףס

1,250 (1,250) (2,500) 

102,060 0 102,060 

(102,060) 0 102,060 

136,080 0 136,080 

1346401930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846401840 

136,080  לומיםתש "כהס (136,080) 0

הרודה יראייל מכונים 464018 "כהס (34,020) 0 34,020

תת נכים בפנימיוזקאח 465008

 ליםתקבו

 מיותפניז' נכים באח 1346500930 832,269 1,307,867 475,598

475,598 1,307,867 832,269 

635,465 

(635,465) 

(159,867) 

1,743,823 

(1,743,823) 

(435,956) 

1,108,358 

(1,108,358) 

(276,089) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846500840 

 לומיםתש "כהס

40,518 

40,518 

40,518 

40,518 

0 

0 

300 

(300) 

40,218 

54,024 

(54,024) 

(13,506) 

53,724 

(53,724) 

(53,724) 

1346501930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846501930 

 לומיםתש "כהס

47,511 

(47,511) 
218,376 

218,376 

265,887 

265,887 

1,000 

63,348 

64,348 

16,837 

0 

291,168 

(291,168) 

(72,792) 

1,000 

354,516 

(355,516) 

(89,629) 

1346600930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846600541 

1846600840 

 לומיםתש "כהס

 תור ובני ביעיוו תרכהד 846302     "כהס

 הרודה יראייל מכונים 464018

 ליםתקבו

 דוןעמוה וסוקעעלי תפמ

 דוןעמוה וסוקעעלי תפמ

 מיותפניזקת נכים באח

 תת נכים בפנימיוזקאח 465008 "כהס

 הת נכים במ.אומנזקאח 465018

 ליםתקבו

 המנש.אומזקת נכים באח

 המנש.אומזקת נכים באח

 הת נכים במ.אומנזקאח 465018 "כהס

 ל מוגןעמפ 466008

 ליםתקבו

 מוגבליםמוגנת ל הסוקעת

 פוןמוגבל טלמוגנת ל הסוקעת

 מוגבלמוגנת ל הסוקעת

 ל מוגןעמפ 466008 "כהס

 ללד מוגבלי ת יוםרוסגמ 466018

 ליםתקבו

 מיועצ- מוגבל דמית לילרת יוסגמ

 מוגבלה דמית לילרת יוסגמ

 ודעמ

19,590 36,410 56,000 

9,287 288,229 297,516 

(28,877) 324,639 353,516 

1346601490 

1346601930 

 ליםתקבו "כהס
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

13,836 432,852 446,688 1846601840 

 לומיםתש "כהס (446,688) (432,852) 13,836

ללד מוגבלי ת יוםרוסגמ 466018 "כהס (93,172) (108,213) (15,041)

הסוקעת תתוכניו 846602     

 ליםתקבו

 הסוקעתוכניות ת 1346602930 73,629 102,210 28,581

28,581 102,210 73,629 

37,974 

(37,974) 

(9,393)

136,146 

(136,146) 

(33,936) 

98,172 

(98,172) 

(24,543) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846602840 

 לומיםתש "כהס

     846702 

 ליםתקבו

34,055 

34,055 

52,805 

52,805 

18,750 

18,750 

45,407 

(45,407)

(11,352)

70,407 

(70,407) 

(17,602) 

25,000 

(25,000) 

(6,250) 

1346710930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846710840 

 לומיםתש "כהס

187,110 

187,110 

333,810 

333,810 

146,700 

146,700 

249,480 

(249,480)

(62,370) 

445,080 

(445,080) 

(111,270) 

195,600 

(195,600) 

(48,900) 

1346703930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846703840 

 לומיםתש "כהס

2,943 91,233 94,176 

(2,943) 91,233 94,176 

3,924 121,644 125,568 

1346704930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846704840 

 מוגבלה דרות יום לילסגמ

 הסוקעתוכניות ת

 הסוקעת תתוכניו 846602     "כהס

 עון יום שיקומילמ ליווי

 מישיקו מ.יוםליווי ל

 מישיקו מ.יוםליווי ל

 עון יום שיקומילמ ליווי 846702     "כהס

 לנכים מ.יום שיקומי 467038

 ליםתקבו

 מישיקו מ.יום

 מישיקו מ.יום

 לנכים מ.יום שיקומי 467038 "כהס

 לנכים תתומכ השכונ 467048

 ליםתקבו

 מכת לנכיםה תושכונ

-נכיםמכתה תושכונ

 לומיםתש "כהס

 לנכים תתומכ השכונ 467048 "כהס

 רעבת מתכני

 רעבמ תכנית

 ודעמ

3,924 (121,644) (125,568) 

981 (30,411) (31,392) 

     846706 

 ליםתקבו

39,528 0 39,528 1346706930 
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 ליםתקבו "כהס 39,528 0 (39,528)

 לומיםתש

52,704 0 52,704 1846706840 

 לומיםתש "כהס (52,704) 0 52,704

רעבת מתכני 846706     "כהס (13,176) 0 13,176

סיכויל סיכוןמ 467078

 ליםתקבו

 סיכויסיכון למ 1346707930 165,725 184,860 19,135

19,135 184,860 165,725 

25,512 

(25,512) 

(6,377) 

246,480 

(246,480) 

(61,620) 

220,968 

(220,968) 

(55,243) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846707840 

 לומיםתש "כהס

192,130 

192,130 

492,130 

492,130 

300,000 

300,000 

256,173 

(256,173) 

(64,043) 

656,173 

(656,173) 

(164,043) 

400,000 

(400,000) 

(100,000) 

1346709930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846709840 

 לומיםתש "כהס

48,600 0 48,600 

(48,600) 0 48,600 

64,800 0 64,800 

64,800 0 (64,800) 

16,200 0 (16,200) 

1346711930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846711840 

 לומיםתש "כהס

189,240 

189,240 

226,740 

226,740 

37,500 

37,500 

108,330 

118,000 

108,330 

118,000 

0 

0 

6,320 

(232,650) 
56,320 

(282,650) 
50,000 

(50,000) 

1346801930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

 רעבמ תכנית

 סיכויסיכון למ

 סיכויל סיכוןמ 467078 "כהס

 תעוסה-מ.יום שיקומי 467098

 ליםתקבו

 עותסה- מישיקו מ.יום

 עותסה- מישיקו מ.יום

 תעוסה-מ.יום שיקומי 467098 "כהס

 עון יום שיקומילמ הלופח 467118

 ליםתקבו

 מישיקו עון יוםמה לפחלו

 מישיקו עון יוםמה לפחלו

 עון יום שיקומילמ הלופח 467118 "כהס

 תליוה מוגבלהישיקום בק 468018

 ליםתקבו

 מוגבליות ההילשיקום בק

 רשכ מוגבלויות ההילשיקום בק
 שי מוגבליות קניית ההילשיקום בק

 מוגבליות ההילשיקום בק

 ודעמ

1846801110 

1846801760 

1846801840 

 לומיםתש "כהס
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

שינוי  תקציב תעהצ
2021 

 רתקציב מאוש
2020 עיףס שם  תקציבי עיףס

(43,410) (55,910) (12,500) 

9,900 9,900 0 

(9,900) (9,900) 0 

13,200 13,200 0 

1346803930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1846803841 

(13,200) (13,200) 0  לומיםתש "כהס

(23,100) (23,100) 0 הלהינכים קשים בק  468038 "כהס

ריםעיר וצענו 471008

 ליםתקבו

ריםעיר וצעפול בנוטי 609,048 418,164 190,884 1347100930 

ריםעיר וצעמי נות.לאו 108,000 108,000 0 1347101930 

(190,884) 526,164 717,048 

7,461 252,061 244,600 

0 3,000 3,000 

3,000 0 3,000 

0 2,000 2,000 

1,000 1,000 0 

0 1,000 1,000 

179,136 179,136 0 

5,000 30,000 35,000 

50,000 50,000 100,000 

221,584 328,416 550,000 

0 120,000 120,000 

91,987 (966,613) (1,058,600) 

(98,897) (440,449) (341,552) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847100110 

1847100431 

1847100440 

1847100541 

1847100560 

1847100572 

1847100760 

1847100772 

1847100780 

1847100840 

1847101840 

 לומיםתש "כהס

12,750 

(12,750) 
6,000 

6,000 

18,750 

18,750 

5,000 

17,000 

22,000 

9,250 

0 

8,000 

(8,000) 

(2,000) 

5,000 

25,000 

(30,000) 

(11,250) 

1347102930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847102431 

1847102780 

 תליוה מוגבלהישיקום בק 468018 "כהס

 הלהינכים קשים בק 468038

 ליםתקבו

 ההילשים בקנכים ק

 ההילשים בקנכים ק

 רשכ רעדום נוקי
 מלשרים חעיר וצענו

 רים ביטוחעיר וצענו

 פון- טל ריםעיר וצענו

 דירשמ דרים ציועיר וצענו

 רתשור תקעדום נוקי

 דותסמוה שתתה- ריםעיר וצענו

 מתוקצבים ריםעיר וצענו

 שונות-ריםעיר וצענו

 ריםעיר ובצעפול בנוטי

 ריםעיר וצעמית נותוכנית לאו

 ריםעיר וצענו 471008 "כהס

 הת במצוקרוענ 471028

 ליםתקבו

 המצוקרות בעפול בנטי

 מלשה חמצוקרות בעה נרווח מח'

 שונות הוצ' המצוקרות בענ

 לומיםתש "כהס

0 56,250 56,250 1347103930 

 הת במצוקרוענ 471028 "כהס

 תסודות במורוענ 471038

 ליםתקבו

 רותעמקלטים לנ
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 ליםתקבו "כהס 56,250 56,250 0

 לומיםתש

0 75,000 75,000 1847103840 

 לומיםתש "כהס (75,000) (75,000) 0

תסודות במורוענ 471038 "כהס (18,750) (18,750) 0

תרועלנ תים חמיםב 471058

 ליםתקבו

 רותעמים לנבתים ח 1347105930 234,185 249,750 15,565

15,565 249,750 234,185 

20,754 

(20,754) 

(5,189) 

333,000 

(333,000) 

(83,250) 

312,246 

(312,246) 

(78,061) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847105840 

 לומיםתש "כהס

112,660 

(112,660) 
428,920 

428,920 

541,580 

541,580 

15,000 

130,000 

230,000 

2,340 

112,660 

0 

5,000 

200,000 

0 

223,920 

(428,920) 

0 

20,000 

70,000 

230,000 

221,580 

(541,580) 

0 

1347107930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847107710 

1847107760 

1847107780 

1847107840 

 לומיםתש "כהס

51,138 

51,138 

96,138 

96,138 

45,000 

45,000 

109,872 

41,688 

(68,184) 

(17,046) 

109,872 

18,312 

(128,184) 

(32,046) 

0 

60,000 

(60,000) 

(15,000) 

1347108930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847108760 

1847108840 

 לומיםתש "כהס

     847110 

 רותעמקלטים לנ

 הרעמים לנבתים ח

 תרועלנ תים חמיםב 471058 "כהס

 רום נוצץתוח דפי 471078

 ליםתקבו

 הרווחה מ.-רום נוצ"צד פתוח

עותסה-רום נוצ"צד פתוח
רותיםש שתרכי-רום נוצ"צד פתוח 
שונות-רום נוצ"צד פתוח 
 רום נוצ"צד פתוח 

