
מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 1עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מינהלת חינוך811000

כללי

הכנסות

60,000.00ז החינוך.מ-   מנהל חינוך 1311000920

60,000.00ז הכנסות כ"סה

60,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

1,100,000.00ח    מינהל חינוך משכורת1811000110

1,100,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

4,000.00ח מכונות משרד ואחזקתן-חנוך.   מ1811000470

1,000.00ח מזכירות-    תקציב עזר 1811000493

5,000.00ח כיבוד ואירוח-חינוך.   מ1811000511

1,000.00ח    דמי חבר בארגונים1811000523

60,000.00ח    החזקת מכוניות ובטוח1811000530

1,000.00ח    בולים טלפון ומברקים1811000540

0.00   הוצאות פרסום1811000550

0.00   עיבוד נתונים אוטומטי1811000570

5,000.00ח    הוצאות אחרות1811000680

8,000.00ח התנדבות ומעורבות רשותית בחינוך- חינוך.   מ1811000681

5,000.00ח    הובלה1811000710

8,000.00ח    מינהל חנוך חמרים1811000720

10,000.00ח גרפיטי-   חינוך1811000725

3,000.00ח    כלים מכשירים וציוד1811000740

90,000.00ח מינהל חינוך-   עבודות קבלניות 1811000750

150,000.00ח    מינהל חינוך פרוייקטים1811000754

4,000.00ח מיוחדות.עזר נ.   ת1811000793

355,000.00ח פעולות כ"סה

1,455,000.00ח הוצאות כ"סה

1,395,000.00ח  מינהלת חינוך811000 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 1עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 2עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

עוטף עזה-  מינהל חינוך 811001

כללי

הכנסות

135,000.00ז עוטף עזה-   מינהלת החינוך 1311000922

135,000.00ז הכנסות כ"סה

135,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

16,000.00ח עזה שכר ללא תקן.   מינהל חינוך ע1811000213

16,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

119,000.00ח    מינהל חינוך עוטף עזה1811000751

119,000.00ח פעולות כ"סה

135,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00עוטף עזה- מינהל חינוך 811001 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 2עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 3עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

קייטנות עוטף עזה-  מינהל חינוך 811002

כללי

הכנסות

499,000.00ז קייטנות-   מינהל חינוך 1311000921

499,000.00ז הכנסות כ"סה

499,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

499,000.00ח    מינהל חינוך עוטף עזה קייטנות1811000752

499,000.00ח פעולות כ"סה

499,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00קייטנות עוטף עזה- מינהל חינוך 811002 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 3עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 4עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  תחזוקת מוסדות חינוך811003

הוצאות

פעולות

50,000.00ח עבודות קבלניות-    תחזוקת מוסדות חינוך 1811110750

50,000.00ח פעולות כ"סה

50,000.00ח הוצאות כ"סה

50,000.00ח  תחזוקת מוסדות חינוך811003 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 4עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 5עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מינהל חינוך קול קורא פרוייקטים811004

כללי

הכנסות

138,000.00ז    מינהל חינוך קול קורה פרןייקטים1311000750

138,000.00ז הכנסות כ"סה

138,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

238,000.00ח    מינהל חינוך קול קורא פרוייקטים1811000755

238,000.00ח פעולות כ"סה

238,000.00ח הוצאות כ"סה

100,000.00ח  מינהל חינוך קול קורא פרוייקטים811004 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 5עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 6עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  קול קורא עוזרי חינוך811005

כללי

הכנסות

909,000.00ז חינוך עוזרי חינוך.   הכנסות מ1311000923

909,000.00ז הכנסות כ"סה

909,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

0.00נהול פרויקטים-חינוך.   מ1811010110

690,000.00ח    שכר ללא תקן עוזרי חינוך1811010211

690,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

219,000.00ח    הוצאות קול קורא עוזרי חינוך1811000756

219,000.00ח פעולות כ"סה

909,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00 קול קורא עוזרי חינוך811005 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 6עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 7עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  קול קורא מיגון והגיינה קורונה811020

כללי

הכנסות

0.00חינוך מיגון והגיינה קורונה.   מ1311020920

0.00הכנסות כ"סה

0.00כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

0.00   מינהל חינוך  מיגון והגיינה קורונה1811020810

0.00פעולות כ"סה

0.00הוצאות כ"סה

0.00 קול קורא מיגון והגיינה קורונה811020 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 7עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 8עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מינהל גיל הרך811100

כללי

הכנסות

10,000.00ז    מינהל הגיל הרך1311100490

10,000.00ז הכנסות כ"סה

10,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

403,000.00ח    מינהל גיל הרך1811100110

403,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

1,000.00ח    דמי חבר בארגונים גיל ה1811100523

55,000.00ח רכב גיל הרך'    הוצ1811100530

20,000.00ח    מינהל גיל הרך עיבוד נתונים אוטומטי1811100570

20,000.00ח הוצאות אחרות-   גיל הרך1811100680

5,000.00ח חומרים-   גיל הרך1811100720

26,000.00ח    גילהרך פעולות משותפות לצוותים1811100721

6,000.00ח מיוחדות.נ.ע.   מינהל גיל רך ת1811100793

133,000.00ח פעולות כ"סה

536,000.00ח הוצאות כ"סה

526,000.00ח  מינהל גיל הרך811100 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 8עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 9עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מינהל גיל הרך עוטף עזה811101

כללי

הכנסות

270,000.00ז עזה מינהל גיל הרך.החינוך הכנסות ע.   מ1311100922

270,000.00ז הכנסות כ"סה

270,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

270,000.00ח מינהל גיל הרך-   עוטף עזה 1811100752

270,000.00ח פעולות כ"סה

270,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00 מינהל גיל הרך עוטף עזה811101 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 9עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 10עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

ן"מעג-  מינהל גיל הרך 811102

כללי

הכנסות

0.00קיבוצים-   מינהל גיל הרך מעגן1311100491

74,000.00ז הכנסות מבטרם- ן"   מינהל גיל הרך מעג1311100790

74,000.00ז הכנסות כ"סה

74,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

130,000.00ח ללא תקן-ן "   מינהל גיל הרך מעג1811100211

75,000.00ח ן מסגרות תחלה  ללא תקן"   מעג1811100213

205,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

ן"תקציב עזר מעג-   מינהל גיל הרך 1811100682 100,000.00ז 

49,000.00ח ן"מעג-   מינהל גיל הרך1811100750

0.00   הכשרת מטפלות1811100751

51,000.00ז פעולות כ"סה

154,000.00ח הוצאות כ"סה

80,000.00ח ן"מעג- מינהל גיל הרך 811102 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 10עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 11עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  ניצנים יובלי811201

