
סכומים באלפים- ספר תקציב לפי מחלקות 

2020משרות 2020טיוטת תקציב 2019תקציב מעודכן 2018ביצוע שם סעיף תקציביסעיף תקציביהוצאות/הכנסות2רמה מחלקה1רמה 

1,658,600833,000796,0001,000שכר1611100110תשלומים2לשכת ראש העיר1001

52,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1611100120תשלומים2לשכת ראש העיר1001

120,300-0-0-0אחזקת רכב1611100121תשלומים2לשכת ראש העיר1001

48,600-0-0-0תשלומים שונים1611100122תשלומים2לשכת ראש העיר1001

121,900-0-0-0מס שכר1611100152תשלומים2לשכת ראש העיר1001

0845,000-0-0-פיצויים1611100320תשלומים2לשכת ראש העיר1001

20,40015,00015,000-0כיבוד1611100511תשלומים2לשכת ראש העיר1001

15,70022,00022,000-0החזר מתנות1611100514תשלומים2לשכת ראש העיר1001

3,0006,0006,000-0השתלמויות1611100521תשלומים2לשכת ראש העיר1001

3,2006,0006,000-0ספרות מקצועית1611100522תשלומים2לשכת ראש העיר1001

03,0003,000-0-דמי חבר1611100523תשלומים2לשכת ראש העיר1001

1,0001,000-0-0טלפון1611100540תשלומים2לשכת ראש העיר1001

13,5002,000-0-0נייד1611100543תשלומים2לשכת ראש העיר1001

2,4003,0003,000-0הוצאות משרדיות1611100560תשלומים2לשכת ראש העיר1001

6,90015,00015,000-0רכישת ציוד1611100743תשלומים2לשכת ראש העיר1001

14,50020,00020,000-0שונות1611100780תשלומים2לשכת ראש העיר1001

166,400782,000785,0002,000שכר1613000110תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

5,700-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1613000120תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

33,100-0-0-0אחזקת רכב1613000121תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

9,900-0-0-0תשלומים שונים1613000122תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

14,400-0-0-0מס שכר1613000152תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

6,4003,00010,000-0השתלמויות1613000521תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

5004,00010,000-0ספרות מקצועית1613000522תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

1,6002,0002,000-0דמי חבר1613000523תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

3,6001,000-0-0ניידים1613000543תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

3,0004,00010,000-0הוצאות משרדיות1613000560תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

1,3002,0001,000-0צילום מסמכים1613000563תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

19,20020,00010,000-0רכישת ציוד1613000743תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

10,20060,00020,000-0יועץ אירגוני1613000750תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

0192,00020,000-0-ת"תעמ1613000751תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

29,30030,00030,000-0ישיבה הנהלה ומליאה1613000780תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

5,30030,000100,000-0שונות1613000781תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

0150,0002,000,000-0-רזרבה1613000960תשלומים2ל"לשכת מנכ1002

01,812,0001,730,0004,000-שכר1611200110תשלומים2סגני ראש עיר1003

015,00015,000-0-השתתפות במתנות1611200514תשלומים2סגני ראש עיר1003

06,0006,000-0-השתלמויות1611200521תשלומים2סגני ראש עיר1003

03,0003,000-0-דמי חבר1611200523תשלומים2סגני ראש עיר1003

02,000-0-0-נייד1611200543תשלומים2סגני ראש עיר1003

075,00025,000-0-תרבות ציונית1611200750תשלומים2סגני ראש עיר1003

1,276,4001,667,0001,700,0009,500שכר1615000110תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

57,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1615000120תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

93,500-0-0-0אחזקת רכב1615000121תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

83,500-0-0-0תשלומים שונים1615000122תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

36,900-0-0-0שעות נוספות1615000130תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

98,200-0-0-0מס שכר1615000152תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

8,900-0-0-0עובדים ללא תקן1615000210תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

83,600-0-0-0כיבוד לכלל העיריה1615000511תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004



015,00030,000-0-מתנות לפורשים1615000514תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

21,50013,00020,000-0השתלמויות1615000521תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

02,0002,000-0-ספרות מקצועית1615000522תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

1,3002,0002,000-0דמי חבר1615000523תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

560,400580,000650,000-0עמותות מקצועית1615000524תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

030,00050,000-0-ליסינג1615000530תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

08,00015,000-0-דלק ושמנים1615000531תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

700-0-0-0נייד1615000543תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

20,200-015,000-0דואר1615000545תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

90,20060,000100,000-0פרסום1615000550תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

7,2008,00010,000-0הוצאות משרדיות1615000560תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

367,500295,000331,000-0מערכות מידע שוטף1615000571תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

15,20016,0005,000-0ארכוב תלושי שכר1615000573תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

3,1006,0002,000-0אבחון עובדים1615000583תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

5002,0002,000-0רכישת ציוד1615000743תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

86,90030,000-0-0שירותי כח אדם1615000753תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

021,00030,000-0-הדרכות וסדנאות עובדים1615000754תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

0-030,000-0-השתתפות בית הדין למשמעת1615000755תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

0-010,000-0-נהלים1615000757תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

0-040,000-0-ביקורת שכר1615000758תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

28,90020,00020,000-0שונות1615000780תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

979,900780,000860,000-0תלושי שי עובדים1615000781תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

34,30084,000100,000-0פעילויות משאבי אנוש1615000782תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

160,900160,000200,000-0פסח/ש'רה-הרמת כוסית1615000783תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

7,000-0-0-0שרותי רפואה-שחל1615000784תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

025,00025,000-0-קרן עזרה לעובד1615000786תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

060,00010,000-0-ארועי חגים1615000787תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

034,00034,000-0-השתתפות בתקציב ועד עובדים1615000788תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

075,00075,000-0-יום המשפחה1615000789תשלומים2מינהל משאבי אנוש1004

0-0-02,000-שכר1913000110תשלומים2עובדי מים1006

434,300771,000711,0002,000שכר1612000110תשלומים2מבקר1007

5,600-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1612000120תשלומים2מבקר1007

37,500-0-0-0אחזקת רכב1612000121תשלומים2מבקר1007

15,600-0-0-0תשלומים שונים1612000122תשלומים2מבקר1007

30,200-0-0-0מס שכר1612000152תשלומים2מבקר1007

4007,0007,000-0השתלמויות1612000521תשלומים2מבקר1007

5001,0001,000-0ספרות מקצועית1612000522תשלומים2מבקר1007

1,2002,0002,000-0דמי חבר1612000523תשלומים2מבקר1007

5001,000-0-0נייד1612000543תשלומים2מבקר1007

01,0001,000-0-הוצאות משרדיות1612000560תשלומים2מבקר1007

0-095,000-0-ח"העסקת רו1612000750תשלומים2מבקר1007

06,0001,000-0-שונות1612000780תשלומים2מבקר1007

0-0-15,000-0-החזר בתי משפט1117000291תקבולים1ש"יועמ- מינהלה1008

0-0-65,000-0-הכנסות מכרזים1117000490תקבולים1ש"יועמ- מינהלה1008

10,600-10,000-0-0-ד'ט עו'שכ1129000292תקבולים1ש"יועמ- מינהלה1008

1,077,8001,642,0001,425,0006,000שכר1617000110תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

21,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1617000120תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

88,900-0-0-0רכב' אח1617000121תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

36,100-0-0-0תשלומים שונים1617000122תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

53,900-0-0-0שעות נוספות1617000130תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008



81,500-0-0-0מס שכר1617000152תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

11,20020,00020,000-0השתלמויות1617000521תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

6,70020,00020,000-0ספרות מקצועית1617000522תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

3,7005,0004,000-0דמי חבר1617000523תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

048,00048,000-0-ליסינג1617000530תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

14,60018,00015,000-0דלק ושמנים1617000531תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

2,7003,000-0-0תיקונים1617000532תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

7,0001,000-0-0נייד1617000543תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

21,00011,00020,000-0שליחויות1617000544תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

5001,0001,000-0דואר1617000545תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

030,00060,000-0-פרסום1617000550תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

4,2006,00015,000-0צרכי משרד1617000560תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

1,0005001,000-0צילום מסמכים1617000563תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

0-040,000-0-אחזקת מחשב1617000572תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

19,90085,000500,000-0יעוץ משפטי חיצוני1617000581תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

0-030,000-0-אגרות בית משפט1617000582תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

48,500-0-0-0ליסינג1617000735תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

2,70015,50020,000-0רכישת ציוד1617000743תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

14,30040,00040,000-0אחזקת מערכות1617000750תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

337,80085,000-0-0יועץ חיצוני1617000751תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

185,300250,000-0-0ייעוץ משפטי1617000752תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

5005,0005,000-0שונות1617000780תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

630,000-850,000-850,000-0-השתתפות בהוצ הנדסה1617000996תשלומים2ש"יועמ- מינהלה1008

1,031,100940,000384,0001,600שכר1614000110תשלומים2דובר1011

28,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1614000120תשלומים2דובר1011

152,400-0-0-0אחזקת רכב1614000121תשלומים2דובר1011

64,100-0-0-0תשלומים שונים1614000122תשלומים2דובר1011

80,300-0-0-0שעות נוספות1614000130תשלומים2דובר1011

85,700-0-0-0מס שכר1614000152תשלומים2דובר1011

48,70030,00025,000-0מתנות לחברי מועצה1614000514תשלומים2דובר1011

48,50020,000-0-0רכישת תשורות העיריה1614000515תשלומים2דובר1011

3,0007,0005,000-0השתלמויות1614000521תשלומים2דובר1011

4,400-02,000-0ספרות מקצועית1614000522תשלומים2דובר1011

01,0001,000-0-דמי חבר1614000523תשלומים2דובר1011

5,7002,000-0-0נייד1614000543תשלומים2דובר1011

4,6003,0003,000-0שליחויות1614000544תשלומים2דובר1011

33,60010,00012,000-0דיוור ישיר1614000545תשלומים2דובר1011

2,800-0-0-0אינטרנט1614000546תשלומים2דובר1011

229,600142,00075,000-0פרסום בעיתונות1614000550תשלומים2דובר1011

0-0100,000-0-פרסום בדיגיטל1614000551תשלומים2דובר1011

108,80025,00025,000-0צילום1614000553תשלומים2דובר1011

17,00010,000-0-0לקט עתונות1614000554תשלומים2דובר1011

4,7008,0005,000-0הוצ משרדיות1614000560תשלומים2דובר1011

5,9007,0005,000-0מערכות מידע שוטף1614000571תשלומים2דובר1011

4,6005,0002,000-0רכישת ציוד1614000743תשלומים2דובר1011

13,000-0-0-0אחזקת תוכנה1614000751תשלומים2דובר1011

065,000200,000-0-יועץ אסטרטגי1614000752תשלומים2דובר1011

0-060,000-0-עבודות גרפיקה1614000755תשלומים2דובר1011

0-010,000-0-עבודות דפוס1614000756תשלומים2דובר1011

0-05,000-0-קמפיינים1614000759תשלומים2דובר1011



119,80010,00021,000-0שונות1614000780תשלומים2דובר1011

0-70,000-70,000-0-השתתפות מי ציונה בהפעלת מוקד1261000690תקבולים1מוקד1012

0-0-244,000-0-השתתפות אגרת שמירה1261000691תקבולים1מוקד1012

150,400238,000105,000-0שכר1761000110תשלומים2מוקד1012

5,600-0-0-0תוספות שאינן בשכר1761000120תשלומים2מוקד1012

34,800-0-0-0אחזקת רכב1761000121תשלומים2מוקד1012

15,700-0-0-0תשלומים שונים1761000122תשלומים2מוקד1012

11,300-0-0-0שעות נוספות1761000130תשלומים2מוקד1012

14,300-0-0-0מס שכר1761000152תשלומים2מוקד1012

8,2008,0003,000-0אחזקת מבנים וציוד1761000420תשלומים2מוקד1012

4,0004,000-0-0כבוי אש-מוקד1761000422תשלומים2מוקד1012

04,0006,000-0-השתלמויות1761000521תשלומים2מוקד1012

5001,0001,000-0דמי חבר1761000523תשלומים2מוקד1012

18,90020,000-0-0טלפון1761000540תשלומים2מוקד1012

1,8002,000-0-0נייד1761000543תשלומים2מוקד1012

010,0005,000-0-פרסום1761000550תשלומים2מוקד1012

1,3003,0003,000-0הוצאות משרדיות1761000560תשלומים2מוקד1012

8001,0001,000-0צילום מסמכים1761000563תשלומים2מוקד1012

0-034,000-0-מערכות מידע1761000571תשלומים2מוקד1012

0-050,000-0-פתוח מערכות מידע1761000573תשלומים2מוקד1012

2004,0004,000-0רכישת ציוד1761000743תשלומים2מוקד1012

1,495,4001,680,0001,360,000-0הפעלת מוקד1761000750תשלומים2מוקד1012

33,00020,00020,000-0אחזקת תוכנה1761000751תשלומים2מוקד1012

14,10020,00016,000-0בנות שרות לאומי1761000762תשלומים2מוקד1012

13,1009,0008,000-0שונות1761000780תשלומים2מוקד1012

06,0006,000-0-חיזוי מזג האוויר1761000781תשלומים2מוקד1012

244,000-244,000-0-0-מוקדן לילה/השתתפות בשיטור1761000996תשלומים2מוקד1012

0100,000180,000-0-שמירה ואבטחה-א'כ1751000750תשלומים2ארועים1014

2,011,0001,000,0001,500,000-0חגיגות יום העצמאות1751000781תשלומים2ארועים1014

119,600100,00060,000-0פרסום ארועים1752000550תשלומים2ארועים1014

333,900200,000100,000-0שמירה ואבטחה-א'כ1752000750תשלומים2ארועים1014

1,680,0001,500,0001,250,000-0ארועים1752000781תשלומים2ארועים1014

08,00018,000-0-אירוח וכיבוד1754000511תשלומים2קשרים בינלאומיים1015

9,50030,00045,000-0נסיעות לחול1754000513תשלומים2קשרים בינלאומיים1015

11,3005,0002,000-0רכישת מתנות1754000514תשלומים2קשרים בינלאומיים1015

128,40025,0005,000-0שונות1754000780תשלומים2קשרים בינלאומיים1015

0643,000743,0005,800-שכר1613100110תשלומים2תפעול עירייה1017

090,00080,000-0-אחזקת מבנים וציוד1613100420תשלומים2תפעול עירייה1017

015,00015,000-0-כיבוי אש1613100422תשלומים2תפעול עירייה1017

0200,000200,000-0-חשמל1613100431תשלומים2תפעול עירייה1017

025,00030,000-0-מים1613100432תשלומים2תפעול עירייה1017

035,00035,000-0-חומרי ניקוי1613100433תשלומים2תפעול עירייה1017

070,00075,000-0-כיבוד1613100511תשלומים2תפעול עירייה1017

0130,000-0-0-טלפון1613100540תשלומים2תפעול עירייה1017

01,000-0-0-נייד1613100543תשלומים2תפעול עירייה1017

05,0005,000-0-הוצאות משרדיות1613100560תשלומים2תפעול עירייה1017

010,00020,000-0-רכישת ציוד1613100743תשלומים2תפעול עירייה1017

0150,000200,000-0-קבלני נקיון1613100750תשלומים2תפעול עירייה1017

500-1,000-1,000-0-מידע לציבור1262000420תקבולים1מטה ראש העיר1018

0530,000724,0003,000-שכר1613200110תשלומים2מטה ראש העיר1018



02,000-0-0-נייד1613200543תשלומים2מטה ראש העיר1018

08,0008,000-0-רכישת ציוד1613200743תשלומים2מטה ראש העיר1018

04,0004,000-0-תעודות תושב1613200754תשלומים2מטה ראש העיר1018

05,00010,000-0-שונות1613200780תשלומים2מטה ראש העיר1018

0-0-5,000-0-פעילות1327000420תקבולים1תרבות תורנית1020

20,000-20,000-20,000-0-תרבות תורנית1327000920תקבולים1תרבות תורנית1020

23,200-25,000-35,000-0-מורשת ישראל1327100920תקבולים1תרבות תורנית1020

171,300200,000240,0001,500שכר1827000110תשלומים2תרבות תורנית1020

4,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1827000120תשלומים2תרבות תורנית1020

32,500-0-0-0אחזקת רכב1827000121תשלומים2תרבות תורנית1020

16,100-0-0-0תשלומים שונים1827000122תשלומים2תרבות תורנית1020

6,600-0-0-0שעות נוספות1827000130תשלומים2תרבות תורנית1020

15,300-0-0-0מס שכר1827000152תשלומים2תרבות תורנית1020

2,3002,0002,000-0אחזקת מבנים וציוד1827000420תשלומים2תרבות תורנית1020

15,90028,00011,000-0חשמל1827000431תשלומים2תרבות תורנית1020

2001,0001,000-0חומרי ניקוי1827000433תשלומים2תרבות תורנית1020

1,8004,0003,000-0כיבוד1827000511תשלומים2תרבות תורנית1020

2,2002,000-0-0טלפון1827000540תשלומים2תרבות תורנית1020

9001,000-0-0נייד1827000543תשלומים2תרבות תורנית1020

2001,000-0-0דואר1827000545תשלומים2תרבות תורנית1020

4001,0002,000-0אינטרנט1827000546תשלומים2תרבות תורנית1020

9,30034,00026,000-0פרסומים1827000550תשלומים2תרבות תורנית1020

03,0002,000-0-הוצאות משרדיות1827000560תשלומים2תרבות תורנית1020

1,0002,0002,000-0רכישת ציוד1827000743תשלומים2תרבות תורנית1020

279,600380,000380,000-0הפעלת מגידי שיעור1827000750תשלומים2תרבות תורנית1020

030,000-0-0-א"כ1827000751תשלומים2תרבות תורנית1020

106,300147,000149,000-0פעולות1827000781תשלומים2תרבות תורנית1020

0-0-6,000-0-רשות לבטחון קהילתי1319210420תקבולים1הרשות לבטחון קהלתי1021

0-0-35,000-0-אפוטרופוס הכללי1319210790תקבולים1הרשות לבטחון קהלתי1021

371,500-531,000-740,000-0-עיר ללא אלימות1319210990תקבולים1הרשות לבטחון קהלתי1021

0-0-233,000-0-מ"רה- דרך חדשה 1319210991תקבולים1הרשות לבטחון קהלתי1021

513,600785,000374,0004,500שכר1819210110תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

27,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1819210120תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

58,200-0-0-0אחזקת רכב1819210121תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

32,000-0-0-0תשלומים שונים1819210122תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

135,200-0-0-0שעות נוספות1819210130תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

47,900-0-0-0מס שכר1819210152תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

05,0005,000-0-כיבוד1819210511תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

9001,000-0-0טלפון1819210540תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

5001,000-0-0נייד1819210543תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

1001,0001,000-0אינטרנט1819210546תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

3001,0001,000-0הוצאות משרדיות1819210560תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

2,0002,0002,000-0רכישת ציוד1819210743תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

208,900300,000674,000-0פעילות1819210780תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

0-0233,000-0-דרך חדשה1819210781תשלומים2הרשות לבטחון קהלתי1021

31,700-0-065,600שכר משולב1990000110תשלומים2פנסיה1022

400-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1990000120תשלומים2פנסיה1022

100-0-0-0-אחזקת רכב1990000121תשלומים2פנסיה1022

1,500-0-0-0תשלומים שונים1990000122תשלומים2פנסיה1022

975,800-0-0-0מס שכר1990000152תשלומים2פנסיה1022



100-0-0-0עובדים ללא תקן1990000210תשלומים2פנסיה1022

12,844,20016,160,00017,585,000-0שכר פנסיה1990000310תשלומים2פנסיה1022

300,800-0-0-0-השתתפות שכר פנסיונרים1990000311תשלומים2פנסיה1022

27,600-0-0-0פיצויים1990000320תשלומים2פנסיה1022

10,100-0-010,900שכר1990100110תשלומים2פנסיה1022

300-0-0-0מס שכר1990100152תשלומים2פנסיה1022

1,164,500-0-0-0פנסיה1990100310תשלומים2פנסיה1022

139,80050,000-0-0הוצאות שנים קודמות1993000780תשלומים2פנסיה1022

600-0-0-0-גבייה יד אליעזר1328100420תקבולים1מינהל נוער1901

15,700-20,000-5,000-0-דמי שימוש1328100650תקבולים1מינהל נוער1901

0-45,000-39,000-0-השתתפות במינהל נוער1328100920תקבולים1מינהל נוער1901

19,100-20,000-15,000-0-קורסים שונים1328200422תקבולים1מינהל נוער1901

1,500-030,000-0-פרלמנט הנוער1328200423תקבולים1מינהל נוער1901

700-0-0-0-אירועים-שבוע נוער1328200426תקבולים1מינהל נוער1901

102,400-72,000-110,000-0-אירועי קיץ1328200920תקבולים1מינהל נוער1901

4,500-5,000-10,000-0-מרכז קהילתי בן צבי1328210420תקבולים1מינהל נוער1901

500,200729,000685,0004,000שכר1828100110תשלומים2מינהל נוער1901

19,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1828100120תשלומים2מינהל נוער1901

76,800-0-0-0אחזקת רכב1828100121תשלומים2מינהל נוער1901

33,500-0-0-0תשלומים שונים1828100122תשלומים2מינהל נוער1901

94,800-0-0-0שעות נוספות1828100130תשלומים2מינהל נוער1901

45,000-0-0-0מס שכר1828100152תשלומים2מינהל נוער1901

100-0-0-0עובדים ללא תקן1828100210תשלומים2מינהל נוער1901

3,7005,0005,000-0אחזקת מבנים וציוד1828100420תשלומים2מינהל נוער1901

3,3002,0002,000-0כבוי אש1828100422תשלומים2מינהל נוער1901

42,90043,00043,000-0חשמל1828100431תשלומים2מינהל נוער1901

1,1001,0001,000-0מים1828100432תשלומים2מינהל נוער1901

1,7002,0002,000-0חומרי ניקיון1828100433תשלומים2מינהל נוער1901

1,0001,000-0-0כיבוד1828100511תשלומים2מינהל נוער1901

12,0002,000-0-0השתלמויות1828100521תשלומים2מינהל נוער1901

1,7002,0002,000-0דלק ושמנים1828100531תשלומים2מינהל נוער1901

4,1002,0002,000-0תיקונים1828100532תשלומים2מינהל נוער1901

5,4006,0006,000-0ביטוח ורישוי1828100533תשלומים2מינהל נוער1901

6,3005,0005,000-0טלפון1828100540תשלומים2מינהל נוער1901

2,8003,0003,000-0נייד1828100543תשלומים2מינהל נוער1901

07,0002,000-0-דואר1828100545תשלומים2מינהל נוער1901

1,3001,0001,000-0אינטרנט1828100546תשלומים2מינהל נוער1901

16,20015,00032,000-0פרסום1828100550תשלומים2מינהל נוער1901

1,4004,0004,000-0הוצאות משרדיות1828100560תשלומים2מינהל נוער1901

030,00030,000-0-תוכנת ניהול תנועות נוער1828100571תשלומים2מינהל נוער1901

12,8005,0005,000-0אחזקת מחשבים1828100572תשלומים2מינהל נוער1901

8,50011,00015,000-0רכישת ציוד1828100743תשלומים2מינהל נוער1901

1,7002,0003,000-0שונות1828100780תשלומים2מינהל נוער1901

11,90019,00019,000-0הכשרות ופיתוח צוות1828100781תשלומים2מינהל נוער1901

2,300-025,000-0פעילות קהילתית1828100783תשלומים2מינהל נוער1901

3,6004,0004,000-0חומרי ניקוי-בית הנוער1828200433תשלומים2מינהל נוער1901

0-010,000-0-ערב שירי לוחמים1828210783תשלומים2מינהל נוער1901

13,000-022,000-0הרצאות מנהיגות1828210784תשלומים2מינהל נוער1901

14,400-0-0-0אולימפיאדת תנועות נוער1828210785תשלומים2מינהל נוער1901

20,500-0-0-0הכנה לצהל1828210787תשלומים2מינהל נוער1901



56,100-112,000-52,000-0-ערך דרך1328300921תקבולים1יד אליעזר1902

1,600-01,000-0טלפון1828220540תשלומים2יד אליעזר1902

010,00010,000-0-אחזקת מבנים1828300420תשלומים2יד אליעזר1902

01,000-0-0-טלפון1828300540תשלומים2יד אליעזר1902

018,000-0-0-ארועי שיא1828300780תשלומים2יד אליעזר1902

022,00010,000-0-פעילות יד אליעזר1828300781תשלומים2יד אליעזר1902

015,00015,000-0-טורניר ספורט1828300782תשלומים2יד אליעזר1902

012,00010,000-0-אירועים קהילתיים1828300783תשלומים2יד אליעזר1902

04,0007,000-0-מוצרי הזנה1828300784תשלומים2יד אליעזר1902

010,00010,000-0-פרסום1828400550תשלומים2תנועות נוער1903

022,00022,000-0-ארוע פתיחת שנה1828400780תשלומים2תנועות נוער1903

05,0005,000-0-קול קורא לפעילות חברתית1828400781תשלומים2תנועות נוער1903

04,0004,000-0-גיבוש רכזים1828400782תשלומים2תנועות נוער1903

0565,000600,000-0-תנועות נוער- תמיכות 1828400810תשלומים2תנועות נוער1903

12,400-0-0-0דואר1828500545תשלומים2תנועות נוער1903

32,400-092,000-0כנס מתגייסים1828500780תשלומים2תנועות נוער1903

144,800-060,000-0שי למתגייסים1828500781תשלומים2תנועות נוער1903

142,300-157,000-157,000-0-'ח-'ג,דמי חבר1328940420תקבולים1מועדונציק1904

64,000-64,000-40,000-0-'ט,קורס מדצים1328940421תקבולים1מועדונציק1904

189,500-190,000-205,000-0-מחנה קיץ1328940423תקבולים1מועדונציק1904

23,300-23,000-30,000-0-טיול פתיחת שנה1328940424תקבולים1מועדונציק1904

125,100-145,000-125,000-0-טיול חנוכה1328940425תקבולים1מועדונציק1904

89,800-90,000-125,000-0-טיול פסח1328940426תקבולים1מועדונציק1904

2,400-0-30,000-0-סמינרים1328940427תקבולים1מועדונציק1904

900-0-4,000-0-חולצות1328940428תקבולים1מועדונציק1904

152,200240,000-0-0שכר1828940110תשלומים2מועדונציק1904

7,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1828940120תשלומים2מועדונציק1904

13,300-0-0-0אחזקת רכב1828940121תשלומים2מועדונציק1904

8,700-0-0-0תשלומים שונים1828940122תשלומים2מועדונציק1904

43,900-0-0-0שעות נוספות1828940130תשלומים2מועדונציק1904

13,800-0-0-0מס שכר1828940152תשלומים2מועדונציק1904

7,7006,0006,000-0אחזקת מבנים וציוד1828940420תשלומים2מועדונציק1904

2,8004,0004,000-0כיבוי אש1828940422תשלומים2מועדונציק1904

1,7002,0002,000-0חומרי ניקוי1828940433תשלומים2מועדונציק1904

5001,000-0-0דלק1828940531תשלומים2מועדונציק1904

3001,0001,000-0טלפון1828940540תשלומים2מועדונציק1904

8001,0001,000-0אחזקת מחשבים1828940572תשלומים2מועדונציק1904

1,7002,0003,000-0ליסינג1828940735תשלומים2מועדונציק1904

31,60019,00019,000-0רכישת ציוד1828940743תשלומים2מועדונציק1904

8,9008,00010,000-0עבודות1828940750תשלומים2מועדונציק1904

7,80030,00030,000-0שרות לאומי1828940762תשלומים2מועדונציק1904

18,10030,000224,000-0פעולות1828940780תשלומים2מועדונציק1904

9,00065,00075,000-0טיול פתיחת שנה1828940781תשלומים2מועדונציק1904

124,600115,000130,000-0טיול חנוכה1828940782תשלומים2מועדונציק1904

113,500128,000125,000-0טיול פסח1828940783תשלומים2מועדונציק1904

220,900220,000220,000-0מחנה קיץ1828940784תשלומים2מועדונציק1904

84,00083,000-0-0סמינרים1828940785תשלומים2מועדונציק1904

613,600795,0001,395,0009,600שכר1828200110תשלומים2מנהיגות1906

36,200-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1828200120תשלומים2מנהיגות1906

27,300-0-0-0אחזקת רכב1828200121תשלומים2מנהיגות1906



28,800-0-0-0תשלומים שונים1828200122תשלומים2מנהיגות1906

188,200-0-0-0שעות נוספות1828200130תשלומים2מנהיגות1906

56,000-0-0-0מס שכר1828200152תשלומים2מנהיגות1906

7,100-0-0-0פיצויים1828200320תשלומים2מנהיגות1906

24,10020,00020,000-0אחזקת מבנים וציוד1828200420תשלומים2מנהיגות1906

3,9003,0003,000-0כבוי אש1828200422תשלומים2מנהיגות1906

13,10013,00013,000-0חשמל1828200431תשלומים2מנהיגות1906

1,1001,0004,000-0מים1828200432תשלומים2מנהיגות1906

4,8004,0004,000-0טלפון1828200540תשלומים2מנהיגות1906

7001,0001,000-0אינטרנט1828200546תשלומים2מנהיגות1906

20011,00010,000-0ציוד משרדי1828200560תשלומים2מנהיגות1906

3,6004,0004,000-0אחזקת מחשבים1828200572תשלומים2מנהיגות1906

15,50011,000-0-0רכישת ציוד1828200743תשלומים2מנהיגות1906

31,40030,00030,000-0עבודות קבלניות1828200750תשלומים2מנהיגות1906

6,2005,000-0-0אירועים-שמירה ואבטחה1828200751תשלומים2מנהיגות1906

062,000-0-0-שי למתגייסים1828200752תשלומים2מנהיגות1906

60015,00015,000-0פרויקט בקטנה להעצמת בני נוער1828200780תשלומים2מנהיגות1906

149,900-06,000-0קורסים והכשרות1828200781תשלומים2מנהיגות1906

10,60030,00030,000-0סמינרים וטיולים-פרלמנט הנוער1828200782תשלומים2מנהיגות1906

010,000-0-0-הרצאות מנהיגות1828200783תשלומים2מנהיגות1906

69,60015,00017,000-0פורימון עפיפוניאדה1828200784תשלומים2מנהיגות1906

019,00016,000-0-הכנה לצהל1828200785תשלומים2מנהיגות1906

6,30028,00050,000-0שבוע נוער1828200786תשלומים2מנהיגות1906

353,300310,000290,000-0אירועי קיץ1828200787תשלומים2מנהיגות1906

9,20083,000-0-0כנס מתגייסים1828200788תשלומים2מנהיגות1906

15,30018,00012,000-0הכשרות ופעילויות-פרלמנט הנוער1828200789תשלומים2מנהיגות1906

068,00039,000-0-ח"רכז פר1816800750תשלומים2מרכז צעירים1907

139,500250,000200,000-0מלגות1816800850תשלומים2מרכז צעירים1907

010,00015,000-0-חדר להקות- רכישת ציוד1828500743תשלומים2הכשרת והתנדבות1908

0130,000110,000-0-קרוסים והכשרות1828500782תשלומים2הכשרת והתנדבות1908

012,000-0-0-פרוייקטים התנדבותיים1828500783תשלומים2הכשרת והתנדבות1908

153,600-130,000-25,000-0-מענקים חד פעמיים1192000910תקבולים1תקציבים2001

2,353,000-1,386,000-1,250,000-0-מענקים אחרים1196000910תקבולים1תקציבים2001

40,000-50,000-50,000-0-מכירת כלי רכב1212000690תקבולים1תקציבים2001

8,200-0-0-0-מכירת כלי רכב1249000620תקבולים1תקציבים2001

72,100-40,000-150,000-0-תקבולים משנים קודמות1526000510תקבולים1תקציבים2001

37,600-40,000-45,000-0-עובדי תאגיד-שמירת זכויות פנסיה1590000590תקבולים1תקציבים2001