 רום נוצץתוח דפי 471078 "כהס

 ריםת בגית מניועופגי 471088

 ליםתקבו

 ריםמניות בגי עותפגי

 רותיםשי קניית מיניות עותפגי

 ריםמניות בגי עותפגי

 ריםת בגית מניועופגי 471088 "כהס

 תדת יתוכני

 ליםתקבו

187,497 209,997 22,500 

187,497 209,997 22,500 

55,546 55,546 0 

1347110930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847110110 

 הרווחה דרשמ- דתוכנית ית

 רשכ דתוכנית ית
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

60,000 60,000 0 

3,000 3,000 0 

142,000 142,000 0 

30,000 0 30,000 

20,000 20,000 0 

1847110410 

1847110431 

1847110760 

1847110780 

1847110841 

 לומיםתש "כהס (30,000) (280,546) (250,546)

תדת יתוכני 847110     "כהס (7,500) (70,549) (63,049)

הלהירים בקעיצ 471118

 ליםתקבו

 הרווח ץד ניצוית 1347111930 357,264 68,792 288,472

(288,472) 68,792 357,264 

177,021 

157,264 

334,285 

45,813 

49,279 

20,000 

(69,279) 

(487) 

226,300 

177,264 

(403,564) 

(46,300) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847111110 

1847111841 

 לומיםתש "כהס

36,000 36,000 0 

(36,000) (36,000) 0 

(36,000) (36,000) 0 

1847200840 

 לומיםתש "כהס

33,291 0 33,291 

(33,291) 0 33,291 

44,388 0 44,388 

44,388 0 (44,388) 

11,097 0 (11,097) 

1347201930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847201840 

 לומיםתש "כהס

     847300 

 לומיםתש

3,000 1,000 4,000 

6,000 0 6,000 

15,000 10,000 25,000 

24,000 (11,000) (35,000) 

24,000 (11,000) (35,000) 

1847300541 

1847300780 

1847301780 

 דשכ" דתוכנית ית
 מלשד חתוכנית ית

 רותיםשי ד קנייתתכנית ית

 שונות- דתוכנית ית

 דתוכנית ית

 רשכ ץד ניצוית
 הרייעי הוצאות-ץד ניצוית

 הלהירים בקעיצ 471118 "כהס

 תסות חעונומ 472008

 לומיםתש

 סותעונות חמ

 תסות חעונומ 472008 "כהס

 תית חוץ בירוענ 472018

 ליםתקבו

 ץ ביתירות חוענ

 ץ ביתירות חוענ

 תית חוץ בירוענ 472018 "כהס

 סמים

 פוןמים טלס

 שונות פולמים טיס

 שונות- ההילפול בקמים טיס

 לומיםתש "כהס

7,686 37,530 45,216 1347304930 

 סמים 847300     "כהס

 לטיפו תרויותמכה עינפג 473048

 ליםתקבו

 ריםמכו רחוב ריד
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

(7,686) 37,530 45,216 

50,040 50,040 0 

60,288 0 60,288 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847304760 

1847304840 

 לומיםתש "כהס (60,288) (50,040) 10,248

לטיפו תרויותמכה עינפג 473048 "כהס (15,072) (12,510) 2,562

תןמפ 474008

 ליםתקבו

 הרווח הזקהח מימקו פת'ןמ 1347400930 3,750 0 3,750

(3,750) 0 3,750 

5,000 0 5,000 

5,000 0 (5,000) 

1,250 0 (1,250) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1847400840 

 לומיםתש "כהס

1,249 

1,249 

103,999 

103,999 

102,750 

102,750 

0 

1,666 

(1,666) 

(417) 

121,000 

17,666 

(138,666) 

(34,667) 

121,000 

16,000 

(137,000) 

(34,250) 

1348201930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1848201760 

1848201780 

 לומיםתש "כהס

     848202 

 ליםתקבו

0 

0 

150,000 

150,000 

150,000 

150,000 

5,000 

100,000 

75,000 

180,000 

180,000 

0 

350,000 

200,000 

(550,000) 

(400,000) 

5,000 

450,000 

275,000 

(730,000) 

(580,000) 

1348202930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1848202710 

1848202760 

1848202780 

 לומיםתש "כהס

 פולרויות טימכהת עיפגנ

 ריםמכו רחוב ריד

 שלתיממ פת"ןמ

 תןמפ 474008 "כהס

 תייםלהיסן קזי חורכמ 482018

 ליםתקבו

 הילתייםסן קזי חורכמ

 הילתייםסן קזי חרכמ

 הילתייםסן קזי חורכמ

 תייםלהיסן קזי חורכמ 482018 "כהס

 תתירת חבלכידו

 הזע ףעוטהיל.דות קלכי

 עותסה רתיתדות חבלכי

 רותיםשי רתיתדות חבלכי

 רתיתדות חבלכי

 תתירת חבלכידו 848202     "כהס

 תתנדבוה עק-רוםתוח דפי 482038

 ליםתקבו

-דבותהתנע"ק ו רוםד פתוח
 רווחהמ.

 שונות-דבותהתנע"ק ו רוםד פתוח

 ודעמ

91,000 75,000 166,000 

(91,000) 75,000 166,000 

66,000 100,000 166,000 

1348203930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1848203780 
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 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש "כהס (166,000) (100,000) 66,000

(25,000) (25,000) 0 

     848205 

 לומיםתש

150,000 300,000 450,000 1848205780 

 לומיםתש "כהס (450,000) (300,000) 150,000

תתילהיה קעבוד 848205     "כהס (450,000) (300,000) 150,000

רוםת חירכועה 848206     

 ליםתקבו

 הרווחהמ. רוםרכות חיעה 1348206930 9,000 15,000 6,000

6,000 15,000 9,000 

8,000 

(8,000) 

(2,000) 

20,000 

(20,000) 

(5,000) 

12,000 

(12,000) 

(3,000) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1848206760 

 לומיםתש "כהס

     848300 

 ליםתקבו

9,999 

9,999 

24,999 

24,999 

15,000 

15,000 

13,333 33,333 20,000 

13,333 

0 

9,999 

66,667 

(100,000) 

(75,001) 

80,000 

(100,000) 

(85,000) 

1348300930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1848300760 

1848300780 

 לומיםתש "כהס

9,750 0 9,750 

(9,750) 0 9,750 

13,000 0 13,000 

13,000 0 (13,000) 

3,250 0 (3,250) 

1348500930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1848500780 

 לומיםתש "כהס

 תתנדבוה עק-רוםתוח דפי 482038 "כהס

 תתילהיה קעבוד

 שונות-הילתיתה קדעבו

 רותיםש רום קנייתרכות חיעה

 רוםת חירכועה 848206     "כהס

 הלהית בקתנדבוה

 ההילדבות בקהתנ עילותפ

 שתרכי-ההילדבות בקהתנ
 רותיםש

 ההילדבות בקהתנ

 הלהית בקתנדבוה 848300     "כהס

 הרווח- תשיקום שכונו 485008

 ליםתקבו

 עילותפ שכונות שיקום

 רות-אחשכונות שיקום

 הרווח- תשיקום שכונו 485008 "כהס

 התנופ תילהיגינון ק 485108

 לומיםתש

 שתיותמת תהק הילתיגינון ק

 לומיםתש "כהס

 התנופ תילהיגינון ק 485108 "כהס

 ליםעול ת יוםעונומ 490008

 ודעמ

0 700,000 700,000 

0 (700,000) (700,000) 

0 (700,000) (700,000) 

1848510752 
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 ליםתקבו

52,500 0 52,500 

(52,500) 0 52,500 

70,000 0 70,000 

1349000930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1849000840 

 לומיםתש "כהס (70,000) 0 70,000

ליםעול ת יוםעונומ 490008 "כהס (17,500) 0 17,500

הלים במצוקעו תמשפחו 490048

 ליםתקבו

 המצוקעולים ב פחותשמ 1349004930 7,500 7,500 0

0 7,500 7,500 

0 10,000 10,000 

0 (10,000) (10,000) 

0 (2,500) (2,500) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1849004840 

 לומיםתש "כהס

26,000 

18,195 

(7,805) 

10,000 

178,241 

188,241 

36,000 

160,046 

196,046 

1,012 

1,012 

(6,793) 

250,988 

(250,988) 

(62,747) 

252,000 

(252,000) 

(55,954) 

1349005490 

1349005930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1849005840 

 לומיםתש "כהס

34,218 

34,218 

50,922 

50,922 

16,704 

16,704 

45,624 

(45,624) 

(11,406) 

67,896 

(67,896) 

(16,974) 

22,272 

(22,272) 

(5,568) 

1349006930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1849006840 

 לומיםתש "כהס

     849009 

 ליםתקבו

 הרווח עולים עונות יוםמ

 המיכ-תעולים עונות יוםמ

 המצוקעולים ב פחותשמ

 הלים במצוקעו תמשפחו 490048 "כהס

 ליםעו תלדים בפנימיוי 490058

 ליםתקבו

 מיתעצ ה-גביעולים מיותפנדים ביל

 עולים מיותפנידים ביל

 עולים מיותפנידים ביל

 ליםעו תלדים בפנימיוי 490058 "כהס

 ליםעו הלדים במצוקי 490068

 ליםתקבו

 עוליםפול בתוכניות טי

 עוליםפול בתוכניות טי

 ליםעו הלדים במצוקי 490068 "כהס

 ליםעו העובדי שכונ

 עולים השכונ דיעוב

 ליםתקבו "כהס

 ליםעו העובדי שכונ 849009     "כהס

 ליםעו זקניםל בטיפו

 ודעמ

0 35,000 35,000 

0 35,000 35,000 

0 35,000 35,000 

1349009930 

     849014 
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 ליםתקבו

7,500 7,500 15,000 

(7,500) 7,500 15,000 

10,000 10,000 20,000 

1349007930 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1849007840 

 לומיםתש "כהס (20,000) (10,000) 10,000

ליםעו זקניםל בטיפו 849014     "כהס (5,000) (2,500) 2,500

ליםעו ליטיפו עון יוםמ 490188

 ליםתקבו

 עולים פולימ.יום טי 1349018930 32,076 0 32,076

(32,076) 0 32,076 

42,768 0 42,768 

42,768 0 (42,768) 

10,692 0 (10,692) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1849018840 

 לומיםתש "כהס

     849019 

 ליםתקבו

12,132 0 12,132 1349019930 

 ליםתקבו "כהס 12,132 0 (12,132)

 לומיםתש

16,176 0 16,176 1849019840 

 לומיםתש "כהס (16,176) 0 16,176

4,044 0 (4,044) 

 הרווח 10     ךס
 7,863,325 30,276,776 30,559,801 ליםתקבו ךס

 (9,525,973) (44,703,040) (43,323,417) לומיםתש ךס

 (1,662,648) (14,426,264) (12,763,616) כלה סך

 הרווח 10     ךס
 7,863,325 30,276,776 30,559,801 ליםתקבו ךס

 (9,525,973) (44,703,040) (43,323,417) לומיםתש ךס

 (1,662,648) (14,426,264) (12,763,616) כלה סך

-א.ותיקעוליםפול בטי

-א.ותיקעוליםפול בטי

 עולים פולימ.יום טי

 ליםעו ליטיפו עון יוםמ 490188 "כהס

 ליםעו תלימול באטיפו

 עולים מותפול באלימ.טי

 עולים מותפול באלימ.טי

 ליםעו תלימול באטיפו 849019     "כהס

 הטליק 11

 הטליק 6

 יהיעל יטתקל

 ההקליטמ.-הקליט

 ודעמ

869000 

 ליםתקבו

200,000 200,000 0 1369000950 

200,000 200,000 0  ליםתקבו "כהס
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 לומיםתש

