
מ"חינוך בשרון בע

שם כרטיסכרטיססעיף

הכנסות בית הספרהכנסות בית הספר

-השלמת מועצה לסייעות101311000421

הקצבה-כפר שמריהו101311000430

ש"פעילות תרבות כ501324000420

חינוך בשרון העשרה לגני הילדים 

השתתפות בריאות השן 301312000416

(ר"לא נתן לכלול בתב) אינטרנט רחב פס 101311000451

כ"ר סה"השתתפות כפש

חוף השרון-רכישת שעות הוראה201312000431

סייעות-חוף השרון201312000441

רשפון השלמה לסייעת

כ"ש סה"השתתפות חוה

ביטוח תלמידים 

ן"תל-תשלומי הורים301312000410

שמירה-תשלומי הורים301312000411

הורי גנים שמירה 

הסעות להעצמה-תשלומי הורים 301312000412

השתתפות ביטוח בריאות301312000419

הורי גנים העצמה 

ילדי חוץ-השתתפות הורים 101311000760

כ"הכנסות הורים סה

שונות +הכנסות פרויקטים101311000450

העברות-משרד החינוך401312000920

(בהעברות כפשר)סייעות-משרד החינוך401312000922

השתתפות משטרה בשמירה401312000990

ט"ניהול עצמי ללא פסיכולוג וקב401312000991

העברות קבט ופסיכולוג 

השתתפות בריאות השן 301312000416

כ"הכנסות אחרות סה

כ הכנסות בית הספר"סה

הכנסות אשכול גנים

תשלומי הורים גן רימון1312200410

תשלומי הורים גן תאנה1312300410

תשלומי הורים גן גפן1312400411

תשלום ילדי חוץחדש

ביטוח- תשלום הורים 0

לשנה לילד ₪ 140אגרת שמירה חדש להוצאות ; 1312200420

השתתפות בקייטנה1313800420

תשלומי הורים צהרון מפעיל1312600420

תשלומי הורים צהרון גנים1312600420

חיטה וזית, תמר: השתתפות באחזקה שלושה גני ילדים1312200421

מרכז כלנית אבחון1317300420

השתתפות משרד החינוך1812300811

השתתפות מועצה באשכול ומרכז העצמה

כ הכנסות אשכול גנים"סה

הכנסות פעילות העצמת הספורט

תקציב חינוך בשרון 8 מתוך 1עמוד 



מ"חינוך בשרון בע

שם כרטיסכרטיססעיף

תמיכת משרד הספורט

תמיכת משרד הספורט לאופניים

צעדת הבנים

טריאתלון ילדים

השתתפות המועצה בהעצמת הספורט בקהילה

כ הכנסות פעילות העצמת הספורט"סה

כ הכנסות חינוך בשרון"סה

הוצאות בית הספר

יעל שכר-מנהלית101742000100

שכר-מילוי מקום 101742000200

א"כ/ליאור שכר-אב בית 101742000210

שכר-קשרי קהילה101742100200

חשמל101742000431

מים101742000432

ביטוח101742000440

מוקד +שמירה

בנקאיות 

אגרת שמירה-פינוי אשפה101742000760

אגרות משפטיות101742000780

צ "ח ויח"קש101742000511

טלפון ואינטרנט 101742000540

דאר ומשלוחים101742000541

הנהלת חשבונות 111742000750

הסעות121742000710

כ"הוצאות תפעול סה

חומרי ניקוי211742100433

עזרה ראשונה211742100450

בטיחות211742100451

ספרים וספריות211742100523

ארוע הצדעה 

ציוד משרדי211742100722

ציוד לחינוך גופני211742100723

ציוד וחומרים לימוד211742100724

צילומים211742100725

חומרי מלאכה211742100726

מערכת מחשוב ותוכנה211742100727

מעבדה חקלאית211742100728

ריהוט211742100729

כ"רכש והצטיידות סה

עבודה קבלנית-גינון 311746100750

ובדק בית,אחזקת מבנים311746100751

אחזקת מדפסות וסורקים311746100752

אחזקת מחשבים311746100753

מחשבים עבודה קבלנית311746100754

אחזקת מזגנים ותנורי חימום311746100755

אחזקת ריהוט311746100756

תקציב חינוך בשרון 8 מתוך 2עמוד 



מ"חינוך בשרון בע

שם כרטיסכרטיססעיף

עבודה קבלנית-שרותי ניקיון311746100759

צמחים וחומרים-גינון311746100780

כ"הוצאות אחזקה סה

שכר- מורים 401813320100

השתלמויות מנהל601828320780

כ"הוצאות כוח אדם סה

העברה-מנהלת חינוך בשרון501817000780

ס"ביטוח תלמידים ביה501817100440

מורה מתווך - סייעים 401813320110

שרותי קבט 

שרותי פסיכולוג 

כ"שרותים נוספים לבית הספר וגנים סה

חגיגות וטכסים601822000780

פעילות תרבות  601824000750

השתלמות מורים-סגל601828000521

ועד מורים -סגל601828000522

קשרי קהילה601828000580

יוזמות חינוך601828000810

הדרכה ותקורות-טניס601828100750

הסעות ספורט601828200710

הדרכה ותקורות- שחיה 601828200750

שכר-חוג העשרה מדריכים601828000100

הדרכה ותקורות- ימיה 601828300750

מוזיקלית-העצמה601828300751

ספורטיבי-ניווט601828310751

ציוד-חוג העשרה מדריכים601828400750

כ"יוזמות בית ספרית סה

גמלאים701999000310

כ"גמלאים סה

2014עלויות הפעלת בית הספר יולי 00

כ הוצאות בית הספר"סה

הוצאות אשכול גנים ומרכז העצמה

י המועצה"משולם ע- שכר שש סייעות 1812200110 , 1812000110

שכר מחלקת משק ואב בית1741000210 ; 1741000110

ביטוח- תשלום הורים 

לשנה לילד ₪ 140אגרת שמירה 

אחזקה כללי אשכול גנים ומרכז העצמה