4,200,000-2,900,000-3,000,000-0-הכנסות מיוחדות-ב'תאגיד מ1594000692תקבולים1תקציבים2001

211,800-350,000-2,500,000-0-הכנסות מיוחדות1594000790תקבולים1תקציבים2001

0-4,500,000-4,500,000-0-הכנסות לכסוי גרעון1599000590תקבולים1תקציבים2001

2,334,6002,664,0002,626,00011,500שכר1621000110תשלומים2תקציבים2001

74,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1621000120תשלומים2תקציבים2001

261,300-0-0-0אחזקת רכב1621000121תשלומים2תקציבים2001

169,100-0-0-0תשלומים שונים1621000122תשלומים2תקציבים2001

53,500-0-0-0שעות נוספות1621000130תשלומים2תקציבים2001

194,800-0-0-0מס שכר1621000152תשלומים2תקציבים2001

1,1002,0001,000-0כיבוד1621000511תשלומים2תקציבים2001

9,1008,00010,000-0השתלמויות1621000521תשלומים2תקציבים2001

7,1004,0005,000-0ספרות מקצועית1621000522תשלומים2תקציבים2001

1,6002,0006,000-0דמי חבר1621000523תשלומים2תקציבים2001



135,000135,000135,000-0מרכז שלטון מקומי-דמי חבר1621000524תשלומים2תקציבים2001

050,00050,000-0-ליסינג1621000530תשלומים2תקציבים2001

31,60016,00018,000-0דלק ושמנים1621000531תשלומים2תקציבים2001

7,8002,000-0-0נייד1621000543תשלומים2תקציבים2001

1,9002,0002,000-0שליחויות1621000544תשלומים2תקציבים2001

2,1002,0002,000-0דואר1621000545תשלומים2תקציבים2001

5,2006,00015,000-0הוצאות משרדיות1621000560תשלומים2תקציבים2001

1,3002,0001,000-0צלום מסמכים1621000563תשלומים2תקציבים2001

122,100150,0004,000-0מערכות מידע שוטף1621000571תשלומים2תקציבים2001

51,600100,00015,000-0משפטיות גזברות1621000581תשלומים2תקציבים2001

100,10080,00015,000-0יועץ חיצוני1621000752תשלומים2תקציבים2001

118,60055,00055,000-0מאגר קולות קוראים1621000755תשלומים2תקציבים2001

57,30060,00065,000-0מים וחשמל,ן תקשורת-בדיקת ח1621000756תשלומים2תקציבים2001

070,00085,000-0-מ חשבת"מ1621000757תשלומים2תקציבים2001

035,00035,000-0-בקרת שכר1621000758תשלומים2תקציבים2001

24,00025,00015,000-0שונות1621000780תשלומים2תקציבים2001

0725,0001,000,000-0-רזרבה1621000960תשלומים2תקציבים2001

32,40035,00015,000-0עמלות1631000610תשלומים2תקציבים2001

796,400800,000800,000-0גביה חב אשראי_עמלת1631000611תשלומים2תקציבים2001

284,200290,000180,000-0עמלות בנקים השקעות1631000612תשלומים2תקציבים2001

116,500120,000120,000-0עמלות גבייה והחזרות1631000613תשלומים2תקציבים2001

87,00090,00060,000-0עמלות צווי עיקול1631000614תשלומים2תקציבים2001

20,40020,00020,000-0ריבית משיכות יתר1631000620תשלומים2תקציבים2001

320,400-04,000-0ריבית והצמדה וקנסות1632000650תשלומים2תקציבים2001

121,500124,000120,000-0הוצאות מימון ארנונה1632000860תשלומים2תקציבים2001

268,900270,000265,000-0תשלום קרן1649100691תשלומים2תקציבים2001

40,10045,00045,000-0תשלום ריבית1649100692תשלומים2תקציבים2001

0283,0001,000,000-0-רזרבה1811000960תשלומים2תקציבים2001

149,262,300-151,400,000-157,200,000-0-ארנונה כללית1110000100תקבולים1גבייה2002

10,354,600-11,600,000-8,200,000-0-פיגורים- ארנונה 1110000110תקבולים1גבייה2002

6,000-0-5,000-0-שיקים מוחזרים טויסטר1110000120תקבולים1גבייה2002

121,500-122,000-125,000-0-הנחות מימון ארנונה1113000100תקבולים1גבייה2002

16,434,100-16,500,000-16,500,000-0-הנחות ארנונה1115000100תקבולים1גבייה2002

176,500-120,000-0-0-הכנסות ממכרזים1121000490תקבולים1גבייה2002

15,000-10,000-0-0-אגרות בית משפט1129000291תקבולים1גבייה2002

6,100-10,000-10,000-0-ריבית מפקדונות1160000660תקבולים1גבייה2002

129,300-130,000-0-0-ריבית והצמדה שונות1160000661תקבולים1גבייה2002

7,700-8,000-10,000-0-עמלות1160000662תקבולים1גבייה2002

1,400-2,000-1,000-0-עמלות גני ילדים1160000663תקבולים1גבייה2002

0-0-750,000-0-ריבית השקעות1160000664תקבולים1גבייה2002

5,000-5,000-10,000-0-שונות1269000690תקבולים1גבייה2002

4,500-5,000-10,000-0-הכנסות הוצאה לפועל1269000691תקבולים1גבייה2002

500-1,000-5,000-0-הוצאה לפועל גזרי דין1269000692תקבולים1גבייה2002

10,400-10,000-15,000-0-הוצאה לפועל שילוט1269000693תקבולים1גבייה2002

100-1,000-0-0-הוצאה לפועל גני ילדים1269000694תקבולים1גבייה2002

262,300-300,000-180,000-0-הוצאות אכיפה1269000695תקבולים1גבייה2002

349,400-250,000-150,000-0-מים פיגורים1413100211תקבולים1גבייה2002

0-0-260,000-0-שונות מים1413200220תקבולים1גבייה2002

938,7001,377,0001,540,0009,000שכר1623000110תשלומים2גבייה2002

41,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1623000120תשלומים2גבייה2002



114,800-0-0-0אחזקת רכב1623000121תשלומים2גבייה2002

87,800-0-0-0תשלומים שונים1623000122תשלומים2גבייה2002

1,300-0-0-0שעות נוספות1623000130תשלומים2גבייה2002

81,100-0-0-0מס שכר1623000152תשלומים2גבייה2002

39,600-0-0-0עובדים ללא תקן1623000210תשלומים2גבייה2002

4,9002,0001,000-0אחזקת מבנים וציוד1623000420תשלומים2גבייה2002

7001,0002,000-0כיבוד1623000511תשלומים2גבייה2002

2,6005,00020,000-0השתלמויות1623000521תשלומים2גבייה2002

044,00045,000-0-ליסינג1623000530תשלומים2גבייה2002

29,80030,00018,000-0דלק ושמנים1623000531תשלומים2גבייה2002

3001,000-0-0טלפון1623000540תשלומים2גבייה2002

2001,000-0-0נייד1623000543תשלומים2גבייה2002

3001,0001,000-0שליחויות1623000544תשלומים2גבייה2002

246,600250,000250,000-0דואר1623000545תשלומים2גבייה2002

1,9003,0003,000-0פרסום1623000550תשלומים2גבייה2002

59,00055,00070,000-0דברי דפוס1623000552תשלומים2גבייה2002

13,20015,00018,000-0הוצאות משרדיות1623000560תשלומים2גבייה2002

4001,0001,000-0צלום מסמכים1623000563תשלומים2גבייה2002

376,700320,000-0-0מערכות חיוב וגבייה1623000571תשלומים2גבייה2002

882,000570,000-0-0משפטיות גביה1623000581תשלומים2גבייה2002

3002,0003,000-0רכישת ציוד1623000743תשלומים2גבייה2002

799,000900,000850,000-0גביה' חב1623000752תשלומים2גבייה2002

74,00075,00075,000-0שמירה,א'עבודות קבלניות כ1623000753תשלומים2גבייה2002

12,3007,000100,000-0שונות1623000780תשלומים2גבייה2002

1,7006,0005,000-0ועדת ערר1623000781תשלומים2גבייה2002

16,434,10016,500,00016,500,000-0הנחות ארנונה בנכוי ותק1995000860תשלומים2גבייה2002

2,326,000-2,380,000-2,380,000-0-דמי שימוש אתרים1249000640תקבולים1נכסים2004

43,200-35,000-35,000-0-ד מפתח,חכירה,שכר דירה1249000641תקבולים1נכסים2004

1,385,300-1,500,000-1,500,000-0-שכר דירה שונים1249000642תקבולים1נכסים2004

116,000-116,000-116,000-0-שווי שימוש מקוואות1249000643תקבולים1נכסים2004

51,000-50,000-50,000-0-דמי שמוש תיכון בן גוריון1249000650תקבולים1נכסים2004

3,000-3,000-3,000-0-דמי שמוש יד לבנים1249000651תקבולים1נכסים2004

2,300-25,000-15,000-0-דמי שמוש א פיס1249000652תקבולים1נכסים2004

59,000-50,000-25,000-0-הכנסות שונות1249000690תקבולים1נכסים2004

40,200-10,000-10,000-0-הכנסות ייצור חשמל1249000691תקבולים1נכסים2004

0-0100,000-0-דמי חכירה מינהל מקרקעי ישראל1731000410תשלומים2נכסים2004

0-0315,00021,000-שכר1733400110תשלומים2נכסים2004

0850,000800,000-0-בטוח עירייה1767000440תשלומים2ביטוח2005

0340,000600,000-0-שיפוי נזקים1767000442תשלומים2ביטוח2005

0150,000100,000-0-השתתפות עצמית1767000443תשלומים2ביטוח2005

054,00050,000-0-יועצים משפטיים1767000750תשלומים2ביטוח2005

070,00050,000-0-איסוף ותיעוד1767000751תשלומים2ביטוח2005

035,00035,000-0-יועץ ביטוח1767000752תשלומים2ביטוח2005

1,175,2001,799,0001,110,0007,600שכר1710000110תשלומים2ע"מינהל שפ3001

36,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1710000120תשלומים2ע"מינהל שפ3001

102,900-0-0-0אחזקת רכב1710000121תשלומים2ע"מינהל שפ3001

70,500-0-0-0תשלומים שונים1710000122תשלומים2ע"מינהל שפ3001

16,700-0-0-0שעות נוספות1710000130תשלומים2ע"מינהל שפ3001

93,700-0-0-0מס שכר1710000152תשלומים2ע"מינהל שפ3001

02,0004,000-0-חומרי ניקוי1710000433תשלומים2ע"מינהל שפ3001



30023,00020,000-0כיבוד1710000511תשלומים2ע"מינהל שפ3001

11,6007,00010,000-0השתלמויות1710000521תשלומים2ע"מינהל שפ3001

2,9003,0003,000-0ספרות מקצועית1710000522תשלומים2ע"מינהל שפ3001

02,0002,000-0-דמי חבר1710000523תשלומים2ע"מינהל שפ3001

042,00050,000-0-ליסינג1710000530תשלומים2ע"מינהל שפ3001

31,40030,00015,000-0דלק ושמנים1710000531תשלומים2ע"מינהל שפ3001

5,1003,0002,000-0תיקונים1710000532תשלומים2ע"מינהל שפ3001

4,7006,000-0-0ביטוח ורישוי1710000533תשלומים2ע"מינהל שפ3001

1,2001,000-0-0טלפון שפע1710000540תשלומים2ע"מינהל שפ3001

2,2002,000-0-0נייד1710000543תשלומים2ע"מינהל שפ3001

3001,0001,000-0שליחויות1710000544תשלומים2ע"מינהל שפ3001

1001,0001,000-0דואר1710000545תשלומים2ע"מינהל שפ3001

35,50040,00030,000-0פרסום1710000550תשלומים2ע"מינהל שפ3001

4,40021,00015,000-0הוצאות משרדיות1710000560תשלומים2ע"מינהל שפ3001

3,400-0-0-0אחזקת מחשבים1710000572תשלומים2ע"מינהל שפ3001

20010,00010,000-0רכישת ציוד1710000743תשלומים2ע"מינהל שפ3001

050,00060,000-0-נגישות1710000750תשלומים2ע"מינהל שפ3001

26,5005,00015,000-0שונות1710000780תשלומים2ע"מינהל שפ3001

059,000500,000-0-רזרבה1710000960תשלומים2ע"מינהל שפ3001

673,500717,000-0-0שכר1711000110תשלומים2ע"מינהל שפ3001

27,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1711000120תשלומים2ע"מינהל שפ3001

86,100-0-0-0אחזקת רכב1711000121תשלומים2ע"מינהל שפ3001

45,900-0-0-0תשלומים שונים1711000122תשלומים2ע"מינהל שפ3001

164,800-0-0-0שעות נוספות1711000130תשלומים2ע"מינהל שפ3001

66,700-0-0-0מס שכר1711000152תשלומים2ע"מינהל שפ3001

4,8001,000-0-0אחזקת מבנים וציוד1711000420תשלומים2ע"מינהל שפ3001

6,5005,000-0-0טלפון תברואה וילה1711000540תשלומים2ע"מינהל שפ3001

4,6001,000-0-0נייד1711000543תשלומים2ע"מינהל שפ3001

7001,000-0-0הוצאות משרדיות1711000560תשלומים2ע"מינהל שפ3001

3,1002,000-0-0רכישת ציוד1711000743תשלומים2ע"מינהל שפ3001

415,800-300,000-300,000-0-השתתפות משרד להגנת הסביבה1213000990תקבולים1איכות הסביבה3003

0242,000235,000-0-שכר1870000110תשלומים2איכות הסביבה3003

039,00040,000-0-ליסינג1870000530תשלומים2איכות הסביבה3003

012,00012,000-0-דלק ושמנים1870000531תשלומים2איכות הסביבה3003

050,00030,000-0-פרסום1870000550תשלומים2איכות הסביבה3003

010,0005,000-0-רכישת כלים1870000743תשלומים2איכות הסביבה3003

050,00025,000-0-יועצים1870000750תשלומים2איכות הסביבה3003

0320,000250,000-0-פעולות איכות הסביבה1870000751תשלומים2איכות הסביבה3003

0100,000100,000-0-פינוי פסולת בניין1870000752תשלומים2איכות הסביבה3003

812,5001,031,000855,0005,200שכר1746000110תשלומים2גנים ונוף3004

28,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1746000120תשלומים2גנים ונוף3004

75,500-0-0-0אחזקת רכב1746000121תשלומים2גנים ונוף3004

61,000-0-0-0תשלומים שונים1746000122תשלומים2גנים ונוף3004

70,300-0-0-0שעות נוספות1746000130תשלומים2גנים ונוף3004

68,500-0-0-0מס שכר1746000152תשלומים2גנים ונוף3004

3,8006,0003,000-0אחזקת מבנים וציוד1746000420תשלומים2גנים ונוף3004

149,500150,000130,000-0חשמל1746000431תשלומים2גנים ונוף3004

1,541,8001,604,0001,550,000-0מים1746000432תשלומים2גנים ונוף3004

1,0002,0002,000-0חומרי ניקוי1746000433תשלומים2גנים ונוף3004

4,9002,0003,000-0השתלמויות1746000521תשלומים2גנים ונוף3004



02,0002,000-0-דמי חבר1746000523תשלומים2גנים ונוף3004

042,00045,000-0-ליסינג1746000530תשלומים2גנים ונוף3004

57,70015,00015,000-0דלק ושמן1746000531תשלומים2גנים ונוף3004

69,900-0-0-0תיקונים1746000532תשלומים2גנים ונוף3004

16,80010,000-0-0ביטוח ורשוי1746000533תשלומים2גנים ונוף3004

3,2003,000-0-0טלפון1746000540תשלומים2גנים ונוף3004

4,0001,000-0-0נייד1746000543תשלומים2גנים ונוף3004

01,000-0-0-אינטרנט1746000546תשלומים2גנים ונוף3004

3,400-0-0-0אחזקת מחשבים1746000572תשלומים2גנים ונוף3004

44,80020,00030,000-0רכישת חומרים וצמחים1746000720תשלומים2גנים ונוף3004

2,10010,000-0-0ציוד השקייה1746000721תשלומים2גנים ונוף3004

14,30015,000-0-0חומרים1746000723תשלומים2גנים ונוף3004

22,80030,00030,000-0חמרים מזרקות1746000724תשלומים2גנים ונוף3004

045,00020,000-0-דלק ושמנים1746000731תשלומים2גנים ונוף3004

060,00050,000-0-תיקונים1746000732תשלומים2גנים ונוף3004

08,00010,000-0-ביטוח ורישוי1746000733תשלומים2גנים ונוף3004

7003,0002,000-0אחזקת כלים1746000742תשלומים2גנים ונוף3004

4,9008,0002,000-0רכישת כלים1746000743תשלומים2גנים ונוף3004

1,5003,0001,000-0בגדי עבודה והנעלה1746000744תשלומים2גנים ונוף3004

18,600100,000-0-0ניקיון ספורטק1746000750תשלומים2גנים ונוף3004

5,609,7005,575,0006,125,000-0אחזקת גנים ציבוריים1746000751תשלומים2גנים ונוף3004

36,600-0200,000-0אחזקת מזרקות1746000752תשלומים2גנים ונוף3004

157,90050,00050,000-0גיזום עצים1746000753תשלומים2גנים ונוף3004

218,100260,000240,000-0אחזקת מתקני משחק1746000754תשלומים2גנים ונוף3004

161,500120,000260,000-0אחזקת מערכת השקייה1746000755תשלומים2גנים ונוף3004

0209,000210,000-0-פקוח גינון1746000757תשלומים2גנים ונוף3004

5002,0002,000-0סולר לפעולות1746000773תשלומים2גנים ונוף3004

6,0002,0005,000-0שונות1746000780תשלומים2גנים ונוף3004

9,60028,00026,000-0גנים ונוף-תו תקן1746000783תשלומים2גנים ונוף3004

2,108,5003,209,000-0-0שכר1741000110תשלומים2אחזקה3012

101,500-0-0-0תוספות שאינן כוללות בשכר1741000120תשלומים2אחזקה3012

207,400-0-0-0אחזקת רכב1741000121תשלומים2אחזקה3012

155,600-0-0-0תשלומים שונים1741000122תשלומים2אחזקה3012

357,800-0-0-0שעות נוספות1741000130תשלומים2אחזקה3012

194,400-0-0-0מס שכר1741000152תשלומים2אחזקה3012

11,300-0-0-0פיצויים1741000320תשלומים2אחזקה3012

1,3001,0002,000-0אחזקת אופניים1741000423תשלומים2אחזקה3012

2,432,7002,520,000-0-0תאורת רחובות1741000431תשלומים2אחזקה3012

1,2002,000-0-0חומרי ניקיון1741000433תשלומים2אחזקה3012

02,0002,000-0-השתלמויות1741000521תשלומים2אחזקה3012

039,00048,000-0-ליסינג1741000530תשלומים2אחזקה3012

123,10015,00012,000-0דלק ושמן1741000531תשלומים2אחזקה3012

13,9008,000-0-0טלפון אחזקה1741000540תשלומים2אחזקה3012

7,8008,000-0-0נייד1741000543תשלומים2אחזקה3012

7001,000-0-0הוצאות משרדיות1741000560תשלומים2אחזקה3012

195,300200,000100,000-0חומרים1741000720תשלומים2אחזקה3012

96,400120,000120,000-0חומרי תאורה1741000721תשלומים2אחזקה3012

111,400106,00070,000-0תמרורים ושלטים1741000722תשלומים2אחזקה3012

200-0-0-0צביעת כבישים1741000723תשלומים2אחזקה3012

094,000100,000-0-דלק ושמנים תפעול1741000731תשלומים2אחזקה3012



0160,000100,000-0-תיקונים תפעול1741000732תשלומים2אחזקה3012

080,000160,000-0-ביטוח ורשוי תפעול1741000733תשלומים2אחזקה3012

37,2006,000-0-0שכירת רכב1741000735תשלומים2אחזקה3012

39,40015,00015,000-0רכישת כלים1741000740תשלומים2אחזקה3012

4,7004,0004,000-0אחזקת כלים1741000742תשלומים2אחזקה3012

5,1006,0006,000-0בגדי עבודה והנעלה1741000744תשלומים2אחזקה3012

94,900165,000165,000-0עבודות קבלניות1741000751תשלומים2אחזקה3012

245,900200,000-0-0שרותי כח אדם1741000752תשלומים2אחזקה3012

42,30045,00070,000-0תמרור ושילוט בתים1741000753תשלומים2אחזקה3012

251,50065,00060,000-0עבודות חשמל1741000754תשלומים2אחזקה3012

015,00015,000-0-יעוץ חשמל1741000755תשלומים2אחזקה3012

03,0001,000-0-סולר לפעולות1741000773תשלומים2אחזקה3012

47,6002,0002,000-0שונות1741000780תשלומים2אחזקה3012

36,60050,00075,000-0משכורת1749000110תשלומים2אחזקה3012

500-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1749000120תשלומים2אחזקה3012

600-0-0-0תשלומים שונים1749000122תשלומים2אחזקה3012

41,400-0-0-0שעות נוספות1749000130תשלומים2אחזקה3012

4,900-0-0-0מס שכר1749000152תשלומים2אחזקה3012

4,2005,0005,000-0רעות-שרותים צבוריים1749000432תשלומים2אחזקה3012

8002,0002,000-0ח ניקוי-שירותים עירוניים1749000433תשלומים2אחזקה3012

055,00082,000-0-קבלן נקיון שירותים ציבוריים1749000750תשלומים2אחזקה3012

2001,0001,000-0שונות-שירותים1749000780תשלומים2אחזקה3012

0-0100,000-0-חומרים1743000720תשלומים2חשמל3013

0-070,000-0-תחזוקת תאורת רחובות1743000750תשלומים2חשמל3013

0-02,400,000-0-תאורת רחובות1743000771תשלומים2חשמל3013

39,100209,000227,0001,800שכר-פינת חי1746200110תשלומים2פינות חי3014

2,600-0-0-0תוספות שאינן נכללו-פינת חי1746200120תשלומים2פינות חי3014

2,900-0-0-0אחזקת רכב-פינת חי1746200121תשלומים2פינות חי3014

4,100-0-0-0שעות נוספות-פינת חי1746200130תשלומים2פינות חי3014

3,100-0-0-0מס שכר-פינת חי1746200152תשלומים2פינות חי3014

40010,0005,000-0אחזקת מבנים וציוד1746200420תשלומים2פינות חי3014

01,0001,000-0-אחזקת אופניים1746200423תשלומים2פינות חי3014

24,50072,000-0-0ניקיון-קבלניות,פינת חי1746200750תשלומים2פינות חי3014

3,00010,00010,000-0ביקור וטרינר-פינת חי1746200751תשלומים2פינות חי3014

058,0005,000-0-שונות-פינת חי1746200780תשלומים2פינות חי3014

3,10024,00050,000-0מזון-פינת חי1746200781תשלומים2פינות חי3014

277,500-280,000-252,000-0-רשיון וחיסון כלבים1214200420תקבולים1וטרינר3015

400-0-1,000-0-שבב סימון אלקטרוני1214200422תקבולים1וטרינר3015

226,200-220,000-220,000-0-החזר ממרכז השלטון עסקים1214200441תקבולים1וטרינר3015

38,500-100,000-80,000-0-קנס מינהלי כלבים1214200490תקבולים1וטרינר3015

50,000-50,000-50,000-0-מ חקלאות השתתפות1214200960תקבולים1וטרינר3015

772,100832,000943,0003,400וטרינרית' שכר מח1714200110תשלומים2וטרינר3015

15,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1714200120תשלומים2וטרינר3015

32,600-0-0-0אחזקת רכב1714200121תשלומים2וטרינר3015

20,000-0-0-0תשלומים שונים1714200122תשלומים2וטרינר3015

35,300-0-0-0שעות נוספות1714200130תשלומים2וטרינר3015

57,800-0-0-0מס שכר1714200152תשלומים2וטרינר3015

12,600-0-0-0עובדים ללא תקן1714200210תשלומים2וטרינר3015

27,00028,00028,000-0ד וטרינר'שכ1714200410תשלומים2וטרינר3015

7002,0002,000-0אחזקת מבנים וציוד1714200420תשלומים2וטרינר3015



01,0001,000-0-וטרינרית' מח- מים 1714200432תשלומים2וטרינר3015

8001,0001,000-0חומרי ניקוי1714200433תשלומים2וטרינר3015

2,4003,5006,000-0השתלמויות1714200521תשלומים2וטרינר3015

4001,0002,000-0דמי חבר1714200523תשלומים2וטרינר3015

043,00048,000-0-ליסינג1714200530תשלומים2וטרינר3015

35,20015,00015,000-0דלק ושמנים1714200531תשלומים2וטרינר3015

10,9005001,000-0תיקונים1714200532תשלומים2וטרינר3015

8001,000-0-0נייד1714200543תשלומים2וטרינר3015

4001,000-0-0אינטרנט-וטרינר1714200546תשלומים2וטרינר3015

1,9005003,000-0פרסום1714200550תשלומים2וטרינר3015

8,1009,0003,000-0הוצאות משרדיות1714200560תשלומים2וטרינר3015

7,4005,50012,000-0מערכות מידע שוטף1714200571תשלומים2וטרינר3015

11,90012,00012,000-0מערכת גביה וניהול וטרינריה1714200573תשלומים2וטרינר3015

2,2006,0005,000-0עמלות1714200610תשלומים2וטרינר3015

46,60070,00070,000-0חומרים1714200720תשלומים2וטרינר3015

014,00010,000-0-דלק ושמנים תפעול1714200731תשלומים2וטרינר3015

011,00010,000-0-תיקונים תפעול1714200732תשלומים2וטרינר3015

014,00015,000-0-ביטוח ורשוי תפעול1714200733תשלומים2וטרינר3015

21,50010,00015,000-0רכישת כלים1714200743תשלומים2וטרינר3015

8001,0001,000-0בגדי עבודה1714200744תשלומים2וטרינר3015

24,90040,00055,000-0לכידה וטיפול בעלי חיים1714200750תשלומים2וטרינר3015

73,00050,000100,000-0סירוס חתולים/עיקור1714200752תשלומים2וטרינר3015

6,6002,00020,000-0שרותי כח אדם1714200753תשלומים2וטרינר3015

4,0005,0005,000-0אחזקת תוכנה1714200754תשלומים2וטרינר3015

16,50016,00025,000-0שונות1714200780תשלומים2וטרינר3015

15,40017,00018,000-0חקלאות.מרכז רשום מ1714200782תשלומים2וטרינר3015

19,600-24,000-24,000-0-רשוי עסקים1121000290תקבולים1פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

325,200-2,350,000-1,900,000-0-רשיונות לשילוט1122000290תקבולים1פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

143,400-550,000-600,000-0-שילוט פיגורים1122000291תקבולים1פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

12,700-13,000-10,000-0-מודעות על לוחות1124100290תקבולים1פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

1,576,800-1,575,000-1,600,000-0-פרסום חוצות1124400290תקבולים1פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-0-15,000-0-גזרי דין-רשוי עסקים1213300490תקבולים1פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

329,500510,0001,095,0004,000פקוח תברואי רישוי ושלוט1713000110תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

14,800-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1713000120תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

60,500-0-0-0אחזקת רכב1713000121תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

50,800-0-0-0תשלומים שונים1713000122תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

24,500-0-0-0שעות נוספות1713000130תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

38,000-0-0-0מס שכר1713000152תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-01,000-0-אחזקת אופניים1713000423תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

1,8001,000-0-0נייד1713000543תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

012,00015,000-0-תוכנת רישוי עסקים1713000573תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-0230,000-0-חומרי הדברה1713000720תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-05,000-0-דלק ושמנים תפעול1713000731תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-020,000-0-תיקונים תפעול1713000732תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-08,000-0-ביטוח ורישוי תפעול1713000733תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-010,000-0-רכישת כלים1713000740תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-02,000-0-בגדי עבודה והנעלה1713000744תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-02,000-0-סולר לפעולות1713000773תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-0127,000-0-שונות1713000780תשלומים2פיקוח תברואי ורישוי עסקים3016

0-0-800,000-0-אגרת אשפה עודפת1212300420תקבולים1איסוף ופינוי אשפה3017

סוף טבלה



0-0-500,000-0-ר"השתתפות תאגיד תמי1212300792תקבולים1איסוף ופינוי אשפה3017

0-0250,0004,000-שכר1712300110תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

015,000-0-0-דלק ושמן1712300531תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

06,000-0-0-ביטוח ורישוי1712300533תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

030,00030,000-0-דלק ושמנים תפעול1712300731תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

025,00035,000-0-תיקונים תפעול1712300732תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

015,00015,000-0-ביטוח ורשוי תפעול1712300733תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

8,333,7008,622,0009,180,000-0פינוי אשפה1712300750תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

020,00020,000-0-ייעוץ1712300751תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

4,680,1004,740,0005,100,000-0פינוי גזם1712300752תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

0-0567,000-0-נייר ופלסטיק, פינוי קרטון1712300754תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

1,743,0002,216,0001,600,000-0הטמנת אשפה1712300755תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

0-020,000-0-פינוי פסולת בנין1712300756תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

0-0100,000-0-ניקוי שטחים פתוחים1712300759תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

1,741,2002,640,0002,300,000-0היטל הטמנה1712300781תשלומים2איסוף ופינוי אשפה3017

0-0827,0001,000-שכר1712200110תשלומים2טיאוט רחובות3018

01,000-0-0-דמי חבר1712200523תשלומים2טיאוט רחובות3018

039,00045,000-0-ליסינג1712200530תשלומים2טיאוט רחובות3018

91,50015,00015,000-0דלק ושמן1712200531תשלומים2טיאוט רחובות3018

92,90015,000-0-0תיקונים1712200532תשלומים2טיאוט רחובות3018

0-01,000-0-אינטרנט1712200546תשלומים2טיאוט רחובות3018

200-0-0-0הוצאות משרדיות1712200560תשלומים2טיאוט רחובות3018

0-035,000-0-תפעול-דלק1712200731תשלומים2טיאוט רחובות3018

0-010,000-0-תיקונים1712200732תשלומים2טיאוט רחובות3018

0-08,000-0-ביטוח ורישוי1712200733תשלומים2טיאוט רחובות3018

0-015,000-0-שכירת רכב1712200735תשלומים2טיאוט רחובות3018

11,90010,0005,000-0רכישת כלים1712200743תשלומים2טיאוט רחובות3018

9002,0002,000-0בגדי עבודה והנעלה1712200744תשלומים2טיאוט רחובות3018

7,385,4007,200,0007,000,000-0טאטוא רחובות1712200750תשלומים2טיאוט רחובות3018

0-0820,000-0-א"העסקת כ1712200751תשלומים2טיאוט רחובות3018

02,0001,000-0-סולר לפעולות1712200773תשלומים2טיאוט רחובות3018

1,0001,0002,000-0שונות1712200780תשלומים2טיאוט רחובות3018

0-045,000-0-ליסינג1712300530תשלומים2טיאוט רחובות3018

2,2001,0001,000-0אחזקת אופניים1715000423תשלומים2הדברה3019

0-015,000-0-אוטומצי רישוי עסקים1715000571תשלומים2הדברה3019

33,50070,000-0-0חומרי הדברה1715000720תשלומים2הדברה3019

015,000-0-0-דלק ושמנים תפעול1715000731תשלומים2הדברה3019

016,000-0-0-תיקונים תפעול1715000732תשלומים2הדברה3019

08,000-0-0-ביטוח ורשוי תפעול1715000733תשלומים2הדברה3019

5,8008,000-0-0כלים וציוד1715000740תשלומים2הדברה3019

5002,000-0-0בגדי עבודה1715000744תשלומים2הדברה3019

01,000-0-0-סולר לפעולות1715000773תשלומים2הדברה3019

5002,000-0-0שונות1715000780תשלומים2הדברה3019

147,500176,000-0-0שכר-שילוט1713300110תשלומים2שילוט3020

3,100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר-שילוט1713300120תשלומים2שילוט3020