46,600 150,000 196,600 

21,000 23,500 2,500 

1,000 3,000 4,000 

0 9,000 9,000 

3,000 4,000 7,000 

0 3,000 3,000 

15,000 30,000 45,000 

10,000 30,000 40,000 

50,000 200,000 250,000 

1861000110 

1869000431 

1869000511 

1869000560 

1869000741 

1869000751 

1869000780 

1869000930 

1869017780 

 לומיםתש "כהס (557,100) (452,500) 104,600

יהיעל יטתקל 869000 כסה" (557,100) (252,500) 304,600

הלהיה וקרחב 690018

 ליםתקבו

 ההקליטמ. ההילה וקרחב 1369001950 50,000 50,000 0

0 50,000 50,000 

28,014 

63,000 

91,014 

91,014 

107,086 

50,000 

(157,086) 

(107,086) 

135,100 

113,000 

(248,100) 

(198,100) 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1869001110 

1869001780 

 לומיםתש "כהס

     869002 

 ליםתקבו

8,080 

(8,080) 
41,920 

41,920 

50,000 

50,000 

71,080 

71,080 

63,000 

41,920 

(41,920) 

0 

113,000 

(113,000) 

(63,000) 

1369002950 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1869002780 

 לומיםתש "כהס

15,000 

15,000 

150,000 

150,000 

135,000 

135,000 

91,300 

0 

0 

150,000 

91,300 

150,000 

1369003950 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1869003110 

 רתשכומ- העלי קליטת

מלשה חמח' קליט
דה כיבועליה קליטת 
דירשמ דה ציועלי קליטת 

דשכ' ציוה העלי קליטטת 
עב' קבלניות העלי קליטת 
שונות העלי קליטת 
דיסוד יה ציועלי קליטת 

 רבותרבי תע העולה קול 

 רשכ ההילה וקרחב
 שונות ההילה וקרחב

 הלהיה וקרחב 690018 "כהס

 תת ואומנורבות

 ההקליטמ. מנותרבות ואות

 שונות מנותרבות ואות

 תת ואומנורבות 869002     "כהס

 תסירו רילים דובעו הלוומ 690038

 ליםתקבו

 ההקליטמ. סרו רידוב עולים המלוו

 רשכ עולים המלוו
שונות עולים המלוו 1869003780 

91,300 (150,000) (241,300) 

106,300 0 (106,300) 

 לומיםתש "כהס

 תסירו רילים דובעו הלוומ 690038 "כהס

 ההנצח ריחד 690048

 68 ודעמ
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

 ליםתקבו

15,500 30,000 14,500 

15,500 30,000 14,500 

15,000 35,000 50,000 

1369004950 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1869004780 

 לומיםתש "כהס (50,000) (35,000) 15,000

30,500 ההנצח ריחד 690048 "כהס (35,500) (5,000)

הלייעה ציון יום 690058

 לומיםתש

 שונות העליה ציון יום 1869005780 70,000 45,000 25,000

 לומיםתש "כהס (70,000) (45,000) 25,000

25,000 (45,000) (70,000) 

50,174 

(50,174) 
144,826 

144,826 

195,000 

195,000 

26,466 

0 

(26,466) 

(76,640) 

135,966 

108,000 

(243,966) 

(99,140) 

109,500 

108,000 

(217,500) 

(22,500) 

1369006950 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1869006110 

1869006780 

 לומיםתש "כהס

12,800 150,000 137,200 

12,800 150,000 137,200 

36,864 

18,496 

(18,368) 

(5,568) 

98,064 

57,504 

(155,568) 

(5,568) 

61,200 

76,000 

(137,200) 

0 

1369007950 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1869007110 

1869007780 

400,000 

400,000 

400,000 

400,000 

0 

0 

274,560 

125,439 

(399,999) 

274,560 

125,440 

(400,000) 

0 

1 

(1) 

1369008950 

 ההקליטמ. ההנצח רידח

 תונוש חהצנה יחדר

 הלייעה ציון יום 690058 "כהס

 זלי קווקעול ט מיוחדרוייקפ 690068

 ליםתקבו

 הקמ. זעולי קווקד למיוח רוייקטפ

 רשכ זעולי קווקד למיוח רוייקטפ
 שונו זעולי קווקד למיוח רוייקטפ

 זלי קווקעול ט מיוחדרוייקפ 690068 "כהס

 הת בני מנשלהילק ט מיוחדרוייקפ 690078

 ליםתקבו

 השמנ ד בנימיוח רוייקטפ
 הקליטמ.

 רשכ השמנ רוייקט בניפ
 רשכ השמנ הילת בניק

 לומיםתש "כהס

 ת בנילהילק ט מיוחדרוייקפ 690078 "כהס
 המנש

 ריםמחוב 690088

 ליםתקבו

 ההקליטמ. ריםמחוב

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1869008760 

1869008780 

 לומיםתש "כהס

 רןרותים קשי שתרכי ריםמחוב

 שונות ריםמחוב

 69 ודעמ
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דרותש  תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

שינוי  תקציב תעהצ
2021 

 רתקציב מאוש
2020 עיףס שם  תקציבי עיףס

1 0 (1) 

100,000 450,000 350,000 1869009780 

 לומיםתש "כהס (350,000) (450,000) (100,000)

ליםעו תי בנילהיז קרכמ 690098 "כהס (350,000) (450,000) (100,000)

ריםעיה צלעו תהיגומנ 690108

 ליםתקבו

 שונות ריםעיה צעול היגותמנ 1369010950 0 31,500 31,500

31,500 31,500 0  ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

31,500 0 31,500 1869010110 

 לומיםתש "כהס (31,500) 0 31,500

63,000 31,500 (31,500) 

 הטליק 6ךס
 1,143,790 1,198,246 581,700 ליםתקבו ךס

 (642,583) (2,131,040) (2,015,701) לומיםתש ךס

 501,207 (932,794) (1,434,001) כלה סך

 הטליק 11ךס
 1,143,790 1,198,246 581,700 ליםתקבו ךס

 (642,583) (2,131,040) (2,015,701) לומיםתש ךס

 501,207 (932,794) (1,434,001) כלה סך

543,000 671,000 128,000 

90,000 0 90,000 

453,000 671,000 218,000 

102,224 327,724 225,500 

15,000 0 15,000 

47,200 47,200 0 

15,000 15,000 0 

322,000 812,000 490,000 

(471,424) (1,201,924) (730,500) 

(18,424) (530,924) (512,500) 

1328100922 

1328100970 

 ליםתקבו "כהס

 לומיםתש

1828100110 

1828100431 

 ריםמחוב 690088 "כהס

 ליםעו תי בנילהיז קרכמ 690098

 לומיםתש

 שונות עולים הילתי בניז קרכמ

 כרש ירה-צע תוגינהמ

 ריםעיה צלעו תהיגומנ 690108 "כהס

 ריםעיר וצענו 31

 ריםעיר וצענו 21

 רעל נוהמינ 281008

 ליםתקבו

 רוםד ךהחינומ. רעמ.נו

 הבטחוןמ. ריםעיר וצענו

 כרוער-שנלנהימ

 מלשר חעהל נומינ

 סינגר ליעהל נומנ

 דלק רעהל נומנ

 שונות- רעהל נומינ

1828100536 

1828100537 

1828100780 

 לומיםתש "כהס

 רעל נוהמינ 281008 "כהס

 70 ודעמ
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 תרות שדרייעי
 2021 עת תקציבהצ

 )ש"ח(

תקציב מאושר
2020 

תקציב הצעת
2021 

שינוי סעיף שם תקציבי סעיף

90,000 90,000 0 1328101970 

30,000 380,000 350,000 1328101990 

40,500 427,500 387,000 1328101992 

 ליםתקבו "כהס 737,000 897,500 160,500

 לומיםתש

140,869 203,531 344,400 1828101110 

250,000 1,250,000 1,500,000 1828101780 

 לומיםתש "כהס (1,844,400) (1,453,531) 390,869

551,369 (556,031) (1,107,400) 

 ריםעיר וצענו 21ךס

 1,109,369 1,568,500 955,000 ליםתקבו ךס

 (576,424) (2,655,455) (2,574,900) לומיםתש ךס

 532,945 (1,086,955) (1,619,900) כלה סך

 ריםעיר וצענו 31ךס

 1,109,369 1,568,500 955,000 ליםתקבו ךס

 (576,424) (2,655,455) (2,574,900) לומיםתש ךס

 532,945 (1,086,955) (1,619,900) כלה סך

 23,300,560 316,407,250 293,106,690 ליםתקבו ךס

 (23,300,558) (316,407,250) (293,106,692) לומיםתש ךס

2(2) לדוח "כהס 0 

 ריםעיל צהמינ 281018

 ליםתקבו

 הבטחוןמ. ריםעיצ

 שמ. להגליל ו מ.נגב ריםעיצ
 רתישוויון חבד לרשמה

 רשכ ריםעיהל צמנ
 עילותפ ריםעיהל צמינ

 ריםעיל צהמינ 281018 "כהס

 71 ודעמ
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שררות

 ותשדר תעיריי
 הצעת התקציב לשנת 2021

 פיתוח תקציב הקרן לעבודות

"כסה  ותנקר
 ותאחר

 פידעו רןק
 םיר"בת

 םפייסו

בביו ןקר  רןק
 ירתממכ

 יםנכס

 קרן היטל
 שבחהה

קרןה םש

7,463 273 326 2,204 186 4,474  31.12.20 יחהיתרת פת
 2021 שנתות לית הכנסזתח

-  הנשה ךלהמב םילובקת
-  ים"רהעברה מתב
-  תורחאו תונרקמ תורבעה
-  ליגר ביצקתמ הברעה
-  קעותשהמ סותהכנ

7,463 273 326 2,204 186 4,474  םילובקת כ"הס
 2021 שנתות לצאוה יתזתח

-  םיר"בתל תורבעה
-  הרגיל ביצקה לתברעה
-  צטברהעברה לגרעון מ
-  חרותא קרנותל העברות
-  אותצהום ויחרא םימושלת