כללי

הכנסות

0.00החינוך.   תכנית ניצנים צהרונים מ1311200920

0.00   תכנית ניצנים הזנה1311200921

0.00הכנסות כ"סה

0.00כללי כ"סה

0.00 ניצנים יובלי811201 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 11עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 12עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  יחידה לקידום נוער811300

כללי

הכנסות

4,000.00ז    יחידה לקידום נוער הכנסות מהורים1311300410

40,000.00ז    הכנסות מנופי הבשור1311300490

0.00הכנסות מהסוכנות-   יחידה לקידום נוער 1311300750

יחידה לקידום נוער-   הכנסות ממוסדות 1311300790

160,000.00ז יחידה לקידום נוער-חינוך.   הכנסות מ1311300920

204,000.00ז הכנסות כ"סה

204,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

400,000.00ח יחידה לקידום נוער-   שכר עם תקן1811300110

0.00   יחידה לקידום נוער דמי פגיעה ומילואים1811300113

400,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

5,000.00ח חשמל-    היחידה לקידום נוער 1811300430

4,000.00ח    יחידה לקידום נוער בולים טלפון ומברקים1811300540

0.00הסוכנות לקידום נוער-שונות '    הוצ1811300680

3,000.00ח    יחידה לקידום נוער גרפיטי1811300725

9,000.00ח    יחידה לקידום נוער כלים מכשירים וציוד1811300740

14,000.00ח יחידה לקידום נוער-קבלניות .   ע1811300750

35,000.00ח פעולות כ"סה

435,000.00ח הוצאות כ"סה

231,000.00ח  יחידה לקידום נוער811300 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 12עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 13עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

תקשוב ומיחשוב-ילדים.  ג812100

הוצאות

פעולות

6,000.00ח חומרים-   תיקשוב 1812100720

25,000.00ח קבלניות.   תיקשוב ומיחשוב ע1812100750

11,000.00ח    אינטרנט1812100810

42,000.00ח פעולות כ"סה

42,000.00ח הוצאות כ"סה

42,000.00ח תקשוב ומיחשוב-ילדים. ג812100 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 13עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 14עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

גני ילדים-  שיפוצי קיץ 812200

הוצאות

פעולות

180,000.00ח גני ילדים-   שיפוצי קיץ 1812200750

180,000.00ח פעולות כ"סה

180,000.00ח הוצאות כ"סה

180,000.00ח גני ילדים- שיפוצי קיץ 812200 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 14עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 15עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

מושבים-   גני ילדים 812210

כללי

הכנסות

420,000.00ז    גני ילדים גביה1312210410

0.00הכנסות שונ-   גני ילדים1312210490

3,269,000.00ז ממשלה-   גני ילדים1312210920

5,000.00ז שיפוצים-   גנים מושבים 1312210921

235,000.00ח    גנים מושבים קיזוז הזנה1312210924

240,000.00ח ת"   גנים מושבים מיל1312210925

5,000.00ז    גנים מושבים תשלומי הורים חומרים1312210926

35,000.00ז א"   גנים מושבים ציוד ראשוני יוח1312210927

214,000.00ז א"   גנים מושבים עוזרות יוח1312210928

287,000.00ז תוספת עוזרות גננות-   גנים מושבים1312210929

3,760,000.00ז הכנסות כ"סה

3,760,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

3,850,000.00ח קבועות-ילדים מושבים.   ג1812210110

150,000.00ח שעתיות קבועות-ילדים מושבים.   ג1812210210

0.00מחליפות-ילדים מושבים.   ג1812210211

0.00תיגבור קבועות-ילדים מושבים.   ג1812210214

4,000,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

69,000.00ח    מאור כח ומים1812210430

13,000.00ח    בטוחים1812210440

1,000.00ח    מכונות משרד ואחזקתן1812210470

11,000.00ח אחזקה-    תקציב עזר 1812210491

5,000.00ח מזכירות-    תקציב עזר 1812210493

18,000.00ח    תקציב עזר סל תרבות1812210495

18,000.00ח    טלפון ובולים1812210540

10,000.00ח    הוצאות אחרות1812210680

9,000.00ח יעוץ פדגוגי-   גנים1812210681

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 15עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 16עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

18,000.00ח    הובלה1812210710

92,000.00ח    חומרים1812210720

50,000.00ח    הזנה גנים1812210721

א"   גנים מושבים הוצאות ציוד ראשוני יוח1812210722 37,000.00ח 

50,000.00ח גרפיטי-   גנים מושבים1812210725

65,000.00ח    כלים מכשירים וציוד1812210740

140,000.00ח    עבודות קבלניות1812210750

1,906,000.00ח חינוך.   גננות עובדות מדינה מ1812210751

100,000.00ח קרן קרב-   גנים מושבים1812210780

15,000.00ח מיוח' נס.ע.ילדים ת.   ג1812210793

2,627,000.00ח פעולות כ"סה

6,627,000.00ח הוצאות כ"סה

2,867,000.00ח מושבים-  גני ילדים 812210 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 16עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 17עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  צהרון גנים812211

כללי

הכנסות

70,000.00ז שונות' הכנ-   צהרון1312211490

70,000.00ז הכנסות כ"סה

70,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

0.00   צהרונים גנים שכר ללא תקן1812211210

0.00שכר כ"סה

פעולות

1,000.00ח    חמרים צהרון1812211720

68,000.00ח    צהרונים תכנית הזנה1812211721

1,000.00ח    צהרון עבודות קבלניות1812211750

70,000.00ח פעולות כ"סה

70,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00 צהרון גנים812211 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 17עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 18עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מסגרות של חופשות גני ילדים812212

כללי

הכנסות

125,000.00ז    מסגרות של חופשות גני ילדים1312212490

100,000.00ז    מסגרות של חופשות גני ילדים1312212920

225,000.00ז הכנסות כ"סה

225,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

100,000.00ח    מסגרות חופשות גני ילדים שכר עם תקן1812212110

100,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

3,000.00ח    מסגרות חופשות גני ילדים הובלה1812212710

3,000.00ח    מסגרות חופשות גני ילדים חומרים1812212720

68,000.00ח קבלניות מסגרות של חופשות גני ילדים.   ע1812212750

1,000.00ח עזר נסיעות מיוחדות.   מסגרות חופשות גני ילדים ת1812212793

10,000.00ח    מסגרות חופשות גני ילדים השתתפות1812212810

85,000.00ח פעולות כ"סה

185,000.00ח הוצאות כ"סה

40,000.00ז  מסגרות של חופשות גני ילדים812212 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 18עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 19עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  גן ישובים חדשים812213