13,200-0-0-0אחזקת רכב-שילוט1713300121תשלומים2שילוט3020

6,400-0-0-0תשלומים שונים1713300122תשלומים2שילוט3020

1,100-0-0-0שעות נוספות1713300130תשלומים2שילוט3020

5,100-0-0-0מס שכר-שילוט1713300152תשלומים2שילוט3020

719,8001,260,0001,250,0007,000שכר שיטור משולב1722800110תשלומים2שיטור4002

סוף טבלה



30,800-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1722800120תשלומים2שיטור4002

91,300-0-0-0אחזקת רכב1722800121תשלומים2שיטור4002

45,900-0-0-0תשלומים שונים1722800122תשלומים2שיטור4002

319,000-0-0-0שעות נוספות1722800130תשלומים2שיטור4002

75,800-0-0-0מס שכר1722800152תשלומים2שיטור4002

1,700-0-0-0עובדים ללא תקן1722800210תשלומים2שיטור4002

9,60030,00043,000-0השתלמויות1722800521תשלומים2שיטור4002

075,00080,000-0-ליסינג1722800530תשלומים2שיטור4002

218,70020,000-0-0דלק ושמנים1722800531תשלומים2שיטור4002

16,00020,000-0-0ביטוח ורישוי1722800533תשלומים2שיטור4002

92,50098,000-0-0תקשורת מצלמות1722800540תשלומים2שיטור4002

24,50030,000-0-0נייד1722800543תשלומים2שיטור4002

098,00020,000-0-תקשורת מצלמות1722800544תשלומים2שיטור4002

6001,0001,000-0הוצאות משרדיות1722800560תשלומים2שיטור4002

0-048,000-0-ליסינג תפעולי1722800730תשלומים2שיטור4002

0150,000165,000-0-דלק ושמנים תפעול1722800731תשלומים2שיטור4002

0110,00085,000-0-תיקונים תפעול1722800732תשלומים2שיטור4002

0-055,000-0-ביטוח ורישוי תפעול1722800733תשלומים2שיטור4002

0-060,000-0-ליסינג תיפעולי1722800735תשלומים2שיטור4002

18,90045,00025,000-0רכישת ציוד1722800743תשלומים2שיטור4002

2,70013,00011,000-0ביגוד והנעלה1722800744תשלומים2שיטור4002

2,50015,0008,000-0מעקב רכבים 1722800746SPGתשלומים2שיטור4002

204,900200,000230,000-0מכרז מצלמות1722800750תשלומים2שיטור4002

819,000950,000900,000-0סיירים על אופנועים1722800751תשלומים2שיטור4002

210,800100,000100,000-0שמירה מוסדות וארועים1722800753תשלומים2שיטור4002

2,284,1002,300,0002,300,000-0א שמירה'כ1722800754תשלומים2שיטור4002

25,30030,00032,000-0מערכת פיקוח ובקרה1722800755תשלומים2שיטור4002

44,30010,0005,000-0שונות1722800780תשלומים2שיטור4002

0235,000250,000-0-רכישת רכב1722800934תשלומים2שיטור4002

244,000244,000244,000-0מוקדן לילה/ השתתפות שיטור1722800996תשלומים2שיטור4002

5,110,400-5,230,000-5,250,000-0-אגרת שמירה1129000220תקבולים1מינהל ביטחון4010

258,400-240,000-230,000-0-יתרות אגרת שמירה1129000221תקבולים1מינהל ביטחון4010

845,000682,000490,0002,300שכר1722000110תשלומים2מינהל ביטחון4010

19,700-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1722000120תשלומים2מינהל ביטחון4010

44,800-0-0-0אחזקת רכב1722000121תשלומים2מינהל ביטחון4010

68,000-0-0-0תשלומים שונים1722000122תשלומים2מינהל ביטחון4010

35,900-0-0-0שעות נוספות1722000130תשלומים2מינהל ביטחון4010

68,600-0-0-0מס שכר1722000152תשלומים2מינהל ביטחון4010

100-0-0-0עובדים ללא תקן1722000210תשלומים2מינהל ביטחון4010

1,1002,0002,000-0אחזקת מבנים וציוד1722000420תשלומים2מינהל ביטחון4010

9002,0003,000-0כיבוד1722000511תשלומים2מינהל ביטחון4010

6003,0003,000-0השתלמויות1722000521תשלומים2מינהל ביטחון4010

1,0001,0001,000-0דמי חבר1722000523תשלומים2מינהל ביטחון4010

23,00027,00015,000-0דלק ושמנים1722000531תשלומים2מינהל ביטחון4010

22,30022,0002,000-0תיקונים1722000532תשלומים2מינהל ביטחון4010

13,00020,00020,000-0ביטוח ורישוי1722000533תשלומים2מינהל ביטחון4010

26,60032,000-0-0נייד1722000543תשלומים2מינהל ביטחון4010

01,000-0-0-שליחויות1722000544תשלומים2מינהל ביטחון4010

2,7005,0005,000-0פרסום1722000550תשלומים2מינהל ביטחון4010

1,9003,0003,000-0הוצאות משרדיות1722000560תשלומים2מינהל ביטחון4010

סוף טבלה



1,7003,0003,000-0רכישת ציוד1722000743תשלומים2מינהל ביטחון4010

70,40072,00072,000-0שרותי מוקד נגד גניבות1722000752תשלומים2מינהל ביטחון4010

015,00015,000-0-ביקורת ציוד כיבוי אש1722000753תשלומים2מינהל ביטחון4010

020,00022,000-0-יועץ למכרז1722000754תשלומים2מינהל ביטחון4010

1,8005,0007,000-0שונות1722000780תשלומים2מינהל ביטחון4010

010,00010,000-0-חידוש ציוד כיבוי אש1722000781תשלומים2מינהל ביטחון4010

2,600-0-0-0נייד1722200543תשלומים2מינהל ביטחון4010

180,200197,000200,000-0יעוץ בטיחות בעבודה1725000750תשלומים2מינהל ביטחון4010

121,800170,000170,0001,000שכר1723000110תשלומים2א"הג4011

4,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1723000120תשלומים2א"הג4011

11,400-0-0-0אחזקת רכב1723000121תשלומים2א"הג4011

15,300-0-0-0תשלומים שונים1723000122תשלומים2א"הג4011

10,100-0-0-0מס שכר1723000152תשלומים2א"הג4011

6,80024,00025,000-0אחזקת מבנים וציוד1723000420תשלומים2א"הג4011

5002,000-0-0כבוי אש-א'הג1723000422תשלומים2א"הג4011

1,1001,0001,000-0אחזקת אופניים1723000423תשלומים2א"הג4011

81,70085,00085,000-0חשמל1723000431תשלומים2א"הג4011

6,4006,0007,000-0צריכת מים1723000432תשלומים2א"הג4011

2001,000-0-0נייד1723000543תשלומים2א"הג4011

0-070,000-0-פרסומים1723000550תשלומים2א"הג4011

5,70015,00015,000-0כ אמצעי אחסנה'אב1723000720תשלומים2א"הג4011

08,00013,000-0-שונות1723000780תשלומים2א"הג4011

020,00032,000-0-ח"ח פס"ציוד ופעילות מל1723000782תשלומים2א"הג4011

283,100285,000285,000-0א'השתתפות בתקציב הג1723000811תשלומים2א"הג4011

4,500-5,000-0-0-השתתפות תושבים1244500420תקבולים1בטיחות בדרכים4013

24,000-35,000-35,000-0-החזר מטה בטיחות1244500990תקבולים1בטיחות בדרכים4013

9009,000-0-0שכר1744500110תשלומים2בטיחות בדרכים4013

600-0-0-0מס שכר1744500152תשלומים2בטיחות בדרכים4013

7,700-0-0-0עובדים ללא תקן1744500210תשלומים2בטיחות בדרכים4013

3,50010,00015,000-0פרסום1744500550תשלומים2בטיחות בדרכים4013

90010,00010,000-0רכישת ציוד1744500743תשלומים2בטיחות בדרכים4013

71,70075,00075,000-0כח אדם-משמרות בטיחות1744500753תשלומים2בטיחות בדרכים4013

38,20080,000156,000-0מניעת תאונ-הרצאות והדרכות1744500780תשלומים2בטיחות בדרכים4013

8003,0008,000-0שונות1744500782תשלומים2בטיחות בדרכים4013

0-05,000-0-רכישת ציוד1744500930תשלומים2בטיחות בדרכים4013

291,000-300,000-300,000-0-מדחנים חניה1281000290תקבולים1פיקוח עירוני4016

2,352,000-2,800,000-3,800,000-0-חניה סלולרית ואלקטרונית1281000291תקבולים1פיקוח עירוני4016

0-0-5,000-0-גרירת רכבים1281000491תקבולים1פיקוח עירוני4016

276,900-280,000-300,000-0-ברירות משפט חוקי עזר1281000690תקבולים1פיקוח עירוני4016

1,504,500-4,750,000-3,200,000-0-דוחות חניה1282000290תקבולים1פיקוח עירוני4016

1,002,6001,469,0001,596,00010,000שכר1781000110תשלומים2פיקוח עירוני4016

44,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1781000120תשלומים2פיקוח עירוני4016

130,200-0-0-0אחזקת רכב1781000121תשלומים2פיקוח עירוני4016

72,400-0-0-0תשלומים שונים1781000122תשלומים2פיקוח עירוני4016

240,800-0-0-0שעות נוספות1781000130תשלומים2פיקוח עירוני4016

92,300-0-0-0מס שכר1781000152תשלומים2פיקוח עירוני4016

27,00030,00030,000-0ד מדור חניה'שכ1781000410תשלומים2פיקוח עירוני4016

3,8003,0003,000-0אחזקת מבנים וציוד1781000420תשלומים2פיקוח עירוני4016

2,1002,0002,000-0כבוי אש1781000422תשלומים2פיקוח עירוני4016

49,40015,00020,000-0אחזקת אופניים1781000423תשלומים2פיקוח עירוני4016

סוף טבלה



1,0002,0002,000-0מים מדור חניה1781000432תשלומים2פיקוח עירוני4016

1,7002,0002,000-0חומרי נקיון1781000433תשלומים2פיקוח עירוני4016

013,00035,000-0-השתלמויות1781000521תשלומים2פיקוח עירוני4016

3,7004,0004,000-0דלק ושמנים1781000531תשלומים2פיקוח עירוני4016

4,700-0-0-0תקונים1781000532תשלומים2פיקוח עירוני4016

16,600-0-0-0בטוח ורישוי1781000533תשלומים2פיקוח עירוני4016

7,9008,000-0-0טלפון1781000540תשלומים2פיקוח עירוני4016

7,2006,000-0-0נייד1781000543תשלומים2פיקוח עירוני4016

1,3002,0002,000-0דואר1781000545תשלומים2פיקוח עירוני4016

1,9002,0002,000-0פרסום1781000550תשלומים2פיקוח עירוני4016

3,5009,0009,000-0הוצאות משרדיות1781000560תשלומים2פיקוח עירוני4016

0-030,000-0-אוטומציה1781000571תשלומים2פיקוח עירוני4016

25,20025,00025,000-0עמלות גביה אשראי חניה1781000610תשלומים2פיקוח עירוני4016

0-01,000-0-דלק ושמנים תפעול1781000731תשלומים2פיקוח עירוני4016

05,0006,000-0-תיקונים תפעול1781000732תשלומים2פיקוח עירוני4016

017,00017,000-0-ביטוח ורישוי תפעול1781000733תשלומים2פיקוח עירוני4016

4,60044,0003,000-0רכישת ציוד1781000743תשלומים2פיקוח עירוני4016

2,00022,00022,000-0בגדי עבודה והנעלה1781000744תשלומים2פיקוח עירוני4016

446,8001,480,0001,000,000-0עמלות גביה-חניה1781000750תשלומים2פיקוח עירוני4016

100,700100,000100,000-0עמלות- מדחנים 1781000751תשלומים2פיקוח עירוני4016

91,300100,000100,000-0עמלות גבייה-פיקוח1781000753תשלומים2פיקוח עירוני4016

196,80096,00035,000-0א'שרותי כ-חניה1781000754תשלומים2פיקוח עירוני4016

38,80040,00026,000-0מדור חניה- נקיון1781000755תשלומים2פיקוח עירוני4016

2,2003,0003,000-0שונות1781000780תשלומים2פיקוח עירוני4016

0-0105,000-0-רכישת קטנוע1781000930תשלומים2פקוח חניה4017

17,60025,00028,000300שכר1722100110תשלומים2ז"משא4018

100-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1722100120תשלומים2ז"משא4018

1,400-0-0-0שעות נוספות1722100130תשלומים2ז"משא4018

1,200-0-0-0מס שכר1722100152תשלומים2ז"משא4018

1,200-0-0-0עובדים ללא תקן1722100210תשלומים2ז"משא4018

4,1002,0001,000-0אחזקת מבנים וציוד1722100420תשלומים2ז"משא4018

0-01,000-0-כבוי אש1722100422תשלומים2ז"משא4018

02,0003,000-0-מים1722100432תשלומים2ז"משא4018

8001,0001,000-0חומרי נקיון1722100433תשלומים2ז"משא4018

7,5009,0009,000-0כיבוד1722100511תשלומים2ז"משא4018

3,1004,0004,000-0טלפון1722100540תשלומים2ז"משא4018

6,5007,0007,000-0נייד1722100543תשלומים2ז"משא4018

4003,0001,000-0דואר1722100545תשלומים2ז"משא4018

4001,0001,000-0אינטרנט1722100546תשלומים2ז"משא4018

02,0002,000-0-פרסום1722100550תשלומים2ז"משא4018

6002,0002,000-0הוצאות משרדיות1722100560תשלומים2ז"משא4018

0-050,000-0-רכישת ציוד1722100743תשלומים2ז"משא4018

2,6003,0003,000-0עבודות קבלניות1722100750תשלומים2ז"משא4018

4,30056,0005,000-0שונות1722100780תשלומים2ז"משא4018

05,0005,000-0-כנס שנתי+הענקת אותות1722100782תשלומים2ז"משא4018

74,80075,00075,000-0א'ד מד'שכ1836100410תשלומים2א"מד4019

3,6002,000-0-0אחזקת מבנים וציוד1836100420תשלומים2א"מד4019

5,3006,0004,000-0מדא חשמל1836100431תשלומים2א"מד4019

4,1004,000-0-0טלפון1836100540תשלומים2א"מד4019

40,900-40,000-40,000-0-תעודות ואישורים1231000290תקבולים1מינהל הנדסה5001

סוף טבלה



103,800-100,000-80,000-0-שרותים הנדסיים1231000420תקבולים1מינהל הנדסה5001

5,312,100-5,963,000-8,540,000-0-העמסת חלק הנדסה לקרן1232000580תקבולים1מינהל הנדסה5001

146,900-150,000-120,000-0-חוק תכנון ובניה גזרי דין1232100490תקבולים1מינהל הנדסה5001

3,359,600-2,500,000-2,500,000-0-אגרות בניה1233100420תקבולים1מינהל הנדסה5001

243,000-100,000-3,000,000-0-מסך אלקטרוני- אגרות בניה פקדון1233100426תקבולים1מינהל הנדסה5001

35,300-0-0-0-חילוט ערבויות1233100490תקבולים1מינהל הנדסה5001

47,700-0-0-0-החזרות מקרן למחסנים1591100690תקבולים1מינהל הנדסה5001

4,051,0005,168,0005,202,00023,500שכר1731000110תשלומים2מינהל הנדסה5001

260,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1731000120תשלומים2מינהל הנדסה5001

527,000-0-0-0אחזקת רכב1731000121תשלומים2מינהל הנדסה5001

274,700-0-0-0תשלומים שונים1731000122תשלומים2מינהל הנדסה5001

116,700-0-0-0שעות נוספות1731000130תשלומים2מינהל הנדסה5001

339,700-0-0-0מס שכר1731000152תשלומים2מינהל הנדסה5001

41,800-0-0-0עובדים ללא תקן1731000210תשלומים2מינהל הנדסה5001

215,400-0-0-0פיצויים1731000320תשלומים2מינהל הנדסה5001

0110,000-0-0-בטוח מהנדסים1731000440תשלומים2מינהל הנדסה5001

4,5005,0007,000-0כיבוד1731000511תשלומים2מינהל הנדסה5001

9,80014,00015,000-0השתלמויות1731000521תשלומים2מינהל הנדסה5001

22,40022,00015,000-0ספרות מקצועית1731000522תשלומים2מינהל הנדסה5001

13,40015,00015,000-0דמי חבר1731000523תשלומים2מינהל הנדסה5001

090,00090,000-0-ליסינג1731000530תשלומים2מינהל הנדסה5001

44,60040,00035,000-0דלק ושמנים1731000531תשלומים2מינהל הנדסה5001

10,4004,000-0-0נייד1731000543תשלומים2מינהל הנדסה5001

17,60015,0005,000-0שליחויות1731000544תשלומים2מינהל הנדסה5001

4,2005,0002,000-0דואר1731000545תשלומים2מינהל הנדסה5001

21,80035,00025,000-0י חוק התכנון'פרסומים עפ1731000550תשלומים2מינהל הנדסה5001

18,60018,00020,000-0הוצאות משרדיות1731000560תשלומים2מינהל הנדסה5001

6,3006,0005,000-0העתקות שמש1731000561תשלומים2מינהל הנדסה5001

3,3004,0005,000-0צלום מסמכים1731000563תשלומים2מינהל הנדסה5001

130,400180,000201,000-0שירותי תוכנה ותמיכה1731000571תשלומים2מינהל הנדסה5001

6001,000-0-0בולים-הוצאות משפטיות1731000581תשלומים2מינהל הנדסה5001

48,20090,000700,000-0תביעות-משפטיות1731000582תשלומים2מינהל הנדסה5001

17,90016,00032,000-0רכישת ציוד1731000743תשלומים2מינהל הנדסה5001

7002,0003,000-0בגדי עבודה-הנדסה1731000744תשלומים2מינהל הנדסה5001

98,400100,00050,000-0יועצים ועבודות קבלניות1731000750תשלומים2מינהל הנדסה5001

165,000144,000144,000-0אחזקת רמזורים1731000751תשלומים2מינהל הנדסה5001

0-030,000-0-שירותי כוח אדם1731000753תשלומים2מינהל הנדסה5001

42,00030,00025,000-0יועץ חשמל1731000754תשלומים2מינהל הנדסה5001

90,40090,00090,000-0א'שרותי כ1731000757תשלומים2מינהל הנדסה5001

56,30050,00050,000-0יעוץ פרויקטים ובטיחות1731000759תשלומים2מינהל הנדסה5001

18,70010,00010,000-0שונות1731000782תשלומים2מינהל הנדסה5001

14,30015,00020,000-0פרוטוקול ישיבות1731000785תשלומים2מינהל הנדסה5001

260,700270,000265,000-0רשות ניקוז שורק לכיש1731000830תשלומים2מינהל הנדסה5001

630,000850,000850,000-0השתתפות משפטיות הנדסה1731000996תשלומים2מינהל הנדסה5001

0-03,450,0002,000-שכר1733500110תשלומים2מחלקה טכנית5020

124,800160,000218,0001,000שכר1764000110תשלומים2תרבות הדיור5026

4,500-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1764000120תשלומים2תרבות הדיור5026

25,600-0-0-0אחזקת רכב1764000121תשלומים2תרבות הדיור5026

13,800-0-0-0תשלומים שונים1764000122תשלומים2תרבות הדיור5026

11,200-0-0-0מס שכר1764000152תשלומים2תרבות הדיור5026

סוף טבלה



1,2002,0002,000-0כיבוד1764000511תשלומים2תרבות הדיור5026

01,0001,000-0-השתלמויות1764000521תשלומים2תרבות הדיור5026

2,4002,000-0-0טלפון תרבות הדיור1764000540תשלומים2תרבות הדיור5026

2,0001,000-0-0נייד1764000543תשלומים2תרבות הדיור5026

7001,0001,000-0הוצאות משרדיות1764000560תשלומים2תרבות הדיור5026

5,6002,0002,000-0רכישת ציוד1764000743תשלומים2תרבות הדיור5026

02,0001,000-0-שונות1764000780תשלומים2תרבות הדיור5026

0-0150,000-0-סקר עברות בניה1731000755תשלומים2פקוח הנדסי5031

0-0-350,000-0-מלגות- מפעל הפיס1311000740תקבולים1מינהל חינוך7001

1,612,6002,172,0002,615,00013,000שכר1811000110תשלומים2מינהל חינוך7001

51,600-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1811000120תשלומים2מינהל חינוך7001

154,500-0-0-0אחזקת רכב1811000121תשלומים2מינהל חינוך7001

107,300-0-0-0תשלומים שונים1811000122תשלומים2מינהל חינוך7001

85,400-0-0-0שעות נוספות1811000130תשלומים2מינהל חינוך7001

135,700-0-0-0מס שכר1811000152תשלומים2מינהל חינוך7001

84,000-0-0-0עובדים ללא תקן1811000210תשלומים2מינהל חינוך7001

25,60024,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1811000420תשלומים2מינהל חינוך7001

05,0005,000-0-כבוי אש1811000422תשלומים2מינהל חינוך7001

69,60072,00072,000-0חשמל1811000431תשלומים2מינהל חינוך7001

12,00012,00012,000-0מים1811000432תשלומים2מינהל חינוך7001

2,8005,0005,000-0חומרי נקיון1811000433תשלומים2מינהל חינוך7001

12,10020,00010,000-0אירוח וכבוד1811000511תשלומים2מינהל חינוך7001

6,30020,00010,000-0השתלמויות1811000521תשלומים2מינהל חינוך7001

1,2002,0002,000-0דמי חבר1811000523תשלומים2מינהל חינוך7001

040,00040,000-0-ליסינג1811000530תשלומים2מינהל חינוך7001

15,40015,00015,000-0דלק ושמנים1811000531תשלומים2מינהל חינוך7001

36,20035,000-0-0טלפון1811000540תשלומים2מינהל חינוך7001

1,1002,000-0-0נייד1811000543תשלומים2מינהל חינוך7001

1,6002,0002,000-0שליחויות1811000544תשלומים2מינהל חינוך7001

5,90010,0008,000-0דואר1811000545תשלומים2מינהל חינוך7001

80,10080,000100,000-0הוצאות פרסום1811000550תשלומים2מינהל חינוך7001

5,70011,00015,000-0הוצאות משרדיות1811000560תשלומים2מינהל חינוך7001

6001,0001,000-0צלום מסמכים1811000563תשלומים2מינהל חינוך7001

8,60078,000115,000-0תוכנת מחשב1811000571תשלומים2מינהל חינוך7001

13,700100,000150,000-0רכישת מחשבים1811000572תשלומים2מינהל חינוך7001

70015,00015,000-0רכישת כלים מכשירים וציוד1811000743תשלומים2מינהל חינוך7001

73,20078,00078,000-0עבודות קבלניות1811000750תשלומים2מינהל חינוך7001

037,00080,000-0-ייעוץ וליווי מכרזים1811000751תשלומים2מינהל חינוך7001

44,70050,00020,000-0שרותי כח אדם1811000753תשלומים2מינהל חינוך7001

219,200300,000300,000-0ח'ביקורת וליווי מוס1811000754תשלומים2מינהל חינוך7001

44,40045,00020,000-0שונות1811000780תשלומים2מינהל חינוך7001

030,00020,000-0-מימוש יחודיות1811000781תשלומים2מינהל חינוך7001

18,00020,000147,000-0כנסים ומפגשי מנהלים1811000782תשלומים2מינהל חינוך7001

015,00015,000-0-הסעות מינהל1811000783תשלומים2מינהל חינוך7001

011,0005,000-0-ארועים לבתי ספר1811000784תשלומים2מינהל חינוך7001

0100,000350,000-0-פיס- ועדת מלגות 1811000785תשלומים2מינהל חינוך7001

032,00032,000-0-ייעוץ פסיכיאטרי1811000787תשלומים2מינהל חינוך7001

099,000-0-0-מורה מצטיין1811000788תשלומים2מינהל חינוך7001

022,00030,000-0-מעורבות חברתית1811000789תשלומים2מינהל חינוך7001

647,9001,017,0001,238,0007,000שכר1812100110תשלומים2מינהל גני ילדים7020

סוף טבלה



24,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1812100120תשלומים2מינהל גני ילדים7020

68,100-0-0-0אחזקת רכב1812100121תשלומים2מינהל גני ילדים7020

39,700-0-0-0תשלומים שונים1812100122תשלומים2מינהל גני ילדים7020

67,200-0-0-0שעות נוספות1812100130תשלומים2מינהל גני ילדים7020

53,200-0-0-0מס שכר1812100152תשלומים2מינהל גני ילדים7020

41,50025,00055,000-0השתלמויות1812100521תשלומים2מינהל גני ילדים7020

9,50010,000-0-0טלפון1812100540תשלומים2מינהל גני ילדים7020

2,9002,000-0-0נייד1812100543תשלומים2מינהל גני ילדים7020

3,50012,0002,000-0דואר1812100545תשלומים2מינהל גני ילדים7020

18,40022,00028,000-0פרסום1812100550תשלומים2מינהל גני ילדים7020

5,90016,0009,000-0הוצאות משרדיות1812100560תשלומים2מינהל גני ילדים7020

91,40090,00095,000-0מערכות מידע שוטף1812100571תשלומים2מינהל גני ילדים7020

7,600100,000-0-0רכישת מחשבים1812100572תשלומים2מינהל גני ילדים7020

17,1005,0005,000-0רכישת כלים וציוד1812100743תשלומים2מינהל גני ילדים7020

0106,000-0-0-מערכות וליווי- תגמול סייעות1812100750תשלומים2מינהל גני ילדים7020

020,00040,000-0-א מנהל גנים"שרותי כ1812100753תשלומים2מינהל גני ילדים7020

061,00045,000-0-אירועים1812100754תשלומים2מינהל גני ילדים7020

0-015,000-0-קורסים עזרה ראשונה1812100755תשלומים2מינהל גני ילדים7020

56,60010,00010,000-0שונות1812100780תשלומים2מינהל גני ילדים7020

4,798,300-4,810,000-4,810,000-0-שכר עוזרות גננות1312200920תקבולים1גני ילדים7021

53,000-55,000-100,000-0-הרשאות חינוך1312200921תקבולים1גני ילדים7021

35,800-4,000-4,000-0-חומרי מלאכה ולימוד1312200923תקבולים1גני ילדים7021

44,800-44,000-44,000-0-גני_הוצ נלוות ח מיוחד1312200924תקבולים1גני ילדים7021

34,600-35,000-35,000-0-העשרה ח מיוחד גני1312200925תקבולים1גני ילדים7021

6,066,600-6,180,000-6,320,000-0-חנוך-גננות חובה1312200927תקבולים1גני ילדים7021

147,200-150,000-150,000-0-מה'פרויקט פיג1312201420תקבולים1גני ילדים7021

0-0-9,000-0-תכנית עולים כתה1312201421תקבולים1גני ילדים7021

32,800-33,000-33,000-0-מיוחד.ח-שירותי היקף1312210922תקבולים1גני ילדים7021

66,100-66,000-66,000-0-א'הזנת יוח1312210923תקבולים1גני ילדים7021

193,800-197,000-190,000-0-סל תרבות1312300411תקבולים1גני ילדים7021

693,400-713,000-0-0-ריתמוסיקה1312300413תקבולים1גני ילדים7021

606,000-594,000-1,382,000-0-חוגים1312300414תקבולים1גני ילדים7021

120,300-0-120,000-0-בטוח תלמידים גני ילדים1312300416תקבולים1גני ילדים7021

55,100-55,000-55,000-0-יתרות גני ילדים1312300419תקבולים1גני ילדים7021

13,226,800-13,500,000-13,700,000-0-חובה-י קדם'ל גנ'שכ1312300920תקבולים1גני ילדים7021

1,682,600-1,690,000-1,690,000-0-סייעת שניה ומרכיב העשרה1312300922תקבולים1גני ילדים7021

12,991,30016,146,00016,180,000120,000שכר1812200110תשלומים2גני ילדים7021

758,100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1812200120תשלומים2גני ילדים7021

241,100-0-0-0אחזקת רכב1812200121תשלומים2גני ילדים7021

741,600-0-0-0תשלומים שונים1812200122תשלומים2גני ילדים7021

393,700-0-0-0שעות נוספות1812200130תשלומים2גני ילדים7021

964,500-0-0-0מס שכר1812200152תשלומים2גני ילדים7021

438,600-0-0-0עובדים ללא תקן1812200210תשלומים2גני ילדים7021

467,300-0-0-0פיצויים1812200320תשלומים2גני ילדים7021

221,500250,00010,000-0אחזקת מבנים וציוד1812200420תשלומים2גני ילדים7021

18,70030,00035,000-0כבוי אש1812200422תשלומים2גני ילדים7021

479,100405,000460,000-0חשמל1812200431תשלומים2גני ילדים7021

388,600325,000325,000-0מים1812200432תשלומים2גני ילדים7021

156,800187,000189,000-0חומרי ניקוי1812200433תשלומים2גני ילדים7021

125,800120,000120,000-0טלפון1812200540תשלומים2גני ילדים7021

סוף טבלה



23,00025,00020,000-0תיקשורת אינטרנט1812200546תשלומים2גני ילדים7021

69,80070,00070,000-0אחזקת מחשבים1812200572תשלומים2גני ילדים7021

15,30015,00020,000-0הסעות סל תרבות1812200710תשלומים2גני ילדים7021

4,00012,00012,000-0הסעות מעברים1812200711תשלומים2גני ילדים7021

473,500470,000468,000-0חמרי לימוד1812200721תשלומים2גני ילדים7021

240,800519,000450,000-0רכישת ציוד1812200743תשלומים2גני ילדים7021

6,066,6006,100,0006,100,000-0חנוך-גננות חובה1812200750תשלומים2גני ילדים7021

13,600240,000240,000-0אחזקת מתקני משחק1812200751תשלומים2גני ילדים7021

104,200110,000110,000-0מוקד ואבטחה1812200752תשלומים2גני ילדים7021

0747,0001,210,000-0-חוגים בגנים1812200755תשלומים2גני ילדים7021

025,00030,000-0-דמי שתיה1812200756תשלומים2גני ילדים7021

81,40058,00045,000-0בנות שרות לאומי1812200762תשלומים2גני ילדים7021

44,10020,00025,000-0שונות1812200780תשלומים2גני ילדים7021

204,400165,000190,000-0סל תרבות1812200781תשלומים2גני ילדים7021

30,60040,00060,000-0יוזמות ופרויקטים1812200782תשלומים2גני ילדים7021

32,40018,00018,000-0אירועי עצמאות1812200784תשלומים2גני ילדים7021

34,20034,000-0-0השתתפות במוכר שאינו רשמי1812200785תשלומים2גני ילדים7021

35,80035,00035,000-0.מ.העשרה ונלוות ח1812200787תשלומים2גני ילדים7021

014,00015,000-0-עמלות כרטיס אשראי1812200789תשלומים2גני ילדים7021

10,90030,000100,000-0הרשאות משרד החינוך1812200930תשלומים2גני ילדים7021

2,8007,0004,000-0זהב בגן1812201780תשלומים2גני ילדים7021

012,000-0-0-מעגן1812201782תשלומים2גני ילדים7021

19,80031,00061,000-0תכנית טיפול לילדים מוחלשים1812201784תשלומים2גני ילדים7021

150,000149,000150,000-0מה'ספריית פיג1812201786תשלומים2גני ילדים7021

011,00015,000-0-תכנית עולים כתה1812201787תשלומים2גני ילדים7021

0-020,000-0-פרוייקט גן גינה1812201789תשלומים2גני ילדים7021

8,360,1008,216,0008,216,000-0גננות קדם חובה1812300750תשלומים2גני ילדים7021

39,00048,00050,000-0מרכיב העשרה קדם חובה1812300780תשלומים2גני ילדים7021

511,400415,000375,0002,700שכר1812700110תשלומים2גני ילדים7021

29,800-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1812700120תשלומים2גני ילדים7021

