
תקציב     

2008

תקציב

לתקופה

1-5/08

ביצוע

לתקופה

1-5/08

ביצוע

לתקופה

1-5/07

מינהל כללי

הוצאות
  17    40  הוצאות כלליות2202500000

  7    6    6    15  הנה" ח2009300000

  7    5    11  ביקורת2001600000

  11    1    6    15  משפטיות2202400000

הוצאות שנים קודמות2203000000

  1    1  שונות2202800000

  4    4    10  ביטוח2001700000

  1    1    3    8  עמלות2009100000

  1    (0)  הכנסות ריבית1009100000

  2    1    3    8  מימון נטו

  20    21    41    100  סה"כ הוצאות כללי

השתתפות המועצה 
  (50)    (42)    (42)    (100)  השתתפות מועצה בעמותה1000100000

  (50)    (42)    (42)    (100)  סה" כ השת.מועצה בהוצאות מינהל

  (30)    (21)    (0)  סה"כ מינהל כללי

ספורט

הוצאות
  83    200  ספורט קייטנה2401140000

  38    36    42    100  אחזקת אולם גבת2401150000

  38    36    125    300  סה"כ הוצאות ספורט  38    36    125    300  סה"כ הוצאות ספורט

הכנסות
  (38)    (36)    (125)    (300)  השת.במשכורת ספורט- מועצה1499900000

  (38)    (36)    (125)    (300)  סה"כ  הכנסות ספורט

  (0)  סה"כ ספורט

שכר מינהל כללי מועצה

הוצאות
  645    647    625    1,500  שכר ישיר2502000000

  5    1    4    10  הוצאות כלליות- פלאפון2502200000

  38    31    35    85  פינה בעמק2602000000

  19    19    33    80  בי" ס מנגן2901110000

  707    698    698    1,675  סה"כ שכר מועצה

הכנסות

  (38)    (31)    (35)    (85)  פינה בעמק1602000000

  (635)    (647)    (663)    (1,590)  מועצה - כללי1502000000

  (673)    (678)    (698)    (1,675)  סה"כ הכנסות מועצה

  35    20  סה"כ מינהל כללי מועצה

נוער

הוצאות
  631    683    656    1,575  שכר ישיר2301000000

  103    104    250  שכר מינהלה2301010000

  2    1    2    5  הוצאות שונות2301100000

  33    34    40    95  שכר רכז מפעלי נוער2300200000

  103    77    125    300  שכר רכזת הדרכה2300400000

  69    60    145  שכר מנהל מחלקת נוער2300100000

  872    864    988    2,370  סה"כ נוער

הכנסות
  (924)    (864)    (988)    (2,370)  משכורות - מדריך נוער1399900000



  631    683    656    1,575  שכר ישיר2301000000

  103    104    250  שכר מינהלה2301010000

  2    1    2    5  הוצאות שונות2301100000

  33    34    40    95  שכר רכז מפעלי נוער2300200000

  103    77    125    300  שכר רכזת הדרכה2300400000

  69    60    145  שכר מנהל מחלקת נוער2300100000

  872    864    988    2,370  סה"כ נוער

הכנסות
  (924)    (864)    (988)    (2,370)  משכורות - מדריך נוער1399900000

  (924)    (864)    (988)    (2,370)  סה"כ נוער

  (51)    0  סה"כ נוער

חינוך

  (675)    (800)    (620)    (1,487)  הכנסות חינוך מועצה

  (675)    (800)    (620)    (1,487)  משכורת חינוך1999000000

גני ילדים
  25    26    27    65  גננת שניה מרחביה2705000000

  15    15    35  גננת שניה נהלל2705200000

  14  גננת שניה- אחוזת ברק2705300000

  34    30  גננת שניה ציפורי2706100000

  16    19  גננת שניה בית לחם2706200000

  175  גננת פעוטון חנתון2706300000  175  גננת פעוטון חנתון2706300000

  25    24    22    52  סייעת גן ביל" ח/ אלוני אבא2704900000

