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רווחה

לשכה

תקבולים

0.00   קורונה הכנסות ממוסדות1341001790

2,503,000.00ז ח"   שכר עובדי המחלקה לש1341001930

180,000.00ז מ"או-   פיתוח דרום1341002930

0.00   סל בטיחות בסיסי1341003930

2,683,000.00ז תקבולים כ"סה

לשכה

כח אדם

3,200,000.00ח    מינהל רווחה משכורת1841000110

3,200,000.00ח כח אדם כ"סה

תשלומי לשכה

12,000.00ח    מאור כח ומים1841000430

1,000.00ח מכשירי כתיבה והדפסות-רווחה.   מ1841000460

5,000.00ח    מכונות משרד ואחזקתן1841000470

1,000.00ח עזר מזכירו.ת-רווחה.   מ1841000493

20,000.00ח    דמי חבר באירגונים1841000523

55,000.00ח    החזקת מכוניות ובטוח1841000530

8,000.00ח טלפון- רווחה.   מ1841000540

40,000.00ח    עיבוד נתונים אוטומטי1841000570

20,000.00ח הוצאות אחרו-רווחה .   מ1841000680

2,000.00ח חומרים-   מנהל רווחה1841000720

14,000.00ח    רווחה1841000725

4,000.00ח כלים ומכשירי-רווחה.   מ1841000740

10,000.00ח קבלניו.   מינהל רווחה ע1841000750

0.00   קורונה רווחה1841001750

180,000.00ח מ"או-   פיתוח דרום1841002750

0.00   סל בטיחות בסיסי1841003750

372,000.00ח תשלומי לשכה כ"סה

3,572,000.00ח לשכה כ"סה

889,000.00ח לשכה כ"סה

פרט ומשפחה

תקבולים

107,000.00ז    מקלטים לנשים מוכות1342201930

0.00   משפחות במצוקה בקהילה הכנסות שונות1342202490

65,000.00ז    משפחות במצוקה בקהילה1342202930

1,000.00ז    טיפול אובדן ושכול הכנסות עצמיות1342203420

18,000.00ז    טיפול אובדן ושכול1342203930

191,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

147,000.00ח    מקלטים לנשים מוכות1842201840

2,000.00ח    משפחות במצוקה בקהילה עבודות קבלניות1842202750

84,000.00ח    משפחות במצוקה בקהילה1842202840

24,000.00ח    טיפול אובדן ושכול1842203750

257,000.00ח תשלומים כ"סה

66,000.00ח פרט ומשפחה כ"סה

תחנות לטיפול במשפחה

תקבולים

1,000.00ז הכנסות עצמיות-   סדנאות למשפחה 1342401490

10,000.00ז הכנסות שונות-   תחנות לטיפול במשפחה1342402490

96,000.00ז    תחנות לטיפול במשפחה1342402930
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3,000.00ז    יצירת קשר הורים וילדים1342403930