- - - - - -  יםמולש"כ תסה

7,463 273 326 2,204 186 4,474 
 הריגס תרתי תיזחת

31/12/21 
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	- 20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000 רכש תואצוה)םייוציפ ללוכ(תולועפערפו ןומימ"מח"תודחוימו פהנונרא תוחנה ביצקת202188,582173,5738,72165044,881 ביצקת202087,252159,3598,24259337,66288,582 173,573 8,721 650 44,881 87,252 159,359 8,242 593 37,662 תורדש תייריע-  ביצקת2021   תואצוהשלא"ח19\50
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	םיטרפ2020 ביצקת %2021 ביצקת %תואצוההרכש87,25230%88,58228%תולועפ197,61467%219,10469%מ"ערפו ןומימ8,2423%8,7213%תואצוהה כהס293,107100%316,407100%תוסכההתוחה ללוכ הורא82,51928%90,76329%תוימצע31,50711%33,93411%םיפ89,94631%94,68130%יתלשממ88,30530%96,33030%םיליגר יתלב םילובקת8300%7000%תוסכהה כהס293,107100%316,407100%(ןוערג)ףדוע--םיגוס יפל םימולשתו םילובקתתורדש תייריע2021 ביצקת תעצה23\50
	םיטרפ2020 ביצקת%2021 ביצקת%רכשיללכ רכש32,911                      38%31,373                       34%םייוציפו היספ13,795                      16%14,432                       16%ךויח רכש31,315                      36%32,623                       37%החוור רכש9,231                        11%10,155                       11%רכש כ"הס87,252101%88,58298%תורדש תייריע ביצקתב רכש תואצוה24\50
	םיטרפ2020 ביצקת%2021 ביצקת%תולועפתויללכ תולועפ68,417                      34%73,059                       34%םימ תשיכר10,500                      5%13,473                       6%ךויח תולועפ46,349                      23%52,754                       24%החוור תולועפ34,092                      17%34,288                       16%תוימעפ דח תואצוה593                           -650                            -הורא תוחה37,662                      19%44,881                       20%תולועפ כ"הס197,61498%219,104100%תורדש תייריע2
	םיטרפ2020 ביצקת%2021 ביצקת%מ"ערפו ןומימ(בויב ללוכ)תוולמ ןוערפ7,124                         86%7,435                          85%ןומימ1,118                         14%1,286                          15%מ"ערפו ןומימ כ"הס8,242100%8,721100%תורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצה ביצקתב מ"ערפו ןומימ תואצוה26\50
	םיטרפ2020 ביצקת%2021 ביצקת%תוימצע תוסכהךויח תוימצע5,093                       4%5,523                        4%החוור תוימצע1,638                       1%742                           1%תוימצע רתי9,005                       8%7,431                        6%םימה לעפמ15,772                     14%20,238                      16%הורא44,509                     39%45,457                      37%הורא תוחה38,010                     34%45,306                      36%תוימצע תוסכה כ"הס114,026100%124,697100%תורדש תייריע2021 תשל ב
	םיטרפ2020 ביצקת%2021 ביצקת%םיפה דרשמ יקעמיללכ קעמ25,931                       28%25,931                       28%םידחוימ63,560                       71%68,300                       72%םידעוימ455                           1%450                            -םיפה דרשמ יקעמ כ"הס89,946100%94,681100%תורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצה ביצקתב םיפה דרשמ יקעמ28\50
	םיטרפ2020 ביצקת%2021 ביצקת%םיידועיה םידרשמה תופתתשהךויח48,922                      55%55,071                       57%החוור28,922                      33%29,275                       31%םירחא םידרשמ10,461                      12%11,984                       12%םיידועי םידרשמ כ"הס88,305100%96,330100%תורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצה םיידועיה םידרשמה תופתתשה29\50
	םיטרפ2020 ביצקת%2021 ביצקת%םירחא םילובקתםיליגר יתלב םילובקת830                           100%700                            100%םירחא םילובקת כ"הס830100%700100%2021 תשל ביצקתה תעצהםירחא םילובקתתורדש תייריע30\50
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	םיטרפ2020 ביצקת2021 ביצקת2020 ביצקת2021 ביצקתםיקעמו םיסימ--172,020185,006(ןומימו מ"ערפ ללוכ)תיללכ הלהה29,87032,470--םיימוקמ םיתורש49,53854,04112,09311,625םייתכלממ םיתורש144,603149,85792,05298,668םילעפמ17,04720,07615,99220,408םיליגר יתלב52,04959,963950700כ"הס293,107316,407293,107316,407תואצוההתוסכההתורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצהםיתורש יפל םימולשתו םילובקת32\50
	םיטרפח"שלא%ח"שלא%תוחה ללוכ הורא82,51948%90,76349%םילטיהו תורגא110%130% םיקעמ89,49152%94,23151%תורגאו םיסימ כ"הס172,020100%185,006100%2020 ביצקת2021 ביצקתתורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצהםיקעמו םיסימ - םיתורש יפל םימולשתו םילובקת33\50
	םיטרפח"שלא%ח"שלא%יללכ להמ14,09247%15,80449%יפסכ להמ7,53625%7,94624%ןומימ תואצוה1,1184%1,2864% תוולמ ןוערפ7,12424%7,43523%תיללכ הלהה כ"הס29,870100%32,470100%2020 ביצקת2021 ביצקתתורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצהתיללכ הלהה - םיתורש יפל םימולשתו םילובקת34\50
	םיטרפ2020 ביצקת2021 ביצקת2020 ביצקת2021 ביצקתםייראירטו םיתורישו האורבת19,87024,3551,9001,403הרימש3,2572,570901936ןוכתו הסדה3,1433,0414,0404,030םיסכ11,44110,91935050םיעוראו תוגיגח2,8972,8941,100200םיוש םיתורש5,1885,913950940ילכלכ חותיפ1,7842,0612,1902,245יוריע חוקיפ1,9572,2896621,821םיימוקמ םיתורש כ"הס49,53854,04112,09311,625תואצוהתוסכהתורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצהםיימוקמ םיתורש - םיתורש יפל םימולשתו םילובקת35\50
	םיטרפ2020 ביצקת2021 ביצקת2020 ביצקת2021 ביצקתךויח77,66485,37655,21861,163תוברת17,63915,2225,1886,290תואירב991485--החוור43,32344,44330,56030,017תד2,2002,200--הילע תטילק2,0162,1315821,198הביבסה תוכיא769-504-םייתכלממ םיתורש כ"הס144,603149,857            92,05298,668              תואצוהתוסכהתורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצהםייתכלממ םיתורש - םיתורש יפל םימולשתו םילובקת36/50
	םיטרפ2020 ביצקת2021 ביצקת2020 ביצקת2021 ביצקתםימ11,72314,60015,92220,338םיסכ--7070בויב5,3245,476--םילעפמ כ"הס17,04720,07615,99220,408תואצוהתוסכהתורדש תייריע2021 תשל ביצקתה תעצהםילעפמ - םיתורש יפל םימולשתו םילובקת37\50
	םיטרפ2020 ביצקת2021 ביצקת2020 ביצקת2021 ביצקתהיספ13,795                  14,432                   -                             -                             תיבירמ תוסכה-                            -20                          -                             (ןומימ אלל) הורא תוחה37,662                  44,881-                             -                             תודחוימ/פ"ח תוסכה/תואצוה593                       650370                        200                        היספ ירזחה-                            -560 
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	1 רפסב ןובשחןובשח םשתוליעפ 'סמתורשמ2021 ביצקת1611000110תושרה תלהנה 6110008.001,616,0121611001110השיאה דמעמ6110011.00259,7961611100110וינגסו תושרה שאר6111003.002,220,8601612000110תושרה תרקבמ6120001.50486,6601613000110תוריכזמ6130003.67485,5171613001110ל"כנמ תכשל6130013.00867,0031613002110םירעוצ טקייורפ6130001.00199,9921613003110ר"מנמ6130011.00300,0001613004110ילכלכ חותיפ6130011.00299,9701613100110רוביצה תוינפ6131001.0092,7221614000110תורבוד6140003.00579,9371615000110ןונגנמ6150003.00724,2701617000110ש"מעוי6170002.00786,919162100
	1 רפסב ןובשחןובשח םשתוליעפ 'סמתורשמ2021 ביצקתתורדש תייריע םדא חכ ןקת2021 ביצקת תעצה1811000110ךוניח תלהנימ8110008.801,700,7331811002110ינכט ךוניח8110025.00747,8801812100110ידוסי םדק ךוניח8121003.00536,9861812300110הבוח םורט םידלי ינג81220094.4512,471,2391812301110שדח קפוא8123006.35780,7961813210110האורה רפס תיב8132104.75567,7741813220110ינרות יעדמ רפס תיב8132202.00263,6191813230110םימקש רפס תיב8132302.00237,2771813240110ןיבר ליג רפס תיב8132402.00263,6361813270110ןולא םיעדמ רפס תיב8132702.00269,9221813280110שדח ינרות רפס תיב8132804.00480,683181
	1 רפסב ןובשחןובשח םשתוליעפ 'סמתורשמ2021 ביצקתתורדש תייריע םדא חכ ןקת2021 ביצקת תעצה1845114110 תכמות הביבס8451001.50162,3301846801110 תויולבגומ הליהקב םוקיש8468010.75108,3301847100110 רעונ םודיק8471001.00252,0611847110110 דתי תינכות8410000.5055,5461847111110 ץוצינ דתי8471000.5049,2791861000110הילע תטילק8610001.00150,0001869001110הליהקו הרבח8690000.50107,0861869006110 זקווק ילועל דחוימ טקייורפ8690061.14135,9661869007110 השנמ ינב טקייורפ8690071.0098,0641913200110 םימ תכרעמ9131004.00892,2871972000110בויב9720004.00895,7581996000310היסנפ996000104.
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	ביצקתה טוריפ
	ביצקתה טוריפ
	ביצקתה טוריפ