כללי

הכנסות

231,000.00ז    גני חלוציות הכנסות גביה1312213410

3,100,000.00ז    גני חלוציות הכנסות ממשלה1312213920

7,000.00ז    גני חלוציות שיפוצים1312213921

77,000.00ח    גנים חלוציות קיזוז הזנה1312213924

60,000.00ח ת"מיל-   גנים חדשים 1312213925

4,000.00ז תשלום הורים חומרים-   גנים חדשים 1312213926

26,000.00ז א"ציוד ראשוני יוח-    גנים חדשים 1312213927

60,000.00ז א"עוזרות יוח-   גנים חדשים 1312213928

480,000.00ז תוספת לעוזרות גננות-   גני חלוציות 1312213929

3,771,000.00ז הכנסות כ"סה

3,771,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

2,858,000.00ח קבועות-ילדים חלוציות.   ג1812213110

0.00   גני חלוציות דמי פגיעה ותגמולי מילואים1812213113

100,000.00ח שעתיות קבועות-ילדים חלוציות.   ג1812213210

2,958,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

95,000.00ח    גני חלוציות מאור כח חימום ומים1812213430

15,000.00ח    גני חלוציות ביטוחים1812213440

8,000.00ח עזר אחזקה.   גני חלוציות ת1812213491

10,000.00ח עזר סל תרבות.   גני חלוציות ת1812213495

15,000.00ח    גני חלוציות בולים טלפון ומברקים1812213540

7,000.00ח    גני חלוציות הוצאות שונות1812213680

15,000.00ח    גני חלוציות ייעוץ פדגוגי1812213681

10,000.00ח    גני חלוציות הובלה1812213710

90,000.00ח    גני חלוציות חומרים1812213720

15,000.00ח    גני חלוציות הזנה1812213721

א"   גנים חלוציות הוצאות ציוד ראשוני יוח1812213722 26,000.00ח 

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 19עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 
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29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

28,000.00ח    גני חלוציות גרפיטי1812213725

52,000.00ח    גני חלוציות כלים מכשירים וציוד1812213740

95,000.00ח    גני חלוציות עבודות קבלניות1812213750

1,900,000.00ח    גני חלוציות גננות עובדי מדינה1812213751

119,000.00ח    גני חלוציות קרן קרב1812213780

10,000.00ח עזר נסיעות מיוחדות.   גני חלוציות ת1812213793

2,510,000.00ח פעולות כ"סה

5,468,000.00ח הוצאות כ"סה

1,697,000.00ח  גן ישובים חדשים812213 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 20עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 21עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  גיל הרך קיבוצים812220

כללי

הכנסות

6,000.00ז שיפוצים-   גנים קיבוצים1312220921

190,000.00ח קיזוז הזנה גני ילדים-    גנים קיבוצים1312220924

4,000.00ז תשלומי הורים חומרים-   גנים קיבוצים 1312220926

47,000.00ז א"ציוד ראשוני יוח-    גנים קיבוצים 1312220927

320,000.00ז א"עוזרות יוח-    גנים קיבוצים 1312220928

0.00תוספת עוזרות גננות-   גנים קיבוצים 1312220929

187,000.00ז הכנסות כ"סה

187,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

35,000.00ח    בטוחים1812220440

20,000.00ח    תקציב עזר סל תרבות1812220495

16,000.00ח השתלמויות+   הוצאות אחרות1812220680

12,000.00ח ן'   מעג1812220682

6,000.00ח    הובלה1812220710

187,000.00ח    עבודות קבלניות1812220750

125,000.00ח קרן קרב-   גנים קיבוצים1812220780

12,000.00ח גנים-עזר תחבורה .   ת1812220793

314,000.00ח לקיבוצים' שק-'    השתתפ1812220811

630,000.00ח    השתתפות לתוספת סייעת1812220812

0.00   יתרות השתתפות1812220813

1,357,000.00ח פעולות כ"סה

1,357,000.00ח הוצאות כ"סה

1,170,000.00ח  גיל הרך קיבוצים812220 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 21עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 22עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  גיל הרך גננות מדינה812223

כללי

הכנסות

4,160,000.00ז ממשלה'קבוצ-   גני ילדים1312222920

4,160,000.00ז הכנסות כ"סה

4,160,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

2,425,000.00ח חינוך.   גננות עובדות מדינה מ1812220751

1,735,000.00ח גני ילדים קבוצי-   השתת1812220810

4,160,000.00ח פעולות כ"סה

4,160,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00 גיל הרך גננות מדינה812223 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 22עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  תכנית תגבור812230

הוצאות

שכר

200,000.00ח    תכנית תגבור משכורת כוללת1812230110

0.00   תכנית תגבור משכורת ללא תקן1812230210

200,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

1,000.00ח    תכנית תגבור בולים טלפון ומברקים1812230540

1,000.00ח    תכנית תגבור סלקום1812230541

7,000.00ח    תכנית תגבור חומרים1812230720

50,000.00ח    תכנית תגבור עבודות קבלניות1812230750

59,000.00ח פעולות כ"סה

259,000.00ח הוצאות כ"סה

259,000.00ח  תכנית תגבור812230 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 23עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 
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תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  גן חינוך מיוחד812250

כללי

הכנסות

18,000.00ז    הכנסות מהורים גן חינוך מיוחד1312250410

300,000.00ז חינוך גן חינוך מיוחד.   הכנסות מ1312250920

1,000.00ז שיפוצי קייץ-   גן חינוך מיוחד 1312250921

13,000.00ח    גן חינוך מיוחד קיזוז הזנה גנים1312250924

0.00   גן חינוך מיוחד תשלום הורים חומרים1312250926

6,000.00ז א"   גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יוח1312250927

א"   גן חינוך מיוחד תוספת סייעת יוח1312250928 23,000.00ז 

335,000.00ז הכנסות כ"סה

335,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

320,000.00ח    גן חינוך מיוחד שכר1812250110

0.00   גן חינוך מיוחד שכר ללא תקן1812250210

320,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

1,000.00ח    גן חינוך מיוחד ביטוחים1812250440

2,000.00ח עזר סל תרבות.   גן חינוך מיוחד ת1812250495

1,000.00ח    גן חינוך מיוחד בולים טלפון ומברקים1812250540

2,000.00ח שונות-   גן חינוך מיוחד 1812250680

2,000.00ח    גן חינוך מיוחד הובלה1812250710

9,000.00ח    גן חינוך מיוחד חומרים1812250720

4,000.00ח הזנה-   גן חינוך מיוחד1812250721

5,000.00ח א"   גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יוח1812250722

3,000.00ח    גן חינוך מיוחד גרפיטי1812250725

17,000.00ח כלים מכשירים וציוד-   גן חינוך מיוחד 1812250740

24,000.00ח    גן חינוך מיוחד עבודות קבלניות1812250750

175,000.00ח גננות עובדות מדינה-   גן חינוך מיוחד 1812250751

7,000.00ח    גן חינוך מיוחד קרן קרב1812250780

1,000.00ח מיוחדות' ע נס.   גן חינוך מיוחד ת1812250793

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 24עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 25עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