38,000.00ז    מרכז טיפול באלימות1342404930

50,000.00ז פרט ומשפחה-   פיתוח דרום1342406930

111,000.00ז    פגיעות מיניות בגירים הכנסות משרד הרווחה1342407930

24,000.00ז    סדנאות למשפחה1342408930

333,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

0.00   תחנות לטיפול במשפחה שכר ללא תקן1842402210

200,000.00ח    פגיעות מיניות בגירים שכר ללא תקן1842407210

200,000.00ח שכר כ"סה

תשלומים

קבלניות.ע-סדנאות-   טיפול בפרט ובמשפחה1842401750 4,000.00ח 

188,000.00ח    תחנות לטיפול במשפחה עבודות קבלניות1842402750

3,000.00ח    יצירת קשר הורים וילדים1842403840

5,000.00ח    מרכזי טיפול באלימות עבודות קבלניות1842404750

45,000.00ח    מרכזי טיפול באלימות1842404840

50,000.00ח פרט ומשפחה-   פיתוח דרום1842406750

32,000.00ח    סדנאות למשפחה1842408840

327,000.00ח תשלומים כ"סה

194,000.00ח תחנות לטיפול במשפחה כ"סה

ילד ונוער

טיפול בילד בקהילה

תקבולים

100,000.00ז    טיפול במשפחות אומנה1343501930

0.00   טיפול בילד בקהילה הכנסות עצמיות1343502420

40,000.00ז    טיפול בילד בקהילה הכנסות שונות1343502490

345,000.00ז    טיפול בילד בקהילה1343502930

2,000.00ז    בדיקות פסיכולוגיות1343504930

80,000.00ז    טיפול בפגיעות מיניות1343505930

2,000.00ז דרום הכנסות עצמיות.   פ1343507420

150,000.00ז    פיתוח דרום ילד ונוער1343507930

0.00   פעולות קהילתיות הכנס1343508490

0.00   תרגומים חוק נוער1343509930

0.00   מועדוניות משותפות1343510930

719,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

130,000.00ח    ילד בקהילה נתיבים שכר1843500110

130,000.00ח שכר כ"סה

תשלומים

150,000.00ח    טיפול במשפחות אומנה1843501840

160,000.00ח קבלניות.   טיפול בילד בקהילה ע1843502750

240,000.00ח    טיפול בילד בקהילה1843502840

0.00   טיפול בפגיעות מיניות עבודות קבלניות1843505750

120,000.00ח    טיפול בפגיעות מיניות1843505840

150,000.00ח    פיתוח דרום ילד ונוער1843507750

0.00קבלניות.ע-קהילתיות.   פ1843508750

0.00   מועדוניות משותפות1843510840

820,000.00ח תשלומים כ"סה

231,000.00ח טיפול בילד בקהילה כ"סה

ילדים בפנימיות. א

תקבולים

100,000.00ז    אחזקת ילדים בפנימיות1343801490
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1,400,000.00ז    אחזקת ילדים בפנימיות1343801930

1,500,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

1,960,000.00ח    אחזקת ילדים בפנימיות1843801840

1,960,000.00ח תשלומים כ"סה

460,000.00ח ילדים בפנימיות. א כ"סה

תוכנית עם פנים לקהילה

תקבולים

0.00   אחזקת ילדים בפנימיות הכנסות עצמיות1343801420

0.00   תוכנית עם הפנים לקהילה הכנסות עצמיות1343802420

150,000.00ז    תוכנית עם הפנים לקהילה1343802930

150,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

90,000.00ח שכר-    להבה 1843800110

90,000.00ח שכר כ"סה

תשלומים

3,000.00ח חומרים-   עם הפנים לקהילה1843802720

30,000.00ח פעולות-   עם הפנים לקהילה1843802750

100,000.00ח    תכנית עם הפנים לקהילה1843802840

133,000.00ח תשלומים כ"סה

73,000.00ח תוכנית עם פנים לקהילה כ"סה

ילדים במעונות יום

תקבולים

30,000.00ז    הכנסות שכירות פעוטונים1343901640

135,000.00ז    ילדים במעונות יום1343901930

165,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

130,000.00ח עבודות קבלניות-   ילדים במעונות יום1843901750

50,000.00ח    ילדים במעונות יום1843901840

180,000.00ח תשלומים כ"סה

15,000.00ח ילדים במעונות יום כ"סה

779,000.00ח ילד ונוער כ"סה

שירות לזקן

זקנים במעונות

תקבולים

0.00ותיק הכנסות עצמיות.   אחזקה במעונות א1344301420

20,000.00ז ותיק.א-   אחזקה במעונות 1344301490

260,000.00ז ותיק.א-   אחזקה במעונות 1344301930

0.00   נופשון לאזרח ותיק1344302930

280,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

346,000.00ח ותיק.א-   אחזקה במעונות 1844301840

0.00   נופשון לאזרח ותיק1844302840

346,000.00ח תשלומים כ"סה

66,000.00ח זקנים במעונות כ"סה

טיפול בזקן בקהילה

תקבולים

9,000.00ז ותיק בסיכון.    טיפול בא1344402930

50,000.00ז    מועדון מופת צוחר הכנסות שונות1344403490

750,000.00ז ת ניצולי שואה"   מופ1344403930
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200,000.00ז תומכת ניצולי שואה.   ק1344404930