37,700-0-0-0תשלומים שונים1812700122תשלומים2גני ילדים7021

3,100-0-0-0שעות נוספות1812700130תשלומים2גני ילדים7021

37,500-0-0-0מס שכר1812700152תשלומים2גני ילדים7021

1,900-0-0-0פיצויים1812700320תשלומים2גני ילדים7021

46,200250,00050,000-0שכר1812701110תשלומים2גני ילדים7021

8,600-0-0-0תשלומים שונים1812701122תשלומים2גני ילדים7021

17,200-0-0-0מס שכר1812701152תשלומים2גני ילדים7021

215,900-0-0-0עובדים ללא תקן1812701210תשלומים2גני ילדים7021

16,100-0-0-0פיצויים1812701320תשלומים2גני ילדים7021

33,200288,000288,000-0שכר1812702110תשלומים2גני ילדים7021

1,800-0-0-0תשלומים שונים1812702122תשלומים2גני ילדים7021

85,900-0-0-0שעות נוספות1812702130תשלומים2גני ילדים7021

14,800-0-0-0מס שכר1812702152תשלומים2גני ילדים7021

106,000-0-0-0עובדים ללא תקן1812702210תשלומים2גני ילדים7021

16,803,400-17,150,000-17,765,000-0-שכר לימוד צהרונים1312500410תקבולים1צהרונים7022

51,600-0-0-0-חינוכיות בחופשות. מס1312500920תקבולים1צהרונים7022

0-461,000-0-0-חינוכיות בחופשות.מס1312500991תקבולים1צהרונים7022

1,367,9001,597,0001,314,0009,300שכר1812500110תשלומים2צהרונים7022

60,100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1812500120תשלומים2צהרונים7022

62,700-0-0-0תשלומים שונים1812500122תשלומים2צהרונים7022
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136,600-0-0-0שעות נוספות1812500130תשלומים2צהרונים7022

106,500-0-0-0מס שכר1812500152תשלומים2צהרונים7022

80,600-0-0-0עובדים ללא תקן1812500210תשלומים2צהרונים7022

41,800-0-0-0פיצויים1812500320תשלומים2צהרונים7022

108,500148,000148,000-0חומרי ניקיון1812500433תשלומים2צהרונים7022

4,4007,00030,000-0השתלמויות1812500521תשלומים2צהרונים7022

11,7005,000-0-0פרסום1812500550תשלומים2צהרונים7022

345,500323,000323,000-0חומרי לימוד1812500720תשלומים2צהרונים7022

31,80038,00020,000-0רכישת ציוד1812500743תשלומים2צהרונים7022

281,100260,000370,000-0שירותי כח אדם-סייעות1812500753תשלומים2צהרונים7022

3,961,1004,548,0004,540,000-0ארוחות גני ילדים1812500758תשלומים2צהרונים7022

19,30010,00010,000-0שונות1812500780תשלומים2צהרונים7022

1,121,7001,087,0001,087,000-0פעילות חוגים1812500781תשלומים2צהרונים7022

010,00030,000-0-מסגרות חינוכיות בחופשות1812500786תשלומים2צהרונים7022

0-012,000-0-עמלות כרטיס אשראי1812500789תשלומים2צהרונים7022

7,758,4009,750,0009,490,00075,800שכר1812510110תשלומים2צהרונים7022

911,700-0-0-0תשלומים שונים1812510120תשלומים2צהרונים7022

400,100-0-0-0תשלומים שונים1812510122תשלומים2צהרונים7022

806,800-0-0-0שעות נוספות1812510130תשלומים2צהרונים7022

616,600-0-0-0מס שכר1812510152תשלומים2צהרונים7022

104,700-0-0-0פיצויים1812510320תשלומים2צהרונים7022

158,900203,000458,0002,200שכר1812515110תשלומים2צהרונים7022

4,600-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1812515120תשלומים2צהרונים7022

20,000-0-0-0אחזקת רכב1812515121תשלומים2צהרונים7022

7,500-0-0-0תשלומים שונים1812515122תשלומים2צהרונים7022

11,700-0-0-0מס שכר1812515152תשלומים2צהרונים7022

3,415,500-3,420,000-4,350,000-0-קיטנה1312800420תקבולים1קיטנות קיץ7023

26,600-27,000-27,000-0-מלגה לקייטנה מפעל הפיס1312800421תקבולים1קיטנות קיץ7023

23,2001,950,000120,000-0שכר1812800110תשלומים2קיטנות קיץ7023

2,900-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1812800120תשלומים2קיטנות קיץ7023

123,200-0-0-0שעות נוספות1812800130תשלומים2קיטנות קיץ7023

14,600-0-0-0מס שכר1812800152תשלומים2קיטנות קיץ7023

68,800-0-0-0עובדים ללא תקן1812800210תשלומים2קיטנות קיץ7023

020,00025,000-0-אחזקת מבנים וציוד1812800420תשלומים2קיטנות קיץ7023

080,00080,000-0-חשמל1812800431תשלומים2קיטנות קיץ7023

065,00065,000-0-מים1812800432תשלומים2קיטנות קיץ7023

14,10015,00015,000-0חומרי נקיון1812800433תשלומים2קיטנות קיץ7023

2,3003,000-0-0פרסום1812800550תשלומים2קיטנות קיץ7023

34,30034,00035,000-0חומרי לימוד1812800720תשלומים2קיטנות קיץ7023

08,0005,000-0-רכישת ציוד1812800743תשלומים2קיטנות קיץ7023

0130,000130,000-0-שרותי כא1812800751תשלומים2קיטנות קיץ7023

050,000-0-0-יועץ להפעלת צהרונים וקיטנות1812800752תשלומים2קיטנות קיץ7023

648,200784,000797,000-0מזון יולי1812800758תשלומים2קיטנות קיץ7023

150,500259,000259,000-0פעילות יולי1812800781תשלומים2קיטנות קיץ7023

1,300-0-0-0ריכוז קיטנה1812820110תשלומים2קיטנות קיץ7023

100-0-0-0מס שכר1812820152תשלומים2קיטנות קיץ7023

2,295,600-1,497,000-1,597,000-0-סייעות רפואיות1312200929תקבולים1סייעות גני ילדים7024

2,362,9002,955,0003,380,00027,500שכר1812222110תשלומים2סייעות גני ילדים7024

166,100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1812222120תשלומים2סייעות גני ילדים7024

800-0-0-0רכב' אח1812222121תשלומים2סייעות גני ילדים7024

סוף טבלה



145,200-0-0-0תשלומים שונים1812222122תשלומים2סייעות גני ילדים7024

88,800-0-0-0שעות נוספות1812222130תשלומים2סייעות גני ילדים7024

173,100-0-0-0מס שכר1812222152תשלומים2סייעות גני ילדים7024

17,400-0-0-0פנסיה1812222320תשלומים2סייעות גני ילדים7024

799,900-0-0-0-שרתים1313200920תקבולים1מינהל יסודי7030

299,400-0-0-0-מזכירים1313200921תקבולים1מינהל יסודי7030

0-65,000-65,000-0-צ'השאלת ספרי למוד נ1313200924תקבולים1מינהל יסודי7030

117,300-0-0-0-אגרת שכפול יסודי1313200927תקבולים1מינהל יסודי7030

5,900-0-0-0-סל תלמיד לעולה1313200929תקבולים1מינהל יסודי7030

72,000-104,000-0-0-המשרד להגנת הסביבה1313200990תקבולים1מינהל יסודי7030

0-0-8,000-0-מחשב לכל ילד1313202490תקבולים1מינהל יסודי7030

765,300-1,013,000-1,086,000-0-ן'תל-תכנית קרב1313203420תקבולים1מינהל יסודי7030

100,400-200,000-200,000-0-יסודי-חינוך.  הרשאות מ1313210922תקבולים1מינהל יסודי7030

29,900-0-0-0-גמול מינהלניות1313211920תקבולים1מינהל יסודי7030

24,500-0-0-0-ב'שגרירי מפתח הל1313220922תקבולים1מינהל יסודי7030

0-184,000-120,000-0-פרויקט מוסיקה1313220924תקבולים1מינהל יסודי7030

500-0-0-0ג'ציוד ומכשירים חנ1313220926תקבולים1מינהל יסודי7030

297,000-0-0-0-ניהול עצמי-דיפרנציאלית' תוס1313220927תקבולים1מינהל יסודי7030

155,200-155,000-45,000-0-שפוצי קיץ ניהול עצמי1313220928תקבולים1מינהל יסודי7030

5,060,400-0-0-0-ו-ניהול עצמי משופר א1313221920תקבולים1מינהל יסודי7030

66,200-0-0-0-ח-ניהול עצמי משופר ז1313221921תקבולים1מינהל יסודי7030

913,100-0-0-0-ח-עובד סיוע משופר א1313221922תקבולים1מינהל יסודי7030

8,400-0-0-0-מזכיר-ליום השישי.תש1313230922תקבולים1מינהל יסודי7030

4,800-0-0-0-שרתים-ליום השישי.תש1313230923תקבולים1מינהל יסודי7030

800-0-0-0-סל תלמיד עולי אתיופיה1313230924תקבולים1מינהל יסודי7030

598,600-0-400,000-0-חינוכיות בחופשות.מסג1313231920תקבולים1מינהל יסודי7030

15,100-15,000-15,000-0-השתתפות-סייעות1313300420תקבולים1מינהל יסודי7030

18,400-0-0-0-שירותי היקף חינוך מיוחד1313300922תקבולים1מינהל יסודי7030

74,400-0-0-0-א יסודי'הזנת יוח1313300927תקבולים1מינהל יסודי7030

65,100-0-0-0-חופשה לאוטיסטים יסודי1313300928תקבולים1מינהל יסודי7030

1,031,400-1,100,000-930,000-0-השתתפות הורים-מסגרת קיץ1313800420תקבולים1מינהל יסודי7030

497,100-500,000-500,000-0-מסגרת קיץ פר תלמיד רגיל1313800921תקבולים1מינהל יסודי7030

282,700-285,000-285,000-0-מסגרת קיץ פר מוסד1313800922תקבולים1מינהל יסודי7030

050,00050,000-0-רכישת ציוד1813200743תשלומים2מינהל יסודי7030

34,400-0-0-0מוקד ואבטחה1813200752תשלומים2מינהל יסודי7030

19,10020,00022,000-0מתנות לבוגרים1813200780תשלומים2מינהל יסודי7030

183,700180,000120,000-0פרויקט מוסיקה1813200785תשלומים2מינהל יסודי7030

9,70012,00014,000-0'מתנות לכתה א1813200791תשלומים2מינהל יסודי7030

99,900200,000200,000-0הרשאות משרד החינוך1813200930תשלומים2מינהל יסודי7030

134,10044,0005,000-0יוזמות חינוכיות1813201780תשלומים2מינהל יסודי7030

15,80016,00016,000-0עת הדעת1813201781תשלומים2מינהל יסודי7030

73,30075,00075,000-0פרויקט חותם1813201782תשלומים2מינהל יסודי7030

48,90043,00050,000-0ך"חידון התנ1813201783תשלומים2מינהל יסודי7030

36,70038,00038,000-0שירותי מנבס1813201786תשלומים2מינהל יסודי7030

78,50080,00032,000-0מחשב לכל ילד1813202780תשלומים2מינהל יסודי7030

24,50025,00025,000-0ב'שגרירי מפתח הל1813202783תשלומים2מינהל יסודי7030

1,338,9001,350,0001,000,000-0שעות תגבור יסודיים1813202786תשלומים2מינהל יסודי7030

62,30065,000-0-0השאלת ספרי לימוד1813202787תשלומים2מינהל יסודי7030

269,600240,000240,000-0תכנת תקשוב1813202788תשלומים2מינהל יסודי7030

44,80045,00045,000-0איתור ואיבחון תלמידים1813202789תשלומים2מינהל יסודי7030
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80,00080,00080,000-0מסלול הדגל1813203780תשלומים2מינהל יסודי7030

48,40050,00050,000-0קונצרט הדגל1813203781תשלומים2מינהל יסודי7030

117,00071,000-0-0פרלמנט ילדים עירוני1813203783תשלומים2מינהל יסודי7030

1,408,7002,013,0001,640,000-0תכנית קרב1813203784תשלומים2מינהל יסודי7030

79,60085,00050,000-0ליווי צוות חינוכי1813203785תשלומים2מינהל יסודי7030

1,50030,0005,000-0יהודית.פעילות חוויתית ת1813203788תשלומים2מינהל יסודי7030

18,80020,00020,000-0מקדמי בריאות בתי ספר1813203789תשלומים2מינהל יסודי7030

90,000104,000-0-0פעילות חינוכית סביבתית1813204780תשלומים2מינהל יסודי7030

298,500424,00050,000-0מסגרות חינוכיות בחופשות1813204781תשלומים2מינהל יסודי7030

1,567,3001,834,0001,780,000-0מסגרת קיץ פר מוסד1813800750תשלומים2מינהל יסודי7030

0-457,000-490,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313215920תקבולים1ס האירוס"בי7031

0-128,000-46,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313215921תקבולים1ס האירוס"בי7031

0-1,000-0-0-יסודי-סל תלמיד לעולה1313216925תקבולים1ס האירוס"בי7031

0-13,000-13,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313216927תקבולים1ס האירוס"בי7031

196,700271,000265,0002,000שכר1813215110תשלומים2ס האירוס"בי7031

9,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813215120תשלומים2ס האירוס"בי7031

8,400-0-0-0אחזקת רכב1813215121תשלומים2ס האירוס"בי7031

11,500-0-0-0תשלומים שונים1813215122תשלומים2ס האירוס"בי7031

23,500-0-0-0שעות נוספות1813215130תשלומים2ס האירוס"בי7031

15,200-0-0-0מס שכר1813215152תשלומים2ס האירוס"בי7031

32,10025,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813215420תשלומים2ס האירוס"בי7031

8,7009,0008,000-0כבוי אש1813215422תשלומים2ס האירוס"בי7031

01,0001,000-0-אחזקת אופניים1813215423תשלומים2ס האירוס"בי7031

1,2001,000-0-0נייד1813215543תשלומים2ס האירוס"בי7031

01,000-0-0-סל תלמיד לעולה1813215563תשלומים2ס האירוס"בי7031

203,500297,000260,000-0עבודות קבלניות1813215750תשלומים2ס האירוס"בי7031

336,600326,000253,000-0ניהול עצמי1813215780תשלומים2ס האירוס"בי7031

013,00013,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813215789תשלומים2ס האירוס"בי7031

183,700-283,000-347,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313220920תקבולים1ד"ס חב"בי7032

203,800-79,000-33,000-0ניהול עצמי יסודיים1313220921תקבולים1ד"ס חב"בי7032

62,300-16,000-0-0-תגבור למדעי היהדות1313220925תקבולים1ד"ס חב"בי7032

0-2,000-0-0-יסודי-סל תלמיד לעולה1313221925תקבולים1ד"ס חב"בי7032

0-20,000-15,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313221927תקבולים1ד"ס חב"בי7032

160,900269,000170,0001,000שכר ביהס חבד1813220110תשלומים2ד"ס חב"בי7032

8,100-0-0-0תוספות שאינו נכללות בשכר1813220120תשלומים2ד"ס חב"בי7032

8,200-0-0-0אחזקת רכב1813220121תשלומים2ד"ס חב"בי7032

13,000-0-0-0תשלומים שונים1813220122תשלומים2ד"ס חב"בי7032

19,400-0-0-0שעות נוספות1813220130תשלומים2ד"ס חב"בי7032

12,700-0-0-0מס שכר1813220152תשלומים2ד"ס חב"בי7032

1,60010,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813220420תשלומים2ד"ס חב"בי7032

9,7005,0008,000-0כבוי אש1813220422תשלומים2ד"ס חב"בי7032

01,0001,000-0-אחזקת אופניים1813220423תשלומים2ד"ס חב"בי7032

1,9002,0002,000-0סל תלמיד לעולה1813220563תשלומים2ד"ס חב"בי7032

127,600165,000152,000-0עבודות קבלניות1813220750תשלומים2ד"ס חב"בי7032

254,000263,000189,000-0ניהול עצמי1813220780תשלומים2ד"ס חב"בי7032

9,80016,000-0-0תגבור למודי יהדות1813220784תשלומים2ד"ס חב"בי7032

020,00015,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813220789תשלומים2ד"ס חב"בי7032

0-462,000-557,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313225920תקבולים1ס לב המושבה"בי7033

0-115,000-48,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313225921תקבולים1ס לב המושבה"בי7033

0-1,000-0-0-יסודי-סל תלמיד לעולה1313226925תקבולים1ס לב המושבה"בי7033

סוף טבלה



0-10,000-10,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313226927תקבולים1ס לב המושבה"בי7033

207,400293,000303,0002,000שכר1813225110תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

9,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813225120תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

19,400-0-0-0אחזקת רכב1813225121תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

18,500-0-0-0תשלומים שונים1813225122תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

16,100-0-0-0שעות נוספות1813225130תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

17,300-0-0-0מס שכר1813225152תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

4,60010,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813225420תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

05,0008,000-0-כבוי אש1813225422תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

6001,0001,000-0אחזקת אופניים1813225423תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

1,3001,0001,000-0סל תלמיד לעולה1813225563תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

185,100242,000229,000-0עבודות קבלניות1813225750תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

270,600295,000308,000-0ניהול עצמי1813225780תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

010,000-0-0-תכנית פדגוגית1813225787תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

010,00010,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813225789תשלומים2ס לב המושבה"בי7033

0-138,000-164,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313230920תקבולים1ס רעות"בי7034

0-39,000-15,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313230921תקבולים1ס רעות"בי7034

21,700-5,000-0-0-ב'שגרירי מפתח הל1313230926תקבולים1ס רעות"בי7034

6,600-0-8,000-0-יהודית.חוויתית ת' פע1313230929תקבולים1ס רעות"בי7034

0-11,000-0-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313231927תקבולים1ס רעות"בי7034

266,100304,000384,0002,000שכר1813230110תשלומים2ס רעות"בי7034

11,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813230120תשלומים2ס רעות"בי7034

19,600-0-0-0אחזקת רכב1813230121תשלומים2ס רעות"בי7034

25,000-0-0-0תשלומים שונים1813230122תשלומים2ס רעות"בי7034

21,300-0-0-0שעות נוספות1813230130תשלומים2ס רעות"בי7034

21,900-0-0-0מס שכר1813230152תשלומים2ס רעות"בי7034

300-0-0-0עובדים ללא תקן1813230210תשלומים2ס רעות"בי7034

54,10054,00055,000-0ד אולם'שכ1813230410תשלומים2ס רעות"בי7034

10,70010,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813230420תשלומים2ס רעות"בי7034

2005,0008,000-0כבוי אש1813230422תשלומים2ס רעות"בי7034

51,90052,00052,000-0חשמל1813230431תשלומים2ס רעות"בי7034

12,10012,00012,000-0מים1813230432תשלומים2ס רעות"בי7034

2001,000-0-0נייד1813230543תשלומים2ס רעות"בי7034

5,800-0-0-0רכישת ציוד1813230743תשלומים2ס רעות"בי7034

104,300121,000-0-0עבודות קבלניות1813230750תשלומים2ס רעות"בי7034

105,70099,000110,000-0ניהול עצמי1813230780תשלומים2ס רעות"בי7034

03,0004,000-0-ך"ספרי תנ1813230782תשלומים2ס רעות"בי7034

010,00040,000-0-מקהלת בית ספר1813230783תשלומים2ס רעות"בי7034

011,000-0-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813230785תשלומים2ס רעות"בי7034

010,000-0-0-פרוייקטים1813230786תשלומים2ס רעות"בי7034

0-347,000-398,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313235920תקבולים1ס שדות"בי7035

0-80,000-32,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313235921תקבולים1ס שדות"בי7035

0-5,000-0-0-ב'שגרירי מפתח הל1313235926תקבולים1ס שדות"בי7035

0-3,000-0-0-בתי ספר מקדמי בריאות1313235927תקבולים1ס שדות"בי7035

0-163,000-129,000-0-חינוך מיוחד יסודיים1313236923תקבולים1ס שדות"בי7035

0-7,000-8,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313236927תקבולים1ס שדות"בי7035

208,700290,000295,0002,000שכר1813235110תשלומים2ס שדות"בי7035

9,000-0-0-0תוספות שאינו נכללות בשכר1813235120תשלומים2ס שדות"בי7035

18,100-0-0-0אחזקת רכב1813235121תשלומים2ס שדות"בי7035

10,800-0-0-0תשלומים שונים1813235122תשלומים2ס שדות"בי7035

סוף טבלה



21,600-0-0-0שעות נוספות1813235130תשלומים2ס שדות"בי7035

16,500-0-0-0מס שכר1813235152תשלומים2ס שדות"בי7035

4,00010,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813235420תשלומים2ס שדות"בי7035

05,0008,000-0-כבוי אש1813235422תשלומים2ס שדות"בי7035

5001,0001,000-0אחזקת אופניים1813235423תשלומים2ס שדות"בי7035

1,2001,000-0-0נייד1813235543תשלומים2ס שדות"בי7035

176,200242,000213,000-0עבודות קבלניות1813235750תשלומים2ס שדות"בי7035

195,600214,000226,000-0ניהול עצמי1813235780תשלומים2ס שדות"בי7035

45,40077,00099,000-0הזנה תלמידי חינוך מיוחד1813235781תשלומים2ס שדות"בי7035

03,000-0-0-מקדמי בריאות בתי ספר1813235782תשלומים2ס שדות"בי7035

1,2001,0001,000-0נלוות חינוך מיוחד1813235784תשלומים2ס שדות"בי7035

7,5007,0007,000-0העשרה חינוך מיוחד1813235785תשלומים2ס שדות"בי7035

05,0005,000-0-ב'שגרירי מפתח הל1813235788תשלומים2ס שדות"בי7035

07,0008,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813235789תשלומים2ס שדות"בי7035

0-474,000-475,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313240920תקבולים1ס התומר"בי7036

0-9,000-9,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313240921תקבולים1ס התומר"בי7036

0-890,000-930,000-0-סייעות כיתתיות1313240925תקבולים1ס התומר"בי7036

0-2,000-0-0-בתי ספר מקדמי בריאות1313240927תקבולים1ס התומר"בי7036

0-586,000-0-0-סייעות כיתתיות חריגות1313241922תקבולים1ס התומר"בי7036

0-132,000-135,000-0-חינוך מיוחד יסודיים1313241923תקבולים1ס התומר"בי7036

2,194,8002,768,0002,680,00022,300שכר1813240110תשלומים2ס התומר"בי7036

126,700-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813240120תשלומים2ס התומר"בי7036

600-0-0-0אחזקת רכב1813240121תשלומים2ס התומר"בי7036

149,700-0-0-0תשלומים שונים1813240122תשלומים2ס התומר"בי7036

132,900-0-0-0שעות נוספות1813240130תשלומים2ס התומר"בי7036

163,800-0-0-0מס שכר1813240152תשלומים2ס התומר"בי7036

2,200-0-0-0עובדים ללא תקן1813240210תשלומים2ס התומר"בי7036

23,600-0-0-0פיצויים1813240320תשלומים2ס התומר"בי7036

51,60030,00035,000-0אחזקת מבנים וציוד1813240420תשלומים2ס התומר"בי7036

08,00015,000-0-כבוי אש1813240422תשלומים2ס התומר"בי7036

96,800100,000100,000-0חשמל1813240431תשלומים2ס התומר"בי7036

24,80030,00030,000-0מים1813240432תשלומים2ס התומר"בי7036

8,2009,0009,000-0דמי שכפול1813240561תשלומים2ס התומר"בי7036

6,1007,0007,000-0תשלום חמרים1813240562תשלומים2ס התומר"בי7036

02,0002,000-0-סל תלמיד לעולה1813240563תשלומים2ס התומר"בי7036

13,70015,000-0-0אחזקת מחשבים1813240572תשלומים2ס התומר"בי7036

2,10015,00015,000-0רכישת ציוד1813240743תשלומים2ס התומר"בי7036

155,600171,000336,000-0עבודות קבלניות1813240750תשלומים2ס התומר"בי7036

56,90057,00060,000-0אחזקה שוטפת1813240780תשלומים2ס התומר"בי7036

47,00047,00057,000-0קיטנת יולי1813240781תשלומים2ס התומר"בי7036

360,200360,000360,000-0תלן1813240784תשלומים2ס התומר"בי7036

430,300615,000425,0002,500שכר1813241110תשלומים2ס התומר"בי7036

31,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813241120תשלומים2ס התומר"בי7036

19,800-0-0-0אחזקת רכב1813241121תשלומים2ס התומר"בי7036

45,700-0-0-0תשלומים שונים1813241122תשלומים2ס התומר"בי7036

23,600-0-0-0שעות נוספות1813241130תשלומים2ס התומר"בי7036

34,600-0-0-0מס שכר1813241152תשלומים2ס התומר"בי7036

12,400-0-0-0פיצויים1813241320תשלומים2ס התומר"בי7036

0-288,000-375,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313250920תקבולים1ס הדר"בי7037

0-74,000-32,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313250921תקבולים1ס הדר"בי7037

סוף טבלה



0-5,000-0-0-ב'שגרירי מפתח הל1313250926תקבולים1ס הדר"בי7037

0-61,000-42,000-0-חינוך מיוחד יסודיים1313251923תקבולים1ס הדר"בי7037

0-15,000-16,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313251927תקבולים1ס הדר"בי7037

552,000729,000740,0004,900שכר1813250110תשלומים2ס הדר"בי7037

29,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813250120תשלומים2ס הדר"בי7037

19,600-0-0-0אחזקת רכב1813250121תשלומים2ס הדר"בי7037

47,400-0-0-0תשלומים שונים1813250122תשלומים2ס הדר"בי7037

24,100-0-0-0שעות נוספות1813250130תשלומים2ס הדר"בי7037

43,200-0-0-0מס שכר1813250152תשלומים2ס הדר"בי7037

3,10010,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813250420תשלומים2ס הדר"בי7037

6005,0008,000-0כבוי אש1813250422תשלומים2ס הדר"בי7037

01,000-0-0-סל תלמיד לעולה1813250563תשלומים2ס הדר"בי7037

10,600-0-0-0רכישת ציוד1813250743תשלומים2ס הדר"בי7037

155,900132,000223,000-0עבודות קבלניות1813250750תשלומים2ס הדר"בי7037

191,400198,000226,000-0ניהול עצמי1813250780תשלומים2ס הדר"בי7037

9,00013,0009,000-0שירשרת1813250782תשלומים2ס הדר"בי7037

2,70063,00070,000-0הזנה תלמידי חינוך מיוחד1813250784תשלומים2ס הדר"בי7037

4001,0001,000-0העשרה חומרים חינוך מיוחד1813250785תשלומים2ס הדר"בי7037

1001,0001,000-0נלוות חינוך מיוחד1813250786תשלומים2ס הדר"בי7037

015,00016,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813250789תשלומים2ס הדר"בי7037

0-172,000-207,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313255920תקבולים1ס שיבולים"בי7038

0-48,000-19,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313255921תקבולים1ס שיבולים"בי7038

0-4,000-10,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313256927תקבולים1ס שיבולים"בי7038

301,100206,000250,0001,500שכר1813255110תשלומים2ס שיבולים"בי7038

12,200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813255120תשלומים2ס שיבולים"בי7038

19,700-0-0-0אחזקת רכב1813255121תשלומים2ס שיבולים"בי7038

25,000-0-0-0תשלומים שונים1813255122תשלומים2ס שיבולים"בי7038

21,900-0-0-0שעות נוספות1813255130תשלומים2ס שיבולים"בי7038

24,000-0-0-0מס שכר1813255152תשלומים2ס שיבולים"בי7038

20,90010,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813255420תשלומים2ס שיבולים"בי7038

4005,0008,000-0כבוי אש1813255422תשלומים2ס שיבולים"בי7038

102,300154,000150,000-0עבודות קבלניות1813255750תשלומים2ס שיבולים"בי7038

121,200123,000139,000-0ניהול עצמי1813255780תשלומים2ס שיבולים"בי7038

040,00010,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813255789תשלומים2ס שיבולים"בי7038

0-390,000-479,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313260920תקבולים1ס ראשונים"בי7039

0-87,000-35,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313260921תקבולים1ס ראשונים"בי7039

0-5,000-0-0-ב'שגרירי מפתח הל1313260926תקבולים1ס ראשונים"בי7039

0-22,000-31,000-0-חינוך מיוחד יסודיים1313261923תקבולים1ס ראשונים"בי7039

0-9,000-0-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313261927תקבולים1ס ראשונים"בי7039

503,500677,000612,0004,000שכר1813260110תשלומים2ס ראשונים"בי7039

22,600-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813260120תשלומים2ס ראשונים"בי7039

18,600-0-0-0אחזקת רכב1813260121תשלומים2ס ראשונים"בי7039

43,800-0-0-0תשלומים שונים1813260122תשלומים2ס ראשונים"בי7039

29,800-0-0-0שעות נוספות1813260130תשלומים2ס ראשונים"בי7039

39,000-0-0-0מס שכר1813260152תשלומים2ס ראשונים"בי7039

7,500-0-0-0עובדים ללא תקן1813260210תשלומים2ס ראשונים"בי7039

9,00010,00010,000-0אחזקת מבנים וציוד1813260420תשלומים2ס ראשונים"בי7039

05,0008,000-0-כבוי אש1813260422תשלומים2ס ראשונים"בי7039

3001,0001,000-0אחזקת אופניים1813260423תשלומים2ס ראשונים"בי7039

36,90037,00037,000-0חשמל1813260431תשלומים2ס ראשונים"בי7039

סוף טבלה



7001,000-0-0טלפון1813260540תשלומים2ס ראשונים"בי7039

5001,000-0-0נייד1813260543תשלומים2ס ראשונים"בי7039

01,000-0-0-סל תלמיד לעולה1813260563תשלומים2ס ראשונים"בי7039

189,500220,000264,000-0עבודות קבלניות1813260750תשלומים2ס ראשונים"בי7039

232,600232,000232,000-0ניהול עצמי1813260780תשלומים2ס ראשונים"בי7039

25,20025,00025,000-0נלוות חינוך מיוחד1813260784תשלומים2ס ראשונים"בי7039

9,4008,0008,000-0העשרה חומרים חינוך מיוחד1813260785תשלומים2ס ראשונים"בי7039

17,90040,00058,000-0מתורגמנית לקש1813260786תשלומים2ס ראשונים"בי7039

015,000-0-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813260789תשלומים2ס ראשונים"בי7039

0-504,000-602,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313270920תקבולים1ס אשכול"בי7040

0-141,000-56,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313270921תקבולים1ס אשכול"בי7040

0-14,000-15,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313271927תקבולים1ס אשכול"בי7040

529,900670,000680,0005,300שכר1813270110תשלומים2ס אשכול"בי7040

24,200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813270120תשלומים2ס אשכול"בי7040

17,600-0-0-0אחזקת רכב1813270121תשלומים2ס אשכול"בי7040

34,200-0-0-0תשלומים שונים1813270122תשלומים2ס אשכול"בי7040

12,300-0-0-0שעות נוספות1813270130תשלומים2ס אשכול"בי7040

38,600-0-0-0מס שכר1813270152תשלומים2ס אשכול"בי7040

13,70010,00010,000-0אחזקת מבנים וציוד1813270420תשלומים2ס אשכול"בי7040

05,0008,000-0-כבוי אש1813270422תשלומים2ס אשכול"בי7040

2001,000-0-0נייד1813270543תשלומים2ס אשכול"בי7040

01,000-0-0-סל תלמיד לעולה1813270563תשלומים2ס אשכול"בי7040

13,000-0-0-0רכישת ציוד1813270743תשלומים2ס אשכול"בי7040

12,90044,00096,000-0עבודות קבלניות1813270750תשלומים2ס אשכול"בי7040

384,300384,000365,000-0ניהול עצמי1813270780תשלומים2ס אשכול"בי7040

015,00015,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813270789תשלומים2ס אשכול"בי7040

0-491,000-558,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313280920תקבולים1ס שקד"בי7041

0-157,000-134,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313280921תקבולים1ס שקד"בי7041

