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 2,792,000                102,822,000                             100,030,000               ארנונה כללית1110000121

 2,792,000               102,822,000                             100,030,000               ארנונה כללית

   -                             900,000                                     900,000                      הנחות מימון והסדר תשלום1113000660

   -                             10,000,000                               10,000,000                 הנחות ועדה וזכאים1115000690

   -                            10,900,000                               10,900,000                 הנות בארנונה

   -                             800,000                                     800,000                      ל קורסים'שכ-יזרעאל.מפעם ע1116200410

   -                             5,000                                         5,000                           ל רשויות'שכ-יזרעאל.מפעם ע1116200412

   -                             10,000                                       10,000                         הכנסות משרותי מזכירות1116200413

(51,000)                    874,000                                     925,000                      הפנים.מ.השת-יזרעאל.מפעם ע1116200910

   -                             70,000                                       70,000                         אגרת אישורים1121000220

   -                             15,000                                       15,000                         אגרת רשוי עסקים1121000290

(51,000)                   1,774,000                                 1,825,000                   11הכנסות 

   -                             900,000                                     900,000                      מריבית ודיבידנד.הכנ1160000660

   -                            900,000                                     900,000                      הכנסות מימון

(323,000)                 177,000                                     500,000                      מענק כללי1191000911

(200,000)                   -                                               200,000                      פעמי-מענק חד1192000910

   -                             130,000                                     130,000                      חד פעמיים-מענקים מיוחדים1192000912

   -                             140,000                                     140,000                      מענקים מיועדים שונים1196000910

(523,000)                 447,000                                     970,000                      הכנסות ממענקים

 20,000                     480,000                                     460,000                      אגרות החזקת כלי אצירה1212000620

   -                             10,000                                       10,000                         אשפה-מכירת פחי1212000621

   -                             460,000                                     460,000                      אגרת סילוק אשפה1212300220

 315,000                   320,000                                     5,000                           הכנסות ממכירת קרטוני1212300490

   -                             10,000                                       10,000                         הכנסות מפנוי גזם1212300491

(200,000)                 900,000                                     1,100,000                   אגרות פסולת מוצקה1212301220

   -                             42,000                                       42,000                         דמי בדיקת דגים1214200441

   -                             42,000                                       42,000                         דמי בדיקת בשר1214200442

   -                             42,000                                       42,000                         דמי בדיקת עופות1214200443

   -                             400,000                                     400,000                      פיקוח ווטרינרי1214200450

   -                             85,000                                       85,000                         שרות ווטרינרי1214201440

   -                             10,000                                       10,000                         ח'הכנסות ממכירת שבבים לבע1214202440

   -                             225,000                                     225,000                      חיסון כלבים1214300440

   -                             60,000                                       60,000                         אגרת הסגר כלבים1214301440

   -                             85,000                                       85,000                         לכידת כלבים-קנס1214302220

   -                             90,000                                       90,000                         תקבולים משרותי הדברה1215100220

   -                             80,000                                       80,000                         איכות הסביבה.השת-הדברת יתושים1215300990

 135,000                   3,341,000                                 3,206,000                   21הכנסות 

   -                             200,000                                     200,000                      אגרות שמירה בישובים1222001220

   -                             8,000                                         8,000                           ז'פנים למשא.מ1222100911

   -                             18,000                                       18,000                         ביטחון-עיר ללא אלימות1222200491

   -                             10,000                                       10,000                         הכנסות שונות בטחון1227000490

(65,000)                    180,000                                     245,000                      ר'מרכיבי הגמ-בטחון.מ1227000990

(65,000)                   416,000                                     481,000                      22הכנסות 

   -                             130,000                                     130,000                      תקורה ומנהל.ש1231000490

   -                             4,200,000                                  4,200,000                   ע.ב.ו-מועדת בינוי.הכנ1233400290

   -                            4,330,000                                 4,330,000                   23הכנסות 

   -                             90,000                                       90,000                         יהושע.כ-היטל סלילה1242000220

   -                             50,000                                       50,000                         הכנסות בטיחות בדרכים1244500990