10,000.00ז    סיוע לניצולי שואה1344405930

52,000.00ז    שירותים לניצולי שואה1344407930

60,000.00ז    מועדונים אזרח ותיק1344408930

5,000.00ז ותיק. א-   טיפול בקהילה1344409420

24,000.00ז ותיק. א-   טיפול בקהילה1344409930

115,000.00ז ותיק.א-   פיתוח דרום1344413930

1,275,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

150,000.00ח    מופת צוחר שכר עם תקן1844403110

27,000.00ח    מופת צוחר שכר ללא תקן1844403210

177,000.00ח שכר כ"סה

תשלומים

4,000.00ח    טיפול באזרח ותיק בסיכון עבודות קבלניות1844402750

445,000.00ח    מופת ניצולי שואה1844403750

140,000.00ח תומכת ניצולי שואה.   ק1844404810

40,000.00ח תומכת ניצולי שואה.   ק1844404840

10,000.00ח    סיוע לניצולי שואה1844405840

52,000.00ח    שירותים לניצולי שואה עבודות קבלניות1844407750

80,000.00ח    מועדונים אזרח ותיק1844408750

35,000.00ח ותיק. א-   טיפול בקהילה1844409840

0.00   תוכנית למרותקי בית מפעל הפיס הסעות1844412710

קבלניות.    תוכנית למרותקי בית מפעל הפיס ע1844412750 0.00

115,000.00ח ותיק.א-   פיתוח דרום1844413750

921,000.00ח תשלומים כ"סה

177,000.00ז טיפול בזקן בקהילה כ"סה

עמדא-צרכים לזקן

הכנסות

94,000.00ז ב"עמדא סל-   צרכים לזקן 1344411790

94,000.00ז הכנסות כ"סה

הוצאות

46,000.00ח ב"   הוצאות לזקן עמדא סל1844411750

46,000.00ח הוצאות כ"סה

48,000.00ז עמדא-צרכים לזקן כ"סה

159,000.00ז שירות לזקן כ"סה

טיפול באזרח ותיק בסיכון

שכר

8,000.00ח    טיפול באזרח ותיק בסיכון שכר1844402110

80,000.00ח ב סל לניצול בביתו שכר"סל-   עמדא1844411110

0.00ב לניצול בבתו דמי פגיעה"סל-   עמדא1844411113

88,000.00ח שכר כ"סה

88,000.00ח טיפול באזרח ותיק בסיכון כ"סה

פרוייקטור גיל השלישי

שכר

80,000.00ח  שכר תקן3   פרויקטור גיל 1844420110

80,000.00ח שכר כ"סה

80,000.00ח פרוייקטור גיל השלישי כ"סה

קהילה תומכת

הכנסות קהילה תומכת

200,000.00ז    שכונה תומכת1344406930
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200,000.00ז הכנסות קהילה תומכת כ"סה