(טלפון ואינטרנט, כולל חשמל)אחזקת גן רימון 1812300430

(טלפון ואינטרנט, כולל חשמל)אחזקת גן תאנה 1812200430

(טלפון ואינטרנט, כולל חשמל)אחזקת גן גפן 1812400430

(תקציב מועצה)אחזקת אשכול גנים 

(השתתפות שוכרים)אחזקת אשכול גנים 

חומרי יצירה גן רימון1812300470

חומרי יצירה גן תאנה1812200470

חומרי יצירה גן גפן1812400470

מפעיל צהרון1812510750

חוגים צהרון1812510750

תקציב חינוך בשרון 8 מתוך 3עמוד 



מ"חינוך בשרון בע

שם כרטיסכרטיססעיף

קיטנה1813800780

השתתפות הורים- נסיעות 

ן"תגבור ספורט לגני ילדים תל

תגבור ספורט לגני ילדים מועצה

ן"תגבור בעלי חיים תל

ן מוזיקה"תגבור תל

אחזקה מרכז העצמה1817310781

מרכז העצמה- עבודות קבלניות 1817320750

השתתפות בשירותי המועצה- מנהל חינוך 

כ הוצאות אשכול גנים ומרכז העצמה"סה

הוצאות פעילות העצמת הספורט

תמיכת משרד הספורט לאופניים

צעדת הבנים

טריאתלון ילדים

תמיכת המועצה לקידום הספורט

תמיכת המועצה לקידום ספורטאים מצטיינים

(העברה לחינוך בשרון)שכר רכז ספורט 

כ הוצאות אשכול גנים ומרכז העצמה"סה

כ הוצאות חינוך בשרון"סה

תקציב חינוך בשרון 8 מתוך 4עמוד 



2014תקציב 

108,000₪       

1,210,000₪    

15,000₪         

29,000₪         

-₪               

32,000₪         

1,394,000₪    

821,500₪       

142,000₪       

14,000₪         

977,500₪       

12,500₪         

299,000₪       

54,500₪         

10,000₪         

87,500₪         

 

38,000₪         

93,000₪         

594,500₪       

8,000₪           

37,000₪         

-₪               

40,000₪         

373,000₪       

-₪               

458,000₪       

3,424,000₪   

17,365₪         

21,978₪         

18,722₪         

58,000₪         

2,403₪           

9,613₪           

30,000₪         

303,450₪       

118,600₪       

72,036₪         

520,000₪       

420,000₪       

207,964₪       

1,800,131₪   

תקציב חינוך בשרון 8 מתוך 5עמוד 



2014תקציב 

20,000₪         

25,000₪         

8,000₪           

65,000₪         

157,000₪       

275,000₪      

5,499,131₪   

-201,000₪      

-12,000₪        

-136,000₪      

-120,000₪      

-80,000₪        

-80,000₪        

-10,000₪        

-132,500₪      

-2,000₪          

-4,000₪          

-2,000₪          

-7,000₪          

-14,000₪        

-4,500₪          

-35,000₪        

-1,500₪          

-841,500₪      

-10,000₪        

-500₪             

-3,000₪          

-2,000₪          

-12,000₪        

-14,000₪        

-3,500₪          

-18,500₪        

-10,000₪        

-12,500₪        

-12,000₪        

-3,000₪          

-5,000₪          

-106,000₪      

-46,000₪        

-12,000₪        

-2,000₪          

-1,000₪          

-62,000₪        

-2,000₪          

-2,000₪          

תקציב חינוך בשרון 8 מתוך 6עמוד 



2014תקציב 

-175,000₪      

-2,000₪          

-304,000₪      

-985,500₪      

-50,000₪        

-1,035,500₪   

-12,000₪        

-12,500₪        

-253,000₪      

-₪               

-₪               

-277,500₪      

-10,000₪        

-8,000₪          

-6,000₪          

-4,000₪          

-7,000₪          

-37,000₪        

-90,000₪        

-45,000₪        

-120,000₪      

-310,000₪      

-36,000₪        

-24,000₪        

-11,500₪        

-24,000₪        

-732,500₪      

-45,000₪        

-45,000₪        

-82,000₪        

-3,424,000₪ 

-575,000₪      

-264,800₪      

-2,403₪          

-9,613₪          

-10,000₪        

-10,000₪        

-10,000₪        

-10,000₪        

-12,000₪        

-72,036₪        

-12,000₪        

-12,000₪        

-12,000₪        

-212,415₪      

-40,170₪        

תקציב חינוך בשרון 8 מתוך 7עמוד 



2014תקציב 

-40,000₪        

-2,060₪          

-13,665₪        

-12,000₪        

-13,665₪        

-13,665₪        

-15,000₪        

-413,640₪      

-12,000₪        

-1,800,131₪ 

-47,000₪        

-20,000₪        

-115,000₪      

-10,000₪        

-20,000₪        

-63,000₪        

-275,000₪    

-5,499,131₪ 

תקציב חינוך בשרון 8 מתוך 8עמוד 