0-4,000-0-0-בתי ספר מקדמי בריאות1313280927תקבולים1ס שקד"בי7041

0-14,000-15,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313281927תקבולים1ס שקד"בי7041

397,300519,000545,0003,600שכר1813280110תשלומים2ס שקד"בי7041

16,200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813280120תשלומים2ס שקד"בי7041

17,400-0-0-0אחזקת רכב1813280121תשלומים2ס שקד"בי7041

19,300-0-0-0תשלומים שונים1813280122תשלומים2ס שקד"בי7041

29,300-0-0-0שעות נוספות1813280130תשלומים2ס שקד"בי7041

29,500-0-0-0מס שכר1813280152תשלומים2ס שקד"בי7041

27,40010,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813280420תשלומים2ס שקד"בי7041

6005,0008,000-0כבוי אש1813280422תשלומים2ס שקד"בי7041

2001,000-0-0נייד1813280543תשלומים2ס שקד"בי7041

1,8002,0002,000-0סל תלמיד לעולה1813280563תשלומים2ס שקד"בי7041

146,800187,000274,000-0עבודות קבלניות1813280750תשלומים2ס שקד"בי7041

376,100371,000343,000-0ניהול עצמי1813280780תשלומים2ס שקד"בי7041

015,00015,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813280789תשלומים2ס שקד"בי7041

0-504,000-573,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313290920תקבולים1ס סביונים"בי7042

0-141,000-54,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313290921תקבולים1ס סביונים"בי7042

0-3,000-0-0-ב'שגרירי מפתח הל1313290926תקבולים1ס סביונים"בי7042

0-3,000-0-0-בתי ספר מקדמי בריאות1313290927תקבולים1ס סביונים"בי7042

0-1,000-0-0-יסודי-סל תלמיד לעולה1313291925תקבולים1ס סביונים"בי7042

0-14,000-15,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313291927תקבולים1ס סביונים"בי7042

451,000593,000617,0004,300שכר1813290110תשלומים2ס סביונים"בי7042

סוף טבלה



25,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813290120תשלומים2ס סביונים"בי7042

19,700-0-0-0אחזקת רכב1813290121תשלומים2ס סביונים"בי7042

30,200-0-0-0תשלומים שונים1813290122תשלומים2ס סביונים"בי7042

20,500-0-0-0שעות נוספות1813290130תשלומים2ס סביונים"בי7042

34,300-0-0-0מס שכר1813290152תשלומים2ס סביונים"בי7042

100-0-0-0עובדים ללא תקן1813290210תשלומים2ס סביונים"בי7042

21,9004,00010,000-0אחזקת מבנים וציוד1813290420תשלומים2ס סביונים"בי7042

4005,0008,000-0כבוי אש1813290422תשלומים2ס סביונים"בי7042

4001,0001,000-0אחזקת אופניים1813290423תשלומים2ס סביונים"בי7042

2001,000-0-0נייד1813290543תשלומים2ס סביונים"בי7042

0-01,000-0-סל תלמיד לעולה1813290563תשלומים2ס סביונים"בי7042

149,100187,000237,000-0עבודות קבלניות1813290750תשלומים2ס סביונים"בי7042

371,000366,000341,000-0ניהול עצמי1813290780תשלומים2ס סביונים"בי7042

014,00015,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813290789תשלומים2ס סביונים"בי7042

0-522,000-636,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313294920תקבולים1ס ארגמן"בי7043

0-155,000-60,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313294921תקבולים1ס ארגמן"בי7043

0-1,000-0-0-יסודי-סל תלמיד לעולה1313295925תקבולים1ס ארגמן"בי7043

0-15,000-16,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313295927תקבולים1ס ארגמן"בי7043

0-0-02,500-שכר1813294100תשלומים2ס ארגמן"בי7043

260,400366,000345,000-0שכר1813294110תשלומים2ס ארגמן"בי7043

15,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813294120תשלומים2ס ארגמן"בי7043

18,100-0-0-0אחזקת רכב1813294121תשלומים2ס ארגמן"בי7043

15,700-0-0-0תשלומים שונים1813294122תשלומים2ס ארגמן"בי7043

21,800-0-0-0שעות נוספות1813294130תשלומים2ס ארגמן"בי7043

20,500-0-0-0מס שכר1813294152תשלומים2ס ארגמן"בי7043

6,600-0-0-0פיצויים1813294320תשלומים2ס ארגמן"בי7043

2,60010,00010,000-0אחזקת מבנים וציוד1813294420תשלומים2ס ארגמן"בי7043

05,0008,000-0-כבוי אש1813294422תשלומים2ס ארגמן"בי7043

2001,000-0-0נייד1813294543תשלומים2ס ארגמן"בי7043

01,000-0-0-סל תלמיד לעולה1813294563תשלומים2ס ארגמן"בי7043

5,300-0-0-0רכישת ציוד1813294743תשלומים2ס ארגמן"בי7043

192,800275,000244,000-0עבודות קבלניות1813294750תשלומים2ס ארגמן"בי7043

394,600394,000381,000-0ניהול עצמי1813294780תשלומים2ס ארגמן"בי7043

015,00016,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813294789תשלומים2ס ארגמן"בי7043

130,800-376,000-377,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313300920תקבולים1ס דקלים"בי7044

212,600-6,000-7,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313300921תקבולים1ס דקלים"בי7044

33,700-0-0-0-ג'ציוד ומכשירים חנ1313300929תקבולים1ס דקלים"בי7044

0-164,000-165,000-0-חינוך מיוחד יסודיים1313301923תקבולים1ס דקלים"בי7044

0-1,660,000-1,550,000-0-סייעות כיתתיות1313301925תקבולים1ס דקלים"בי7044

1,711,1001,874,0001,630,00011,000שכר1813300110תשלומים2ס דקלים"בי7044

89,200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813300120תשלומים2ס דקלים"בי7044

20,700-0-0-0אחזקת רכב1813300121תשלומים2ס דקלים"בי7044

134,800-0-0-0תשלומים שונים1813300122תשלומים2ס דקלים"בי7044

19,600-0-0-0שעות נוספות1813300130תשלומים2ס דקלים"בי7044

127,100-0-0-0מס שכר1813300152תשלומים2ס דקלים"בי7044

82,000-0-0-0פיצויים1813300320תשלומים2ס דקלים"בי7044

1,7002,0002,000-0פעילות1813300781תשלומים2ס דקלים"בי7044

0-378,000-415,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313210920תקבולים1ס בן  צבי"ביה7045

184,600-91,000-35,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313210921תקבולים1ס בן  צבי"ביה7045

34,300-0-6,000-0-יהודית.חוויתית ת' פע1313210925תקבולים1ס בן  צבי"ביה7045

סוף טבלה



0-2,000-0-0-ס"בי-תכנית ניצנים1313210928תקבולים1ס בן  צבי"ביה7045

0-2,000-0-0-יסודי-סל תלמיד לעולה1313211925תקבולים1ס בן  צבי"ביה7045

0-8,000-0-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313211927תקבולים1ס בן  צבי"ביה7045

537,400761,000500,0004,000שכר1813210110תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

31,600-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813210120תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

16,700-0-0-0אחזקת רכב1813210121תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

49,300-0-0-0תשלומים שונים1813210122תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

18,600-0-0-0שעות נוספות1813210130תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

41,800-0-0-0מס שכר1813210152תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

50,900-0-0-0פיצויים1813210320תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

4,50010,00020,000-0אחזקת מבנים וציוד1813210420תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

05,0008,000-0-כבוי אש1813210422תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

2001,000-0-0נייד1813210543תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

02,000-0-0-סל תלמיד לעולה1813210563תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

142,600132,000245,000-0עבודות קבלניות1813210750תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

257,500244,000247,000-0ניהול עצמי1813210780תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

08,000-0-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813210789תשלומים2ס בן  צבי"ביה7045

0-456,000-525,000-0-שרתים מזכירים יסודיים1313292920תקבולים1ס ניצנים"בי7046

0-128,000-49,000-0-ניהול עצמי יסודיים1313292921תקבולים1ס ניצנים"בי7046

0-4,000-0-0-בתי ספר מקדמי בריאות1313292927תקבולים1ס ניצנים"בי7046

0-13,000-13,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1313293927תקבולים1ס ניצנים"בי7046

226,100324,000315,0002,000שכר1813292110תשלומים2ס ניצנים"בי7046

10,100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813292120תשלומים2ס ניצנים"בי7046

19,800-0-0-0אחזקת רכב1813292121תשלומים2ס ניצנים"בי7046

20,300-0-0-0תשלומים שונים1813292122תשלומים2ס ניצנים"בי7046

22,200-0-0-0שעות נוספות1813292130תשלומים2ס ניצנים"בי7046

19,100-0-0-0מס שכר1813292152תשלומים2ס ניצנים"בי7046

500-0-0-0עובדים ללא תקן1813292210תשלומים2ס ניצנים"בי7046

10,20010,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1813292420תשלומים2ס ניצנים"בי7046

6005,0008,000-0כבוי אש1813292422תשלומים2ס ניצנים"בי7046

168,700231,000213,000-0עבודות קבלניות1813292750תשלומים2ס ניצנים"בי7046

351,100328,000322,000-0ניהול עצמי1813292780תשלומים2ס ניצנים"בי7046

013,00013,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1813292789תשלומים2ס ניצנים"בי7046

1,659,500-1,660,000-1,625,000-0-ניצנים/צהרונים1313900920תקבולים1צהרונים יסודי7047

1,812,0002,183,0002,050,000-0ניצנים/השתתפות בצהרונים1813900780תשלומים2צהרונים יסודי7047

720,600-748,000-730,000-0-סייעות כית חריגות1313200922תקבולים1ס יסודי"סייעות בי7048

3,238,600-1,450,000-1,350,000-0-סייעות כיתתיות1313200923תקבולים1ס יסודי"סייעות בי7048

5,342,300-5,790,000-6,050,000-0-חוק שילוב סייעות1313210926תקבולים1ס יסודי"סייעות בי7048

0-0-700,000-0-סייעות רפואיות1313220923תקבולים1ס יסודי"סייעות בי7048

07,177,0008,750,00077,900-שכר סייעות יסודיים1813200110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

369,400-0-0-0שכר1813311110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

20,700-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813311120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

17,300-0-0-0תשלומים שונים1813311122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

1,400-0-0-0שעות נוספות1813311130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

25,500-0-0-0מס שכר1813311152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

17,400-0-0-0שכר1813312110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

2,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813312120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

100-0-0-0שעות נוספות1813312130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

1,300-0-0-0מס שכר1813312152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

356,300-0-0-0שכר1813313110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048
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23,700-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813313120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

12,600-0-0-0תשלומים שונים1813313122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

2,700-0-0-0שעות נוספות1813313130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

25,100-0-0-0מס שכר1813313152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

615,900-0-0-0שכר1813314110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

44,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813314120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

39,400-0-0-0תשלומים שונים1813314122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

3,200-0-0-0שעות נוספות1813314130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

45,900-0-0-0מס שכר1813314152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

5,800-0-0-0עובדים ללא תקן1813314210תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

500-0-0-0פיצויים1813314320תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

409,400-0-0-0שכר1813315110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

29,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813315120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

21,100-0-0-0תשלומים שונים1813315122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

7,200-0-0-0שעות נוספות1813315130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

29,200-0-0-0מס שכר1813315152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

685,600-0-0-0שכר1813316110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

57,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813316120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

45,000-0-0-0תשלומים שונים1813316122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

3,300-0-0-0שעות נוספות1813316130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

50,200-0-0-0מס שכר1813316152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

3,500-0-0-0פיצויים1813316320תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

312,500-0-0-0שכר1813317110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

23,600-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813317120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

19,100-0-0-0תשלומים שונים1813317122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

4,700-0-0-0שעות נוספות1813317130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

22,500-0-0-0מס שכר1813317152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

850,200-0-0-0סייעות ניצנים1813318110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

58,200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813318120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

36,900-0-0-0תשלומים שונים1813318122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

10,700-0-0-0שעות נוספות1813318130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

59,600-0-0-0מס שכר1813318152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

398,000-0-0-0סייעות ארגמן1813319110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

26,100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר,1813319120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

20,700-0-0-0תשלומים שונים1813319122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

2,500-0-0-0שעות נוספות1813319130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

28,600-0-0-0מס שכר1813319152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

426,500-0-0-0גני איריס-סייעות1813320110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

33,500-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813320120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

23,000-0-0-0תשלומים שונים1813320122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

22,800-0-0-0שעות נוספות1813320130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

32,200-0-0-0מס שכר1813320152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

565,100-0-0-0לב המושבה-סייעות1813321110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

30,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813321120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

22,700-0-0-0תשלומים שונים1813321122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

2,100-0-0-0שעות נוספות1813321130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

38,500-0-0-0מס שכר1813321152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

135,900-0-0-0סייעות-אנתרופוסופי1813323110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

8,600-0-0-0ת וספות שאינן נכללות בשכר1813323120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

6,800-0-0-0תשלומים שונים1813323122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048
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5,200-0-0-0שעות נוספות1813323130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

10,100-0-0-0מס  שכר1813323152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

542,100-0-0-0סייעות-טירת שלום1813324110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

26,700-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813324120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

29,800-0-0-0תשלומים שונים1813324122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

51,800-0-0-0שעות נוספות1813324130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

40,400-0-0-0מס שכר1813324152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

120,900-0-0-0סייעות-אחרים1813325110תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

6,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1813325120תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

500-0-0-0תשלומים  שונים1813325122תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

300-0-0-0שעות נוספות1813325130תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

8,300-0-0-0מס שכר1813325152תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

616,000616,000810,000-0כח אדם-סייעות תגבור1813330753תשלומים2ס יסודי"סייעות בי7048

22,000-90,000-25,000-0-תשלומי הורים-חומרים1314000920תקבולים1ב"מינהל חט7050

1,700-100,000-100,000-0-חטיבות-חינוך. הרשאות מ1314000921תקבולים1ב"מינהל חט7050

5,033,700-5,035,000-5,525,000-0-ב'סל תלמיד לחט1314000922תקבולים1ב"מינהל חט7050

40,600-37,000-41,000-0-ב'חט-אג שכפול פר תלמיד1314000924תקבולים1ב"מינהל חט7050

2,700-3,000-3,000-0-סל תלמיד לעולה1314000925תקבולים1ב"מינהל חט7050

13,900-13,000-14,000-0-ס מניעת סמים"מוביל ב1314000926תקבולים1ב"מינהל חט7050

2,800-3,000-0-0-סל חטב קהלתי1314000927תקבולים1ב"מינהל חט7050

9,400-10,000-10,000-0-מיוחד.העשרה ח1314100920תקבולים1ב"מינהל חט7050

800-0-0-0-סל תלמיד לעולי אתיופיה1314100921תקבולים1ב"מינהל חט7050

16,700-20,000-17,000-0-גולדה,מיוחד מוסד.נלוות ח.ה1314100922תקבולים1ב"מינהל חט7050

225,900-225,000-226,000-0-סייעות כיתתיות-גולדה1314100924תקבולים1ב"מינהל חט7050

5,200-0-34,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות-ב גולדה"חט1314100926תקבולים1ב"מינהל חט7050

6,0007,0007,000-0מוקד ואבטחה1814000752תשלומים2ב"מינהל חט7050

048,00015,000-0-שונות1814000780תשלומים2ב"מינהל חט7050

10,500100,000100,000-0הרשאות משרד החינוך1814000930תשלומים2ב"מינהל חט7050

46,40015,00015,000-0יוזמות חינוכיות1814001780תשלומים2ב"מינהל חט7050

7,4008,0008,000-0פרויקט חותם1814001782תשלומים2ב"מינהל חט7050

58,90055,00050,000-0מורשת1814001787תשלומים2ב"מינהל חט7050

8,80018,00024,000-0יזמים צעירים1814001788תשלומים2ב"מינהל חט7050

3,5004,0004,000-0שירותי מנבס1814002786תשלומים2ב"מינהל חט7050

65,50076,00076,000-0תעשיידע1814002789תשלומים2ב"מינהל חט7050

319,500449,000249,000-0ב'שעות תגבור חט1814003780תשלומים2ב"מינהל חט7050

41,80055,00055,000-0איתור ואיבחון תלמידים1814003781תשלומים2ב"מינהל חט7050

41,10045,00049,000-0מצויינות מדעים1814003782תשלומים2ב"מינהל חט7050

391,500390,000390,000-0ייעוץ בתחום חינוך טכנולוגי1814003784תשלומים2ב"מינהל חט7050

15,900-0-0-0רכז תקשוב רשותי1814003785תשלומים2ב"מינהל חט7050

310,500837,0001,337,000-0תוכנית עירונית חדשנות1814003786תשלומים2ב"מינהל חט7050

2,8003,000-0-0יהודית.פעילות חוויתית ת1814003787תשלומים2ב"מינהל חט7050

447,700574,000618,0004,100שכר1814110110תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

20,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1814110120תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

27,300-0-0-0אחזקת רכב1814110121תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

32,800-0-0-0תשלומים שונים1814110122תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

19,200-0-0-0שעות נוספות1814110130תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

33,700-0-0-0מס שכר1814110152תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

08,00050,000-0-כבוי אש1814110422תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

2001,000-0-0נייד1814110543תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

4002,000-0-0סל תלמיד לעולה1814110563תשלומים2ב בן גוריון"חט7051
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08,000-0-0-אחזקת מחשב1814110572תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

025,00020,000-0-רכישת ציוד1814110743תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

228,900204,000204,000-0ניהול עצמי1814110780תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

334,700349,000628,0005,700שכר1814111110תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

19,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1814111120תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

15,500-0-0-0תשלומים שונים1814111122תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

2,300-0-0-0שעות נוספות1814111130תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

23,500-0-0-0מס שכר1814111152תשלומים2ב בן גוריון"חט7051

1,609,4001,989,0001,896,00014,100שכר1814300110תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

87,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1814300120תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

58,300-0-0-0אחזקת רכב1814300121תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

105,900-0-0-0תשלומים שונים1814300122תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

46,100-0-0-0שעות נוספות1814300130תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

116,600-0-0-0מס שכר1814300152תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

43,100-0-0-0פיצויים1814300320תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

21,00021,00035,000-0אחזקת מבנים וציוד1814300420תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

6,4008,00050,000-0כבוי אש1814300422תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

57,50060,00045,000-0מים1814300432תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

1,0001,000-0-0נייד1814300543תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

1,8002,000-0-0סל תלמיד לעולה1814300563תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

15,70016,000-0-0אחזקת מחשבים1814300572תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

020,000-0-0-רכישת ציוד1814300743תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

197,400180,000174,000-0ניהול עצמי1814300780תשלומים2ב בן יהודה"חט7052

371,300508,000735,0004,900שכר1814400110תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

18,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1814400120תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

42,300-0-0-0אחזקת רכב1814400121תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

17,600-0-0-0תשלומים שונים1814400122תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

24,000-0-0-0שעות נוספות1814400130תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

29,200-0-0-0מס שכר1814400152תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

200-0-0-0עובדים ללא תקן1814400210תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

11,80015,00035,000-0אחזקת מבנים וציוד1814400420תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

9,10010,00035,000-0כבוי אש1814400422תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

7,3001,0001,000-0אחזקת אופניים1814400423תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

169,100222,000224,000-0חשמל1814400431תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

12,50054,00015,000-0מים1814400432תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

20,900-0-0-0טלפון1814400540תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

2,7001,0001,000-0גנרטור- סלולר1814400543תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

4002,000-0-0סל תלמיד לעולה1814400563תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

1,10015,000-0-0אחזקת מחשבים1814400572תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

23,3007,00020,000-0רכישת ציוד1814400743תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

542,300880,000876,000-0קבלן נקיון1814400750תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

21,20040,00040,000-0אחזקת מערכות מיזוג1814400752תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

2,7003,0003,000-0סולר לפעולות1814400773תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

96,400142,000141,000-0ניהול עצמי1814400780תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

4,30085,00044,000-0מ.הזנה תלמידי ח1814400781תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

12,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1814401120תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

4,400-0-0-0תשלומים שונים1814401122תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

1,100-0-0-0שעות נוספות1814401130תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

12,100-0-0-0מס שכר1814401152תשלומים2ב פארק המדע"חט7053

2,1005,000-0-0רכישת ציוד1814500743תשלומים2ב שיבולים"חט7054
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40,90045,00044,000-0ניחהול עצמי1814500780תשלומים2ב שיבולים"חט7054

678,2001,021,0001,005,000-0שכר1814100110תשלומים2ב גולדה"חט7055

37,500-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1814100120תשלומים2ב גולדה"חט7055

27,300-0-0-0אחזקת רכב1814100121תשלומים2ב גולדה"חט7055

81,300-0-0-0תשלומים שונים1814100122תשלומים2ב גולדה"חט7055

21,600-0-0-0שעות נוספות1814100130תשלומים2ב גולדה"חט7055

54,500-0-0-0מס שכר1814100152תשלומים2ב גולדה"חט7055

59,100-0-0-0פיצויים1814100320תשלומים2ב גולדה"חט7055

17,50024,00020,000-0אחזקת מבנים וציוד1814100420תשלומים2ב גולדה"חט7055

080,00050,000-0-כבוי אש1814100422תשלומים2ב גולדה"חט7055

107,100108,00088,000-0מים1814100432תשלומים2ב גולדה"חט7055

5001,000-0-0נייד1814100543תשלומים2ב גולדה"חט7055

02,000-0-0-סל תלמיד לעולה1814100563תשלומים2ב גולדה"חט7055

23,70024,000-0-0אחזקת מחשבים1814100572תשלומים2ב גולדה"חט7055

2,50015,00020,000-0רכישת ציוד1814100743תשלומים2ב גולדה"חט7055

181,600165,000160,000-0ניהול עצמי1814100780תשלומים2ב גולדה"חט7055

26,60030,00018,000-0מתורגמנים-כתות שמע1814100782תשלומים2ב גולדה"חט7055

28,20030,00030,000-0הוצאת נלוות חינוך מיוחד1814100784תשלומים2ב גולדה"חט7055

12,00013,00013,000-0העשרה חינוך מיוחד1814100785תשלומים2ב גולדה"חט7055

2,9003,000-0-0מקדמי בריאות1814100786תשלומים2ב גולדה"חט7055

4,10064,000120,000-0ש'מתורגמניות לק1814101110תשלומים2ב גולדה"חט7055

300-0-0-0תשלומים שונים1814101122תשלומים2ב גולדה"חט7055

41,300-0-0-0שעות נוספות1814101130תשלומים2ב גולדה"חט7055

4,100-0-0-0מס שכר1814101152תשלומים2ב גולדה"חט7055

13,500-0-0-0עובדים ללא תקן1814101210תשלומים2ב גולדה"חט7055

436,800454,000895,0005,300שכר1814103110תשלומים2ב גולדה"חט7055

39,500-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1814103120תשלומים2ב גולדה"חט7055

28,300-0-0-0תשלומים שונים1814103122תשלומים2ב גולדה"חט7055

1,800-0-0-0שעות נוספות1814103130תשלומים2ב גולדה"חט7055

32,800-0-0-0מס שכר1814103152תשלומים2ב גולדה"חט7055

27,900-0-0-0פנסיה1814103320תשלומים2ב גולדה"חט7055

8,247,900-8,931,000-9,240,000-0-יסודי-ל על'שכ1315000920תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

232,600-216,000-283,000-0-מענק יובל1315000921תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

36,800-38,000-26,000-0-שעורי עזר לעולים1315000925תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

19,600-20,000-0-0-מענקי השתלמות1315000926תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

10,000-10,000-10,000-0-ע'רכב מנהלים חט1315000927תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

6,500-6,000-7,000-0-רכב סגן מנהל1315000928תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

10,700-10,000-24,000-0-דמי שכפול על יסודי1315000929תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

7,400-3,000-15,000-0-ל מורים"החזר שכ1315100923תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

47,900-19,000-50,000-0-תשלום חומרים1315100924תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

206,500-211,000-185,000-0-חוץ בית-גמול טיולים1315100926תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

709,300-779,000-851,000-0-ל'קרן השתלמות לשכ1315100927תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

8,400-8,000-80,000-0-החנוך.הרשאות מ1315110921תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

300-51,000-0-0-הוראת דמוקרטיה1315110922תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

39,000-38,000-44,000-0-חינוך תעבורתי1315110923תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

290,800-301,000-324,000-0-גמול בגרות אחוזי1315110924תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

392,100-422,000-479,000-0-הבראה וביגוד שכל1315110927תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

1,400-1,000-2,000-0-בחינות בגרות1315120920תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

27,600-0-0-0-ימי מחלה שלא נוצלו1315120928תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

300,700-309,000-259,000-0-השאלת מורים1315121920תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

סוף טבלה



7,700-0-0-0-רכוז בטיחות בדרכים.ג1315130922תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

47,200-31,000-55,000-0-מוסדות- מילוי מקום 1315130925תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

23,600-19,000-23,000-0-'י. כ-אוריינות מדעית1315130926תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

5,800-0-0-0-עם צרכים מיוחדים. תל1315130928תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

5,600-0-0-0-סל תלמיד עולי אתיופיה1315131921תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

93,300-119,000-120,000-0-ע ונחשון'אומץ מנ1315131922תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

335,700-329,000-338,000-0-מנהל עוז לתמורה1315131923תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

68,700-90,000-0-0-ע'שעות שילוב חט1315131926תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

1,642,200-1,769,000-1,975,000-0-עוז לתמורה-פרטניות.ש1315131927תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

2,737,000-2,949,000-3,445,000-0-עוז לתמורה-תומכות.ש1315131928תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

120,000-131,000-99,000-0-פרטניות נוספות עוז לתמור.ש1315131929תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

200,000-218,000-164,000-0-תומכות נוספות עוז לתמורה.ש1315132920תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

58,600-63,000-67,000-0-רכז מעורבות חברתית1315132922תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

30,000-0-0-0-מנהל תחום התנדבותי1315132924תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

9,300-9,000-10,000-0-ל'גמול רכז הל1315132925תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

119,900-131,000-140,000-0-.לתפקיד עוז תמ. סל שע1315132927תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

101,500-103,000-87,000-0-עתודה מדעית טכנולוגית1315132928תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

16,100-0-0-0- משופר7מסלול 1315133921תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

8,600-12,000-0-0-גיאוגרפיה1315133922תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

64,000-0-0-0-תגבור למדעי היהדות1315133923תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

24,400-0-0-0-לאומית קידום אנגלית.ת1315133924תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

6,700-0-0-0-מענק יובל1315133926תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

3,400-10,000-11,000-0-משרות דרגות קידום1315133927תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

1,400-0-0-0-מתמטיקה תחילה1315133928תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

7,000-36,000-31,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1315133929תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

16,600-0-0-0-שעות פרופסיונליות1315134921תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

0-12,000-0-0-מקצועות המדעים1315134922תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

6,600-7,000-8,000-0-דמי שתיה1315200929תקבולים1ע בן גוריון"חט7056

47,30048,00035,000-0אחזקת מבנים וציוד1815000420תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

3,9008,000-0-0כבוי אש1815000422תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

6001,0001,000-0אחזקת אופניים1815000423תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

630,400630,000635,000-0חשמל1815000431תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

2002,000-0-0דלק ושמן1815000531תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

1,9002,000-0-0תיקוני רכב1815000532תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

4,6006,000-0-0רשיון וביטוח1815000533תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

9,70011,000-0-0טלפון תחנת רדיו1815000540תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

6,3002,000-0-0נייד1815000543תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

8001,000-0-0אינטרנט רדיו1815000546תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

05,000-0-0-סל תלמיד לעולה1815000563תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

31,70030,000-0-0אחזקת מחשבים1815000572תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

8,40010,00020,000-0רכישת ציוד1815000743תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

381,300352,000242,000-0עבודות קבלניות1815000751תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

7,6008,0008,000-0מוקד ואזעקה1815000752תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

20,00020,00020,000-0מתנות לבוגרים1815000782תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

179,400183,000198,000-0הקצבה לפעילות שוטפת1815000783תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

0-018,000-0-הכלה והשתלבות1815000784תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

5,9006,0006,000-0דמי שתיה1815000787תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

040,000-0-0-אוניברסיטה1815000789תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

1,801,6002,316,0002,340,00016,700שכר1815100110תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

94,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815100120תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

סוף טבלה



75,200-0-0-0רכב' אח1815100121תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

130,500-0-0-0תשלומים שונים1815100122תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

38,400-0-0-0שעות נוספות1815100130תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

134,000-0-0-0מס שכר1815100152תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

13,728,20015,905,00019,075,00068,900שכר1815200110תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

294,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815200120תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

16,300-0-0-0רכב' אח1815200121תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

601,700-0-0-0תשלומים שונים1815200122תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

33,300-0-0-0שעות נוספות1815200130תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

871,400-0-0-0מס שכר1815200152תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

12,400-0-0-0פיצויים1815200320תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

32,800261,000225,000-0ץ'שכר אומ1815201110תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815201120תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

4,300-0-0-0תשלומים שונים1815201122תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

6,100-0-0-0שעות נוספות1815201130תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

15,500-0-0-0מס הכנסה1815201152תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

194,900-0-0-0עובדים ללא תקן1815201210תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

2,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815202120תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

3,100-0-0-0תשלומים שונים1815202122תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

1,400-0-0-0שעות נוספות1815202130תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

3,300-0-0-0מס שכר1815202152תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

1,800-0-0-0פיצויים1815202320תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

3006,000-0-0שכר1815203110תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

4,800-0-0-0שעות נוספות1815203130תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

400-0-0-0ממס שכר1815203152תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

17,10018,000100,000-0שכר1815205110תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815205120תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

1,000-0-0-0מס שכר1815205152תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

80,100116,000-0-0שכר1815210110תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

3,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות1815210120תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

9,600-0-0-0אחזקת רכב1815210121תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

7,500-0-0-0תשלומים שונים1815210122תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

5,300-0-0-0שעות נוספות1815210130תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

6,600-0-0-0מס שכר1815210152תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

1,00018,000-0-0שכר1815230110תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

15,800-0-0-0שעות נוספות1815230130תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

1,200-0-0-0מס שכר1815230152תשלומים2ע בן גוריון"חט7056

7,865,100-8,331,000-8,410,000-0-ל'שכ1315710920תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

194,000-188,000-184,000-0-גמול טיולים1315710922תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

43,200-19,000-44,000-0-תשלום חומרים1315710924תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

10,700-10,000-21,000-0-אגרת שכפול1315710925תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

7,900-7,000-8,000-0-דמי שתיה1315710926תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

642,500-692,000-654,000-0-קרן השתלמות1315710927תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

10,000-10,000-10,000-0-רכב מנהלים1315710928תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

403,800-428,000-418,000-0-הבראה וביגוד1315711920תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

74,000-68,000-84,000-0-עתודה מדעית טכנולוגית1315711923תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

45,900-30,000-46,000-0-מילוי מקום1315711924תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

24,200-77,000-34,000-0הוראת הערבית1315711925תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

16,100-0-52,000-0-חינוך תעבורתי1315711926תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

11,600-11,000-11,000-0-אוריינות מדעית1315711927תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

סוף טבלה



290,100-294,000-285,000-0-גמול בגרות אחוזי1315711929תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

700-0-1,000-0-בחינות בגרות אחהצ1315712920תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

112,700-100,000-130,000-0-שעות שילוב חטע1315712921תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

1,460,100-1,551,000-1,586,000-0-עוז לתמורה-פרטניות.ש1315712922תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

2,433,500-2,586,000-2,645,000-0-עוז לתמורה-תומכות.ש1315712923תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

291,800-284,000-299,000-0-מנהל בעוז לתמורה1315712924תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

112,300-120,000-114,000-0-לתפקיד.סל שע1315712925תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