	תורדש תייריע2021 תנשל ביצקתה תעצההלועפו הקלחמ ,ףגא יפל ןיוממ ביצקת רפס סקדניארפסמףגא ףגא םש רפסמהקלחמ םשהקלחמרפסמתוליעפתוליעפ םש'סמ דומע1יללכ ףגא1יללכ111000הנונרא11יללכ ףגא1יללכ191000םינפ יקנעמ11יללכ ףגא1יללכ269000תונוש תוסנכה11יללכ ףגא1יללכ611000תושרה תלהנה11יללכ ףגא1יללכ611001השאה דמעמ21יללכ ףגא1יללכ611100וינגסו תושרה שאר21יללכ ףגא1יללכ612000תושרה רקבמ31יללכ ףגא1יללכ613000תוריכזמ31יללכ ףגא1יללכ613100ןיסולכא תושר41יללכ ףגא1יללכ615000שונא יבאשמ41יללכ ףגא1יללכ616200םידבוע דעו41יללכ ףגא1יללכ617000תויטפשמ51יללכ ףגא1יללכ621000רבזג תכשל51יללכ ףגא1יללכ621300תונובשח תלהנה61יללכ ףגא1יללכ621900הקיטס
	תורדש תייריע2021 תנשל ביצקתה תעצההלועפו הקלחמ ,ףגא יפל ןיוממ ביצקת רפס סקדניארפסמףגא ףגא םש רפסמהקלחמ םשהקלחמרפסמתוליעפתוליעפ םש'סמ דומע1יללכ ףגא1יללכ836300הליל אפור121יללכ ףגא1יללכ851000תיתד הצעומ121יללכ ףגא1יללכ859100הווצמ רב טקייורפ131יללכ ףגא1יללכ872000הביבסה תוכיא131יללכ ףגא1יללכ913000תודחוימ תוסנכה תואצוה131יללכ ףגא1יללכ994000תופדוע131יללכ ףגא1יללכ996000היסנפו םייוציפ131יללכ ףגא16םיעוריאו טרופס751000םיעוריאו טרופס141יללכ ףגא16םיעוריאו טרופס752000םיעורא141יללכ ףגא16םיעוריאו טרופס752001תיטסיגול151יללכ ףגא16םיעוריאו טרופס829300טרופס151יללכ ףגא16םיעוריאו טרופס829301סיפ םלוא151יללכ ףגא16םיעוריא
	תורדש תייריע2021 תנשל ביצקתה תעצההלועפו הקלחמ ,ףגא יפל ןיוממ ביצקת רפס סקדניארפסמףגא ףגא םש רפסמהקלחמ םשהקלחמרפסמתוליעפתוליעפ םש'סמ דומע8עפש5עפש742000תוכרדמו םיכרד298עפש5עפש743000תובוחר תרואת308עפש5עפש746000ןוניג308עפש5עפש746400בוחר טוהירו םינקתמ תקוזחת308עפש5עפש913100םימ תכרעמ318עפש5עפש972000בויב319ךוניח9ךוניח811000ךוניחה להנימ329ךוניח9ךוניח811002תיב קדב339ךוניח9ךוניח811100דלי לכל בשחמ339ךוניח9ךוניח811200יתלשממ ךוניח טקייורפ339ךוניח9ךוניח812100ידוסי םדק ךוניח להנמ349ךוניח9ךוניח812101תימואלה תינכתה349ךוניח9ךוניח812200ךרה ליגל הביטח -םידלי ינג359ךוניח9ךוניח812501י"נג-םינצינ טקייורפ369ךוניח9ךונ
	תורדש תייריע2021 תנשל ביצקתה תעצההלועפו הקלחמ ,ףגא יפל ןיוממ ביצקת רפס סקדניארפסמףגא ףגא םש רפסמהקלחמ םשהקלחמרפסמתוליעפתוליעפ םש'סמ דומע10החוור10החוור841000החוורה להנמ4610החוור10החוור841001תוינוגרא-םורד חותיפ4710החוור10החוור841002החוור םיש"חצו תויתנוכש תולהנמ4710החוור10החוור842200הקוצמב תוחפשמ4710החוור10החוור842203תוחפשמל עויס4710החוור10החוור842205בוחר ירד4810החוור10החוור842206תוכומ םישנ4810החוור10החוור842207המצוע יזכרמ4810החוור10החוור842401תומילאב לופיט יזכרמ4810החוור10החוור842403החפשמו טרפ-םורד חותיפ4810החוור10החוור843500םידליו םירוהב 
	תורדש תייריע2021 תנשל ביצקתה תעצההלועפו הקלחמ ,ףגא יפל ןיוממ ביצקת רפס סקדניארפסמףגא ףגא םש רפסמהקלחמ םשהקלחמרפסמתוליעפתוליעפ םש'סמ דומע10החוור10החוור845300רגפמל םיכמות םיתורש5710החוור10החוור846300הליהקב רוויעב לופיט5710החוור10החוור846302ותיב ינבו רוויע תכרדה5710החוור10החוור846401הדורי הייארל םינוכמ5810החוור10החוור846500תוימינפב םיכנ תקזחא5810החוור10החוור846501הנמוא.מב םיכנ תקזחא5810החוור10החוור846600ןגומ לעפמ5810החוור10החוור846601לבגומ דליל םוי תורגסמ5810החוור10החוור846602הקוסעת תוינכות5910החוור10החוור846702ימוקיש םוי ןועמל יוויל5910החוור10החוור8
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	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסיללכ ףגא     1יללכ     1הנונרא     111000םילובקת1111000121תיללכ הנונרא44,509,00045,456,500947,5001111100122הנונרא תוחנה37,760,00045,056,0007,296,0001111100123הנונראמ םירוטפ250,000250,00001197000912הנונרא יופיש קנעמ29,465,00030,649,0001,184,000םילובקת כ"הס111,984,000121,411,5009,427,500םימולשת1632000860הנונרא-ןומימ תוחנה348,000425,00077,0001995000860קוח יפ לע תוחנה37,412,00044,631,0007,219,0001995000861הנונראמ םירוטפ250,000250,0000םימולשת כ"הס(38,010,000)(4
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1611000511דוביכ הלהנה15,00015,00001611000512חוריא הלהנה10,00010,00001611000523םינוגריאב תורבח ימד הלהנה076,00076,0001611000534הינח 'צוה הלהנה50005001611000541ןופלט ריעה תלהנה100,000338,000238,0001611000542דיינ 'צוה הלהנה15,0002,00013,0001611000560תוידרשמ 'צוה-תושרה תלהנה10,00010,00001611000570ןוכימ-תושרה תלהנה30,00030,00001611000710תועסה הלהנה1,0001,00001611000741דויצ תרכשה-תושרה תלהנה03,0003,0001611000751וינלבק תודובע תושרה תלהנה10,00030,00020,00016110
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1611100544דיינ דויצ וינגסו ע"שאר5,00010,0005,0001611100560תוידרשמ 'צוה וינגסו ע'האר15,00015,00001611100570ןוכימ ויניגסו ע"הר1,00001,0001611100741דויצ  תרכשה - וינגסו ע"הר5,0005,00001611100760םיתוריש תוינק  'גסו ריעה שאר10,000010,0001611100780ונוש 'צוה 'גסו הצעומה שאר70,00050,00020,0001611100930ידוסי דויצ וינגסו ע"אר20,00020,00001611101536גניסיל *54,000054,0001611101537קלד *25,000025,0001611101539בכר צוה *2000200םימולשת כ"הס(2,635,700)(2,602,260)33,440וינגסו תושרה
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1613000780תונוש 'צוה תוריכזמ40,00030,00010,0001613000930ידוסי דויצ תוריכזמ1,00001,000םימולשת כ"הס(849,100)(923,517)(74,417)תוריכזמ     613000 כ"הס(849,100)(923,517)(74,417)ןיסולכא תושר     613100םימולשת1613100110תרוכשמ םושיר רוביצה תוינפ105,20092,72212,4781613100431למשח רוביצה תוינפ2,00002,0001613100541ןופלט רוביצה תוינפ1,50001,500םימולשת כ"הס(108,700)(92,722)15,978ןיסולכא תושר     613100 כ"הס(108,700)(92,722)15,978שונא יבאשמ     615000םימולשת1615000110תרוכשמ ןונגנמ68
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת כ"הס(625,000)(690,000)(65,000)םידבוע דעו     616200 כ"הס(625,000)(690,000)(65,000)תויטפשמ     617000םימולשת1617000110רכש תויטפשמ 'צוה783,500786,9193,4191617000440חוטיב יטפשמ ץעוי02,5002,5001617000521תומלתשה-מ"צעוי4,0004,00001617000522םינותיעו םירפס יטפשמ ץעוי1,0001,00001617000523רבח ימד1,0001,00001617000534תוינח תויטפשמ1001,0009001617000536גניסיל תויטפשמ54,00050,4003,6001617000537קלד תויטפשמ24,00024,000016170005396 שיבכ תויטפשמ2001,0008001617000542דיינ 'צוה יטפשמ ץעוי1
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסתונובשח תלהנה     621300םימולשת1621300560דרשמ יכרצ תונובשח תלהנה10,00010,00001621300570היצמוטוא-תונובשח תלהנה40,00045,0005,0001621300741הנוכמ.כש תונובשח תלהנה3,0004,0001,0001621300751תוינלבק 'בע ח'הנה1,100,0001,100,00001621300930ידוסי דויצ תשיכר ח'הנה3,0003,0000םימולשת כ"הס(1,156,000)(1,162,000)(6,000)תונובשח תלהנה     621300 כ"הס(1,156,000)(1,162,000)(6,000)הקיטסיגולו שכר להנמ     621900םימולשת1621900110תרוכשמ-הקפסאו שכר776,200765,37610,8241621900440חוטיב-שכר02
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1631000611םיקנב ילוקיע תלמע15,0005,00010,0001632000640ל'טבו ה'מ תיביר05005001632000650םיקפס תיביר500,000500,00001632000680מ.פ םירוגפ תיביר5,0005,0000םימולשת כ"הס(770,000)(860,500)(90,500)ןומימ תוסנכה/תואצוה     631000 כ"הס(750,000)(860,500)(110,500)תוולמ ןוערפ     648000םימולשת1649100691וטורב-ןרק תוולמ ןוערפ6,391,5546,913,311521,7571649100692תיביר תוולמ ןוערפ653,429483,084170,3451649100693וטורב-הדמצה תוולמ ןוערפ78,55438,67339,881םימולשת כ"הס(7,123,537)(7,435,0
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסץוח ירשק     754000 כ"הס(200,000)(200,000)0תוכימת םייללכ תודסומ     765000םימולשת1765000820חותיפל ןרק ביצקתב 'תשהתורדש1,075,0001,075,0000םימולשת כ"הס(1,075,000)(1,075,000)0תוכימת םייללכ תודסומ     765000 כ"הס(1,075,000)(1,075,000)0תושרל חוטיב     767000םימולשת1767000440תושרל ירטנמלא חוטיב900,0001,244,653344,6531767000441תימצע תופתתשה חוטב400,000500,000100,000םימולשת כ"הס(1,300,000)(1,744,653)(444,653)תושרל חוטיב     767000 כ"הס(1,300,000)(1,744,653)(444,653)םייצרא םיטקייורפ
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1772100731קלד כ"פחי018,00018,0001772100736גניסיל כ"פחי040,80040,8001772100741דויצ תרכשה כ'פחי1,5001,0005001772100752הישעת.א ןויקנ ק"פחי0480,000480,0001772100760הקוסעת תורשכה ק"פחי0120,000120,0001772101731קלד *20,000020,0001772101732בכר צוה *5,00005,0001772101733קלד *10,000010,0001772101734בכר צוה *50005001772101780תונוש כ"פחי140,000100,00040,0001772101781תואצוה םיקסע תלהנימ תמקההמקה240,000100,000140,000םימולשת כ"הס(1,184,000)(1,410,544)(226,544)ילכלכ חותיפל הדיחי  
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםילולהצ     822001םילובקת1322001490תוימצע תוסנכה םילולהצ4,00004,000םילובקת כ"הס4,0000(4,000)םימולשת1822001110תרוכשמ םילולהצ16,200016,2001822001431למשח םילולהצ30,00030,00001822001440הנבמ חוטיב םילולהצ4,00004,0001822001772םימ םילולהצ50050001822001780תונוש םילולהצ3,00003,000םימולשת כ"הס(53,700)(30,500)23,200םילולהצ     822001 כ"הס(49,700)(30,500)19,200לארשי רורד     822002םילובקת1322002980ןוכישה.מ לארשי רורד50,00050,0000םילובקת כ"הס50,00050,0000םימולשת1822002751תוברת 