253,000.00ח פעולות כ"סה

573,000.00ח הוצאות כ"סה

238,000.00ח  גן חינוך מיוחד812250 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 25עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 26עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

קיבוצון/  פעוטונים במושבים812410

כללי

הכנסות

55,000.00ז ד ודמי מפתח"   פעוטונים הכנסות שכ1312410640

55,000.00ז הכנסות כ"סה

55,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

15,000.00ח    הוצאות אחרות1812410680

40,000.00ח השתתפות-   פעוטונים1812410810

55,000.00ח פעולות כ"סה

55,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00קיבוצון/ פעוטונים במושבים812410 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 26עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 27עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  פעוטון בני נצרים812411

הוצאות

פעולות

5,000.00ח    פעוטון נצרים הדרכה פדגו1812411681

29,000.00ח    פעוטון בני נצרים1812411810

34,000.00ח פעולות כ"סה

34,000.00ח הוצאות כ"סה

34,000.00ח  פעוטון בני נצרים812411 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 27עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 28עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  פעוטון נווה812412

הוצאות

פעולות

6,000.00ח עצמונה הדרכה פדגוגית.   פ1812412681

22,000.00ח השתתפויות-   פעוטון נווה1812412810

28,000.00ח פעולות כ"סה

28,000.00ח הוצאות כ"סה

28,000.00ח  פעוטון נווה812412 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 28עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 29עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  פעוטון שלומית812413

הוצאות

פעולות

5,000.00ח    פעוטון שלומית הדרכה פדגוגית1812413681

25,000.00ח    פעוטון שלומית1812413810

30,000.00ח פעולות כ"סה

30,000.00ח הוצאות כ"סה

30,000.00ח  פעוטון שלומית812413 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 29עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 30עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

תוכנית לאומית-  התחלה טובה 813000

כללי

הכנסות

3,000.00ז תוכנית לאומית-   התחלה טובה 1313000490

157,000.00ז תוכנית לאומית-   התחלה טובה 1313000920

160,000.00ז הכנסות כ"סה

160,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

100,000.00ח תכנית לאומית  שכר מדריכות-   התחלה טובה 1813000211

100,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

60,000.00ח התוכנית הלאומית-    התחלה טובה 1813000750

60,000.00ח פעולות כ"סה

160,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00תוכנית לאומית- התחלה טובה 813000 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 30עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 31עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

תוכנית לאומית-  חדרי שלווה813100

כללי

הכנסות

12,000.00ז תוכנית לאומית-   חדרי שלווה 1313100920

12,000.00ז הכנסות כ"סה

12,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

0.00תוכנית לאומית-   חדרי שלווה 1813100210

0.00שכר כ"סה

פעולות

96,000.00ח תוכנית לאומית-   חדרי שלווה 1813100750

96,000.00ח פעולות כ"סה

96,000.00ח הוצאות כ"סה

84,000.00ח תוכנית לאומית- חדרי שלווה813100 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 31עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 32עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

ח"שפ-  התקשרות 813110

כללי

הכנסות

22,000.00ז משרד החינוך-ח"   התקשרות שפ1313110920

22,000.00ז הכנסות כ"סה

22,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

32,000.00ח שכר ללא תקן-ח"   התקשרות שפ1813110210

32,000.00ח שכר כ"סה

32,000.00ח הוצאות כ"סה

10,000.00ח ח"שפ- התקשרות 813110 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 32עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 33עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  קירית חינוך מינהלה813200

הוצאות

שכר

0.00   קרית חינוך מינהלה משכורת תקן1813200110

0.00שכר כ"סה

פעולות

2,000.00ח חינוך אירוח וכיבוד.   ק1813200511

0.00   קרית החינוך מנהלה החזקת מכוניות וביטוח1813200530

36,000.00ח    קרית החינוך מנהלה טלפון בולים ומברקים1813200540

1,000.00ח    קרית החינוך מנהלה הוצאות שונות1813200680

2,000.00ח    קרית חינוך מנהלה חומרים1813200720

1,000.00ח    קרית חינוך מינהלה גרפיטי1813200725

0.00   קרית חנוך מנהלה כלים מכשירים וציוד1813200740

5,000.00ח חינוך ציוד וריהוט.   ק1813200930

47,000.00ח פעולות כ"סה

47,000.00ח הוצאות כ"סה

47,000.00ח  קירית חינוך מינהלה813200 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 33עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 34עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

(יובלי )  שדות אשכול 813210

כללי

הכנסות

452,000.00ז הכנסות-   משרד החנוך1313210920

ס"   יסודי מושבים הכנסות שעוברים לבי1313210921 9,000.00ז 

0.00עוטף עזה-   יובלי 1313210922

138,000.00ז ניהול עצמי-    יובלי הבשור1313210924

599,000.00ז הכנסות כ"סה

599,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

340,000.00ח    יסודי משכורת כוללת1813210110

0.00   תגמולי מילואים1813210113

0.00   יסודי משכורת ללא תקן1813210210

0.00   יובלי הבשור סייעת נוספת שכר ללא תקן1813210211

340,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

55,000.00ח אחזקת רכב וביט-   יסודי1813210530

113,000.00ח קרן קרב-   יובלי הבשור1813210680

206,000.00ח שרותי ניקיון-   עבודות קבלניות1813210750

439,000.00ח    יובלי הבשור סל תלמיד ניהול עצמי1813210810

309,000.00ח סל תלמיד מועצה-   יובלי הבשור 1813210811

9,000.00ח שיפוצי קיץ-   השתתפות מועצה 1813210871

0.00עוטף עזה'    יובלי הבשור הוצ1813210872

1,131,000.00ח פעולות כ"סה

1,471,000.00ח הוצאות כ"סה

872,000.00ח (יובלי ) שדות אשכול 813210 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 34עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 35עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

(חלוצי דרור)  פנמיית רגבים בנגב 813213

כללי

הכנסות

ס"הכנסות שעוברים לבי-   הכנסות חלוצי דרור 1313213921 1,000.00ז 

0.00   הכנסות חלוצי דרור עוטף עזה1313213922

1,000.00ז הכנסות כ"סה

1,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

5,000.00ח    פנמיית חקלאות חלוצי דרום1813213750

1,000.00ח שיפוצי קיץ-   השתתפות מועצה 1813213871

0.00עזה.ע'    חלוצי דרור הוצ1813213872

6,000.00ח פעולות כ"סה

6,000.00ח הוצאות כ"סה

5,000.00ח (חלוצי דרור) פנמיית רגבים בנגב 813213 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 35עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 36עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