  7  גננת שניה- כפר יהושע2706400000

  115    294    63    152  הוצאות גני ילדים

העשרה
  22    21    50  קישון2901120000

  23    21    50  הוצאות העשרה

צהרונים
  23    22    25    60  צהרון - מרחביה2705700000

  25    35    25    60  צהרון בית שערים2705400000

  48    57    50    120  סה"כ צהרונים

עמקים תבור
  249    240    242    580  מנהלן בי" ס עמקים תבור2992000000

  249    240    242    580  סה"כ הוצ' עמקים תבור

הרדוף
  63    54    67    160  מנהלן בי" ס הרדוף2908000000

  13    20    10    25  הרדוף2908010000

  76    74    77    185  סה"כ הוצ' הרדוף

עמק מערבי
  164    134    167    400  עמק מערבי2903000000

  164    134    167    400  סה"כ הוצ' עמק מערבי

  676    799    620    1,487  סה"כ הוצאות חינוך

  1    (0)  סה"כ חינוך נטו



  249    240    242    580  סה"כ הוצ' עמקים תבור

הרדוף
  63    54    67    160  מנהלן בי" ס הרדוף2908000000

  13    20    10    25  הרדוף2908010000

  76    74    77    185  סה"כ הוצ' הרדוף

עמק מערבי
  164    134    167    400  עמק מערבי2903000000

  164    134    167    400  סה"כ הוצ' עמק מערבי

  676    799    620    1,487  סה"כ הוצאות חינוך

  1    (0)  סה"כ חינוך נטו

בתי ספר

גבעת אלה
  9    7  שכר ח. משלים גבעת אלה1813207110

  9    7  סה"כ הוצאות גבעת אלה

  (9)    (7)  חינוך משלים ג.אלה- הורים1313207420

  (9)    (7)  סה"כ הכנסות גבעת אלה  (9)    (7)  סה"כ הכנסות גבעת אלה

נטו גבעת אלה

הושעיה
  1    57  שכר חינוך משלים- הושעיה1813209110

  1    57  סה"כ הוצ' הושעיה

  (0)    (57)  הכנ.חינוך משלים - בי" ס הושעיה1313209420

  (0)    (57)  סה"כ הכנ' הושעיה

  0    0  נטו -הושעיה

כפר יהושע
  6    23  חינול משלים - כ. יהושע1813210110

  6    23  סה"כ הוצ' כפר יהושע

  (6)    (24)  הכנ.חינוך משלים - בי" ס כ.יהושע1313210420

  (6)    (23)  סה"כ הכנ' כפר יהושע

  (0)    (0)  נטו כפר יהושע

שגיא
  36    63  שכר ח. משלים- שגיא1813230110

  36    63  סה"כ הוצ' שגיא

  (36)    (62)  בי" ס שגיא- חינוך משלים1313230420

  0    (0)  בי" ס שגיא- הורים יוח" א1313230421

  (36)    (63)  סה"כ הכנ' שגיא

נטו - שגיא



  36    63  סה"כ הוצ' שגיא

  (36)    (62)  בי" ס שגיא- חינוך משלים1313230420

  0    (0)  בי" ס שגיא- הורים יוח" א1313230421

  (36)    (63)  סה"כ הכנ' שגיא

  0    0  נטו - שגיא

אופקים

  135    57  בי" ס אופקים- חינוך משלים1813231110

  135    57  סה"כ הוצ' אופקים

  (135)    (57)  בי" ס אופקים- הכנ' חינוך משלים1313231420

  (135)    (57)  סה"כ הכנ' אופקים

  (0)  נטו אופקים

שימשית
  59    52  ח. משלים שימשית1813232210

  20    16  ח. משלים שימשית1813232110

  0  העברות1813232781

  79    68  סה"כ הוצ' שימשית

בי" ס שמשית- הורים- תשלומי רצון1313232410 בי" ס שמשית- הורים- תשלומי רצון1313232410

  (20)    (16)  חינוך משלים שמשית- הורים1313232420

  (59)    (52)  שימשית הכנסות עצמיות1313232490

  (79)    (68)  סה"כ הכנ' שימשית

  0  נטו שימשית

  0  סה"כ נטו בתי ספר

יום לימודים מלא

פעילויות שונות יום לימודים מלא

מ.החינוך- השכלה ספורטיבית1313200921

  (116)  פרויקט אנגלית- תפנית1313200790

  (29)  השת.מועצה- פרויקט אנגלית

  (145)  

