
ועד מקומי צופית:לועד מקומי2015: תקציב לשנתבסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים

ביצוע  תקציב  תקציב  

2014אוג -ינואר20152014פרקי תקציבסעיףסוג 

ח"באשח"באשח"באש

שם נושא

960932641מיסי ועד מקומי ללא הנחותמיסים ומענקים11הכנסות

7858הכנסה-הנחות הנחות11.5הכנסות

השתתפות מוסדות15הכנסות

השתתפות מוסדות15הכנסות

כ השתתפות מוסדות"סה

הכנסות מימון16הכנסות

16הכנסות

כ הכנסות מימון"סה

540533367השתתפות המועצה19הכנסות

19הכנסות

540533367כ השתתפות המועצה"סה

776037תברואהשרותים מקומיים21הכנסות

שרותים מקומיים21הכנסות

776037כ תברואה"סה

317265198שמירה ובטחון22הכנסות

22הכנסות

22הכנסות

317265198כ שמירה ובטחון" סה

נכסים ציבוריים24הכנסות

כבישים פנימיים ומדרכות242הכנסות

תאורת רחובות243הכנסות

גינון246הכנסות

ריהוט רחוב ומתקני משחקים2464הכנסות

בריכות שחיה247הכנסות

בתי עלמין248הכנסות

10810873נכסים ציבוריים אחרים***249הכנסות

הכנסות

הכנסות

הכנסות

הכנסות

10810873כ נכסים ציבוריים"סה

מבצעים וארועים, חגיגות25הכנסות

25הכנסות

25הכנסות

25הכנסות

מבצעים וארועים, כ חגיגות"סה

חינוךשרותים ממלכתיים31הכנסות

גני ילדים גיל חובה3122הכנסות

גני ילדים טרום חובה3123הכנסות

מעונות ופעוטונים3124הכנסות

צהרונים3125הכנסות

חינוך יסודי3132הכנסות

חוגים 3134הכנסות

תלמוד תורה3135הכנסות

250קייטנות 3138הכנסות

חטיבות ביניים314הכנסות

***הכנסות

הכנסות

הכנסות

הכנסות

הכנסות

250כ חינוך"סה

תרבות32הכנסות

ספריות 323הכנסות

25מועדון/סים"מתנ324הכנסות

תזמורת/מוסיקה325הכנסות

17מקהלה 3254הכנסות

תרבות תורנית327הכנסות

חוגי נוער3283הכנסות

קיטנות נוער3284הכנסות

תנועות נוער3289הכנסות

4 מתוך 1עמוד 
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ביצוע  תקציב  תקציב  

2014אוג -ינואר20152014פרקי תקציבסעיףסוג 

ח"באשח"באשח"באש

שם נושא

מתקני  ופעולות ספורט329הכנסות

***הכנסות

42כ תרבות"סה

בריאות33הכנסות

33הכנסות

כ בריאות"סה

רווחה34הכנסות

34הכנסות

כ רווחה"סה

10דת35הכנסות

35הכנסות

35הכנסות

10כ דת"סה

קליטת עליה36הכנסות

36הכנסות

כ קליטת עליה"סה

איכות הסביבה37הכנסות

37הכנסות

כ איכות הסביבה"סה

מיםכשהועד הוא הספק41הכנסות

נכסיםמפעלים43הכנסות

165162121מפעלים אחרים כולל ביוב48הכנסות

אחרות59הכנסות

59הכנסות

59הכנסות

59הכנסות

59הכנסות

כ אחרות"סה

254721181437כ הכנסות"סה

460455315מינהל כלליהנהלה כללית61הוצאות

7858הנחות מיסי ועד מקומיא61

404023מינהל כספי62הוצאות

62הוצאות

404023כ מינהל כספי"סה

הוצאות מימון63הוצאות

63הוצאות

כ הוצאות מימון"סה

פרעון מלוות64הוצאות

64הוצאות

כ פרעון מלוות"סה

132144106תברואהשרותים מקומיים71הוצאות

71הוצאות

132144106כ תברואה"סה

שמירה ובטחון72הוצאות

תאורת בטחון721

430345235שמירה אחרות' הוצ722

430345235כ שמירה ובטחון"סה

נכסים ציבוריים74

כבישים פנימיים ומדרכות742הוצאות

4 מתוך 2עמוד 
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ביצוע  תקציב  תקציב  