בנות-ס נועם נצרים "  בי813214

כללי

הכנסות

250,000.00ז החינוך.ס נועם נצרים בנות מ"   בי1313214920

ס"הכנסות שעוברים לבי-ס נועם נצרים בנות "   בי1313214921 5,000.00ז 

0.00ס נועם נצרים בנות עוטף עזה"   בי1313214922

82,000.00ז ניהול עצמי-ס נועם נצרים בנות "   בי1313214924

337,000.00ז הכנסות כ"סה

337,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

150,000.00ח ס נועם נצרים בנות שכר עם תקן"   בי1813214110

150,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

0.00   נועם נצרים בנות הוצאות רכב1813214530

124,000.00ח בנות-קבלניות .   נום נצרים ע1813214750

64,000.00ח    קרן קרב נועם נצרים בנות1813214780

260,000.00ח    נועם נצרים בנות נהול עצמי סל תלמיד1813214810

183,000.00ח    נועם נצרים בנות סל תלמיד מועצה1813214812

5,000.00ח בנות-   נועם נצרים שיפוצי קיץ 1813214871

0.00עזה.ס נועם נצרים הוצאות ע"   בי1813214872

636,000.00ח פעולות כ"סה

786,000.00ח הוצאות כ"סה

449,000.00ח בנות-ס נועם נצרים " בי813214 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 36עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 37עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

בנים-ס נועם נצרים "  בי813215

כללי

הכנסות

196,000.00ז החינוך.ס נועם נצרים בנים מ"   בי1313215920

ס"הכנסות שעוברים לבי-ס נועם נצרים בנים "   בי1313215921 4,000.00ז 

35,000.00ז ס נועם נצרים בנים עוטף עזה"   בי1313215922

60,000.00ז ניהול עצמי- ס נועם נצרים בנים"   בי1313215924

295,000.00ז הכנסות כ"סה

295,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

220,000.00ח ס נועם נצרים בנים שכר עם תקן"   בי1813215110

0.00בנים דמי פגיעה ומילואים-ס נועם נצרים "   בי1813215113

220,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

0.00   נועם נצרים בנים הוצאות רכב1813215530

83,000.00ח בנים-קבלניות .   נועם נצרים ע1813215750

61,000.00ח    קרן קרב נועם נצרים בנים1813215780

193,000.00ח    נועם נצרים בנים נהול עצמי סל תלמיד1813215810

136,000.00ח    נועם נצרים בנים סל תלמיד מועצה1813215812

4,000.00ח בנים-   נועם נצרים שיפוצי קיץ 1813215871

35,000.00ח עוטף עזה'    נועם נצרים בנים הוצ1813215872

512,000.00ח פעולות כ"סה

732,000.00ח הוצאות כ"סה

437,000.00ח בנים-ס נועם נצרים " בי813215 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 37עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 38עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

(ניצני)  שחר אשכול 813220

כללי

הכנסות

482,000.00ז    משרד החנוך1313220920

ס"הכנסות שעוברים לבי- אשכול.   נ1313220921 10,000.00ז 

0.00עזה.   ניצני סיוע ע1313220922

147,000.00ז ניהול עצמי-   ניצני אשכול 1313220924

639,000.00ז הכנסות כ"סה

639,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

340,000.00ח    ניצני אשכול משכורת1813220110

0.00אשכול משכורת ללא ת.   נ1813220210

340,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

52,000.00ח    ניצני אשכול הוצאות רכב1813220530

122,000.00ח קרן קרב-   נצני אשכול 1813220680

206,000.00ח שרותי ניקיון-   עבודות קבלניות1813220750

471,000.00ח    ניצני אשכול סל תלמיד ניהול עצמי1813220810

332,000.00ח סל תלמיד מועצה-   ניצני אשכול 1813220811

10,000.00ח שיפוצי קיץ-   השתתפות מועצה 1813220871

0.00עוטף עזה'    ניצני אשכול הוצ1813220872

1,193,000.00ח פעולות כ"סה

1,533,000.00ח הוצאות כ"סה

894,000.00ח (ניצני) שחר אשכול 813220 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 38עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

(ס חדש"בי)  מרחבי אשכול 813230

כללי

הכנסות

438,000.00ז ס יסודי חדש הכנסות משרד החינוך"   בי1313230920

ס"ס חדש הכנסות שעוברות לבי"   בי1313230921 8,000.00ז 

0.00   מרחבי אשכול עוטף עזה הכנסות1313230922

129,000.00ז ס יסודי חדש הכנסות ניהול עצמי"   בי1313230924

575,000.00ז הכנסות כ"סה

575,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

280,000.00ח ס יסודי חדש שכר תקן"   בי1813230110

280,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

55,000.00ח ס יסודי חדש הוצאות רכב"   בי1813230530

107,000.00ח ס יסודי חדש קרן קרב"   בי1813230680

206,000.00ח שרותי ניקיון-   עבודות קבלניות 1813230750

412,000.00ח ס יסודי חדש השתתפויות"   בי1813230810

290,000.00ח סל תלמיד מועצה-ס יסודי חדש"   בי1813230811

8,000.00ח    יסודי חדש שיפוצי קייץ1813230871

0.00עוטף עזה'    מרחבי אשכול  הוצ1813230872

1,078,000.00ח פעולות כ"סה

1,358,000.00ח הוצאות כ"סה

783,000.00ח (ס חדש"בי) מרחבי אשכול 813230 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 39עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מועדוניות במושבים813310

כללי

הכנסות

12,000.00ז ס'   מועדוניות בי1313310490

113,000.00ז    משרדי ממשלה1313310920

125,000.00ז הכנסות כ"סה

125,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

200,000.00ח    מועדוניות משכורת1813310110

   מועדוניות משכורת ללא1813310210

200,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

2,000.00ח    מאור כח ומים1813310430

3,000.00ח    ספרים ועיתונים1813310480

2,000.00ח    בולים טלפון ומברקים1813310540

1,000.00ח    הוצאות אחרות1813310680

0.00הובלה-   מועדוניות1813310710

14,000.00ח    חמרים1813310720

40,000.00ח תכנית הזנה-   מועדוניות1813310721

4,000.00ח גרפיטי-   מועדוניות 1813310725

2,000.00ח    כלים ומכשרי ציוד1813310740

25,000.00ח    עבודות קבלניות1813310750

52,000.00ח תחבורה-   תקציב עזר 1813310793

145,000.00ח פעולות כ"סה

345,000.00ח הוצאות כ"סה

220,000.00ח  מועדוניות במושבים813310 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 40עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מצויינות חינוך814000