115,600-118,000-162,000-0-פרטניות נוספות.ש1315713920תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

192,800-197,000-270,000-0-תומכות נוספות.ש1315713921תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

45,800-33,000-39,000-0-שעורי עזר עולים1315713922תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

31,500-0-0-0-מ"שכל1315713923תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

6,500-6,000-7,000-0-רכב סגני מנהלים1315713924תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

134,600-122,000-124,000-0-מענק יובל1315713925תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

20,300-0-0-0-עם צרכים מיוחדים. תל1315713927תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

54,200-57,000-55,000-0-רכז מעורבות חברתית1315713928תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

18,200-19,000-21,000-0-משרות דרגות קידום1315713929תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

8,300-8,000-9,000-0-ל'גמול רכז הל1315714920תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

1,200-0-0-0-מתמטיקה תחילה1315714924תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

296,800-300,000-0-0-השאלת מורים1315714925תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

20,000-20,000-20,000-0-ע ונחשון'אומץ מנ1315714926תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

22,000-0-0-0-לאומית קידום אנגלית.ת1315714928תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

122,000-116,000-116,000-0-האתיופית.דרך חדשה לק1315714929תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

3,500-0-11,000-0-סולמות אנגלית.ת1315715921תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

10,000-0-0-0-סמינר אופק ישראלי1315715922תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

5,400-0-28,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1315715923תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

200-0-0-0-מקצועות המדעים1315715924תקבולים1ע בן יהודה"חט7057

3,0003,000-0-0טלפון1814350540תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

2,100-0-0-0רכישת כלים וציוד1815700743תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

10,261,60011,586,00011,735,00048,500שכר1815701110תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

265,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815701120תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

16,300-0-0-0אחזקת רכב1815701121תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

450,400-0-0-0תשלוםמים שונים1815701122תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

46,300-0-0-0שעות נוספות1815701130תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

658,800-0-0-0מס שכר1815701152תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

14,100-0-0-0עובדים ללא תקן1815701210תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

700-0-0-0תגבור- שכר1815702110תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

300-0-0-0מס שכר1815702152תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

3,400-0-0-0עובדים ללא תקן1815702210תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

1,000-0-0-0שעות תגבור-י'אב1815703110תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

8,300-0-0-0שעות נוספות1815703130תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

800-0-0-0עובדים ללא תקן1815703152תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

2,800-0-0-0עובדים ללא תקן1815703210תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

5,600120,000-0-0אתיופית. דרך חדשה ק-י'ע אב'חט1815705110תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

51,700-0-0-0שעות נוספות1815705130תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

4,800-0-0-0מס שכר1815705152תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

11,300-0-0-0עובדים ללא תקן1815705210תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

010,000-0-0-סל תלמיד לעולה1815710563תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

45,80040,000-0-0אחזקת מחשבים1815710572תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

2,30015,00020,000-0רכישת ציוד1815710743תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

1,123,5002,635,0003,070,000-0שאילת מורים1815710750תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

סוף טבלה



362,300715,000614,000-0קבלן ניקיון1815710751תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

0-0395,000-0-א לבורנטים'כ1815710752תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

7,6008,0008,000-0דמי שתיה1815710781תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

206,900205,000177,000-0ניהול עצמי1815710783תשלומים2ע בן יהודה"חט7057

389,000-581,000-594,000-0-מ"שכל1315770920תקבולים1ע שיבולים"חט7058

24,800-35,000-43,000-0-קרן השתלמות1315770921תקבולים1ע שיבולים"חט7058

11,700-14,000-17,000-0-גמול טיולים1315770922תקבולים1ע שיבולים"חט7058

16,400-26,000-33,000-0-הבראה וביגוד1315770923תקבולים1ע שיבולים"חט7058

5,800-1,000-6,000-0-תשלום חומרים1315770924תקבולים1ע שיבולים"חט7058

1,100-1,000-3,000-0-אגרת שכפול1315770925תקבולים1ע שיבולים"חט7058

800-0-1,000-0-דמי שתייה1315770926תקבולים1ע שיבולים"חט7058

231,700-231,000-243,000-0-מנהל עוז לתמורה1315770927תקבולים1ע שיבולים"חט7058

1,400-2,000-3,000-0-פרטניות נוספות.ש1315770928תקבולים1ע שיבולים"חט7058

40,100-57,000-88,000-0-עוז לתמ-פרטניות.ש1315770929תקבולים1ע שיבולים"חט7058

66,900-95,000-147,000-0-תומכות עוז לתמור.ש1315771920תקבולים1ע שיבולים"חט7058

5,600-7,000-9,000-0-לתפקיד עוז.סל שע1315771921תקבולים1ע שיבולים"חט7058

2,400-4,000-5,000-0-תומכות נוספות.ש1315771922תקבולים1ע שיבולים"חט7058

9,200-10,000-11,000-0-רכז מעורבות חברתית1315771923תקבולים1ע שיבולים"חט7058

6,500-6,000-7,000-0-ל'גמול רכז הל1315771924תקבולים1ע שיבולים"חט7058

10,000-10,000-10,000-0-רכב מנהלים1315771926תקבולים1ע שיבולים"חט7058

9,900-2,000-4,000-0-מילוי מקום1315771927תקבולים1ע שיבולים"חט7058

1,100-4,000-0-0-אוריינות מדעית1315771928תקבולים1ע שיבולים"חט7058

1,500-0-0-0-צרכים מיוחדים.תל1315772921תקבולים1ע שיבולים"חט7058

300-0-1,000-0-צ"בחינות בגרות אחה1315772922תקבולים1ע שיבולים"חט7058

6,900-17,000-21,000-0-גמול בגרות אחוזי1315772923תקבולים1ע שיבולים"חט7058

900-0-2,000-0-חיזוק הכלה השתלבות1315772924תקבולים1ע שיבולים"חט7058

0-0160,0001,500-שכר1815770110תשלומים2ע שיבולים"חט7058

0208,000-0-0-תוספות שאינן נכללות בשכר1815770120תשלומים2ע שיבולים"חט7058

22,00022,000-0-0אחזקת מחשב1815770572תשלומים2ע שיבולים"חט7058

13,60015,00015,000-0רכישת ציוד1815770743תשלומים2ע שיבולים"חט7058

1,397,100-54,000-0-0שאילת מורים1815770750תשלומים2ע שיבולים"חט7058

22,20030,00034,000-0ניהול עצמי1815770780תשלומים2ע שיבולים"חט7058

8001,0001,000-0דמי שתיה1815770781תשלומים2ע שיבולים"חט7058

577,100948,0001,140,0007,200שכר1815771110תשלומים2ע שיבולים"חט7058

28,900-0-0-0תוספות שאינו נכללות  בשכר1815771120תשלומים2ע שיבולים"חט7058

23,700-0-0-0תשלומים שונים1815771122תשלומים2ע שיבולים"חט7058

400-0-0-0שעות נוספות1815771130תשלומים2ע שיבולים"חט7058

39,600-0-0-0מס שכר1815771152תשלומים2ע שיבולים"חט7058

5,673,500-5,727,000-5,880,000-0-מ"שכל1315730920תקבולים1ע גולדה"חט7059

465,900-509,000-470,000-0-קרן השתלמות1315730921תקבולים1ע גולדה"חט7059

151,700-138,000-148,000-0-גמול טיולים1315730922תקבולים1ע גולדה"חט7059

287,000-268,000-229,000-0-הבראה וביגוד1315730923תקבולים1ע גולדה"חט7059

13,500-13,000-15,000-0-תשלום חומרים1315730924תקבולים1ע גולדה"חט7059

7,500-7,000-8,000-0-אגרת שכפול1315730925תקבולים1ע גולדה"חט7059

5,100-5,000-6,000-0-דמי שתיה1315730926תקבולים1ע גולדה"חט7059

10,000-10,000-10,000-0-רכב מנהלים1315730927תקבולים1ע גולדה"חט7059

39,800-20,000-33,000-0-מילוי מקום1315730928תקבולים1ע גולדה"חט7059

6,100-6,000-7,000-0-י.אורינוות מדעית כ1315730929תקבולים1ע גולדה"חט7059

1,019,000-1,039,000-989,000-0-פרטניות עוז לתמורה.ש1315731920תקבולים1ע גולדה"חט7059

1,698,300-1,748,000-1,648,000-0-תומכות עוז לתמורה.ש1315731921תקבולים1ע גולדה"חט7059

סוף טבלה



318,600-309,000-320,000-0-מנהל עוז לתמורה1315731922תקבולים1ע גולדה"חט7059

76,900-66,000-62,000-0-פרטניות נוספות עוז.ש1315731923תקבולים1ע גולדה"חט7059

128,100-110,000-103,000-0-תומכות נוספות עוז.ש1315731924תקבולים1ע גולדה"חט7059

202,800-190,000-197,000-0-גמול בגרות אחוזי1315731925תקבולים1ע גולדה"חט7059

126,200-117,000-146,000-0-מענק יובל על יסודי1315731926תקבולים1ע גולדה"חט7059

500-0-1,000-0-בחינות בגרות אחהצ1315731928תקבולים1ע גולדה"חט7059

42,800-42,000-43,000-0-רכז מעורבות חברתית1315731929תקבולים1ע גולדה"חט7059

55,400-91,000-43,000-0-הוראת הערבית1315732920תקבולים1ע גולדה"חט7059

81,400-81,000-84,000-0-.לתפקיד עוז תמ.סל שע1315732922תקבולים1ע גולדה"חט7059

28,100-27,000-33,000-0-חינוך תעבורתי1315732923תקבולים1ע גולדה"חט7059

9,000-8,000-9,000-0-ל'גמול רכז הל1315732924תקבולים1ע גולדה"חט7059

63,500-55,000-62,000-0-מתמטיקה תחילה1315732925תקבולים1ע גולדה"חט7059

3,300-3,000-4,000-0-רכב סגני מנהלים1315732926תקבולים1ע גולדה"חט7059

36,100-0-29,000-0-שעות שילוב1315732927תקבולים1ע גולדה"חט7059

8,300-13,000-14,000-0-משרות דרגות קידום1315732928תקבולים1ע גולדה"חט7059

7,500-0-0-0-עם צרכים מיוחדים. תל1315733920תקבולים1ע גולדה"חט7059

24,300-12,000-7,000-0-שעורי עזר עולים1315733921תקבולים1ע גולדה"חט7059

8,400-12,000-0-0-גיאוגרפיה1315733924תקבולים1ע גולדה"חט7059

17,000-0-0-0-לאומית קידום אנגלית.ת1315733926תקבולים1ע גולדה"חט7059

1,000-3,000-3,000-0-ס קטנים'גמול ריכוז ב1315733927תקבולים1ע גולדה"חט7059

4,500-0-0-0-השתלמות1315734926תקבולים1ע גולדה"חט7059

0-4,000-5,000-0-רכוז בטיחות בדרכים.ג1315734927תקבולים1ע גולדה"חט7059

974,3001,200,0001,190,0009,800שכר1815730110תשלומים2ע גולדה"חט7059

41,100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815730120תשלומים2ע גולדה"חט7059

38,500-0-0-0אחזקת רכב1815730121תשלומים2ע גולדה"חט7059

54,400-0-0-0תשלומים שונים1815730122תשלומים2ע גולדה"חט7059

3,600-0-0-0שעות נוספות1815730130תשלומים2ע גולדה"חט7059

67,100-0-0-0מס שכר1815730152תשלומים2ע גולדה"חט7059

22,40020,00030,000-0אחזקת מבנים וציוד1815730420תשלומים2ע גולדה"חט7059

2,3006,000-0-0כבוי אש1815730422תשלומים2ע גולדה"חט7059

1,3001,0001,000-0אחזקת אופניים1815730423תשלומים2ע גולדה"חט7059

5,30010,00010,000-0מים1815730432תשלומים2ע גולדה"חט7059

4,5002,000-0-0טלפון1815730540תשלומים2ע גולדה"חט7059

2,2003,000-0-0נייד1815730543תשלומים2ע גולדה"חט7059

02,000-0-0-סל תלמיד לעולה1815730563תשלומים2ע גולדה"חט7059

7,80015,000-0-0אחזקת מחשבים1815730572תשלומים2ע גולדה"חט7059

26,80020,00020,000-0רכישת ציוד1815730743תשלומים2ע גולדה"חט7059

229,400330,000300,000-0קבלן נקיון1815730750תשלומים2ע גולדה"חט7059

148,200148,000140,000-0ניהול עצמי1815730780תשלומים2ע גולדה"חט7059

4,7006,0006,000-0דמי שתיה1815730781תשלומים2ע גולדה"חט7059

8,910,50010,212,00011,055,00041,000שכר1815731110תשלומים2ע גולדה"חט7059

210,100-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815731120תשלומים2ע גולדה"חט7059

13,300-0-0-0אחזקת רכב1815731121תשלומים2ע גולדה"חט7059

380,300-0-0-0תשלומים שונים1815731122תשלומים2ע גולדה"חט7059

60,000-0-0-0שעות נוספות1815731130תשלומים2ע גולדה"חט7059

574,100-0-0-0מס שכר1815731152תשלומים2ע גולדה"חט7059

100-0-0-0שכר1815734110תשלומים2ע גולדה"חט7059

1,300-0-0-0שעות נוספות1815734130תשלומים2ע גולדה"חט7059

100-0-0-0מס שכר1815734152תשלומים2ע גולדה"חט7059

400-0-0-0שכר1815735110תשלומים2ע גולדה"חט7059

סוף טבלה



5,600-0-0-0שעות נוספות1815735130תשלומים2ע גולדה"חט7059

400-0-0-0מס שכר1815735152תשלומים2ע גולדה"חט7059

0-80,000-100,000-0-הרשאות משרד החינוך1315900920תקבולים1ע"מינהל חט7060

0100,000-0-0-רכישת מחשבים1815001572תשלומים2ע"מינהל חט7060

113,900125,000100,000-0יוזמות חינוכיות1815001780תשלומים2ע"מינהל חט7060

44,30044,00044,000-0השתתפות רשות-חותם1815001782תשלומים2ע"מינהל חט7060

13,70015,00015,000-0שירותי מנבס1815001786תשלומים2ע"מינהל חט7060

1,227,1001,130,0001,100,000-0דעת.א.י,הוראה לבגרויות1815002781תשלומים2ע"מינהל חט7060

2,854,6002,870,0003,060,000-0ע'חמד1815002782תשלומים2ע"מינהל חט7060

080,000-0-0-הרשאות1815900930תשלומים2ע"מינהל חט7060

1,113,000-1,585,000-2,302,000-0-מ"שכל1315750920תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

77,800-113,000-168,000-0-קרן השתלמות1315750921תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

26,800-36,000-55,000-0-גמול טיולים1315750922תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

41,300-74,000-119,000-0-הבראה וביגוד1315750923תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

23,400-3,000-27,000-0-תשלום חומרים1315750924תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

1,900-1,000-12,000-0-אגרת שכפול1315750925תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

1,700-2,000-3,000-0-דמי שתייה1315750926תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

304,000-300,000-296,000-0-מנהל עוז לתמורה1315750927תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

7,700-8,000-10,000-0-פרטניות נוספות עוז.ש1315750928תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

11,400-9,000-33,000-0-מענק יובל1315750929תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

123,500-170,000-291,000-0-פרטניות עוז לתמורה.ש1315751920תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

205,900-283,000-484,000-0-תומכות עוז לתמורה.ש1315751921תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

10,000-10,000-10,000-0-רכב מנהלים1315751922תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

5,400-5,000-12,000-0-מילוי מקום1315751923תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

13,900-19,000-30,000-0-לתפקיד עוז לתמ.סל שע1315751924תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

14,900-17,000-22,000-0-רכז מעורבות חברתית1315751925תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

8,600-8,000-9,000-0-ל'גמול רכז הל1315751926תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

12,800-13,000-17,000-0-עוז-תומכות נוספות.ש1315751927תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

11,500-11,000-11,000-0-חינוך תעבורתי1315751928תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

1,400-0-1,000-0-משרות דרגות קידום1315751929תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

10,700-13,000-6,000-0-שעורי עזר עולים1315752920תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

8,900-0-30,000-0-הזנת יום חינוך ארוך1315752921תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

5,300-13,000-14,000-0-שרותי היקף חינוך מיוחד1315752923תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

300-0-0-0-צ"בחינות בגרות אחה1315752925תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

1,300-0-7,000-0-מיוחד.נלוות ח.ה1315752926תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

800-0-5,000-0-מיוחד.עשרה ח1315752927תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

15,100-41,000-70,000-0-גמול בגרות אחוזי1315752928תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

4,800-0-24,000-0-חיזוק הכלה והשתלבות1315752929תקבולים1ע פארק המדע"חט7061

015,000-0-0-אחזקת מחשב1815750572תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

1,1007,0007,000-0רכישת ציוד1815750743תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

0-0100,000-0-א לבורנטים"כ-חטע מדעים1815750752תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

23,20045,00056,000-0ניהול עצמי1815750780תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

1,5002,0002,000-0דמי שתיה1815750781תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

1002,0002,000-0נלוות חינוך מיוחד1815750784תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

8002,0002,000-0מ.העשרה חומרים ח1815750785תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

1,736,7002,959,0003,250,00014,300שכר1815751110תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

56,600-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815751120תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

9,100-0-0-0אחזקת רכב1815751121תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

53,500-0-0-0תשלומים שונים1815751122תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

2,700-0-0-0שעות נוספות1815751130תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

סוף טבלה



113,100-0-0-0מס שכר1815751152תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

300-0-0-0שכר1815752110תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

7,200-0-0-0שעות נוספות1815752130תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

500-0-0-0מס שכר1815752152תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

23,100-0275,0001,100שכר1815753110תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

700-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1815753120תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

1,500-0-0-0מס שכר1815753152תשלומים2ע פארק המדע"חט7061

400-0-0-0השתתפות תלמידים1314200420תקבולים1אשכול פיס7063

309,300-40,000-0-0-חוגי העשרה1314200421תקבולים1אשכול פיס7063

90,400-140,000-182,000-0-השתתפות הורים-רובוטיקה עירונית1314200422תקבולים1אשכול פיס7063

11,000-10,000-10,000-0-קיטנת מדע ורובוטיקה1314200423תקבולים1אשכול פיס7063

0-0-46,000-0-דמי שימוש1314200424תקבולים1אשכול פיס7063

50,100-100,000-100,000-0-מצויינות-מרכז מיכאל1314200670תקבולים1אשכול פיס7063

214,800-215,000-220,000-0-לבורנטים1314200920תקבולים1אשכול פיס7063

194,700-195,000-199,000-0-שרתים1314200921תקבולים1אשכול פיס7063

48,900-50,000-50,000-0-מזכירים1314200922תקבולים1אשכול פיס7063

163,300-50,000-6,000-0-הרשאות חינוך1314200923תקבולים1אשכול פיס7063

642,500931,000967,0007,000שכר1814200110תשלומים2אשכול פיס7063

26,700-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1814200120תשלומים2אשכול פיס7063

62,300-0-0-0אחזקת רכב1814200121תשלומים2אשכול פיס7063

39,900-0-0-0תשלומים שונים1814200122תשלומים2אשכול פיס7063

31,700-0-0-0שעות נוספות1814200130תשלומים2אשכול פיס7063

49,600-0-0-0מס שכר1814200152תשלומים2אשכול פיס7063

16,80025,00025,000-0אחזקת מבנים וציוד1814200420תשלומים2אשכול פיס7063

5,9008,00015,000-0כבוי אש1814200422תשלומים2אשכול פיס7063

9001,0001,000-0אחזקת אופניים1814200423תשלומים2אשכול פיס7063

30,20034,00025,000-0מים1814200432תשלומים2אשכול פיס7063

4,1005,0008,000-0חומרי ניקוי1814200433תשלומים2אשכול פיס7063

0-03,000-0-אירוח וכבוד1814200511תשלומים2אשכול פיס7063

02,0001,000-0-השתלמויות1814200521תשלומים2אשכול פיס7063

5,9006,000-0-0טלפון1814200540תשלומים2אשכול פיס7063

7001,000-0-0נייד1814200543תשלומים2אשכול פיס7063

8002,0001,000-0אינטרנט1814200546תשלומים2אשכול פיס7063

1002,0002,000-0ציוד משרדי1814200560תשלומים2אשכול פיס7063

43,90015,000-0-0אחזקת מחשבים1814200572תשלומים2אשכול פיס7063

0-010,000-0-ציוד וחומרים1814200720תשלומים2אשכול פיס7063

3,40010,0004,000-0רכישת ציוד1814200743תשלומים2אשכול פיס7063

54,40066,00055,000-0קבלן ניקיון1814200750תשלומים2אשכול פיס7063

12,30030,00024,000-0עבודות קבלניות מיזוג1814200752תשלומים2אשכול פיס7063

19,90020,00020,000-0שמירה1814200753תשלומים2אשכול פיס7063

30,10055,00053,000-0פעילות1814200780תשלומים2אשכול פיס7063

306,500300,000100,000-0תכנית עירונית-רובוטיקה1814200782תשלומים2אשכול פיס7063

11,00010,00010,000-0קיטנת מדע ורובוטיקה1814200784תשלומים2אשכול פיס7063

44,600-45,000-150,000-0-סייעות כיתתיות1315752922תקבולים1ע"סייעות חט7065

43,70060,00065,000600סייעות צמודות בן גוריון1815202110תשלומים2ע"סייעות חט7065

572,200765,000745,0006,600שכר1814301110תשלומים2ב"סיעות חט7066

36,200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1814301120תשלומים2ב"סיעות חט7066

22,200-0-0-0תשלומים שונים1814301122תשלומים2ב"סיעות חט7066

10,400-0-0-0שעות נוספות1814301130תשלומים2ב"סיעות חט7066

40,100-0-0-0מס שכר1814301152תשלומים2ב"סיעות חט7066

סוף טבלה



174,500208,000395,0003,600סייעות-ס מדעים'ב1814401110תשלומים2ב"סיעות חט7066

257,400-308,000-200,000-0-השתתפות בחוגים1329100420תקבולים1מינהל הספורט7501

7,600-8,000-45,000-0-טריאתלון1329100426תקבולים1מינהל הספורט7501

201,500-200,000-200,000-0-מדע תרבות וספורט1329100990תקבולים1מינהל הספורט7501

7,000,000-7,000,000-7,000,000-0-דמי שמוש-אגודות ספורט1329300650תקבולים1מינהל הספורט7501

6,900-7,000-7,000-0-בן יהודה- ס 'מועדון בי1329320420תקבולים1מינהל הספורט7501

17,900-18,000-54,000-0-השתתפות מוסדות-זוזו1329340790תקבולים1מינהל הספורט7501

10,900-0-0-0-פרחי ספורט שלב ב1329346990תקבולים1מינהל הספורט7501

4,200-4,000-20,000-0-פרויקט העשרה כדוריד1329350420תקבולים1מינהל הספורט7501

7,300-7,000-12,000-0-ס בגין'מועדון בי1329380420תקבולים1מינהל הספורט7501

4,800-4,000-12,000-0-ס גולדה'מועדון בי1329381420תקבולים1מינהל הספורט7501

315,000351,000340,0001,600שכר1829100110תשלומים2מינהל הספורט7501

34,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1829100120תשלומים2מינהל הספורט7501

14,700-0-0-0אחזקת רכב1829100121תשלומים2מינהל הספורט7501

20,800-0-0-0תשלומים שונים1829100122תשלומים2מינהל הספורט7501

33,300-0-0-0שעות נוספות1829100130תשלומים2מינהל הספורט7501

27,500-0-0-0מס שכר1829100152תשלומים2מינהל הספורט7501

14,20027,000-0-0אחזקת מבנים וציוד1829100420תשלומים2מינהל הספורט7501

2,2008,000-0-0כבוי אש1829100422תשלומים2מינהל הספורט7501

6,6007,000-0-0מים1829100432תשלומים2מינהל הספורט7501

5,8005,000-0-0חומרי ניקיון1829100433תשלומים2מינהל הספורט7501

4,0001,0003,000-0השתלמויות1829100521תשלומים2מינהל הספורט7501

01,0001,000-0-דמי חבר1829100523תשלומים2מינהל הספורט7501

018,000-0-0-ליסינג1829100530תשלומים2מינהל הספורט7501

7,30010,000-0-0דלק ושמנים1829100531תשלומים2מינהל הספורט7501

400-0-0-0תיקונים1829100532תשלומים2מינהל הספורט7501

7,6008,000-0-0טלפון1829100540תשלומים2מינהל הספורט7501

1,3001,000-0-0נייד1829100543תשלומים2מינהל הספורט7501

3001,000-0-0דואר1829100545תשלומים2מינהל הספורט7501

6001,000-0-0אינטרנט1829100546תשלומים2מינהל הספורט7501

57,10020,00020,000-0פרסום1829100550תשלומים2מינהל הספורט7501

1,1002,000-0-0הוצאות משרדיות1829100560תשלומים2מינהל הספורט7501

6,7006,000-0-0רכישת ציוד1829100743תשלומים2מינהל הספורט7501

11,60010,00017,000-0עבודות קבלניות1829100750תשלומים2מינהל הספורט7501

0-025,000-0-שמירה ואבטחה אירועי ספורט1829100751תשלומים2מינהל הספורט7501

038,00038,000-0-א'שירותי כ1829100754תשלומים2מינהל הספורט7501

202,600313,000284,000-0אירועים ופעילות-ספורט1829100781תשלומים2מינהל הספורט7501

0-011,000-0-ליגה למקומות עבודה1829100789תשלומים2מינהל הספורט7501

3,626,5004,516,0004,600,000-0אגודות ספורט1829300810תשלומים2מינהל הספורט7501

7,000,0007,000,0007,000,000-0דמי שמוש-אגודות ספורט1829300811תשלומים2מינהל הספורט7501

1,200-0-0-0מועדון בן יהודה- שכר1829320110תשלומים2מינהל הספורט7501

600-0-0-0עובדים ללא תקן1829320122תשלומים2מינהל הספורט7501

500-0-0-0מס שכר1829320152תשלומים2מינהל הספורט7501

5,300-0-0-0עובדים ללא תקן1829320210תשלומים2מינהל הספורט7501

70,60066,00023,000-0י'ס אב'הפעלת מועדון בי1829320780תשלומים2מינהל הספורט7501

24,700247,000274,000-0זוזו- שכר 1829340110תשלומים2מינהל הספורט7501

13,700-0-0-0תשלומים שונים1829340122תשלומים2מינהל הספורט7501

9,600-0-0-0מס שכר1829340152תשלומים2מינהל הספורט7501

108,600-0-0-0עובדים ללא תקן1829340210תשלומים2מינהל הספורט7501

4,800-0-0-0פיצויים1829340320תשלומים2מינהל הספורט7501

סוף טבלה



0-0255,000-0-פרויקט זוזו1829340780תשלומים2מינהל הספורט7501

3,900-0-0-0שכר1829345110תשלומים2מינהל הספורט7501

2,700-0-0-0תשלומים שונים1829345122תשלומים2מינהל הספורט7501

1,600-0-0-0מס שכר1829345152תשלומים2מינהל הספורט7501

18,700-0-0-0עובדים ללא תקן1829345210תשלומים2מינהל הספורט7501

600-0-0-0פיצויים1829345320תשלומים2מינהל הספורט7501

41,700-0-0-0השכלה תנועתית1829345780תשלומים2מינהל הספורט7501

13,000-0-0-0פרחי ספורט שלב ב1829346780תשלומים2מינהל הספורט7501

44,00035,00040,000-0מרכז מצוינות1829360780תשלומים2מינהל הספורט7501

32,50070,000145,000-0מגמת כדורעף גולדה1829371780תשלומים2מינהל הספורט7501

1,000-0-0-0שכר1829380110תשלומים2מינהל הספורט7501

500-0-0-0תשלומים שונים1829380122תשלומים2מינהל הספורט7501

400-0-0-0מס שכר1829380152תשלומים2מינהל הספורט7501

4,600-0-0-0עובדים ללא תקן1829380210תשלומים2מינהל הספורט7501

25,00036,00016,000-0ס בגין'מועדון בי1829380780תשלומים2מינהל הספורט7501

0-0290,0001,000-שכר1829110110תשלומים2אולם צימרמן7502

17,50012,00015,000-0אחזקת מבנים וציוד1829110420תשלומים2אולם צימרמן7502

8,7009,00010,000-0כבוי אש1829110422תשלומים2אולם צימרמן7502

119,400120,000120,000-0חשמל1829110431תשלומים2אולם צימרמן7502

7,1007,0007,000-0מים1829110432תשלומים2אולם צימרמן7502

10,80012,00012,000-0חומרי ניקוי1829110433תשלומים2אולם צימרמן7502

4,4004,0004,000-0טלפון1829110540תשלומים2אולם צימרמן7502

1,6001,000-0-0נייד1829110543תשלומים2אולם צימרמן7502

5001,0001,000-0אינטרנט1829110546תשלומים2אולם צימרמן7502

1001,0001,000-0ציוד משרדי1829110560תשלומים2אולם צימרמן7502

5,6006,0006,000-0רכישת ציוד1829110743תשלומים2אולם צימרמן7502

72,40088,00080,000-0קבלן נקיון1829110750תשלומים2אולם צימרמן7502

16,60032,00030,000-0מיזוג' אחזקת מע1829110752תשלומים2אולם צימרמן7502

1,050,4001,466,000-0-0שכר1829111110תשלומים2אולם צימרמן7502

40,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1829111120תשלומים2אולם צימרמן7502