הוצאות קהילה תומכת

257,000.00ח    שכונה תומכת1844406840

257,000.00ח הוצאות קהילה תומכת כ"סה

57,000.00ח קהילה תומכת כ"סה

צרכים מיוחדים

ה''סידור במעונות מש

תקבולים

1,112,000.00ז ה"   סידור במעונות מש1345101930

150,000.00ז ה"מש-   הפעלת מעונות ממשלתיים1345102930

590,000.00ז    החזקת אוטיסטים במסגרות1345103930

5,000.00ז    טיפול בהורים ובילדיהם הכנסות שונות1345104490

69,000.00ז    טיפול בהורים ובילדיה1345104930

100,000.00ז    הסעות לאוטיסטים1345105930

0.00   מועדוניות לילדים עם אוטיזם הכנסות עצמיות1345106420

15,000.00ז    מועדוניות לילדים עם אוטיזם1345106930

60,000.00ז    מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים1345107930

0.00   נופשונים וקייטנות הכנסות עצמיות1345108420

7,000.00ז    נופשונים וקייטנות1345108930

0.00   מועדונים לבוגרים עם1345110930

2,108,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

1,480,000.00ח ה"   סידור במעונות מש1845101840

160,000.00ח ה"מש-   הפעלת מעונות ממשלתיים1845102840

590,000.00ח    החזקת אוטיסטים במסגרות1845103840

97,000.00ח    טיפול בהורים ובילדיה1845104840

140,000.00ח    הסעות לאוטיסטים1845105840

20,000.00ח    מועדוניות לילדים עם אוטיזם1845106840

80,000.00ח    מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים1845107840

9,000.00ח    נופשונים וקייטנות1845108840

2,576,000.00ח תשלומים כ"סה

468,000.00ח ה''סידור במעונות מש כ"סה

ה''מרכז יום טיפולי מש

תקבולים

2,000.00ז הורים' ה השתת"מש-יום טיפולי.   מ1345202490

124,000.00ז ה"מש-יום טיפולי.   מ1345202930

70,000.00ז    מעשים1345203930

2,000.00ז ה ושיקום"יום נופשונים מש.   מ1345204930

198,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

145,000.00ח ה"מש-יום טיפולי.   מ1845202840

95,000.00ח    מעשים1845203840

3,000.00ח    נופשונים משה ושיקום1845204840

243,000.00ח תשלומים כ"סה

45,000.00ח ה''מרכז יום טיפולי מש כ"סה

ה"שרותים תומכים מש

תקבולים

150,000.00ז ה"מש-יום.   הסעות למ1345302930

150,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

180,000.00ח ה"מש-יום.   הסעות למ1845302840

Thursday, February 11, 2021 10 מתוך 5עמוד 8:51



מועצה אזורית אשכול

3דוח רווחה 

תקציבכרטיס

3 רווחה 21091000001: תקציב31/12/21 - 01/01/21 תאריך 2021שנה 

10 מתוך 6עמוד  11/02/218:51

197

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

-תחום הדוח 

180,000.00ח תשלומים כ"סה

30,000.00ח ה"שרותים תומכים מש כ"סה

שירות לעיוור

תקבולים

30,000.00ז    הדרכת עיוור ובני ביתו1346301930

30,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

40,000.00ח    הדרכת עיוור ובני ביתו1846301840

40,000.00ח תשלומים כ"סה

10,000.00ח שירות לעיוור כ"סה

אחזקת נכים בפנימיות

תקבולים

1,290,000.00ז    אחזקים נכים בפנימיות1346501930

1,290,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

1,720,000.00ח    אחזקת נכים בפנימיות1846501840

1,720,000.00ח תשלומים כ"סה

430,000.00ח אחזקת נכים בפנימיות כ"סה

תעסוקה מוגנת למוגבל

תקבולים

45,000.00ז רווחה-   תעסוקה מוגנת למוגבל1346601930

18,000.00ז    תוכניות תעסוקה1346602930

13,000.00ז    הסעות נכים לתעסוקה1346603930

0.00   מרכזי אבחון ושיקום1346604930

76,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

2,000.00ח    תעסוקה מוגנת למוגבל הסעה1846601710

51,000.00ח השתתפות-   תעסוקה מוגנת למוגבל1846601840

23,000.00ח    תוכניות תעסוקה1846602840

14,000.00ח    הסעות נכים לתעסוקה1846603840

0.00   מרכזי איבחון ושיקום1846604840

90,000.00ח תשלומים כ"סה

14,000.00ח תעסוקה מוגנת למוגבל כ"סה

תוכניות ילילד החריג

תקבולים

10,000.00ז    תוכניות לילד החריג1346701930

7,000.00ז    מעון יום שיקומי לנכים1346702420

65,000.00ז יום שיקומי לנכים.   מ1346702930

46,000.00ז יום שיקומים.   הסעות למ1346703930

25,000.00ז יום שיקומי.   ליווי למ1346704930

40,000.00ז    קהילה תומכת לנכים1346705930

3,000.00ז    מועדון חברתי לבוגרים הכנסות שונות1346706490

37,000.00ז    מועדון חברתי לבוגרים1346706930

0.00   מרכז יום לנכים קשים הכנסות עצמיות1346707420

68,000.00ז    מרכזי יום לנכים קשים1346707930

301,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

42,000.00ח שכר ללא תקן-יום שיקומים.    ליווי למ1846703210