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסס"נתמ     824100םימולשת1824000811תופתתשה ס"נתמ3,100,0001,700,0001,400,000םימולשת כ"הס(3,100,000)(1,700,000)1,400,000ס"נתמ     824100 כ"הס(3,100,000)(1,700,000)1,400,000תויח תועצמאב לופיט זכרמ     826300םימולשת1826300110תרוכשמ יחה תניפ176,200190,21514,0151826300431למשח יחה תניפ5,00005,0001826300441םייח חוטיב יח תניפ5,0005,5005001826300720םירמוח-יח תניפ5,0005,0000םימולשת כ"הס(191,200)(200,715)(9,515)תויח תועצמאב לופיט זכרמ     826300 כ"הס(191,200)(200,715)(9,515)תידוהי 
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1317601923ךוניחה.מ תשרומ טקייורפ200,000200,0000םילובקת כ"הס200,000200,0000םימולשת1817601780תיכוניח החוור / לארשי תשרומ200,000200,0000םימולשת כ"הס(200,000)(200,000)0לארשי תשרומ     827100 כ"הס000שפנה תואירב     832100םימולשת1832100110רכש-שפנה תואירבל הנחת212,300204,9897,3111832100431למשח שפנה תואירב8,0007,5005001832100440חוטיב שפנה תואירב2,00002,0001832100541שפנה תואירבל הנחת4,0005,5001,5001832100772םימ שפנה תואירב2,0003,0001,0001832100780תונוש שפנה תואירב2,0002,00
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסתיתד הצעומ     851000 כ"הס(2,100,000)(2,100,000)0הווצמ רב טקייורפ     859100םימולשת1859100780הוצמ רב טקייורפ100,000100,0000םימולשת כ"הס(100,000)(100,000)0הווצמ רב טקייורפ     859100 כ"הס(100,000)(100,000)0הביבסה תוכיא     872000םילובקת1372000990הביבסה תוכיא.מ הביבסה תוכיא504,0000504,000םילובקת כ"הס504,0000(504,000)םימולשת1872000110רכש הביבסה תוכיא536,3000536,3001872000751הזוח תוינלבק הביבסה תוכיא150,0000150,0001872000780תונוש הביבסה תוכיא50,000050,0001872000830הביבסה תוכיאל םירע
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת1996000310היסנפ תואצוה13,794,90014,432,035637,135םימולשת כ"הס(13,794,900)(14,432,035)(637,135)היסנפו םייוציפ     996000 כ"הס(13,234,900)(13,932,035)(697,135)19,892,528(13,700,043)6,192,48587,083,194(105,537,906)192,621,100179,668,100(98,777,391)80,890,709לכה ךסםימולשת ךסםילובקת ךסיללכ     1 ךסםיעוריאו טרופס     16םיעוריאו טרופס     751000םימולשת1751001110רכש טרופסו םיעוריא0488,425488,4251751001731קלד טרופסו םיעוריא021,00021,0001751001732בכר .חא טרופסו םיעוריא01,000
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1751000734ןארותיא תיטסיגול01,0001,0001751000736גניסיל הקיטסיגול060,00060,0001751000750רכש םדא חכ-הקיטסיגול100,000160,00060,0001751000930דויצ-תיטסיגול230,00080,000150,000םימולשת כ"הס(897,200)(926,175)(28,975)תיטסיגול     752001 כ"הס(897,200)(926,175)(28,975)טרופס     829300םילובקת1329301990טרופסהו תוברת דרשמ-טרופס600,000375,000225,000םילובקת כ"הס600,000375,000(225,000)םימולשת1829300110תרוכשמ טרופס728,600495,072233,5281829300420ץוח ינקתמ תקזחא טרופס050,00050,0001829300431ל
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1829302751תוינלבק-ןוידטצא132,000132,00001829302780תונוש -ןוידטצא40,00040,0000םימולשת כ"הס(249,000)(249,000)0ןוידטצא     829302 כ"הס(249,000)(249,000)0יניס לגרודכ שרגמ     829303םימולשת1829303433יוקינ ירמוח יניס שרגמ05,0005,0001829303450תפטוש הקזחא-יניס שרגמ10,000010,0001829303751תוינלבק-יניס שרגמ60,000060,000םימולשת כ"הס(70,000)(5,000)65,000יניס לגרודכ שרגמ     829303 כ"הס(70,000)(5,000)65,0002,090,529(2,104,400)(13,871)(5,467,672)(6,042,672)575,0001,700,000(7,153,80
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםילובקת1196007912םינפה.מ ןוטלשב םירעוצ טקיורפ180,0000180,000םילובקת כ"הס180,0000(180,000)םימולשת1613002110םירעוצ טקייורפ368,600199,992168,6081613002780תונוש םירעוצ טקייורפ120,0000120,000םימולשת כ"הס(488,600)(199,992)288,608ןוטלשב םירעוצ טקייורפ     613002 כ"הס(308,600)(199,992)108,608עדימ תוכרעמ להנמ     613003םילובקת1269003790תופתתשה-ישר ןרק100,0000100,000םילובקת כ"הס100,0000(100,000)םימולשת1613003110ר"מנמ רכש283,900300,00016,1001613003760םיתוריש תיינק ר"מנמ0180,000180,00
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1781000560תוידרשמ 'צוה - ינוריע חוקיפ2,0002,00001781000731קלד רזע יקוח לע חוקיפ054,00054,0001781000732םינוקית רזע יקוח לע חוקיפ02,0002,0001781000734ןרותיא רזע יקוח לע חוקיפ02,5002,5001781000736גניסיל רזע יקוח לע חוקיפ54,000114,60060,6001781000737קלד *20,000020,0001781000741מ"כש - ינוריע חוקיפ1,0001,00001781000780תונוש ינוריע חוקיפ20,00020,00001781002731קלד *12,000012,0001781002732בכר צוה *50005001781002736בכר צוה *24,000024,0001781003731בכר צוה *25,000025,0001781
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1614000560דרשמ יכרצ הצעומה רבוד3,0003,00001614000741מ"כש-הייריעה רבוד4,0004,00001614000750רזע יתורש060,00060,0001614000751תוינלבק 'בע - רבוד150,000150,00001614000780הצעומה שאר רבוד1,0001,00001614000781ריעה גותימ150,000100,00050,0001614000782םידחוימ םיטקיורפ הייריעה רבוד150,000150,0000םימולשת כ"הס(1,412,500)(1,457,637)(45,137)רבוד     614000 כ"הס(1,412,500)(1,457,637)(45,137)66,963(112,100)(45,137)(1,457,637)(1,457,637)00(1,412,500)(1,412,500)לכה ךסםימולשת ךסםילו
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1761000760תותומעמ70,00070,00001761000772הנונראו םימ ינוריע דקומ50050001761000780תונוש_106 דקומ10,0005,0005,000םימולשת כ"הס(1,587,600)(1,858,853)(271,253)ינוריע דקומ     761000 כ"הס(1,107,600)(1,138,853)(31,253)בשותל תורש     762000םילובקת1269000490תונוש תוסנכה20,00020,0000םילובקת כ"הס20,00020,0000םימולשת1762000110רכש בשותל תורש479,500599,897120,3971762000511דוביכ בשותל תורש5,0005,00001762000531קלד *20,000020,0001762000536גניסיל *40,000040,0001762000537קל
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת1721000110רכש ףרועה ףגא509,300120,306388,9941721000511דוביכ - ףרועה ףגא3,5002,0001,5001721000542דיינ ףרועה ףגא1,0001,00001721000560תוידרשמ ףרועה ףגא2,0001,0001,000םימולשת כ"הס(515,800)(124,306)391,494ףרועה ףגא     721000 כ"הס(515,800)(124,306)391,494391,4940391,494(124,306)(124,306)00(515,800)(515,800)לכה ךסםימולשת ךסםילובקת ךסףרועה     13 ךס0(124,306)(124,306)(515,800)(515,800)0ףרועה     5 ךסםילובקת ךסםימולשת ךסלכה ךס391,4940391,494ןוחטב     6ןוחטב     7
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסיחרזא רמשמ     722100םילובקת1222100912םינפה.מ-יחרזא רמשמ5,00005,000םילובקת כ"הס5,0000(5,000)םימולשת1722100431למשח ז'אשמ4,0005,2001,2001722100440חוטיב-יחרזא רמשמ1,00001,0001722100541ןופלט יחרזא רמשמ1,0008002001722100780תונוש 'צוה יחרזא רמשמ10,0008,0002,000םימולשת כ"הס(16,000)(14,000)2,000יחרזא רמשמ     722100 כ"הס(11,000)(14,000)(3,000)אגה     723000םימולשת1723000110רכש-א'גה685,300479,364205,9361723000431למשח א'גה40,000040,0001723000440חוטיב א'גה30,00035,000
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת כ"הס(259,400)(306,291)(46,891)חספ חלמ     726100 כ"הס(259,400)(306,291)(46,891)צ"שבר     727000םילובקת1227000990ןוחטיבה.מ ףרועה דוקיפ200,000235,00035,000םילובקת כ"הס200,000235,00035,000םימולשת1727000110ףרועה ףגא להנמ רכש306,000329,65223,6521727000542דיינ ףרועה דוקיפ06006001727000543רפיב ףרועה דוקיפ20,00020,00001727000560תוידרשמ 'מוה-ףרועה דוקיפ1,0005005001727000731קלד צ"שבר20,00018,0002,0001727000732םינוקית צ"שבר15,0003,00012,0001727000733טסטו חוטיב צ"
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסךוניח תומילא אלל ריע     722021םילובקת1222021990ינפ ןוחטב-ךוניח-תומילא אלל ריע524,0760524,076םילובקת כ"הס524,0760(524,076)םימולשת1722021750א"כ-ךוניח-תומילא אלל ריע616,5600616,560םימולשת כ"הס(616,560)0616,560ךוניח תומילא אלל ריע     722021 כ"הס(92,484)092,484הליהק-תומילא אלל ריע     722023םילובקת1222023990ןוחטב-הליהק-תומילא אלל ריעינפ33,235033,235םילובקת כ"הס33,2350(33,235)םימולשת1722023760םיתורש תשיכר- תומילא אלל ריע39,101039,101םימולשת כ"הס(39,101)039,101הליהק-תומילא אלל ריע     722
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1,266,316(1,216,635)49,681(99,129)(793,383)694,254695,861(844,671)(148,810)לכה ךסםימולשת ךסםילובקת ךסתומילא אלל ריע     11 ךס2,332,254(4,009,163)(1,676,909)(2,900,010)(4,027,871)1,127,861ןוחטב     6 ךסםילובקת ךסםימולשת ךסלכה ךס2,936,761(1,713,660)1,223,101הסדנה     7הסדנה     4ריעה סדנהמ     731000םילובקת1231000290םיזרכימ30,00030,0000םילובקת כ"הס30,00030,0000םימולשת1731000110תרוכשמ תושרה סדנהמ דרשמ1,759,8001,798,50938,7091731000431למשח הסדנה25,00010,00015,000173
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס17310017801011,00001,000םימולשת כ"הס(2,276,800)(2,226,909)49,891ריעה סדנהמ     731000 כ"הס(2,246,800)(2,196,909)49,891ריע ןונכת     732000םילובקת1233100230הינב תרגא3,500,0003,500,0000םילובקת כ"הס3,500,0003,500,0000םימולשת1732100950ןונכת-הסדנה150,000150,0000םימולשת כ"הס(150,000)(150,000)0ריע ןונכת     732000 כ"הס3,350,0003,350,0000ריע ןיינבל הדעו     733400םילובקת1233400290יינב תדעו - הדימ קית רובע הרגא60,00050,00010,0001233400912םינפה.מ-ריעה ןיינב תדעו-הסדנה450,000