74,800-0-0-0אחזקת רכב1829111121תשלומים2אולם צימרמן7502

68,200-0-0-0תשלומים שונים1829111122תשלומים2אולם צימרמן7502

174,800-0-0-0שעות נוספות1829111130תשלומים2אולם צימרמן7502

93,500-0-0-0מס שכר1829111152תשלומים2אולם צימרמן7502

66,600-0-0-0עובדים ללא תקן1829111210תשלומים2אולם צימרמן7502

0-0350,0002,000-שכר1829120110תשלומים2י"אולם אב7503

43,90040,00040,000-0אחזקת מבנים וציוד1829120420תשלומים2י"אולם אב7503

2,9008,00010,000-0כבוי אש1829120422תשלומים2י"אולם אב7503

379,600380,000380,000-0חשמל1829120431תשלומים2י"אולם אב7503

8,5009,00015,000-0מים1829120432תשלומים2י"אולם אב7503

4,3005,0005,000-0חומרי ניקוי1829120433תשלומים2י"אולם אב7503

1,5002,000-0-0טלפון1829120540תשלומים2י"אולם אב7503

6001,000-0-0אינטרנט1829120546תשלומים2י"אולם אב7503

2001,0001,000-0ציוד משרדי1829120560תשלומים2י"אולם אב7503

8005,0005,000-0רכישת ציוד1829120743תשלומים2י"אולם אב7503

8,50011,00018,000-0קבלן נקיון1829120751תשלומים2י"אולם אב7503

19,20036,00036,000-0מיזוג' אחזקת מע1829120752תשלומים2י"אולם אב7503

12,4003,00013,000-0אחזקת מערכות1829120753תשלומים2י"אולם אב7503

5,90066,00055,000-0שכר1829121110תשלומים2י"אולם אב7503

4,200-0-0-0מס שכר1829121152תשלומים2י"אולם אב7503

סוף טבלה



55,600-0-0-0עובדים ללא תקן1829121210תשלומים2י"אולם אב7503

0-0150,0001,000-שכר1829140110תשלומים2אולם בן גוריון7504

5009,0008,000-0אחזקת מבנים וציוד1829140420תשלומים2אולם בן גוריון7504

08,00010,000-0-כבוי אש1829140422תשלומים2אולם בן גוריון7504

065,00065,000-0-חשמל1829140431תשלומים2אולם בן גוריון7504

05,0005,000-0-מים1829140432תשלומים2אולם בן גוריון7504

03,0003,000-0-חומרי ניקוי1829140433תשלומים2אולם בן גוריון7504

03,000-0-0-טלפון1829140540תשלומים2אולם בן גוריון7504

01,000-0-0-נייד1829140543תשלומים2אולם בן גוריון7504

01,0001,000-0-אינטרנט1829140546תשלומים2אולם בן גוריון7504

01,0001,000-0-ציוד משרדי1829140560תשלומים2אולם בן גוריון7504

0-04,000-0-רכישת ציוד1829140743תשלומים2אולם בן גוריון7504

055,000192,000-0-קבלן נקיון1829140750תשלומים2אולם בן גוריון7504

0-0290,0002,000-שכר1829130110תשלומים2אולם שדות7505

5,50015,00010,000-0אחזקת מבנים וציוד1829130420תשלומים2אולם שדות7505

3005,00010,000-0כבוי אש1829130422תשלומים2אולם שדות7505

63,80064,00064,000-0חשמל1829130431תשלומים2אולם שדות7505

3,3004,0004,000-0חומרי ניקיון1829130433תשלומים2אולם שדות7505

4,0004,000-0-0טלפון1829130540תשלומים2אולם שדות7505

2001,000-0-0נייד1829130543תשלומים2אולם שדות7505

5001,0001,000-0אינטרנט1829130546תשלומים2אולם שדות7505

1001,0001,000-0ציוד משרדי1829130560תשלומים2אולם שדות7505

4,80015,0005,000-0רכישת ציוד1829130743תשלומים2אולם שדות7505

51,200143,00060,000-0קבלן נקיון1829130750תשלומים2אולם שדות7505

4,3008,0008,000-0מיזוג' אחזקת מע1829130752תשלומים2אולם שדות7505

0-055,0001,000-שכר1829150110תשלומים2אולם הפועל7506

59,70060,00060,000-0ד אולם"שכ1829150410תשלומים2אולם הפועל7506

2,7003,0003,000-0אחזקת מבנים וציוד1829150420תשלומים2אולם הפועל7506

08,00010,000-0-כבוי אש1829150422תשלומים2אולם הפועל7506

18,80019,00019,000-0חשמל1829150431תשלומים2אולם הפועל7506

4002,0002,000-0מים1829150432תשלומים2אולם הפועל7506

5001,0001,000-0חומרי נקוי1829150433תשלומים2אולם הפועל7506

1,5002,000-0-0טלפון1829150540תשלומים2אולם הפועל7506

2001,0001,000-0אינטרנט1829150546תשלומים2אולם הפועל7506

1,4003,0003,000-0רכישת ציוד1829150743תשלומים2אולם הפועל7506

189,200187,00060,000-0קבלן נקיון1829150750תשלומים2אולם הפועל7506

0446,000310,0001,000-שכר1829200110תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

13,80014,00010,000-0אחזקת מבנים וציוד1829200420תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

47,00047,00047,000-0חשמל1829200431תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

101,900102,000102,000-0מים1829200432תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

01,0001,000-0-חומרי ניקוי1829200433תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

3,0003,000-0-0טלפון1829200540תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

6001,000-0-0תיקונים1829210532תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

1,7002,00010,000-0ביטוח ורישוי1829210533תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

1,430,8001,430,0001,390,000-0עבודות קבלניות1829210750תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

1,2002,0002,000-0שונות1829210780תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

0-446,000-0-0-ל בשכר עובדים"השתתפות חכ1829210980תשלומים2אחזקת מגרשי ספורט7507

0-0500,0003,000-שכר1829160110תשלומים2אולם קריית החינוך7509

0-030,000-0-אחזקת אולמות1829160420תשלומים2אולם קריית החינוך7509

0-010,000-0-כיבוי אש1829160422תשלומים2אולם קריית החינוך7509

סוף טבלה



0-07,000-0-מים1829160432תשלומים2אולם קריית החינוך7509

0-05,000-0-חומרי ניקוי1829160433תשלומים2אולם קריית החינוך7509

0-02,000-0-הוצאות משרדיות1829160560תשלומים2אולם קריית החינוך7509

0-08,000-0-רכישת ציוד1829160743תשלומים2אולם קריית החינוך7509

0-014,000-0-עבודות קבלניות1829160750תשלומים2אולם קריית החינוך7509

0-050,000500-שכר1829170110תשלומים2אולם ראשונים7510

0-045,000500-שכר1829180110תשלומים2אולם שקד7511

18,900-18,000-20,000-0-איבחונים1317300420תקבולים1ח"שפ7601

4,000-4,000-2,000-0-השתתפות מוסדות1317300790תקבולים1ח"שפ7601

2,134,100-2,135,000-2,200,000-0-השתתפות משרד החינוך1317300920תקבולים1ח"שפ7601

57,100-58,000-58,000-0-הדרכה1317300921תקבולים1ח"שפ7601

203,900-350,000-210,000-0-חוגים וטיפולים1317301420תקבולים1ח"שפ7601

0-0-2,000-0-הורות בנעלי בית1317301422תקבולים1ח"שפ7601

2,001,3002,601,0002,415,00012,600שכר1817300110תשלומים2ח"שפ7601

96,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1817300120תשלומים2ח"שפ7601

181,400-0-0-0אחזקת רכב1817300121תשלומים2ח"שפ7601

137,800-0-0-0תשלומים שונים1817300122תשלומים2ח"שפ7601

41,400-0-0-0שעות נוספות1817300130תשלומים2ח"שפ7601

154,900-0-0-0מס שכר1817300152תשלומים2ח"שפ7601

2,0005,0003,000-0אחזקת מבנים וציוד1817300420תשלומים2ח"שפ7601

2,4003,0003,000-0חומרי ניקוי1817300433תשלומים2ח"שפ7601

0-03,000-0-אירוח וכיבוד1817300511תשלומים2ח"שפ7601

12,30023,00023,000-0השתלמויות1817300521תשלומים2ח"שפ7601

1,6002,0002,000-0ספרות מקצועית1817300522תשלומים2ח"שפ7601

6001,000-0-0טלפון1817300540תשלומים2ח"שפ7601

5001,000-0-0נייד1817300543תשלומים2ח"שפ7601

2,4002,000-0-0דואר1817300545תשלומים2ח"שפ7601

8003,0003,000-0פרסום1817300550תשלומים2ח"שפ7601

9,0009,0005,000-0הוצאות משרדיות1817300560תשלומים2ח"שפ7601

080,00020,000-0-תוכנת ניהול1817300573תשלומים2ח"שפ7601

012,00012,000-0-רכישת ציוד1817300743תשלומים2ח"שפ7601

56,20049,00049,000-0הרצאות והדרכות1817300750תשלומים2ח"שפ7601

03,0002,000-0-שונות1817300780תשלומים2ח"שפ7601

198,400281,000300,0002,000שכר1817301110תשלומים2ל"מת7602

7,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1817301120תשלומים2ל"מת7602

21,300-0-0-0אחזקת רכב1817301121תשלומים2ל"מת7602

14,200-0-0-0תשלומים שונים1817301122תשלומים2ל"מת7602

900-0-0-0שעות נוספות1817301130תשלומים2ל"מת7602

16,000-0-0-0מס שכר1817301152תשלומים2ל"מת7602

7,1007,0003,000-0אחזקת מבנים וציוד1817301420תשלומים2ל"מת7602

6001,0002,000-0חומרי ניקיון1817301433תשלומים2ל"מת7602

3001,0002,000-0כיבוד1817301511תשלומים2ל"מת7602

01,000-0-0-השתלמויות1817301521תשלומים2ל"מת7602

7,8007,000-0-0טלפון1817301540תשלומים2ל"מת7602

9001,0001,000-0אינטרנט1817301546תשלומים2ל"מת7602

12,50018,00012,000-0פרסום1817301550תשלומים2ל"מת7602

1,6002,0003,000-0הוצאות משרדיות1817301560תשלומים2ל"מת7602

1,9005,0003,000-0חומרי לימוד1817301721תשלומים2ל"מת7602

30010,0006,000-0רכישת ציוד1817301743תשלומים2ל"מת7602

0-016,000-0-הדרכה1817301750תשלומים2ל"מת7602

סוף טבלה



8003,0003,000-0יוזמות1817301780תשלומים2ל"מת7602

268,600-288,000-315,000-0-קבסים1317700921תקבולים1ס"קב7603

25,900-25,000-38,000-0-מניעת נשירה עכשיו1317700925תקבולים1ס"קב7603

648,900-648,000-650,000-0-מועדוניות ברשויות1317799920תקבולים1ס"קב7603

416,800612,000730,0003,500שכר1817700110תשלומים2ס"קב7603

9,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1817700120תשלומים2ס"קב7603

68,200-0-0-0אחזקת רכב1817700121תשלומים2ס"קב7603

21,100-0-0-0תשלומים שונים1817700122תשלומים2ס"קב7603

2,400-0-0-0שעות נוספות1817700130תשלומים2ס"קב7603

32,100-0-0-0מס שכר1817700152תשלומים2ס"קב7603

1,2002,000-0-0טלפון1817700540תשלומים2ס"קב7603

3,9001,000-0-0נייד1817700543תשלומים2ס"קב7603

3,300-0-0-0ועדת זכאים1817700780תשלומים2ס"קב7603

32,00025,00038,000-0פעילות מניעת נשירה1817700781תשלומים2ס"קב7603

827,900902,000965,0006,000שכר1817799110תשלומים2ס"קב7603

32,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1817799120תשלומים2ס"קב7603

61,800-0-0-0תשלומים שונים1817799122תשלומים2ס"קב7603

800-0-0-0שעות נוספות1817799130תשלומים2ס"קב7603

56,500-0-0-0מס שכר1817799152תשלומים2ס"קב7603

79,600-0-0-0פיצויים1817799320תשלומים2ס"קב7603

26,50025,000228,000-0פעילויות-מועדוניות1817799780תשלומים2ס"קב7603

68,90070,00025,000-0מועדונית נווה יהודה1817799781תשלומים2ס"קב7603

8,70010,00010,000-0העשרה1817799782תשלומים2ס"קב7603

45,400-45,000-65,000-0-השתתפות תלמידים-הסעות1317800420תקבולים1הסעות חינוך7604

1,186,000-1,375,000-1,698,000-0-חינוך מיוחד-הסעות1317800921תקבולים1הסעות חינוך7604

1,616,500-1,480,000-1,421,000-0-מיוחד.ח-לווי הסעים 1317800922תקבולים1הסעות חינוך7604

298,200-300,000-250,000-0-הסעות נט1317800923תקבולים1הסעות חינוך7604

1,276,5001,762,0002,200,00017,300שכר1817800110תשלומים2הסעות חינוך7604

73,000-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1817800120תשלומים2הסעות חינוך7604

60,900-0-0-0תשלומים שונים1817800122תשלומים2הסעות חינוך7604

48,300-0-0-0שעות נוספות1817800130תשלומים2הסעות חינוך7604

94,000-0-0-0מס שכר1817800152תשלומים2הסעות חינוך7604

44,100-0-0-0עובדים ללא תקן1817800210תשלומים2הסעות חינוך7604

5,000-0-0-0פיצויים1817800320תשלומים2הסעות חינוך7604

1,410,9001,900,0002,742,000-0רגיל. הסעות ח1817800710תשלומים2הסעות חינוך7604

3,353,2003,800,0004,176,000-0מיוחד. הסעות ח1817800711תשלומים2הסעות חינוך7604

045,00050,000-0-פיקח הסעים1817800750תשלומים2הסעות חינוך7604

538,600530,000641,000-0מ.ליווי הסעות ח1817800751תשלומים2הסעות חינוך7604

425,800-615,000-505,000-0-בטוח תאונות אישיות1317500420תקבולים1ביטוח תלמידים7605

526,300648,000660,000-0בטוח תלמידים1817500441תשלומים2ביטוח תלמידים7605

64,800-65,000-0-0-הפעלה-פ'או1316200490תקבולים1אוניברסיטה פתוחה7606

106,100143,000-0-0שכר1816200110תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

4,500-0-0-0תוספות שאינן כלולות בשכר1816200120תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

32,000-0-0-0אחזקת רכב1816200121תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

5,000-0-0-0תשלומים שונים1816200122תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

9,200-0-0-0מס שכר1816200152תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

3,3004,000-0-0כיבוד1816200511תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

3,5004,000-0-0טלפון אופ1816200540תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

3,7004,000-0-0פרסום-אופ1816200550תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

01,000-0-0-ציוד משרדי1816200560תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

סוף טבלה



5002,000-0-0שונות אופ1816200780תשלומים2אוניברסיטה פתוחה7606

213,500-215,000-215,000-0-קבטים1317100920תקבולים1שמירה מוסדות חינוך7608

1,753,700-1,690,000-1,750,000-0-השתת משטרה בשמירה1317100990תקבולים1שמירה מוסדות חינוך7608

0402,000390,0002,300-שכר1817100110תשלומים2שמירה מוסדות חינוך7608

2,971,2003,060,0003,135,000-0שמירה1817100750תשלומים2שמירה מוסדות חינוך7608

226,200-225,000-280,000-0-קידום נוער1319100923תקבולים1קידום נוער7609

774,1001,151,0001,000,0005,800שכר1819100110תשלומים2קידום נוער7609

28,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1819100120תשלומים2קידום נוער7609

122,600-0-0-0אחזקת רכב1819100121תשלומים2קידום נוער7609

48,900-0-0-0תשלומים שונים1819100122תשלומים2קידום נוער7609

21,000-0-0-0שעות נוספות1819100130תשלומים2קידום נוער7609

63,300-0-0-0מס שכר1819100152תשלומים2קידום נוער7609

65,90066,00066,000-0שכר דירה1819100410תשלומים2קידום נוער7609

66,7005,0005,000-0אחזקת מבנים וציוד1819100420תשלומים2קידום נוער7609

05,0005,000-0-כבוי אש1819100422תשלומים2קידום נוער7609

7,0008,0008,000-0חשמל1819100431תשלומים2קידום נוער7609

2,9003,0003,000-0מים1819100432תשלומים2קידום נוער7609

1,0003,0001,000-0חומרי ניקיון1819100433תשלומים2קידום נוער7609

5001,0001,000-0השתלמות1819100521תשלומים2קידום נוער7609

17,80017,000-0-0טלפון1819100540תשלומים2קידום נוער7609

4,5001,000-0-0נייד1819100543תשלומים2קידום נוער7609

01,000-0-0-דואר1819100545תשלומים2קידום נוער7609

5001,0001,000-0אינטרנט1819100546תשלומים2קידום נוער7609

9003,0003,000-0הוצאות משרדיות1819100560תשלומים2קידום נוער7609

4,9007,0007,000-0רכישת ציוד1819100743תשלומים2קידום נוער7609

050,00050,000-0-קבלן ניקיון1819100750תשלומים2קידום נוער7609

2,4002,0002,000-0שונות1819100780תשלומים2קידום נוער7609

40,700100,000108,000-0פעילות1819100781תשלומים2קידום נוער7609

0-2,350,000-2,450,000-0-מיוחד.ח-אגרת תלמידי חוץ1317400430תקבולים1אגרת תלמידי חוץ7610

0-155,000-155,000-0-חינוך רגיל-אגרת תלמידי חוץ1317400431תקבולים1אגרת תלמידי חוץ7610

01,290,0001,290,000-0-מיוחד.ח- אגרת תלמידי חוץ1817400750תשלומים2אגרת תלמידי חוץ7610

080,00080,000-0-חינוך רגיל- אגרת תלמידי חוץ 1817400751תשלומים2אגרת תלמידי חוץ7610

124,900-166,000-150,000-0-פרויקט שחיה1317900420תקבולים1פרוייקט שחיה7611

4,90060,000322,000-0שכר1817900110תשלומים2פרוייקט שחיה7611

2,500-0-0-0מס שכר1817900152תשלומים2פרוייקט שחיה7611

32,800-0-0-0עובדים ללא תקן1817900210תשלומים2פרוייקט שחיה7611

175,900240,000230,000-0פרויקט שחיה1817900781תשלומים2פרוייקט שחיה7611

590,500-548,000-805,000-0-שונות-תרבות1321000490תקבולים1מינהל תרבות8010

35,000-35,000-10,000-0-יוזמות תרבות-פרויקטים ייחודיים1322000920תקבולים1מינהל תרבות8010

63,300-50,000-0-0-פעולות תרבות1322000990תקבולים1מינהל תרבות8010

382,900548,000805,0004,000שכר1821000110תשלומים2מינהל תרבות8010

13,500-0-0-0עובדים ללא תקן1821000120תשלומים2מינהל תרבות8010

94,500-0-0-0אחזקת רכב1821000121תשלומים2מינהל תרבות8010

30,100-0-0-0תשלומים שונים1821000122תשלומים2מינהל תרבות8010

32,900-0-0-0שעות נוספות1821000130תשלומים2מינהל תרבות8010

36,500-0-0-0מס שכר1821000152תשלומים2מינהל תרבות8010

51,80055,00055,000-0תמלוגים1821000810תשלומים2מינהל תרבות8010

48,50050,00045,000-0מימון חוף פלמחים1822000780תשלומים2מינהל תרבות8010

711,3006,480,0006,480,000-0הפעלת קריית התרבות1822000781תשלומים2מינהל תרבות8010

499,200-600,000-600,000-0-שכר דירה1822000782תשלומים2מינהל תרבות8010

סוף טבלה



698,5003,000-0-0תמיכות בעמותות תרבות1822000810תשלומים2מינהל תרבות8010

61,20060,00060,000-0קידום מעמד האישה1822100780תשלומים2מינהל תרבות8010

109,600199,000-0-0שכר1822200110תשלומים2מינהל תרבות8010

4,500-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1822200120תשלומים2מינהל תרבות8010

22,200-0-0-0אחזקת רכב1822200121תשלומים2מינהל תרבות8010

22,300-0-0-0תשלומים שונים1822200122תשלומים2מינהל תרבות8010

48,700-0-0-0שעות נוספות1822200130תשלומים2מינהל תרבות8010

12,400-0-0-0מס שכר1822200152תשלומים2מינהל תרבות8010

0-010,000-0-כיבוי אש1826100422תשלומים2מינהל תרבות8010

9,400-025,000-0אחזקה-משכו אמנויות1826100752תשלומים2מינהל תרבות8010

1,5004,0005,000-0אחזקת מבנים וציוד1826200420תשלומים2מינהל תרבות8010

24,80025,00025,000-0מוזיאונים-עבודות קבלניות1826200750תשלומים2מינהל תרבות8010

2,734,9002,740,0002,740,000-0הפעלת ספריה1823000780תשלומים2ספריה8011

282,000172,000200,0001,000שכר1826400110תשלומים2יד לבנים8013

5,200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1826400120תשלומים2יד לבנים8013

10,300-0-0-0אחזקת רכב1826400121תשלומים2יד לבנים8013

18,200-0-0-0תשלומים שונים1826400122תשלומים2יד לבנים8013

31,100-0-0-0שעות נוספות1826400130תשלומים2יד לבנים8013

15,600-0-0-0מס שכר1826400152תשלומים2יד לבנים8013

5,6007,0002,000-0אחזקת מבנים וציוד1826400420תשלומים2יד לבנים8013

1,7008,0005,000-0כבוי אש1826400422תשלומים2יד לבנים8013

9,10012,00012,000-0חשמל1826400431תשלומים2יד לבנים8013

10,80011,00012,000-0מים1826400432תשלומים2יד לבנים8013

1,2002,0002,000-0חומרי ניקוי1826400433תשלומים2יד לבנים8013

3001,000-0-0טלפון1826400540תשלומים2יד לבנים8013

2,6003,0001,000-0דואר1826400545תשלומים2יד לבנים8013

9,60015,0005,000-0פרסום1826400550תשלומים2יד לבנים8013

7001,0001,000-0הוצאות משרדיות1826400560תשלומים2יד לבנים8013

3,20013,00015,000-0רכישת ציוד1826400743תשלומים2יד לבנים8013

4,20010,00010,000-0פעילויות1826400780תשלומים2יד לבנים8013

11,20010,00010,000-0אמנים יוצרים1826600780תשלומים2יד לבנים8013

2,271,300-2,655,000-2,880,000-0-שכר עובדי לשכות1341000930תקבולים1מינהל שרותים חברתיים9010

131,100-151,000-158,000-0-חינוך המיוחד-א'כ1341000934תקבולים1מינהל שרותים חברתיים9010

0-6,000-0-0-סל בטיחות בסיסי1341000936תקבולים1מינהל שרותים חברתיים9010

33,700-0-0-0שכר עיר בריאה1837000110תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

500-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1837000120תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

1,500-0-0-0תשלומים שונים1837000122תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

2,100-0-0-0מס שכר1837000152תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

762,0001,043,0001,155,0005,600שכר מינהל שרותים חברתיים1841000110תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

31,500-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1841000120תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

111,100-0-0-0אחזקת רכב1841000121תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

71,000-0-0-0תשלומים שונים1841000122תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

37,80054,000-0-0שעות נוספות1841000130תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

66,200-0-0-0מס שכר1841000152תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

5001,0002,000-0חומרי ניקיון1841000433תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

04,00010,000-0-כיבוד1841000511תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

6,70021,50045,000-0השתלמויות1841000521תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

05002,000-0-ספרות מקצועית1841000522תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

12,60012,00015,000-0דמי חבר1841000523תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

050,00050,000-0-ליסינג1841000530תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010
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0-018,000-0-דלק ושמנים1841000531תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

7,1008,000-0-0טלפון רווחה1841000540תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

5,5003,000-0-0נייד1841000543תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

14,8008,5005,000-0שליחויות1841000544תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

11,30010,0006,000-0דואר1841000545תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

14,00030,00050,000-0פרסום1841000550תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

7,80013,50015,000-0הוצאות משרדיות1841000560תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

1,9002,0001,000-0צלום מסמכים1841000563תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

78,60070,00070,000-0מערכות מידע שוטף1841000571תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

026,00030,000-0-ייעוץ1841000751תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

20,9004,0005,000-0הוצאות שונות1841000780תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

045,00075,000-0-אירועים שונים1841000781תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

08,0008,000-0-פעולות ארגוניות1841000786תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

010,00010,000-0-סל בטיחות בסיסי1841000787תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

11,30012,00012,000-0מאבטחים-בטחון עובדים1841000788תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

0266,000300,000-0-תמיכות רווחה1841000810תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

0138,000-0-0-רזרבה1841000960תשלומים2מינהל שרותים חברתיים9010

0-0-2,000-0-משפחות במצוקה בקהילה1342200420תקבולים1פרט ומשפחה9020

71,900-72,000-59,000-0-משפחות במצוקה בקהילה1342200930תקבולים1פרט ומשפחה9020

0-15,000-0-0-טפול בדרי רחוב1342200934תקבולים1פרט ומשפחה9020

86,400-71,000-45,000-0-סיוע למשפחות עם ילדים1342200935תקבולים1פרט ומשפחה9020

170,000-170,000-95,000-0-מקלטים לנשים מוכות1342200937תקבולים1פרט ומשפחה9020

900-2,000-2,000-0-ועדת תסקירים1342210934תקבולים1פרט ומשפחה9020

3,900-20,000-43,000-0-תחנות לטיפול במשפחה1342210936תקבולים1פרט ומשפחה9020

2,400-2,000-3,000-0-טפול במשפחה יועץ נישואים1342400420תקבולים1פרט ומשפחה9020

3,600-4,000-6,000-0-מרכז טיפול באלימות משפחה1342400421תקבולים1פרט ומשפחה9020

174,200-175,000-125,000-0-מרכזי טיפול באלימות1342400931תקבולים1פרט ומשפחה9020

1,569,8002,093,0002,445,00012,400שכר1842000110תשלומים2פרט ומשפחה9020

61,500-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1842000120תשלומים2פרט ומשפחה9020

181,000-0-0-0אחזקת רכב1842000121תשלומים2פרט ומשפחה9020

117,900-0-0-0תשלומים שונים1842000122תשלומים2פרט ומשפחה9020

146,500153,000-0-0שעות נוספות1842000130תשלומים2פרט ומשפחה9020

131,100-0-0-0מס שכר1842000152תשלומים2פרט ומשפחה9020

3,800-0-0-0פיצויים1842000320תשלומים2פרט ומשפחה9020

106,100115,000120,000-0משפחות במצוקה בקהילה1842200780תשלומים2פרט ומשפחה9020

93,000100,000100,000-0סיוע למשפחות עם ילדים1842200786תשלומים2פרט ומשפחה9020

226,900227,00090,000-0מקלטים לנשים מוכות1842200789תשלומים2פרט ומשפחה9020

20,70022,0007,000-0טיפול בדרי רחוב1842210781תשלומים2פרט ומשפחה9020

7,40010,00010,000-0מועדון חד הוריות1842210782תשלומים2פרט ומשפחה9020

1,4002,0002,000-0ועדת תסקירים1842210784תשלומים2פרט ומשפחה9020

012,00075,000-0-תחנה לטיפול במשפחה1842210786תשלומים2פרט ומשפחה9020

3,3008,00013,000-0מרכזי טיפול באלימות1842400781תשלומים2פרט ומשפחה9020

232,500-0-215,000-0-צד ג-מועדוניות משותפות1343500421תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

556,500-560,000-485,000-0-ט בהורים וילדיהם/מרכז הורים1343500932תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

352,600-355,000-250,000-0-מועדוניות משותפות1343500934תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

497,100-330,000-290,000-0-טפול בילד בקהילה1343500936תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

281,400-22,000-32,000-0-יצירת קשר הורים ילדים1343500938תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

148,600-148,000-135,000-0-במשפחות אומנה.ט1343500939תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

72,900-0-45,000-0-טיפול בפגיעות מיניות1343510931תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

1,400-2,000-0-0-בדיקות פסיכולוגיות1343510932תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030
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34,600-0-6,000-0-לאומית ילד ונוער.ת1343510933תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

102,800-100,000-100,000-0-אחזקת ילדים בפנימיות1343800420תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

2,307,000-2,996,000-2,890,000-0-אחזקת ילדים בפנימיות1343800931תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

318,700-400,000-385,000-0-תכנית עם הפנים לקהילה1343800934תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

579,800-690,000-750,000-0-ילדים במעונות יום1343900930תקבולים1שרותים לילד ולנוער9030

672,100908,0001,015,0004,700שכר1843000110תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

26,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1843000120תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

80,400-0-0-0אחזקת רכב1843000121תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

45,400-0-0-0תשלומים שונים1843000122תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

51,20053,000-0-0שעות נוספות1843000130תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

54,300-0-0-0מס שכר1843000152תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

15,800-0-0-0פיצויים1843000320תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

589,400710,000862,0007,400שכר1843500110תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

22,400-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשר1843500120תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

28,100-0-0-0תשלומים שונים1843500122תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

11,20012,000-0-0שעות נוספות1843500130תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

41,000-0-0-0מס שכר1843500152תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

17,700-0-0-0עובדים ללא תקן1843500210תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

64,60066,00066,000-0שכר דירה1843500410תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

3,10010,0005,000-0אחזקת מבנים וציוד1843500420תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

2,7005,00010,000-0מועדוניות-אחזקה1843500421תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

3,3003,0003,000-0כיבוי אש-מועדוניות1843500422תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

7,00010,00010,000-0חשמל מועדוניות1843500431תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

4,0007,0008,000-0מועדוניות-חומרי נקיון1843500433תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

2,3003,000-0-0טלפון מועדוניות1843500540תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

3,1002,0002,000-0אינטרנט מועדוניות1843500546תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

9,10035,00020,000-0אחזקת מחשבים-מועדוניות1843500572תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

6,10010,00014,000-0חומרי לימוד-מועדוניות1843500720תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

8,40018,00018,000-0 רכישת ציוד1843500743תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

42,90012,00050,000-0עבודות קבלניות-מועדוניות1843500750תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

030,00040,000-0-הסעות מועדוניות1843500751תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

7,4003,00010,000-0כח אדם-מועדוניות1843500753תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

500,900719,000560,000-0ט בהורים וילדיהם/מרכז הורים1843500782תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

80,000140,000706,000-0בילד בקהילה.ט1843500783תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

233,800360,000345,000-0מועדוניות משותפות1843500784תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

10,30029,00030,000-0יצירת קשר הורים ילדים1843500789תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

200,100200,000200,000-0במשפחות אומנה.ט1843500791תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

5006,0005,000-0אחזקת מבנים וציוד1843510420תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

4,3006,0006,000-0חשמל מרכז הורים ילדים1843510431תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

8001,0001,000-0מרכז הורים ילדים-חומרי ניקוי1843510433תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

1,3002,000-0-0מרכז הורים ילדים-טלפון1843510540תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

4001,0001,000-0אינטרנט מרכז הורים1843510546תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

3002,0002,000-0יל משרדיות/מר הורים1843510560תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

3,0005,0005,000-0רכישת ציוד1843510743תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

16,70020,00030,000-0נקיון-עבודות קבלניות1843510750תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

11,40015,00010,000-0שמירה ואבטחה-מרכז הורים ילדים1843510751תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

43,70046,00047,000-0טיפול בפגיעות מיניות1843510781תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

1,9002,0003,000-0בדיקות פסיכולוגיות1843510782תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

5,70010,00015,000-0מועדון לאמהות וילדים-משחקייה1843600780תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

189,200225,000142,000-0משכורת1843800110תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

סוף טבלה



8,800-0-0-0תוספות שאינן נכללות במשכורת1843800120תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

10,600-0-0-0תשלומים שונים1843800122תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

12,700-0-0-0מס שכר1843800152תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

3001,0001,000-0מועד מתבגרים-חומרי ניקוי1843800433תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

6,0003,0002,000-0מוע מתבגרים-עבודות קבלניות1843800750תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

3,656,5003,650,0002,400,000-0אחזקת ילדים בפנימיות1843800781תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

113,500250,000225,000-0תכנית עם הפנים לקהילה1843800783תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

919,0001,160,0001,241,000-0ילדים במעונות יום1843900781תשלומים2שרותים לילד ולנוער9030

206,200-205,000-335,000-0-אחזקת זקנים במעונות1344300420תקבולים1שרותים לזקן9040

1,400-2,000-3,000-0-נופשון לזקן1344300421תקבולים1שרותים לזקן9040

674,900-750,000-955,000-0-אחזקת זקנים במעונות1344300930תקבולים1שרותים לזקן9040

9,600-10,000-15,000-0-נופשון לזקן1344300931תקבולים1שרותים לזקן9040

2,200-0-1,000-0-טיפול בזקן בקהילה1344400420תקבולים1שרותים לזקן9040

38,100-45,000-50,000-0-מועדונים לזקנים1344400930תקבולים1שרותים לזקן9040

77,300-56,000-44,000-0-טפול בזקן בקהילה1344400931תקבולים1שרותים לזקן9040

51,900-52,000-42,000-0-חוק סיעוד-מרכזי ועדות1344400933תקבולים1שרותים לזקן9040

78,800-78,000-70,000-0-שכונה תומכת1344400936תקבולים1שרותים לזקן9040

86,100-85,000-30,000-0-תעסוקת זקנים במועדון1344400937תקבולים1שרותים לזקן9040

167,400-153,000-125,000-0-שרותים לניצולי שואה1344410930תקבולים1שרותים לזקן9040

22,700-22,000-20,000-0-העשרה.מועדונים תוכ1344410931תקבולים1שרותים לזקן9040

12,500-12,000-12,000-0-סיוע לניצולי שואה1344410936תקבולים1שרותים לזקן9040

211,500-210,000-248,000-0-תומכת נצולי שואה.ק1344410937תקבולים1שרותים לזקן9040

13,800-13,000-0-0-מיצוי זכויות לניצולי שואה1344410938תקבולים1שרותים לזקן9040

52,900-53,000-6,000-0-ותי. מסגרות יומיות א1344500420תקבולים1שרותים לזקן9040

220,100-220,000-175,000-0-ותי. מסגרות יומיות א1344500930תקבולים1שרותים לזקן9040

722,300963,0001,005,000-0שכר1844000110תשלומים2שרותים לזקן9040

24,600-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1844000120תשלומים2שרותים לזקן9040