0.00   קהילה תומכת לנכים שכר1846705110

0.00   מועדון חברתי לבוגרים שכר ללא תקן1846706210

42,000.00ח שכר כ"סה
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תשלומים

10,000.00ח השתתפות-   תוכניות לילד החריג1846701840

90,000.00ח יום שיקומי לנכים.   מ1846702840

62,000.00ח    הסעות למעונות יום שיקומיים1846704710

53,000.00ח    קהילה תומכת לנכים1846705750

53,000.00ח    מועדון חברתי לבוגרים1846706840

91,000.00ח    מרכזי יום לנכים קשים1846707840

359,000.00ח תשלומים כ"סה

100,000.00ח תוכניות ילילד החריג כ"סה

מרכזי אבחון ושיקום

תקבולים

10,000.00ז שונות'    מרכזי אבחון ושקום הכנ1346800490

1,000.00ז מוגבלויות-   שיקום בקהילה1346801930

6,000.00ז    ילדים עוורים בקהילה1346803934

40,000.00ז מוגבלויות-   פיתוח דרום1346804930

0.00   נכים קשים בקהילה1346805930

57,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

100,000.00ח מוגבלויות שכר-   שקום בקהילה1846801110

30,000.00ח מוגבלויות שכר ללא תקן-    שקום בקהילה1846801210

130,000.00ח שכר כ"סה

תשלומים

25,000.00ח מוגבלויות-    שיקום בקהילה1846801750

40,000.00ח    צרכים מיוחדים לילדים1846801751

8,000.00ח מוגבלויות-    שיקום בקהילה1846801840

8,000.00ח    ילדים עוורים בקהילה1846803840

40,000.00ח מוגבלויות-   פיתוח דרום1846804750

121,000.00ח תשלומים כ"סה

194,000.00ח מרכזי אבחון ושיקום כ"סה

1,291,000.00ח צרכים מיוחדים כ"סה

נוער וצעירים

יחידה למתבגרים

תקבולים

18,000.00ז    טיפול בנוער ובצעירים1347101930

0.00   פגיעות מיניות בגירים1347102930

94,000.00ז    יתד תוכנית לצעירים1347103930

15,000.00ז    יתד סל גמיש1347104930

2,000.00ז    טיפול בנערות במצוקה1347106930

45,000.00ז    בתים חמים לנערות1347109930

170,000.00ז תקון-   פיתוח דרום1347111930

40,000.00ז לאומית נוער וצעיר.   ת1347113930

384,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

110,000.00ח שכר-   יתד תוכניות לצעירים1847103110

0.00   יתד תוכניות לצעירים תגמולי מילואים ודמי פגיעה1847103113

35,000.00ח    בית חם שכר1847109110

0.00שכר ללא תקן-   פיתוח דרום תקון1847111210

145,000.00ח שכר כ"סה

תשלומים

0.00הוצאות שונות-   טיפול בנוער ובצעירים1847101680

24,000.00ח קבלניות. ע-   טיפול בנוער ובצעירים1847101750

7,000.00ח קבלניות. ע-   יתד תוכנית לצעירים1847103750
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15,000.00ח 2018לצעירים '    יתד תוכ1847103840

20,000.00ח    יתד תוכנית לצעי סל גמיש פרסומים1847104550

0.00   טיפול בנערות במצוקה הוצאות אחרות1847106680

0.00עזר.   בית חם לנערות ת1847109491

31,000.00ח    בית חם לנערות1847109750

170,000.00ח תקון-   פיתוח דרום1847111750

0.00עזר נסיעות.   פיתוח דרום תקון ת1847111793

1,000.00ח חשמל כח מאור ומים-מתבגרים.   י1847112430

268,000.00ח תשלומים כ"סה

29,000.00ח יחידה למתבגרים כ"סה

יתד תוכנית לצעירים

שכר

120,000.00ח לאומית נוער וצעיר שכר ללא תקן.   ת1847110210

120,000.00ח שכר כ"סה

פעולות

0.00   יתד תוכנית לצעי סל גמיש פרסומים1847110550

0.00פעולות כ"סה

120,000.00ח יתד תוכנית לצעירים כ"סה

מעונות חסות

תקבולים

135,000.00ז    מעונות חסות1347201930

135,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

185,000.00ח    מעונות חסות1847201840

185,000.00ח תשלומים כ"סה

50,000.00ח מעונות חסות כ"סה

199,000.00ח נוער וצעירים כ"סה

מיתר

תקבולים

10,000.00ז    מיתר1347401930

10,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

14,000.00ח    מיתר1847401840

14,000.00ח תשלומים כ"סה

4,000.00ח מיתר כ"סה

התמכרויות מבוגרים

תקבולים

30,000.00ז    נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה1347302930

30,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

40,000.00ח    נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה1847302840

40,000.00ח תשלומים כ"סה

10,000.00ח התמכרויות מבוגרים כ"סה

שרותים לעבודה קהילתית

תקבולים

5,000.00ז    הערכות חירום1348201930

255,000.00ז    הסעות במועצות אזוריות1348202930

105,000.00ז    מרכזי חוסן קהילתיים1348203930

250,000.00ז משאבי קהילה-   פיתוח דרום1348204930
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50,000.00ז    לכידת קהילתית עוטף עזה1348205930