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסעפש     5עפש להנמ     711000םימולשת1711000110תרוכשמ עפש להנימ972,700894,17978,5211711000431למשח ע"פש6,0006,00001711000433יוקינ .ח עפש6,0006,00001711000440חוטיב ע"פש10,000010,0001711000511דוביכ ע'פש8,00010,0002,0001711000535רוכש בכר ע"פש להנמ 25,000025,0001711000536גניסיל עפש להנמ56,40057,6001,2001711000537קלד עפש להנמ24,00024,000017110005396 שיבכ ע"פש להנמ40040001711000541ןופלט ע'פש להנמ80008001711000542דיינ 'צוה ע"פש3,0003,00001711000543תרושקת 'צוה ע"פש
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1712300752תיתיב - הפשא ףוסיא300,0000300,0001712301751םזג - הפשא רועבו.א1,700,0002,300,000600,0001712301752םזג - הפשא ףוסיא300,0000300,0001712302751הנמטה - הפשא רועבו.א2,400,0004,500,0002,100,000םימולשת כ"הס(8,700,000)(12,400,000)(3,700,000)הפשא רועבו ףוסיא     712300 כ"הס(8,600,000)(12,350,000)(3,750,000)האורבת     713200םילובקת1213200490םיבשותמ 'נכה - האורבת יעגפמ10,000010,0001213300290קסעל ןוישר25,000025,000םילובקת כ"הס35,0000(35,000)םימולשת1713200110
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1714200772םימ ירנירטו חוקיפ4,0005,0001,0001714200780תונוש ירנירטו חוקיפ01,0001,000םימולשת כ"הס(2,592,200)(2,276,373)315,827ירנירטו חוקיפ     714200 כ"הס(827,200)(923,373)(96,173)םיקיזמ תרבדה     715300םימולשת1715300110תרוכשמ הרבדה266,600394,039127,4391715300542דיינ 'צוה הרבדה5006001001715300720םירמוח-םיקיזמ תרבדה40,00050,00010,0001715300731קלד םיקיזמ תרבדה10,00010,00001715300733יושירו חוטיב םיקיזמ תרבדה12,000012,0001715300734קולייקס/ןרותיא םיקיזמ תרבדה1,0006004001715300736ג
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת כ"הס(1,303,800)(891,118)412,682תוכרדמו םיכרד     742000 כ"הס(1,303,800)(891,118)412,682תובוחר תרואת     743000םימולשת1743000110תרוכשמ תובוחר תרואת445,600166,436279,1641743000431למשח תובוחר רואמ800,000850,00050,0001743000542דיינ 'צוה תובוחר תרואת2,0001,0001,0001743000720םירמוח תובוחר תרואת50,000100,00050,0001743000731קלד למשח06,0006,0001743000732םינוקית למשח01,0001,0001743000733חוטיבו טסט למשח010,00010,0001743000734ןארותיא למשח04004001743000751ןלב
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1746400110רכש155,800201,66345,863םימולשת כ"הס(155,800)(201,663)(45,863)בוחר טוהירו םינקתמ תקוזחת     746400 כ"הס(155,800)(201,663)(45,863)םימ תכרעמ     913100םילובקת1413100210תפטוש הכירצ םימ תורגא15,772,00020,238,0004,466,0001413200490םימ ידמ תנקתה150,000100,00050,000םילובקת כ"הס15,922,00020,338,0004,416,000םימולשת1913100720םירמוח-םימ תשר תקזחאו לועפת20,00020,00001913100772רוקמ-םימ תשר תקזחאו לועפת10,500,00013,473,0002,973,0001913200110תרוכשמ םימ תכרעמ961,50089
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסבויב     972000 כ"הס(5,323,900)(5,476,458)(152,558)7,610,307(10,965,586)(3,355,279)(32,598,879)(54,339,879)21,741,00017,922,000(47,165,600)(29,243,600)לכה ךסםימולשת ךסםילובקת ךסעפש     5 ךס21,741,000(54,339,879)(32,598,879)(29,243,600)(47,165,600)17,922,000עפש     8 ךסםילובקת ךסםימולשת ךסלכה ךס7,610,307(10,965,586)(3,355,279)ךוניח     9ךוניח     9ךוניחה להנימ     811000םימולשת1811000110תרוכשמ ךוניח להנימ1,942,4001,700,733241,6671811000421םינבמ תקוזחת ךוניח להנימ2,0000
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1811000752תוינלבק.ע ךוניח להנמ80,000080,0001811000760םיתורש תיינק ךוניח להנימ10,000010,0001811000772םיבצקותמ ךוניח ףגא10,0007,5002,5001811000780תונוש ךוניחה להנמ100,000100,00001811000781הרומה םוי ךוניח להנימ50,000300,000250,0001811000930ידוסי דויצ ךוניח להנמ20,00020,00001811001110רכש ךוניח537,8000537,8001811001731קלד *12,000012,0001811001734בכר צוה *1,00001,0001811001736גניסיל *66,000066,000םימולשת כ"הס(3,241,200)(2,543,933)697,267ךוניחה להנימ     811000 כ"הס(3,241,200)(
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1317005922ינרות יעדמ מ"חרפ86,06186,06101317006922שדח ינרות מ"חרפ186,588186,58801317007922יללכ ףיקמ מ"חרפ245,115245,11501317008922יתד ףיקמ מ"חרפ199,840199,84001317009922רדה מ"חרפ28,99928,99901317010922םידלי ינג מ"חרפ999,967999,96701317011922הרותה ידוסי מ"חרפ85,71785,71701317012922רתסא תרטע מ"חרפ51,11451,11401317013922יאמצע ךוניח םידלי ינג מ"חרפ121,786121,78601317014922הכרב תריש מ"חרפ32,30032,30001317020922הגפה מ"חרפ300,000300,0000םילובקת כ"הס3,509,2493,509,2490
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםילובקת1312102920ם-י-ךוניח תימואלה.תה ןגב ע"פש60,00060,00001312103920ם-י-ךוניח תימואלה.תה ן"געמ235,000235,00001312104920ם-י-ךוניח תימואל.ת הוולש ירדח89,40089,4000םילובקת כ"הס384,400384,4000םימולשת1812102750עפש תימואל תינכת60,00060,00001812103750ןגעמ תימואל תינכת235,000235,00001812104750הוולש ירדח תימואל תינכת89,40089,4000םימולשת כ"הס(384,400)(384,400)0תימואלה תינכתה     812101 כ"הס000ךרה ליגל הביטח -םידלי ינג     812200םילובקת1312200410םירוה 'שת הבוח םידלי ינג500,000642,600142,600
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1812200781הרשעה םינג תורצח גורדיש0150,000150,0001812200783תוגיגח תואצוה םידלי ינג50,00045,0005,0001812200786םינגזמל םיפלח-םידלי ינג35,000035,0001812200930ידוסי דויצ םידלי ינג100,000100,00001812300110רוכשמ הבוח םורט םידלי ינג9,791,30012,471,2392,679,9391812300440חוטיב הבוח םורט  ינג15,000015,0001812300760הבוח םדק-הנידמ 'ע תוננג5,436,0005,953,687517,6871812300772םימ_הבוח.ט םידלי ינג5,00005,0001812301110רכש - שדח קפוא856,900780,79676,104םימולשת כ"הס(24,419,150)(25,759,483)(
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת כ"הס(246,164)(235,273)10,891תולעמ ס"יב     813201 כ"הס(78,096)(229,736)(151,640)הכרב תריש     813202םימולשת1813202431למשח הכרב תריש10,000010,0001813202772םימ הכרב תריש10,000010,000םימולשת כ"הס(20,000)020,000הכרב תריש     813202 כ"הס(20,000)020,000האורה     813210םילובקת1313210410ברק ןרק ה"אורה ס"יב39,33660,98421,6481313210420תוישיא.ת האורה8,76113,5834,8221313210491םימ האורה21,24322,4841,2411313210920האורה ס'יב תוסנכה407,000483,42576,425םילובקת כ"הס476,34
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1813220781ברק ןרק-ינרות.מ ס"יב71,43067,1004,3301813220785דימלת לס ינרות יעדמ ס"יב160,712181,54520,833םימולשת כ"הס(693,983)(877,105)(183,122)ינרות יעדמ     813220 כ"הס(274,950)(342,431)(67,481)םימקש     813230םילובקת1313230420תוישיא.ת םימקש10,76015,6564,8961313230491םימ םימקש14,54125,91511,3741313230920םימקש סיב תוסנכה471,000530,66759,667םילובקת כ"הס496,301572,23875,937םימולשת1813230110תרוכשמ םימקש סיב221,800237,27715,4771813230431למשח םימקש ס'ב25,00025,00001813230
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםילובקת כ"הס11,48615,6164,130םימולשת1813260431למשח-הרותה ידוסי ס"יב91,000107,00016,0001813260440חוטיב הרותה ידוסי16,5006,27210,2281813260772םימ הרותה ידוסי ס"היב40,00056,98516,9851813260780תונוש הרותה ידוסי10,00010,00001813260785דימלת לס הרותה ידוסי40,00076,18936,189םימולשת כ"הס(197,500)(256,446)(58,946)הרותה ידוסי     813260 כ"הס(186,014)(240,830)(54,816)ןולא     813270םילובקת1313270420תוישיא.ת ןולא10,64413,4952,8511313270491םימ ןולא12,87722,3889,5111313270920ךוניח
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1813280782הלכה שדח ינרות ס"יב024,95824,9581813280785דימלת לס שדח ינרות ס"יב439,280466,66027,380םימולשת כ"הס(1,614,521)(1,909,803)(295,282)שדח ינרות     813280 כ"הס(512,084)(564,170)(52,086)תיכוניח תינודעומ     813290םילובקת1313299920ךוניח תוינודעומ270,000262,2407,760םילובקת כ"הס270,000262,240(7,760)םימולשת1813299760ךוניח תוינודעומ270,000262,2407,760םימולשת כ"הס(270,000)(262,240)7,760תיכוניח תינודעומ     813290 כ"הס000דחוימ ךוניח     813300םילובקת1313300790ץוח ידימלת תרגא32
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת כ"הס(5,443,600)(6,322,613)(879,013)תועייסו םיכנוח     813310 כ"הס(1,952,600)(2,231,465)(278,865)רדה     813330םילובקת1313330920ךוניחה.מ רדה ףזיש ס'ב921,000990,00069,0001313331920ךוניחה.מ הנזה רדה ס"יב123,000105,15217,8481313332920ןויקנ - ףקה יתורש רדה ס"יב13,14013,14001313334920תושפוח רדה ס"יב177,500165,22512,275םילובקת כ"הס1,234,6401,273,51738,877םימולשת1813330110רכש ףזיש רדה ס"יב1,141,4001,404,305262,9051813330431למשח רדה ס"היב16,00020,0004,0001813330
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסתיאלקח הווח     813700םילובקת1313700920ךוניחה.מ תיאלקח הווח070,00070,000םילובקת כ"הס070,00070,000םימולשת1813700110רכד תיאלקח הווח0105,000105,0001813700720םירמוח תיאלקח הווח050,00050,0001813700740יאלקח דויצ תיאלקח הווח050,00050,000םימולשת כ"הס0(205,000)(205,000)תיאלקח הווח     813700 כ"הס0(135,000)(135,000)יללכ ףיקמ     815730םילובקת1315730790תודסומ יללכ.מ1,080,000911,200168,800םילובקת כ"הס1,080,000911,200(168,800)םימולשת1815730110רכש םירומ-יללכ.מ ס"יב1,304,000971,95333