85,100-0-0-0אחזקת רכב1844000121תשלומים2שרותים לזקן9040

39,100-0-0-0תשלומים שונים1844000122תשלומים2שרותים לזקן9040

17,30027,000-0-0שעות נוספות1844000130תשלומים2שרותים לזקן9040

56,900-0-0-0מס שכר1844000152תשלומים2שרותים לזקן9040

18,500-0-0-0עובדים ללא תקן1844000210תשלומים2שרותים לזקן9040

3,10035,000-0-0אחזקת מבנים וציוד1844300420תשלומים2שרותים לזקן9040

01,0001,000-0-חשמל מועדון קשישים1844300431תשלומים2שרותים לזקן9040

1002,0002,000-0חומרי ניקוי מועדון גמלאים1844300433תשלומים2שרותים לזקן9040

2,4003,000-0-0טלפון מועדון קשישים1844300540תשלומים2שרותים לזקן9040

8001,0001,000-0אינטרנט מועדון גמלאים1844300546תשלומים2שרותים לזקן9040

05,0006,000-0-רכישת ציוד1844300743תשלומים2שרותים לזקן9040

1,059,8001,200,0001,728,000-0אחזקת זקנים במעונות1844300781תשלומים2שרותים לזקן9040

8,7009,00021,000-0נופשון לזקן1844300782תשלומים2שרותים לזקן9040

48,50013,00062,000-0פעולות-מועדון גימלאים1844300783תשלומים2שרותים לזקן9040

64,50065,00065,000-0קהילה תומכת רשות1844300784תשלומים2שרותים לזקן9040

44,00045,00040,000-0תעסוקת זקנים במועדון1844400781תשלומים2שרותים לזקן9040

79,30080,00079,000-0בזקן בקהילה.ט1844400784תשלומים2שרותים לזקן9040

94,200103,00095,000-0שכונה תומכת1844400789תשלומים2שרותים לזקן9040

199,700206,000160,000-0שרותים לניצולי שואה1844410780תשלומים2שרותים לזקן9040

43,90092,000100,000-0העשרה.מועדונים תוכ1844410781תשלומים2שרותים לזקן9040

0-02,000-0-קבוצת תמיכה-'דור הסנדוויץ1844410782תשלומים2שרותים לזקן9040

14,20039,00022,000-0סיוע לניצולי שואה1844410786תשלומים2שרותים לזקן9040

217,700180,000250,000-0תומכת נצולי שואה.ק1844410787תשלומים2שרותים לזקן9040

סוף טבלה



11,10013,0001,000-0מיצוי זכויות לניצולי שואה1844410788תשלומים2שרותים לזקן9040

0-035,000-0-ותיק בסיכון. טיפול בא1844420781תשלומים2שרותים לזקן9040

316,700320,000320,000-0ותי. מסגרות יומיות א1844500781תשלומים2שרותים לזקן9040

353,300300,000220,000-0שרותים לאזרחים ותיקים1844500782תשלומים2שרותים לזקן9040

50,900-50,000-36,000-0-ביתו-הדרכת עוור ובני1346300933תקבולים1שרותי שיקום9050

14,300-14,000-13,000-0-מפעלי תעסוקה ומועדון1346400932תקבולים1שרותי שיקום9050

2,151,400-2,250,000-2,530,000-0-אחזקת נכים בפנימיות1346500931תקבולים1שרותי שיקום9050

194,500-195,000-226,000-0-מעונות ממשלתים שקום1346500932תקבולים1שרותי שיקום9050

226,400-46,000-0-0-נכים במשפחות אומנה1346500934תקבולים1שרותי שיקום9050

132,700-132,000-157,000-0-תעסוקה מוגנת למוגבל1346600931תקבולים1שרותי שיקום9050

12,400-12,000-0-0-מס יום לילד המוגבל1346600932תקבולים1שרותי שיקום9050

800-1,000-0-0-איתור לתעסוקה1346600933תקבולים1שרותי שיקום9050

65,400-65,000-87,000-0-מ יום שקומי לנכים1346700420תקבולים1שרותי שיקום9050

42,500-42,000-48,000-0-תוכנית לילד החריג1346700931תקבולים1שרותי שיקום9050

307,400-310,000-475,000-0-מ יום שיקומי לנכים1346700933תקבולים1שרותי שיקום9050

1,900-2,000-0-0-נופשונים להבראה1346700934תקבולים1שרותי שיקום9050

179,200-180,000-64,000-0-יום שיקומי.הסעות למ1346700935תקבולים1שרותי שיקום9050

135,000-135,000-75,000-0-יום שיקומי.ליווי למ1346700936תקבולים1שרותי שיקום9050

13,600-13,000-0-0-תכנית מעבר1346700937תקבולים1שרותי שיקום9050

56,500-56,000-55,000-0-תעסוקה נתמכת לנכים1346700938תקבולים1שרותי שיקום9050

3,000-3,000-0-0-יום שיקומי.חלופה למ1346700939תקבולים1שרותי שיקום9050

400-1,000-0-0-קייטנות שיקום1346710930תקבולים1שרותי שיקום9050

5,300-5,000-10,000-0-מרכזי אבחון ושיקום1346800931תקבולים1שרותי שיקום9050

23,000-12,000-7,000-0-שקום נכים בקהילה1346800932תקבולים1שרותי שיקום9050

300-1,000-0-0-מועדונים לעיוור1346800935תקבולים1שרותי שיקום9050

64,000-64,000-140,000-0-מרכזי יום לנכים קשים1346800937תקבולים1שרותי שיקום9050

21,800-22,000-22,000-0-בוגרים עיוורים בקהילה1346800939תקבולים1שרותי שיקום9050

5,600-5,000-2,000-0-ילדים עיוורים בקהילה1346810930תקבולים1שרותי שיקום9050

23,100-23,000-5,000-0-טיפול סיעודי לנכים1346810931תקבולים1שרותי שיקום9050

12,800-13,000-11,000-0-מועדון חברתי לבוגרים1346810932תקבולים1שרותי שיקום9050

93,20084,000135,0001,000שכר1846000110תשלומים2שרותי שיקום9050

7,300-0-0-0תוספות שאינו נכללות בשכר1846000120תשלומים2שרותי שיקום9050

3,900-0-0-0אחזקת רכב1846000121תשלומים2שרותי שיקום9050

6,500-0-0-0תשלומים שונים1846000122תשלומים2שרותי שיקום9050

6,800-0-0-0מס שכר1846000152תשלומים2שרותי שיקום9050

13,000-0-0-0פיצויים1846000320תשלומים2שרותי שיקום9050

019,00019,000-0-מועדון חברתי לבוגרים1846100782תשלומים2שרותי שיקום9050

74,40075,00075,000-0ביתו-הדרכת עוור ובני1846300783תשלומים2שרותי שיקום9050

19,00020,00020,000-0מפעלי תעסוקה ומועדון1846400782תשלומים2שרותי שיקום9050

3,112,4003,024,0003,024,000-0אחזקת נכים בפנימיות1846500781תשלומים2שרותי שיקום9050

280,800305,000305,000-0מעונות ממשלתים שקום1846500782תשלומים2שרותי שיקום9050

61,900138,000138,000-0נכים במשפחות אומנה1846500784תשלומים2שרותי שיקום9050

21,00029,00029,000-0מס יום לילד המוגבל1846600781תשלומים2שרותי שיקום9050

188,100162,000162,000-0תעסוקה מוגנת למוגבל1846600782תשלומים2שרותי שיקום9050

103,300130,000145,0001,400מלווים-שירותי שיקום1846700110תשלומים2שרותי שיקום9050

2,900-0-0-0תוספות שאענן נכללות בשכר1846700120תשלומים2שרותי שיקום9050

6,200-0-0-0תשלומים שונים1846700122תשלומים2שרותי שיקום9050

11,00012,00022,000-0שעות נוספות1846700130תשלומים2שרותי שיקום9050

7,900-0-0-0מס שכר1846700152תשלומים2שרותי שיקום9050

61,60072,00072,000-0תוכנית לילד החריג1846700781תשלומים2שרותי שיקום9050

סוף טבלה



525,400252,000252,000-0מ יום שיקומי לנכים1846700783תשלומים2שרותי שיקום9050

2,90013,0003,000-0נופשונים להבראה1846700784תשלומים2שרותי שיקום9050

250,100206,000205,000-0יום שיקומי.הסעות למ1846700785תשלומים2שרותי שיקום9050

85,40064,00064,000-0יום שיקומי.ליווי למ1846700786תשלומים2שרותי שיקום9050

11,10013,00013,000-0תכנית מעבר1846700787תשלומים2שרותי שיקום9050

69,40056,00056,000-0תעסוקה נתמכת לנכים1846700788תשלומים2שרותי שיקום9050

4,4004,0003,000-0מרכזי אבחון ושיקום1846800781תשלומים2שרותי שיקום9050

16,20030,00030,000-0שקום נכים בקהילה1846800782תשלומים2שרותי שיקום9050

3,2004,0003,000-0מפעל מוגן1846800787תשלומים2שרותי שיקום9050

89,300155,000155,000-0מרכזי יום לנכים קשים1846800788תשלומים2שרותי שיקום9050

30,50029,00028,000-0בוגרים עיוורים בקהילה1846800789תשלומים2שרותי שיקום9050

0-05,000-0-ילדים עיוורים בקהילה1846810780תשלומים2שרותי שיקום9050

48,40029,00029,000-0טיפול אישי סיעודי לנכים1846810781תשלומים2שרותי שיקום9050

7,100-7,000-4,000-0-בנערות במצוקה.ט1347100931תקבולים1שרותי תיקון9060

0-0-2,000-0-י'פרויקט עד1347100937תקבולים1שרותי תיקון9060

16,900-17,000-26,000-0-טיפול בנוער ובצעירים1347100938תקבולים1שרותי תיקון9060

76,900-77,000-42,000-0-נוער וצעירים חוץ ביתי1347100939תקבולים1שרותי תיקון9060

153,700-155,000-92,000-0-בתים חמים לנערות1347110930תקבולים1שרותי תיקון9060

0-50,000-52,000-0-פגיעות מיניות בגירים1347110931תקבולים1שרותי תיקון9060

100,200-100,000-32,000-0-צעירים בקהילה1347110933תקבולים1שרותי תיקון9060

64,900-14,000-9,000-0-נפגעות תקיפה מינית1347110934תקבולים1שרותי תיקון9060

0-0-10,000-0-תכנית יתד1347110935תקבולים1שרותי תיקון9060

6,400-7,000-0-0-סל גמיש-יתד1347110937תקבולים1שרותי תיקון9060

20,300-20,000-18,000-0-חוץ ביתי-התמכרויות1347300935תקבולים1שרותי תיקון9060

27,000-27,000-52,000-0-מבוגרים-התמכרויות1347300936תקבולים1שרותי תיקון9060

5,100-5,000-0-0-טיפול בנוער מתמכר1347300937תקבולים1שרותי תיקון9060

0-0-6,000-0-מפתן מקומי אחזקה1347400931תקבולים1שרותי תיקון9060

569,400753,000772,000-0שכר שירותי נוער וצעירים1847000110תשלומים2שרותי תיקון9060

17,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1847000120תשלומים2שרותי תיקון9060

65,600-0-0-0אחזקת רכב1847000121תשלומים2שרותי תיקון9060

32,000-0-0-0תשלומים שונים1847000122תשלומים2שרותי תיקון9060

23,80026,000-0-0שעות נוספות1847000130תשלומים2שרותי תיקון9060

45,200-0-0-0מס שכר1847000152תשלומים2שרותי תיקון9060

13,000-0-0-0עובדים ללא תקן1847000210תשלומים2שרותי תיקון9060

4001,0001,000-0חומרי ניקוי-בית חם1847100433תשלומים2שרותי תיקון9060

1,3002,000-0-0בית חם מועדון לנערה1847100540תשלומים2שרותי תיקון9060

3,4001,000-0-0אחזקת מחשבים-ב חם1847100572תשלומים2שרותי תיקון9060

4,90012,00030,000-0בנערות במצוקה. ט1847100781תשלומים2שרותי תיקון9060

44,00023,00027,000-0טיפול בנוער ובצעירים1847100788תשלומים2שרותי תיקון9060

76,00075,00054,000-0נוער וצעירים חוץ ביתי1847100789תשלומים2שרותי תיקון9060

60,900141,000290,000-0בתים חמים לנערות1847110780תשלומים2שרותי תיקון9060

070,00080,000-0-פגיעות מיניות בגירים1847110781תשלומים2שרותי תיקון9060

8,80060,00060,000-0צעירים בקהילה1847110783תשלומים2שרותי תיקון9060

88,80020,00012,000-0נפגעות תקיפה מינית1847110784תשלומים2שרותי תיקון9060

0132,000-0-0-תכנית יתד1847110785תשלומים2שרותי תיקון9060

40,00040,00093,000-0נערות חוץ ביתי1847110786תשלומים2שרותי תיקון9060

9,30010,000-0-0סל גמיש-יתד1847110787תשלומים2שרותי תיקון9060

8,500115,000100,000-0פרויקט אפיקים1847140780תשלומים2שרותי תיקון9060

29,50096,00020,000-0חוץ ביתי-התמכרויות1847300785תשלומים2שרותי תיקון9060

29,00012,00070,000-0מבוגרים-התמכרויות1847300786תשלומים2שרותי תיקון9060
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8,3009,0003,000-0טיפול בנוער מתמכר1847300787תשלומים2שרותי תיקון9060

0-08,000-0-מפתן מקומי אחזקה1847400781תשלומים2שרותי תיקון9060

1,300-1,000-0-0-גישורים-מרכז גישור1348200420תקבולים1עבודה קהילתית9070

4,700-5,000-2,000-0-השתתפות טיפולי שינים1348200421תקבולים1עבודה קהילתית9070

1,700-1,000-0-0-עבודה קהילתית1348200931תקבולים1עבודה קהילתית9070

800-1,000-0-0-היערכות חירום1348200938תקבולים1עבודה קהילתית9070

21,500-24,000-23,000-0-יום מעשים טובים1348300790תקבולים1עבודה קהילתית9070

39,800-40,000-12,000-0-פעולות התנדבות בקהילה1348300931תקבולים1עבודה קהילתית9070

13,400-14,000-20,000-0-סל תוכניות התנדבות1348300933תקבולים1עבודה קהילתית9070

5,000-5,000-12,000-0-לשכות יעוץ לאזרח1348400930תקבולים1עבודה קהילתית9070

304,400439,000720,000-0שכר1848000110תשלומים2עבודה קהילתית9070

9,200-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1848000120תשלומים2עבודה קהילתית9070

44,500-0-0-0אחזקת רכב1848000121תשלומים2עבודה קהילתית9070

10,100-0-0-0תשלומים שונים1848000122תשלומים2עבודה קהילתית9070

3,3004,000-0-0שעות נוספות1848000130תשלומים2עבודה קהילתית9070

23,000-0-0-0מס שכר1848000152תשלומים2עבודה קהילתית9070

3,200-0-0-0פיצויים1848000320תשלומים2עבודה קהילתית9070

41,80026,00026,000-0תמיכות רווחה1848000841תשלומים2עבודה קהילתית9070

90,600124,000115,000500שכר מרכז גישור1848200110תשלומים2עבודה קהילתית9070

4,300-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1848200120תשלומים2עבודה קהילתית9070

17,400-0-0-0אחזקת רכב1848200121תשלומים2עבודה קהילתית9070

2,100-0-0-0תשלומים שונים1848200122תשלומים2עבודה קהילתית9070

7,100-0-0-0מס שכר1848200152תשלומים2עבודה קהילתית9070

3002,000-0-0מרכז גישור טלפון1848200540תשלומים2עבודה קהילתית9070

1,3008,00018,000-0עבודה קהילתית1848200781תשלומים2עבודה קהילתית9070

36,90062,00092,000-0מרכז גישור1848200782תשלומים2עבודה קהילתית9070

0-06,000-0-טיפולי שינים1848200783תשלומים2עבודה קהילתית9070

4,6005,0005,000-0היערכות חירום1848200788תשלומים2עבודה קהילתית9070

1002,0002,000-0אחזקת מבנים וציוד1848300420תשלומים2עבודה קהילתית9070

1,1002,0002,000-0חשמל-בית המתנדב1848300431תשלומים2עבודה קהילתית9070

3001,0001,000-0מים בית המתנדב1848300432תשלומים2עבודה קהילתית9070

01,0001,000-0-חומרי ניקוי-בית המתנדב1848300433תשלומים2עבודה קהילתית9070

2,5005,0005,000-0עבודות קבלניות-בית המתנדב1848300750תשלומים2עבודה קהילתית9070

14,10029,00020,000-0בנות שרות לאומי1848300762תשלומים2עבודה קהילתית9070

4,8004,0004,000-0שונות-בית המתנדב1848300780תשלומים2עבודה קהילתית9070

51,90063,00031,000-0פעולות התנדבות בקהילה1848300781תשלומים2עבודה קהילתית9070

28,50024,00023,000-0יום מעשים טובים1848300782תשלומים2עבודה קהילתית9070

40,70020,00026,000-0סל תוכניות התנדבות1848300783תשלומים2עבודה קהילתית9070

6003,0002,000-0אחזקת מבנים וציוד1848400420תשלומים2עבודה קהילתית9070

2001,0001,000-0שיל מים1848400432תשלומים2עבודה קהילתית9070

1001,0001,000-0חומרי ניקוי-ל'שי1848400433תשלומים2עבודה קהילתית9070

7,2008,000-0-0שיל טלפון1848400540תשלומים2עבודה קהילתית9070

4001,0001,000-0אינטרנט-שיל1848400546תשלומים2עבודה קהילתית9070

4002,0002,000-0הוצאות משרד-שיל1848400560תשלומים2עבודה קהילתית9070

8001,0001,000-0רכישת ציוד1848400743תשלומים2עבודה קהילתית9070

12,9005,0009,000-0עבודות קבלניות-שיל1848400750תשלומים2עבודה קהילתית9070

15,70018,00018,000-0לשכות יעוץ לאזרח1848400781תשלומים2עבודה קהילתית9070

4,400-4,000-5,000-0-מעונות יום עולים1349000931תקבולים1שרותים לעולה9080

71,900-0-3,000-0-עולים-ילדים במצוקה1349000937תקבולים1שרותים לעולה9080

39,900-0-0-0-התכנית הביתית1349010933תקבולים1שרותים לעולה9080
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5,700-6,000-0-0-העשרה-מועדון לעולים1349010934תקבולים1שרותים לעולה9080

5,300-5,000-0-0-ילדים בפנימיות עולים1349100934תקבולים1שרותים לעולה9080

12,900-13,000-3,000-0-בין תרבתי. פיתוח קהיל1349100935תקבולים1שרותים לעולה9080

1,700-0-0-0שכר1849000110תשלומים2שרותים לעולה9080

8,900-0-0-0שעות נוספות1849000130תשלומים2שרותים לעולה9080

700-0-0-0מס שכר1849000152תשלומים2שרותים לעולה9080

32,00020,00020,000-0העשרה-מועדון לעולים1849010784תשלומים2שרותים לעולה9080

13,80013,00013,000-0בין תרבותי. פיתוח קהיל1849100785תשלומים2שרותים לעולה9080

11,900-12,000-55,000-0-סדור מפגרים במוסדות1345100420תקבולים1שרותים למפגר9090

2,500-2,000-2,000-0-נופשונים וקיטנות1345100422תקבולים1שרותים למפגר9090

0-0-2,000-0-טיפול בהורים ובילדיהם אוטיזם1345100423תקבולים1שרותים למפגר9090

0-0-1,000-0-החזקת אוטיסטים במסגרות1345100424תקבולים1שרותים למפגר9090

3,586,400-3,900,000-4,080,000-0-סידור במעונות משה1345100931תקבולים1שרותים למפגר9090

788,500-830,000-905,000-0-מעון ממשלתי משה1345100932תקבולים1שרותים למפגר9090

1,555,500-1,425,000-1,910,000-0-החזקת אוטיסטים במוסדות1345100933תקבולים1שרותים למפגר9090

23,000-23,000-75,000-0-בהורים וילדיהם אוטיסטים.ט1345100935תקבולים1שרותים למפגר9090

137,500-75,000-126,000-0-יום ותעסוקה לבוגרים. מ1345100936תקבולים1שרותים למפגר9090

146,100-12,000-18,000-0-נופשונים וקיטנות1345100937תקבולים1שרותים למפגר9090

56,800-57,000-63,000-0-יום שיקומי לאוטיסטים.מ1345110421תקבולים1שרותים למפגר9090

331,500-13,000-13,000-0-מועדוניות לילדים1345110930תקבולים1שרותים למפגר9090

10,400-10,000-0-0-משפחות אומנה לשיקום1345110931תקבולים1שרותים למפגר9090

262,200-262,000-72,000-0-מ יום שיקומי לאוטיסטים1345110932תקבולים1שרותים למפגר9090

45,900-25,000-40,000-0-מעשים1345200421תקבולים1שרותים למפגר9090

76,600-60,000-85,000-0-מפגרים במעון טפולי1345200422תקבולים1שרותים למפגר9090

424,900-415,000-392,000-0-יום טיפולי משה. מ1345200933תקבולים1שרותים למפגר9090

296,700-300,000-286,000-0-ם'מעשי1345200934תקבולים1שרותים למפגר9090

1,100-1,000-2,000-0-נופשון למפגר1345300421תקבולים1שרותים למפגר9090

17,300-15,000-0-0-יום למפגר. הסעות למ1345300423תקבולים1שרותים למפגר9090

143,400-142,000-88,000-0-יום משה. הסעות למ1345300930תקבולים1שרותים למפגר9090

14,200-14,000-10,000-0-שרותי תומכים משה1345300931תקבולים1שרותים למפגר9090

4,400-4,000-2,000-0-נופשונים משה1345300933תקבולים1שרותים למפגר9090

119,800-48,000-52,000-0-מועדונים חברתי משה1345300934תקבולים1שרותים למפגר9090

147,900218,000235,0001,100שכר1845000110תשלומים2שרותים למפגר9090

3,900-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1845000120תשלומים2שרותים למפגר9090

20,300-0-0-0אחזקת רכב1845000121תשלומים2שרותים למפגר9090

10,80020,000-0-0תשלומים שונים1845000122תשלומים2שרותים למפגר9090

19,400-0-0-0שעות נוספות1845000130תשלומים2שרותים למפגר9090

13,700-0-0-0מס שכר1845000152תשלומים2שרותים למפגר9090

17,900-0-0-0עובדים ללא תקן1845000210תשלומים2שרותים למפגר9090

049,000-0-0-שכר1845100110תשלומים2שרותים למפגר9090

5,213,5005,184,0006,402,000-0סידור במעונות משה1845100781תשלומים2שרותים למפגר9090

1,117,2001,218,0001,216,000-0מעון ממשלתי משה1845100782תשלומים2שרותים למפגר9090

1,692,0001,800,0001,800,000-0החזקת אוטיסטים במסגרת1845100783תשלומים2שרותים למפגר9090

36,800154,000554,000-0בהורים ובילדי אוטיסטים.ט1845100785תשלומים2שרותים למפגר9090

101,300168,000168,000-0יום ותעסוקה לבוגרים.מ1845100786תשלומים2שרותים למפגר9090

14,30016,00024,000-0נופשונים וקיטנות1845100787תשלומים2שרותים למפגר9090

17,70042,00042,000-0מועדוניות לילדים1845110780תשלומים2שרותים למפגר9090

0-016,000-0-משפחות אומנה לשיקום1845110781תשלומים2שרותים למפגר9090

415,400468,000468,000-0מ יום שיקומי לאוטיסטים1845110782תשלומים2שרותים למפגר9090

02,0002,000-0-יום אימוני משה. מ1845200782תשלומים2שרותים למפגר9090
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673,900612,000612,000-0יום טיפולי משה. מ1845200783תשלומים2שרותים למפגר9090

399,900408,000408,000-0ם'מעשי1845200784תשלומים2שרותים למפגר9090

315,500343,000343,000-0יום משה. הסעות למ1845300780תשלומים2שרותים למפגר9090

12,50014,00020,000-0שרותים תומכים משה1845300781תשלומים2שרותים למפגר9090

7,1009,0009,000-0נופשונים משה1845300783תשלומים2שרותים למפגר9090

9,20071,00071,000-0מועדונים חברתי משה1845300784תשלומים2שרותים למפגר9090

1,001,4001,292,0001,735,0009,500שכר מחשוב1618000110תשלומים2מינהל מחשוב10010

28,300-0-0-0תוספות שלא נכללות בשכר1618000120תשלומים2מינהל מחשוב10010

121,900-0-0-0אחזקת רכב1618000121תשלומים2מינהל מחשוב10010

54,200-0-0-0תשלומים שונים1618000122תשלומים2מינהל מחשוב10010

50,800-0-0-0שעות נוספות1618000130תשלומים2מינהל מחשוב10010

79,000-0-0-0מס שכר1618000152תשלומים2מינהל מחשוב10010

4,10012,00030,000-0השתלמויות1618000521תשלומים2מינהל מחשוב10010

043,00045,000-0-ליסינג1618000530תשלומים2מינהל מחשוב10010

20,10020,00018,000-0דלק ושמן1618000531תשלומים2מינהל מחשוב10010

13,30018,0008,000-0בטוח ורשוי1618000533תשלומים2מינהל מחשוב10010

2,600-0510,000-0י"מאפ- טלפוניה קווית 1618000540תשלומים2מינהל מחשוב10010

35,1003,000110,000-0טלפוניה סלולרית1618000543תשלומים2מינהל מחשוב10010

39,40040,000100,000-0אינטרנט וכבלים עירוני1618000546תשלומים2מינהל מחשוב10010

1002,0003,000-0הוצאות משרדיות1618000560תשלומים2מינהל מחשוב10010

11,80060,000100,000-0מערכות מידע שוטף1618000571תשלומים2מינהל מחשוב10010

82,100200,000150,000-0אחזקת מחשבים1618000572תשלומים2מינהל מחשוב10010

080,000280,000-0-מערכות מידע פיתוח1618000573תשלומים2מינהל מחשוב10010

0-04,000-0-דלק ושמנים תפעול1618000731תשלומים2מינהל מחשוב10010

06,000-0-0-תיקונים תפעול1618000732תשלומים2מינהל מחשוב10010

0-017,000-0-ביטוח ורישוי תפעול1618000733תשלומים2מינהל מחשוב10010

8,40040,0003,000-0רכישת ציוד1618000743תשלומים2מינהל מחשוב10010

0-060,000-0-רכישת סלולר1618000744תשלומים2מינהל מחשוב10010

3,500-0614,000-0מערכות ליבה1618000750תשלומים2מינהל מחשוב10010

6,30030,00020,000-0יעוץ ותמיכה1618000751תשלומים2מינהל מחשוב10010

0-06,000-0-אינטרנט1618000752תשלומים2מינהל מחשוב10010

84,10070,0008,000-0אחזקת מערכות תכנה1618000753תשלומים2מינהל מחשוב10010

46,00050,000130,000-0תשתיות מערכות מידע מערכתיות1618000754תשלומים2מינהל מחשוב10010

0150,000620,000-0-שרותי סיסטם ואבטחת מידע1618000755תשלומים2מינהל מחשוב10010

3,30020,00020,000-0אבטחת מידע1618000756תשלומים2מינהל מחשוב10010

0170,000245,000-0-אחזקת מערכות1618000757תשלומים2מינהל מחשוב10010

05,00010,000-0-שונות1618000780תשלומים2מינהל מחשוב10010

07,00018,000-0-אחזקת רחפן1618000782תשלומים2מינהל מחשוב10010

0130,000-0-0-שכר מדיה דיגיטלית1618100110תשלומים2מדיה דיגיטלית10030

16,40076,00080,000-0אחזקת אתר אינטרנט עירייה1618100750תשלומים2מדיה דיגיטלית10030

30,20030,00040,000-0הנגשה1618100751תשלומים2מדיה דיגיטלית10030

46,400150,0003,000-0ייעוץ ופיתוח-מדיה דיגיטלית1618100752תשלומים2מדיה דיגיטלית10030

030,00030,000-0-רדיו1618100753תשלומים2מדיה דיגיטלית10030

0-0-0700-שכר-רדיו עירוני1762100110תשלומים2מדיה דיגיטלית10030

1,4001,000-0-0נייד1615100543תשלומים2ארכיב10060

157,400232,000230,0001,400שכר ארכיב1615110110תשלומים2ארכיב10060

7,400-0-0-0עובדים ללא תקן1615110120תשלומים2ארכיב10060

26,800-0-0-0רכב' אח1615110121תשלומים2ארכיב10060

13,400-0-0-0תשלומים שונים1615110122תשלומים2ארכיב10060

7,500-0-0-0שעות נוספות1615110130תשלומים2ארכיב10060

סוף טבלה



13,800-0-0-0מס שכר1615110152תשלומים2ארכיב10060

88,50044,00048,000-0ד'שכ-ארכיב1615110410תשלומים2ארכיב10060

04,000-0-0-אחזקת מבנים וציוד1615110420תשלומים2ארכיב10060

5,9003,000-0-0תקשורת1615110540תשלומים2ארכיב10060

6001,0001,000-0משרדיות1615110560תשלומים2ארכיב10060

106,100110,000110,000-0שרותי ארכיב1615110750תשלומים2ארכיב10060

6,9008,000-0-0ניקיון1615110753תשלומים2ארכיב10060

1001,000-0-0שונות1615110780תשלומים2ארכיב10060

829,6001,095,0001,040,0007,900שכר1716000110תשלומים2רכש11001

34,700-0-0-0תוספות שאינן נכללות בשכר1716000120תשלומים2רכש11001

147,400-0-0-0אחזקת רכב1716000121תשלומים2רכש11001

55,600-0-0-0תשלומים שונים1716000122תשלומים2רכש11001

100,500-0-0-0שעות נוספות1716000130תשלומים2רכש11001

73,700-0-0-0מס שכר1716000152תשלומים2רכש11001

2,800-0-0-0עובדים ללא תקן1716000210תשלומים2רכש11001

7,4005,0006,000-0אחזקת מבנים וציוד1716000420תשלומים2רכש11001

6,4006,0005,000-0כבוי אש1716000422תשלומים2רכש11001

16,10017,00017,000-0חשמל1716000431תשלומים2רכש11001

61,30020,00020,000-0מים1716000432תשלומים2רכש11001

1,3002,0001,000-0חומרי ניקיון1716000433תשלומים2רכש11001

3,3008,00010,000-0השתלמויות1716000521תשלומים2רכש11001

5001,0001,000-0דמי חבר1716000523תשלומים2רכש11001

31,700-0-0-0דלק ושמנים1716000531תשלומים2רכש11001

25,300-01,000-0בטוח ורישוי1716000533תשלומים2רכש11001

13,40016,000-0-0טלפון1716000540תשלומים2רכש11001

6,9002,000-0-0נייד1716000543תשלומים2רכש11001

3,1004,0004,000-0ציוד משרדי1716000560תשלומים2רכש11001

025,00025,000-0-דלק ושמנים1716000731תשלומים2רכש11001

065,00055,000-0-תיקונים1716000732תשלומים2רכש11001

075,00075,000-0-ביטוח ורישוי1716000733תשלומים2רכש11001

5,30010,00030,000-0רכישת ציוד1716000743תשלומים2רכש11001

7002,0001,000-0בגדי עבודה והנעלה1716000744תשלומים2רכש11001

389,200175,00015,000-0שרותי כח אדם1716000750תשלומים2רכש11001

025,000100,000-0-יועץ למכרזים1716000751תשלומים2רכש11001

4003,0003,000-0סולר לפעולות1716000773תשלומים2רכש11001

5,7003,0003,000-0שונות1716000780תשלומים2רכש11001

116,000116,000116,000-0שווי שימוש מקוואות1851000780תשלומים2דת11010

2,097,0002,100,0002,100,000-0מועצה דתית1851000810תשלומים2דת11010

2,100-0-0-0קו טלפון בית כנסת שכונת העמק1856100540תשלומים2מחלקה אחר999999999999

סוף טבלה

סוף טבלה


