
סכום פרוט 

הכנסות 

 654,879.00                               החזר ארנונה 

 1,003,829.00                            מיסי וועד 

השתתפות מועצה 

 52,200.00                                 החזר בגין ניקיון 

 12,960.00                                 החזר חשמל מגרשי הספורט 

 90,000.00                                 (שכר מרכז)החזר בגין נוער  

 36,000.00                                 החזר נוער 

 1,500.00                                   החזר ניקיון מקווה 

 2,500.00                                   בית כנסת- החזר בגין דת  

 8,000.00                                   מקווה- החזר בגין דת  

 2,500.00                                   החזר עירוב 

 10,000.00                                 החזר יום העצמאות 

 215,660.00                               כ תקבולים מהמועצה"סה 

הכנסות נכסים ציבוריים 

 20,000.00                                 מועדון 

 2,000.00                                   תשלומי מקווה 

אירועי תרבות 

 22,000.00                                 כ הכנסות נכסים ציבוריים"סה 

 1,896,367.00                    כ הכנסות"סה 

הוצאות שוטפות 

 96,454.00                                 הנחות 

מינהל כללי 

 177,624.00                               שכר מנהלת ישוב 

 177,624.00                               כ מינהל כללי"סה 

מינהל כספי 

ביטוחים 

 20,000.00                                 ביטוח תאורה 

 6,000.00                                   נושאי משרה 

צד ג+ מתקנים   '                                 17,000.00 

 10,000.00                                 מצלמות 

כ ביטוח"סה  :                                 53,000.00 

מינהלה 

 850.00                                      דואר רשום 

 120.00                                      סים לתוכנת הדואר 

 3,000.00                                   מס הכנסה 

 700.00                                      כיבוד וחומרי ניקוי 

 2,000.00                                   הוצאות משפטיות 

 1,500.00                                   עמלות והוצאות בנקאיות 

 4,200.00                                   עמלות אשראי+ אינטרנט/בזק טלפון 

 7,000.00                                   הוצאות ועד 

אפליקציה/אתר  /SMS                                   2,000.00 

סלולאר 

 גביה90.61%/ ר" מ90957שטח  



 21,370.00                                 כ מינהלה"סה 

חשבונות 

 14,040.00                                 ח"הנה 

 7,500.00                                   תשלום בגין מאזן שנתי 

כ חשבונות"סה  :                                 21,540.00 

 95,910.00                                 כ מינהל כספי"סה 

הוצאות מימון 

  למועצה עבור שרותי7%תשלום  

גבייה
                                 70,268.00 

 70,268.00                                 כ הוצאות מימון"סה 

תברואה 

 7,000.00                                   סירוס חתולים/ עיקור 

 8,500.00                                   הדברה/ריסוס 

 21,600.00                                 טיאוט 

 360,000.00                               ניקיון 

 1,000.00                                   עגלות אשפה 

 500.00                                      תמרורים ושילוט 

כ תברואה"סה  :                               398,600.00 

נכסים ציבוריים 

נכסים ציבוריים 

 10,000.00                                 אחזקת כבישים 

 360,000.00                               גינון יישובי 

   -                                              אדריכל נקיון וגינון/מפקח 

 20,000.00                                 שידרוג+ ציוד וגינון מיוחד  

כ גינון"סה  :                               380,000.00 

 4,500.00                                   אחזקת מתקני משחקים 

 32,280.00                                 תאורת יישוב דרך מועצה 

 83,707.00                                 י"ישירות לחח 

 115,987.00                               כ תאורת רחובות"סה 

 190,000.00                               גינון ציבורי- מים 

 700,487.00                               כ נכסים ציבוריים"סה 

חינוך 

   -                                              גני ילדים גיל חובה 

   -                                              גני ילדים טרום חובה 

   -                                              כ חינוך"סה 

חגיגות מבצעים ואירועים 

 80,000.00                                 ועדת תרבות 

 15,000.00                                 טקסים 

 50,000.00                                 יום העצמאות 

 145,000.00                               כ חגיגות מבצעים ואירועים"סה 

תרבות 

 135,000.00                               תנועת נוער 

 48,000.00                                 נוער נוסף 

 7,000.00                                   ספורט 

 190,000.00                               כ תרבות"סה 

רווחה 

 9,185.40                                   שירותים לקשיש 



 9,185.00                                   כ רווחה"סה 

:דת 

 2,500.00                                   שכר עירוב 

 5,000.00                                   תרבות דת 

 2,500.00                                   שירותי דת/ רכישת ציוד  

 1,500.00                                   מקווה חומרי ניקוי 

כ דת"סה  :                                 11,500.00 

הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות 

כ הוצאות חד פעמיות"סה  :                                   1,338.00 

 1,896,367.00                    כ הוצאות"סה 

   -                                      איזון הכנסות הוצאות 