כללי

הכנסות

51,000.00ז הכנסות שונות-   מצויינות1314000490

51,000.00ז הכנסות כ"סה

51,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

0.00   מצויינות שכר1814000110

0.00שכר כ"סה

פעולות

4,000.00ח הובלה-   מצויינות1814000710

6,000.00ח חומרים-   מצויינות1814000720

92,000.00ח עבודות קבלניות-   מצויינות1814000750

1,000.00ח מיוחדות' ע נס.   מצוינות  ת1814000793

103,000.00ח פעולות כ"סה

103,000.00ח הוצאות כ"סה

52,000.00ח  מצויינות חינוך814000 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 41עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מרכז למידה815000

כללי

הכנסות

138,000.00ז    הכנסות מרכז למידה1315000410

138,000.00ז הכנסות כ"סה

138,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

210,000.00ח שכר ללא תקן-   מרכז למידה1815000210

210,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

סלקום-   מרכז למידה 1815000541

1,000.00ח חומרים-   מרכז למידה 1815000720

1,000.00ח גרפיטי-   מרכז למידה 1815000725

180,000.00ח    מרכז למידה1815000750

182,000.00ח פעולות כ"סה

392,000.00ח הוצאות כ"סה

254,000.00ח  מרכז למידה815000 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 42עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מוסדות נווה815120

כללי

הכנסות

220,000.00ז    הכנסות מוסדות נווה משרד החינוך1315120920

7,000.00ז שיפוצים-   מוסדות נווה 1315120921

80,000.00ז עוטף עזה-   מוסדות נווה 1315120922

307,000.00ז הכנסות כ"סה

307,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

251,000.00ח השתתפות-   מוסדות נווה 1815120810

80,000.00ח    מוסדות נווה הוצאות עוטף עזה1815120870

7,000.00ח שיפוצי קיץ-   השתתפות מועצה 1815120871

220,000.00ח    מוסדות נווה משרד החינוך1815120872

558,000.00ח פעולות כ"סה

558,000.00ח הוצאות כ"סה

251,000.00ח  מוסדות נווה815120 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 43עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  נופי הבשור815300

כללי

הכנסות

3,000.00ז גביה-   נופי הבשור1315300410

18,700,000.00ז החינוך.   הכנסות מ1315300920

22,000.00ז שיפוצי קיץ-   נופי הבשור 1315300921

121,000.00ז עוטף עזה-   נופי 1315300922

158,000.00ז חינוך הכנסות שונות.   מ1315300923

19,004,000.00ז הכנסות כ"סה

19,004,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

18,000,000.00ח משכורת-   נופי הבשור1815300110

0.00השתלמות ותגמולי.   נופי הבשור ק1815300113

900,000.00ח משכורת ללא תקן-   נופי הבשור1815300210

18,900,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

קרן קרב-   נופי הבשור 1815300780

1,667,000.00ח למוסדות'    השתתפ1815300870

22,000.00ח שיפוצי קיץ-   השתתפות מועצה 1815300871

121,000.00ח עזה.   נופי הבשור הוצאות ע1815300872

158,000.00ח    השתתפויות שונות  נופי הבשור1815300873

1,968,000.00ח פעולות כ"סה

20,868,000.00ח הוצאות כ"סה

1,864,000.00ח  נופי הבשור815300 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 44עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  ביכורים פנימית מוסיקה815400

כללי

הכנסות

400,000.00ז    ביכורים הכנסות שונות1315400490

13,000.00ז     ביכורים השתתפות מוסדות1315400790

1,966,000.00ז חינוך.   ביכורים  הכנסות מ1315400920

2,379,000.00ז הכנסות כ"סה

2,379,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

1,200,000.00ח    ביכורים פנימית מוסיקה שכר1815400110

0.00   ביכורים פנימית מוסיקה דמי פגיעה ותגמולי מילואים1815400113

1,200,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

30,000.00ח חשמל-   ביכורים  1815400430

5,000.00ח    ביכורים  מכונות משרד ואחזקתן1815400470

0.00עזר אחזקה חשמל.   ביכורים ת1815400491

50,000.00ח אחזקת מכוניות וביטח-   ביכורים כפר מוסיקה 1815400530

10,000.00ח    ביכורים טלפון ואינטרנט1815400540

65,000.00ח פרסומים-   ביכורים  1815400550

165,000.00ח    ביכורים  שונות ואגרות1815400680

64,000.00ח    פנימיית מוסיקה הסעות1815400710

300,000.00ח חומרים-   ביכורים 1815400720

10,000.00ח    ביכורים גרפיטי1815400725

30,000.00ח    ביכורים כלים מכשירים וציוד1815400740

750,000.00ח    ביכורים  עבודות קבלניות1815400750

0.00   ביכורים השתתפות1815400870

1,479,000.00ח פעולות כ"סה

2,679,000.00ח הוצאות כ"סה

300,000.00ח  ביכורים פנימית מוסיקה815400 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 45עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס
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תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מרכז למידה לימי קורונה816000

הוצאות

פעולות

650,000.00ח קבלניות.ע-   מרכז למידה לימי קורונה 1816000750

650,000.00ח פעולות כ"סה

650,000.00ח הוצאות כ"סה

650,000.00ח  מרכז למידה לימי קורונה816000 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 46עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 47עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  סל תרבות816700

הוצאות

פעולות

   עבודות קבלניות1816700750

מיו' נס.ע.   סל תרבות ת1816700793

   תקציב עזר סל תרבות1816790495

פעולות כ"סה

הוצאות כ"סה

כ"סה סל תרבות816700

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 47עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 48עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

קיבוצים מושבים-  קרן קרב 816800

הוצאות

פעולות

500,000.00ז עזר קרן קרב.   ת1816800495

500,000.00ח    קרן קרב מושבים קיבוצים1816800780

0.00פעולות כ"סה

0.00הוצאות כ"סה

0.00קיבוצים מושבים- קרן קרב 816800 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 48עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 49עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

ישראל.מ-ס"  שמירה בבי817100

כללי

הכנסות

1,415,000.00ז שמירה-   משטרת ישראל 1317100990

1,415,000.00ז הכנסות כ"סה

1,415,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

1,603,000.00ח שמירה-   עבודות קבלניות1817100750

1,603,000.00ח פעולות כ"סה

1,603,000.00ח הוצאות כ"סה

188,000.00ח ישראל.מ-ס" שמירה בבי817100 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 49עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 50עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

ס"ט בי"  קב817110

כללי

הכנסות

0.00   הכנסות קבטים שונים1317110490

151,000.00ז החינוך.   קבטים מ1317110920

29,000.00ז חינוך מרכיבי ביטחון.ט מ"   הכנסות קב1317110921

180,000.00ז הכנסות כ"סה

180,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

330,000.00ח .   קבטים משכורת כוללת 1817110110

330,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

0.00עזר.חשמל ואחזקה ת.ט ע"   קב1817110491

55,000.00ח    קבטים אחזקת מכוניות1817110530

83,000.00ח ט עבודות קבלניות"   קב1817110750

138,000.00ח פעולות כ"סה

468,000.00ח הוצאות כ"סה

288,000.00ח ס"ט בי" קב817110 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 50עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 51עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