2014אוג -ינואר20152014פרקי תקציבסעיףסוג 

ח"באשח"באשח"באש

שם נושא

747253תאורת רחובות743הוצאות

507430253גינון746הוצאות

ריהוט רחוב ומתקני משחקים7464הוצאות

בריכות שחיה747הוצאות

בתי עלמין748הוצאות

303021נכסים ציבוריים אחרים***749הוצאות

הוצאות

הוצאות

הוצאות

הוצאות

611532327כ נכסים ציבוריים"סה

מבצעים וארועים, חגיגות75הוצאות

75הוצאות

75הוצאות

75הוצאות

מבצעים וארועים, כ חגיגות"סה

חינוךשרותים ממלכתיים81הוצאות

גני ילדים גיל חובה8122הוצאות

גני ילדים טרום חובה8123הוצאות

מעונות ופעוטונים8124הוצאות

צהרונים8125הוצאות

חינוך יסודי8132הוצאות

221113חוגים 8134הוצאות

תלמוד תורה8135הוצאות

250קייטנות 8138הוצאות

חטיבות ביניים814הוצאות

999קהילה תומכת***הוצאות

הוצאות

הוצאות

הוצאות

הוצאות

2812022כ חינוך"סה

תרבות82הוצאות

333ספריות 823הוצאות

475035מועדון/סים"מתנ824הוצאות

תזמורת/מוסיקה825הוצאות

מקהלה 8254הוצאות

תרבות תורנית827הוצאות

חוגי נוער8283הוצאות

קיטנות נוער8284הוצאות

8011051תנועות נוער8289הוצאות

מתקני ופעולת ספורט829הוצאות

1157894תרבות***הוצאות

474ארכיוןהוצאות

787396לא מתוכנןהוצאות

הוצאות

הוצאות

הוצאות

הוצאות

הוצאות

327321283כ תרבות"סה

בריאות83הוצאות

83הוצאות

כ בריאות"סה

רווחה84הוצאות

84הוצאות

כ רווחה"סה

1888דת85הוצאות

85הוצאות

1888כ דת"סה

קליטת עליה86הוצאות

86הוצאות

כ קליטת עליה"סה

4 מתוך 3עמוד 
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ביצוע  תקציב  תקציב  

2014אוג -ינואר20152014פרקי תקציבסעיףסוג 

ח"באשח"באשח"באש

שם נושא

25איכות הסביבה87הוצאות

87הוצאות

25כ איכות הסביבה"סה

מיםכשהועד הוא הספק91הוצאות

91הוצאות

כ מים"סה

נכסיםמפעלים93הוצאות

93הוצאות

כ נכסים"סה

17017039מפעלים אחרים כולל ביוב98הוצאות

98הוצאות

17017039כ מפעלים אחרים כולל ביוב"סה

ר המועצה"השתתפות הישוב בתב99ר מועצה"תב

הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות999הוצאות אחרות

254721181358כ הוצאות"סה

79חוסר איזון

שורות למידעתאריך אישור מועצהמספר עובדיםמשרות

63.24500שכר

7שכר

8שכר

9שכר

79:  תעריף אגרת שמירה לחודש

376בתי אב לאגרת שמירה

17.44ר"תעריף ארנונת ועד מקומי  למ

58767ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ

אחוז צפוי של גבית מיסי ועד מהחיוב השנתי בלבד 

תעריף ארנונה במקרים בו גובה הועד עבור המועצה

סכום גביה של הוועד עבור ארנונת מועצה

41940אושר בישיבת  הוועד בתאריך

ישראל אברמסוןר הוועד"שם יו

4 מתוך 4עמוד 