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1817100752הרימש םיחוויד תכרעמ031,60031,600םימולשת כ"הס(2,232,000)(2,799,918)(567,918)ךוניח תודסומ תחטבא     817100 כ"הס(427,000)(1,056,903)(629,903)יגולוכיספ תורש     817300םילובקת1317300920יגולוכיספ תורש תוסנכה1,431,000947,182483,818םילובקת כ"הס1,431,000947,182(483,818)םימולשת1817300110תרוכשמ-יגולוכיספ תורש1,609,0001,417,224191,7761817300521תויומלתשה-'כיספ תוריש10,00020,00010,0001817300523רבח ימד י"פש1,5001,50001817300541ןופלט 'לוכיספ תורש80080001817300560רשמ יכרוצ יגולוכיס
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת1817700110תרוכשמ םיסבק791,400765,16526,2351817700521תיומלתשה - םיסבק20,00013,0007,0001817700780תונוש - םיסבק50,00020,00030,0001817701780ענמ טקייורפ תוכנוח050,00050,0001817701781לודג חא טקייורפ תוכנוח040,00040,000םימולשת כ"הס(861,400)(888,165)(26,765)םיסבק     817700 כ"הס(357,400)(313,495)43,905תועסה     817800םילובקת1317801920ךוניחה.מ ליגר ךוניח תועסה3,715,7482,875,973839,7751317802920וניחה.מ דחוימ ךוניח תועסה3,416,9052,798,460618,4451317803920ךוניחה.מ םירומ ת
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת כ"הס(2,000,000)(2,161,206)(161,206)ךוניח תודסומ הנזה     817930 כ"הס(500,000)(216,120)283,880םיכרדב תוחיטב     819000םימולשת1819000110רכש - םיכרדב תוחיטב163,700160,7252,975םימולשת כ"הס(163,700)(160,725)2,975םיכרדב תוחיטב     819000 כ"הס(163,700)(160,725)2,975םייתליהק םייעדמ םייכוניח םיטקייורפ     819001םייתביבסוםילובקת1319001920ךוניחב םייצרא.פ250,000250,00001319001921ילשורי-ךוניחב םייצרא םיטקייורפ3,100,0003,100,00001319002920הנורוק הנייגה0378,000378,0001319003920הנורוק ךוניח ירזע02,372
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסןוכיסב רעונ-רעונ םודיקל הדיחי     828102 כ"הס(1,106,500)(1,166,134)(59,634)16,528,958(18,356,556)(1,827,598)(24,380,281)(85,539,555)61,159,27455,337,228(77,889,911)(22,552,683)לכה ךסםימולשת ךסםילובקת ךסךוניח     9 ךס61,159,274(85,539,555)(24,380,281)(22,552,683)(77,889,911)55,337,228ךוניח     9 ךסםילובקת ךסםימולשת ךסלכה ךס16,528,958(18,356,556)(1,827,598)החוור     10החוור     10החוורה להנמ     841000םילובקת1341000490תוימצע החוור6,00006,0001341000930ח"של הקלחמה יד
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת כ"הס(8,771,200)(9,725,272)(954,072)החוורה להנמ     841000 כ"הס(3,107,925)(3,607,802)(499,877)תוינוגרא-םורד חותיפ     841001םילובקת1341001930החוורה.מ-תוינוגרא םורד חותפ180,000180,0000םילובקת כ"הס180,000180,0000םימולשת1841001780תוינוגרא תואצוה םורד חותפ180,000180,0000םימולשת כ"הס(180,000)(180,000)0תוינוגרא-םורד חותיפ     841001 כ"הס000החוור םיש"חצו תויתנוכש תולהנמ     841002םילובקת1341002930החוורה דרשמ-םיש"חצו תולהנמ800,000250,0001,050,000םילובקת כ"הס80
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת1842203840םהידליו תוחפשמל עויס100,0000100,000םימולשת כ"הס(100,000)0100,000תוחפשמל עויס     842203 כ"הס(25,000)025,000בוחר ירד     842205םילובקת1342205930בוחר ירד75,00075,0000םילובקת כ"הס75,00075,0000םימולשת1842205840בוחר ירד100,000100,0000םימולשת כ"הס(100,000)(100,000)0בוחר ירד     842205 כ"הס(25,000)(25,000)0תוכומ םישנ     842206םילובקת1342206930החוורה.מ-תוכומ םישנל טלקמ63,69363,6930םילובקת כ"הס63,69363,6930םימולשת1842206840החוורה.מ - תוכומ םישנל טלקמ84,92484
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1342403930החוורה200,000502,280302,280םילובקת כ"הס200,000502,280302,280םימולשת1842403780תונוש-החפשמו טרפ םורד חותפ200,000502,280302,2801842403840החפשמו טרפ םורד חותיפ60,000060,000םימולשת כ"הס(260,000)(502,280)(242,280)החפשמו טרפ-םורד חותיפ     842403 כ"הס(60,000)060,000םידליו םירוהב לופיט     843500םילובקת1343500930םידלי םירוה יזכרמ543,600566,10022,500םילובקת כ"הס543,600566,10022,500םימולשת1843500840םידלי-םירוה יזכרמ724,800754,80030,000םימולשת כ"הס(724,800)(754,800)(30
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת1843503760םיתוריש.ק םירוה.ק תריצי45,00042,0003,0001843503840םידלי-םירוה רשק תריצי13,99221,8887,896םימולשת כ"הס(58,992)(63,888)(4,896)םידלי םירוה רשק תריצי     843503 כ"הס(16,098)(11,108)4,990הנמוא תוחפשמב לופיט     843505םילובקת1343505930ה"שמ הנמוא תוחפשמ187,500214,47926,979םילובקת כ"הס187,500214,47926,979םימולשת1843505840ה"שמ הנמוא תוחפשמ250,000285,97235,972םימולשת כ"הס(250,000)(285,972)(35,972)הנמוא תוחפשמב לופיט     843505 כ"הס(62,500)(71,493)(8,993)טדימש - 
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1843510840רעונו דלי םורד חותפ70,38070,3800םימולשת כ"הס(238,380)(148,605)89,775רעונו דלי םורד חותיפ     843510 כ"הס000תידוחי.ת תימואל.ת     843512םילובקת1343512930תוידוחיי .ת תימואל .ת139,4460139,446םילובקת כ"הס139,4460(139,446)םימולשת1843512110רכש תידוחי.ת תימואל.ת0126,177126,177םימולשת כ"הס0(126,177)(126,177)תידוחי.ת תימואל.ת     843512 כ"הס139,446(126,177)(265,623)תוימינפב םידלי     843800םילובקת1343800490תוימינפב םידלי תקזחא80,00080,00001343800930החוורה.מ-תוימינפב םידלי2,5
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםילובקת1344300490קוה-תונועמב םינקז תקזחא190,34473,272117,0721344300930קיתו חרזאל ןושפונ532,242639,228106,986םילובקת כ"הס722,586712,500(10,086)םימולשת1844300840קיתו חרזאל ןושפונ900,000950,00050,000םימולשת כ"הס(900,000)(950,000)(50,000)תונועמב םינקז תקזחה     844300 כ"הס(177,414)(237,500)(60,086)םישישק ןודעומ     844323םילובקת1344400490תוימצע - םינקזל ןודעומ80,000080,0001344400930קיתו חרזא םינודעומ150,000150,0000םילובקת כ"הס230,000150,000(80,000)םימולשת184440
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסתוספורטופא     844402 כ"הס000תכמות הנוכש     844406םילובקת1344406930תכמות הנוכש61,50060,4801,020םילובקת כ"הס61,50060,480(1,020)םימולשת1844406840תכמות הנוכש82,00080,6401,360םימולשת כ"הס(82,000)(80,640)1,360תכמות הנוכש     844406 כ"הס(20,500)(20,160)340ןוכיסב קיתוה חרזאב לופיט     844407םילובקת1344407930ןוכיסב קיתו.אב לופט20,00015,0005,000םילובקת כ"הס20,00015,000(5,000)םימולשת1844407780תונוש םישישק תוליעפ26,66620,0006,666םימולשת כ"הס(26,666)(20,000)6,666ןוכיסב קיתוה חרזאב לופ
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעס1344411930האוש ילוצינל םיתוריש127,000105,10621,894םילובקת כ"הס157,000135,106(21,894)םימולשת1844410840החוורה.מ האוש ילוצינל עויס30,00030,00001844411110רכש - האוש ילוצינל םיתורש47,00052,9755,9751844411780האוש ילוצינל םיתוריש52,00052,0000םימולשת כ"הס(129,000)(134,975)(5,975)האוש ילוצינל תפומ     844410 כ"הס28,000131(27,869)םיאלמיגל ןווכה זכרמ     844412םימולשת1844412760םיאלמיגל ןווכה זכרמ75,00090,00015,000םימולשת כ"הס(75,000)(90,000)(15,000)םיאלמיגל ןווכה זכרמ     844412 כ"הס(7
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת1845100840םזיטוא םע םירגובל םינודעומ1,040,4001,049,9769,5761845101840ה"שמ תונועמב רודיס5,281,1045,961,084679,9801845103840םיטסיטואב הכימת321,600216,000105,600םימולשת כ"הס(6,643,104)(7,227,060)(583,956)ה"שמ תונועמב רודיס     845100 כ"הס(1,660,776)(1,806,765)(145,989)םיטסיטואל םישפונ     845104םילובקת1345104930תונטייקו םינושפונ17,8162,68215,134םילובקת כ"הס17,8162,682(15,134)םימולשת1845104840תונטייקו םינושפונ23,7543,57620,178םימולשת כ"הס(23,754)(3,576)20,178םיטסיטואל םישפ
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסה"שמ םורד חותפ     845111םילובקת1345111930החוורה.מ ה"שמ םורד חותפ30,00030,0000םילובקת כ"הס30,00030,0000םימולשת1845111760םיתורש תשיכר ה"שמ םורד חותפ30,00030,0000םימולשת כ"הס(30,000)(30,000)0ה"שמ םורד חותפ     845111 כ"הס000תרגסמב םיטסיטוא תקזחה     845113םילובקת1345113930תורגסמב םיטסיטוא תקזחה137,95245,00092,952םילובקת כ"הס137,95245,000(92,952)םימולשת1845113840תורגסמב םיטסיטוא תקזחה137,95260,00077,952םימולשת כ"הס(137,952)(60,000)77,952תרגסמב םיטסיטוא תקזחה     845113 כ"
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסםימולשת1845202840ה"שמ ילופיט םוי.מ1,087,6441,155,19267,548םימולשת כ"הס(1,087,644)(1,155,192)(67,548)ילופיט ןועמב םירגפמ     845202 כ"הס(251,911)(288,723)(36,812)ם"יישעמ     845203םילובקת1345203490ם"ישעמ20,00022,6972,6971345203930ם"ישעמ240,294237,8442,450םילובקת כ"הס260,294260,541247םימולשת1845203840ם"ישעמ340,392347,3886,996םימולשת כ"הס(340,392)(347,388)(6,996)ם"יישעמ     845203 כ"הס(80,098)(86,847)(6,749)רגפמל םיכמות םיתורש     845300םילובקת1345300930רגפמל םייתליהק םיתו
	תורדש תייריע2021 ביצקת תעצה(ח"ש)רשואמ ביצקת2020ביצקת תעצה2021יונישףיעס םשיביצקת ףיעסותיב ינבו רוויע תכרדה     846302 כ"הס(2,500)(1,250)1,250הדורי הייארל םינוכמ     846401םילובקת1346401930ןודעומו הקוסעת ילעפמ102,0600102,060םילובקת כ"הס102,0600(102,060)םימולשת1846401840ןודעומו הקוסעת ילעפמ136,0800136,080םימולשת כ"הס(136,080)0136,080הדורי הייארל םינוכמ     846401 כ"הס(34,020)034,020תוימינפב םיכנ תקזחא     846500םילובקת1346500930תוימינפב םיכנ 'זחא832,2691,307,867475,598םילובקת כ"הס832,2691,307,867475,598םימולשת1846500840תוימינפב םיכנ תקזחא1,108,3581,743,823635,4
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