פעילויות שונות יום לימודים מלא

  138  שכ" ע פרויקט אנגלית1813200110

שכ" ע קיטנת אנגלית1813201110

  7  שונות יום לימודים  מלא1813200781

  145  

יול"מ בביה"ס

אופקים



  (39)  הורים1313201421

  (74)  השתתפות מועצה1313201440

  (75)  השתתפות מ.החינוך1313231920

  (187)  סה" כ  הכנסות בי" ס אופקים

  159  שכר1813231211

  28  שונות1813231782

חיוב מ. החנוך לשעות1813231920

  187  סה" כ הוצאות בי" ס אופקים

  (0)  סה"כ יול"מ אופקים

גניגר

  (109)  הורים1313205421

  (113)  השתתפות מועצה1313205440

  (132)  השתתפות מ.החינוך1313205920

  (353)  סה" כ הכנסות בי" ס גניגר

  56  שכר1813205211

  298  שונות1813205782

חיוב מ. החנוך לשעות1813205920 חיוב מ. החנוך לשעות1813205920

  354  סה" כ הוצאות בי" ס גניגר

  0  סה"כ יול"מ גניגר

הרדוף

  (24)  הורים1313206421

  (43)  השתתפות מועצה1313206440

  (78)  השתתפות מ.החינוך1313206920

  (145)  סה" כ הכנסות בי" ס הרדוף

  53  שכר1813206211

  92  שונות1813206782

חיוב מ. החנוך לשעות1813206920

  145  סה" כ הוצאות בי" ס הרדוף

  (0)  סה"כ יול"מ הרדוף

גבעת אלה

  (51)  הורים1313207421

  (86)  השתתפות מועצה1313207440

  (117)  השתתפות מ.החינוך1313207920

  (254)  סה" הכנסות גבעת אלה

  46  שכר1813207211



  209  שונות1813207782

חיוב מ. החנוך לשעות1813207920

  255  סה" הוצאות גבעת אלה

  0  סה"כ יול"מ גבעת אלה

נהלל

  (48)  הורים1313208421

  (85)  השתתפות מועצה1313208440

  (97)  השתתפות מ.החינוך1313208920

  (230)  סה" כ הכנסות בי" ס נהלל

  59  שכר1813208211

  171  שונות1813208782

חיוב מ. החנוך לשעות1813208920

  230  סה" כ הוצאות בי" ס נהלל

  0  סה"כ יול"מ נהלל

הושעיה

  (65)  הורים1313209421

  (99)  השתתפות מועצה1313209440

  (152)  השתתפות מ.החינוך1313209920  (152)  השתתפות מ.החינוך1313209920

  (316)  סה" כ הכנסות בי" ס כפר יהושע

  100  שכר1813209211

  216  שונות1813209782

חיוב מ. החנוך לשעות1813209920

  316  סה" כ הוצאות בי" ס הושעיה

  (0)  סה"כ יול"מ הושעיה

כפר יהושע

  (47)  הורים1313210421

  (69)  השתתפות מועצה1313210440

  (106)  השתתפות מ.החינוך1313210920

  (221)  סה" כ הכנסות בי" ס הושעיה

  53  שכר1813210211

  168  שונות1813210782

חיוב מ. החנוך לשעות1813210920

  221  סה" כ הוצאות בי" ס כפר יהושע

  0  סה"כ יול"מ כפר יהושע

שדה יעקב

  (44)  הורים1313211421

  (28)  השתתפות מועצה1313211440



  221  סה" כ הוצאות בי" ס כפר יהושע

  0  סה"כ יול"מ כפר יהושע

שדה יעקב

  (44)  הורים1313211421

  (28)  השתתפות מועצה1313211440

  (138)  השתתפות מ.החינוך1313211920

  (209)  סה" כ הכנסות בי" ס שגדה יעקב

  19  שכר1813211211

  191  שונות1813211782

חיוב מ. החנוך לשעות1813211920

  209  סה" כ הוצאות בי" ס שדה יעקב

  0  סה"כ יול"מ שדה יעקב

מנשיה זבדה

  (32)  השתתפות מועצה1313212440

  (18)  השתתפות מ.החינוך1313212920

  (50)  סה" כ הכנסות בי" ס מנשיה

  50  שכר1813212211

שונות1813212782

חיוב מ. החנוך לשעות1813212920 חיוב מ. החנוך לשעות1813212920

  50  סה" כ הוצאות בי" ס מנשיה

  0  סה"כ יול"מ מנשיה זבדה

בית ספר "שגיא"

  (210)  הורים1313230422

  (127)  השתתפות מועצה1313230440

  (86)  השתתפות מ.החינוך1313230920

  (423)  סה" כ הכנסות בי" ס שגיא

  73  שכר1813230211

  167  שונות1813230782

  183  חיוב מ. החנוך לשעות1813230920

  423  סה" כ הוצאות בי" ס שגיא

  (0)  סה"כ יול"מ בי"ס שגיא

בית ספר שמשית

  (96)  הורים1313232421

  (172)  השתתפות מועצה1313232440

  (195)  השתתפות מ.החינוך1313232920

  (463)  סה" כ הכנסות בי" ס שמשית

  167  שכר1813232211

  295  שונות1813232782



  (463)  סה" כ הכנסות בי" ס שמשית

  167  שכר1813232211

  295  שונות1813232782

חיוב מ. החנוך לשעות1813232920

  462  סה" כ הוצאות בי" ס שמשית

  (0)  סה"כ יול"מ בי"ס שמשית

פרויקט יום למודים מלא
  (1,339)  הכנסות מהמדינה

  (731)  הכנסות מההורים

  (956)  השתתפות מועצה

  (145)  השתתפויות

  (3,171)  סה"כ ההכנסות 

הוצאות
  3,026  הוצאות דוח דברת

  145  פרויקט אנגלית

  3,171  סה"כ הוצאות 

  (0)  נטו יום למודים מלא

  2,577    5,865    2,472    5,932  סה"כ הוצאות  

  (2,625)    (5,865)    (2,472)    (5,932)  סה"כ הכנסות

  (48)    (0)    0  גרעון/(עודף)

ט.ל.ח.ט.ל.ח.

רשמה : מירי
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