ח"  שפ817320

כללי

הכנסות

0.00שונות-פסיכולוגי .   ש1317320490

0.00מוסדות-פסיכולוגי .   ש1317320790

1,815,000.00ז ח משרד החנוך'   שפ1317320920

1,815,000.00ז הכנסות כ"סה

1,815,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

1,735,000.00ח ח משכורת כוללת'   שפ1817320110

50,000.00ח שכר-מצב חירום-ח'   שפ1817320211

65,000.00ח ח מינהל משכורת"   שפ1817320311

1,850,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

3,000.00ח ח מכונות משרד ואחזקתן'   שפ1817320470

11,000.00ח ח ספרים ועיתונים'   שפ1817320480

1,000.00ח ח תקציב עזר אחזקה'   שפ1817320491

3,000.00ח עזר מזכירות.ח ת'   שפ1817320493

2,000.00ח ח כיבוד ואירוח'   שפ1817320511

50,000.00ח הוצאות רכב-ח"   שפ1817320530

4,000.00ח בולים טלפון ומב-ח'   שפ1817320540

3,000.00ח הוצאות שונות-ח'   שפ1817320680

2,000.00ח הובלה- ח'   שפ1817320710

2,000.00ח חומרים-י'   שפ1817320720

11,000.00ח גרפיטי-   מרכז שירות פסיכולוגי 1817320725

12,000.00ח ח כלים מכשירים וצ'   שפ1817320740

117,000.00ח עבודות קבלניות-ח'   שפ1817320750

38,000.00ח    תקורות תחנה1817320752

259,000.00ח פעולות כ"סה

2,109,000.00ח הוצאות כ"סה

294,000.00ח ח" שפ817320 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 51עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 52עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מרכז טיפול משולב817330

כללי

הכנסות

15,000.00ז    מרכז טיפול משולב גביה משונים1317330490

300,000.00ז ח הכנסות'קופ-טפול משולב.   מ1317330491

8,000.00ז מכבי הכנסות-טפול משולב.   מ1317330492

38,000.00ז    מרכז טיפול שכירות ותקורות1317330640

361,000.00ז הכנסות כ"סה

361,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

155,000.00ח    מרכז טיפול משולב משכורת1817330110

115,000.00ח ללא תקן'    מרכז טיפול משולב משכ1817330210

300,000.00ח ח'קופ-טפול משולב .   מ1817330211

10,000.00ח שכר מכבי-   מרכז טיפול משולב 1817330212

580,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

0.00אחזקה.ע.ת-   מרכז טפול משולב1817330491

1,000.00ח משולב.מרכז ט-   דמי חבר 1817330523

22,000.00ח קבלניות.ע-   מרכז טפול משולב1817330750

23,000.00ח פעולות כ"סה

603,000.00ח הוצאות כ"סה

242,000.00ח  מרכז טיפול משולב817330 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 52עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 53עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  בריאות השן817400

כללי

הכנסות

51,000.00ז    בריאות השן1317400940

51,000.00ז הכנסות כ"סה

51,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

51,000.00ח    בריאות השן1817400750

51,000.00ח פעולות כ"סה

51,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00 בריאות השן817400 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 53עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 54עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  קבסים817700

כללי

הכנסות

137,000.00ז החינוך קבסים.   מ1317700920

20,000.00ז החינוך מניעת נשירה.   מ1317700923

157,000.00ז הכנסות כ"סה

157,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

325,000.00ח    קבסים משכורת כוללת1817700110

20,000.00ח    מניכת נשירה שכר1817700211

345,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

50,000.00ח רכב' הוצ-   קבסים1817700530

1,000.00ח הוצאות שונות-   קבסים1817700680

0.00פעולות-   מניעת נשירה 1817700750

51,000.00ח פעולות כ"סה

396,000.00ח הוצאות כ"סה

239,000.00ח  קבסים817700 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 54עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 55עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  הסעות תלמידים817800

כללי

הכנסות

350,000.00ז    הכנסות שונות1317800490

5,200,000.00ז תלמידים משרד החנוך.   ה1317800920

0.00תלמידים שנים קודמות.   ה1317800921

5,550,000.00ז הכנסות כ"סה

5,550,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

1,850,000.00ח שכר-   הסעות תלמידים1817800110

0.00   משכורת מנהלי תחבורה1817800112

150,000.00ח    הסעות תלמידים שכר1817800210

2,000,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

2,000.00ח מכונות משרד-תלמידים.   ה1817800470

4,000.00ח מזכירות.תקציב ע- תלמידים.   ה1817800493

60,000.00ח רכב' הוצ-תלמידים.   ה1817800530

3,000.00ח שונות' הוצ-תלמידים.   ה1817800680

6,200,000.00ח הובלה-   הסעות תלמידים1817800710

140,000.00ח    הסעות תלמידים מחוננים מצויינות1817800711

3,000.00ח חמרים-תלמידים.    ה1817800720

5,000.00ח תלמידים גרפיטי.   ה1817800725

1,150,000.00ח    הוצאות אוטובוסים1817800732

5,000.00ח כלים מכשירים וציוד-תלמידים.   ה1817800740

0.00מי' נס.ע.תלמידים ת.   ה1817800793

150,000.00ז    אוטובוסים קוים קבועים1817801793

7,422,000.00ח פעולות כ"סה

9,422,000.00ח הוצאות כ"סה

3,872,000.00ח  הסעות תלמידים817800 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 55עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 56עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  הסעות תלמידים מלווים817801

כללי

הכנסות

550,000.00ז חינוך מלווים בהסעות.   מ1317801920

0.00   הסעות מלווים שנים קודמות1317801921

0.00לבטחון פנים מלווים הסעות תלמידים.   מ1317801970

550,000.00ז הכנסות כ"סה

550,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

550,000.00ח שכר ללא תקן-   מלווים להסעות תלמידים1817803210

550,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

274,000.00ח    השתתפות הסעות תלמידים קיבוצים1817800810

0.00   הסעות מלווים חינוך רגיל צהריים1817801710

274,000.00ח פעולות כ"סה

824,000.00ח הוצאות כ"סה

274,000.00ח  הסעות תלמידים מלווים817801 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 56עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 57עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  הסעות מורים817810

כללי

הכנסות

0.00מורים משרד החנוך.   ה1317810920

0.00   הסעות מורים שנים קודמות1317810921

0.00הכנסות כ"סה

0.00כללי כ"סה

הוצאות

פעולות

0.00הובלה-   הסעות מורים1817810710

0.00פעולות כ"סה

0.00הוצאות כ"סה

0.00 הסעות מורים817810 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 57עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 58עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