665,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

7,000.00ח    הערכות חירום1848201750

340,000.00ח    הסעות במועצות אזוריות1848202710

0.00עזר נסיעות.   הסעות במועצות אזוריות ת1848202793

141,000.00ח קבלניות.ע-חוסן קהילתיים.   מ1848203750

250,000.00ח משאבי קהילה-   פיתוח דרום1848204750

75,000.00ח    לכידת קהילתית עוטף עזה1848205750

813,000.00ח תשלומים כ"סה

148,000.00ח שרותים לעבודה קהילתית כ"סה

התנדבות בקהילה. פ

תקבולים

57,000.00ז התנדבות בקהילה'    פע1348301930

31,000.00ז    הכנסות יום המעשים הטובים1348303790

88,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

20,000.00ח משכורת- התנדבות בקהילה'    פע1848301110

20,000.00ח שכר כ"סה

תשלומים

20,000.00ח עבודות קבלניות-התנדבויות'   פע1848301750

15,000.00ח פעילות מתנדבים-התנדבות'    פע1848301751

7,000.00ח הצטיידות ותיפעול שוטף-התנדבות'    פע1848301930

35,000.00ח יום המעשים הטובים-   עבודות קבלניות 1848303750

77,000.00ח תשלומים כ"סה

9,000.00ח התנדבות בקהילה. פ כ"סה

שרותים לעולה

תקבולים

35,000.00ז    עובדי שכונה עולים1349001930

0.00   ילדים בפנימיות עולים1349002930

35,000.00ז תקבולים כ"סה

שכר

50,000.00ח שכר-   עובדי שכונה עולים1849001110

50,000.00ח שכר כ"סה

15,000.00ח שרותים לעולה כ"סה

מועדון מועשר

תקבולים

365,000.00ז    מועדונים מועשרים1344502930

365,000.00ז תקבולים כ"סה

תשלומים

0.00   מועדון מועשר תקציב עזר אחזקה1844502491

0.00   מועדון מופת צוחר בולים טלפון ומברקים1844502540

0.00   מועדון מועשר שונות1844502680

10,000.00ח    מועדונים מועשרים חומרים1844502720

1,000.00ח    מועדון מועשר צוחר גרפיטי1844502725

310,000.00ח    מועדונים מועשרים1844502750

321,000.00ח תשלומים כ"סה

44,000.00ז מועדון מועשר כ"סה

3,626,000.00ח רווחה כ"סה
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יום לזקן' מס

מסגרת יום לזקן

יום' מסג' הכנס

100,000.00ז 'בעלים צד ג'    השתתפ1344500810

800,000.00ז    מסגרות יומיות לזקן1344503930

900,000.00ז יום' מסג' הכנס כ"סה

יום' מסג' הוצא

380,000.00ז אשכול סגירת התחשבנות.   נ1844500810

200,000.00ח הרווחה.   נווה אשכול מצינג מ1844500870

450,000.00ח ח הסעות"   נווה אשכול ע1844500871

1,280,000.00ח    מסגרות יומיות לזקן1844503840

1,550,000.00ח יום' מסג' הוצא כ"סה

650,000.00ח מסגרת יום לזקן כ"סה

650,000.00ח יום לזקן' מס כ"סה

פעוטונים בקיבוצים

ת"תמ-הכנסות פעוטונים קיבוצים 

תקבולים

ת"הכנסות מעונות תמ-   פעוטונים קיבוצים 1343910930 6,000,000.00ז 

350,000.00ז מעונות חגים-   פעוטונים קיבוצים 1343910931

6,350,000.00ז תקבולים כ"סה

6,350,000.00ז ת"תמ-הכנסות פעוטונים קיבוצים  כ"סה

ת"תמ-הוצאות פעוטונים קיבוצים 

תשלומים

6,000,000.00ח ת"מעונות תמ-   פעוטונים קיבוצים 1843910810

350,000.00ח מענק חגים-   פעוטונים קיבוצים 1843910811

6,350,000.00ח תשלומים כ"סה

6,350,000.00ח ת"תמ-הוצאות פעוטונים קיבוצים  כ"סה

0.00 כ"סה

0.00פעוטונים בקיבוצים כ"סה

4,276,000.00ח  כ כללי"סה
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