י חוק"עפ-  חנוך מיוחד817900

כללי

הכנסות

48,000.00ז הכנסות שונות-מיוחד.   ח1317900490

19,000.00ז חינוך.   הכנסות שונות מ1317900921

256,000.00ז    חינוך מיוחד סייעות רפואיות1317901921

3,190,000.00ז סייעות חוק שילוב-   חינוך מיוחד1317902920

3,513,000.00ז הכנסות כ"סה

3,513,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

4,670,000.00ח    סייעות כיתתיות חוק שילוב תקן1817902110

243,000.00ח    שכר סייעות רפואיות חינוך מיוחד תקן1817902112

0.00   סייעות כיתתיות חוק שילוב דמי פגיעה ומילואים1817902113

250,000.00ח מיוחד שכר.   סייעות ללא זכאות ח1817902114

110,000.00ח    שכר חוק שילוב חינוך מיוחד ללא תקן1817902210

5,273,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

2,000.00ח מיוחד.ח-   הוצאות שונות1817900680

1,000.00ח    חומרים1817900720

19,000.00ח    חינוך מיוחד כלים מכשירים וציוד1817900740

0.00   עבודות קבלניות1817900750

209,000.00ח    השתתפות למוסדות1817900870

10,000.00ח קבלניות.ע- מיוחד.   ח1817901750

500,000.00ח השתתפויות-תלמידי חוץ.   א1817904810

741,000.00ח פעולות כ"סה

6,014,000.00ח הוצאות כ"סה

2,501,000.00ח י חוק"עפ- חנוך מיוחד817900 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 58עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 59עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  חינוך מיוחד שנים קודמות817901

כללי

הכנסות

0.00מיוחד הסעות שנים קודמות.   ח1317900923

0.00הכנסות כ"סה

0.00כללי כ"סה

0.00 חינוך מיוחד שנים קודמות817901 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 59עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 60עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  חינוך מיוחד הסעות817902

כללי

הכנסות

2,000,000.00ז הסעות-   חינוך מיוחד 1317900920

224,000.00ז ליווי הסעות-   חינוך מיוחד1317901920

2,224,000.00ז הכנסות כ"סה

2,224,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

918,000.00ח    ליווי תלמידים משכורת1817900110

110,000.00ח מחליפות-   ליווי תלמידים ללא תקן 1817901110

1,028,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

2,500,000.00ח    הסעות חינוך מיוחד1817900710

150,000.00ח    הסעות חינוך מיוחד מלוות1817900713

2,650,000.00ח פעולות כ"סה

3,678,000.00ח הוצאות כ"סה

1,454,000.00ח  חינוך מיוחד הסעות817902 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 60עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 61עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  קיטנות גני ילדים817910

כללי

הכנסות

232,000.00ז גני ילדים-   קייטנות 1317910490

0.00החינוך.מ-   קייטנת גני ילדים 1317910920

232,000.00ז הכנסות כ"סה

232,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

0.00   קיטנת גנים משכורת1817910110

130,000.00ח גנים משכורת ללא תק.   ק1817910210

130,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

14,000.00ח    הובלה1817910710

22,000.00ח    חומרים קיטנת גנים1817910720

40,000.00ח    הזנה קיטנת גן1817910721

31,000.00ח    עבודות קבלניות1817910750

5,000.00ח עזר תחבורה.   ת1817910793

112,000.00ח פעולות כ"סה

242,000.00ח הוצאות כ"סה

10,000.00ח  קיטנות גני ילדים817910 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 61עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 62עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

'ג-ס של החופש הגדול א"בי-  יובלי 817911

כללי

הכנסות

939,000.00ז ס של החופש הגדול"החינוך בי.   מ1317911920

939,000.00ז הכנסות כ"סה

939,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

0.00   קיטנת יובלי הבשור חופש גדול שכר ללא תקן1817911210

0.00שכר כ"סה

פעולות

939,000.00ח ס  חופש גדול השתתפות"   קיטנת בי1817911810

939,000.00ח פעולות כ"סה

939,000.00ח הוצאות כ"סה

0.00'ג-ס של החופש הגדול א"בי- יובלי 817911 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 62עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 63עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  ספריה ידע כל823100

כללי

הכנסות

5,000.00ז    הכנסות ספריה מרכזית1323100490

5,000.00ז הכנסות כ"סה

5,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

420,000.00ח משכורת-   ספריה ידעכל1823100110

0.00   ספריה ידעכל משכורת ללא תקן1823100210

420,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

1,000.00ח אחזקה-    תקציב עזר 1823100491

1,000.00ח מזכירות-    תקציב עזר 1823100493

1,000.00ח    ספריה ידע כל דמי חבר1823100523

1,000.00ח ב'מעה.ס-ומברקים,טלפון,   בולים1823100540

1,000.00ח    ספריה מרכזית1823100550

5,000.00ח    הוצאות אחרות1823100680

3,000.00ח חומרים-ב'   ספרית מעה1823100720

5,000.00ח גרפיטי-   ספריה מרכזית 1823100725

74,000.00ח    עבודות קבלניות1823100750

70,000.00ח    תקורות1823100752

162,000.00ח פעולות כ"סה

582,000.00ח הוצאות כ"סה

577,000.00ח  ספריה ידע כל823100 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 63עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 64עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  ספרית דקל823210

הוצאות

שכר

12,000.00ח    ספרית דקל משכורת1823210110

4,000.00ח    ספריה דקל משכורת ללא1823210210

16,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

1,000.00ח עזר אחזקה.   ספרית דקל ת1823210491

5,000.00ח    בולים טלפון ומברקים1823210540

6,000.00ח פעולות כ"סה

22,000.00ח הוצאות כ"סה

22,000.00ח  ספרית דקל823210 כ"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 64עמוד 8:15



מועצה אזורית אשכול

חינוך-מחלקתי 

תקציבכרטיס

 שכר ופעולות כולל הכנסות21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

65 מתוך 65עמוד  11/02/218:15

29

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

81000:קבוצה בכרטיס,810000-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220:קבוצה בכרטיס- תחום הדוח 

0-819999,828000-828200,823100-823210,813230,828220,

  מדור נוער828000

כללי

הכנסות

39,000.00ז החינוך.מ-   מדור נוער 1328000920

39,000.00ז הכנסות כ"סה

39,000.00ז כללי כ"סה

הוצאות

שכר

210,000.00ח    מדור נוער1828000110

210,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

75,000.00ח    מדור נוער אחזקת רכב1828000530

75,000.00ח פעולות כ"סה

285,000.00ח הוצאות כ"סה

246,000.00ח  מדור נוער828000 כ"סה

26,266,000.00ח  כ כללי"סה

Thursday, February 11, 2021 65 מתוך 65עמוד 8:15