   -                            140,000                                     140,000                      24הכנסות 

 100,000                   1,000,000                                  900,000                      הכנסות לחגיגות ופסטיבלים1252000750

 100,000                   1,000,000                                 900,000                      25הכנסות 

   -                             10,000                                       10,000                         הכנסות מעלון מועצה1260000690

   -                             10,000                                       10,000                         ישובים-עיר ללא אלימות1266000491

   -                             200,000                                     200,000                      החטיבה להתישבות-לווי ישובים1266000750
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   -                             300,000                                     300,000                      השתתפות ישובים בליווי ועדים1266005420

   -                             5,000                                         5,000                           הכנסות שונות1269000490

   -                             100,000                                     100,000                      מכירת מכרזים1269000492

   -                             5,000                                         5,000                           הכנסות מארכיון1269000494

   -                            630,000                                     630,000                      26הכנסות 

(180,000)                   -                                               180,000                      השתתפות בניהול עמותת התיירות1271000790

(200,000)                   -                                               200,000                      אגרת ביוב אלון תבור1272000690

(380,000)                   -                                              380,000                      27הכנסות 

 250,000                   1,600,000                                  1,350,000                   אגרת ניקוז1299000710

 250,000                   1,600,000                                 1,350,000                   29הכנסות 

   -                             30,000                                       30,000                         חינוך בלתי פורמאלי בישובים1310000420

   -                             310,000                                     310,000                      שימשית-הכנסות מפונים בחינוך1311000410

   -                             220,000                                     220,000                      כפר יהושע-הכנסות פונים חינוך1311001410

   -                             4,200,000                                  4,200,000                   מ גני ישובים'שכל1312200920

   -                             220,000                                     220,000                      לחם-לגן בית.השת1312202920

   -                             220,000                                     220,000                      הגליל נעמה.גן א.השת1312203920

   -                             220,000                                     220,000                      ל גן היוגב"שכ1312204410

   -                             220,000                                     220,000                      גן היוגב-מ"שכל1312204920

   -                             265,000                                     265,000                      מרחביה.לגן מ.השת1312205920

   -                             220,000                                     220,000                      עדשים-גן תל.השת1312206920

   -                             3,000                                         3,000                           מ גן נהלל תמר'שכל1312207410

   -                             220,000                                     220,000                      גן נהלל תמר.השת1312207920

   -                             220,000                                     220,000                      יעקב.לגן ש.השתת1312209920

   -                             220,000                                     220,000                      שערים-לגן בית.השת1312210920

   -                             3,000                                         3,000                           מ לגן מנשיה זבדה'שכל1312212410

   -                             560,000                                     560,000                      לגן מנשיה זבדה.השת1312212920

   -                             200,000                                     200,000                      סוועאד חמיירה-גן .השת1312213920

   -                             220,000                                     220,000                      השתתפות לגן בלפוריה1312216920

   -                             220,000                                     220,000                      לגן כפר יהשוע.השת1312218920

   -                             220,000                                     220,000                      לגן הושעיה.השת1312219920

   -                             3,000                                         3,000                           ענת-מ גן עדי'שכל1312221410

   -                             220,000                                     220,000                      ענת-לגן עדי.השת1312221920

   -                             220,000                                     220,000                      אלון-לגן תמרת.השת1312224920

(20,000)                      -                                               20,000                         אלה.ג-מ גן רמון'שכל1312225410

   -                             220,000                                     220,000                      אלה.ג-לגן רמון' השתת1312225920

   -                             220,000                                     220,000                      ברק.גן א' השתת1312227920

(45,000)                      -                                               45,000                         מ גני שימשית'שכל1312228410

   -                             440,000                                     440,000                      ל גני שמשית'שכ1312228920

   -                             220,000                                     220,000                      ג'ביל-אלון'לגן.השתת1312239920

(112,000)                   -                                               112,000                      מ גן חנתון'שכל1312241410

   -                             220,000                                     220,000                      לגן חנתון.השתת1312241920

   -                             2,000                                         2,000                           כפר ברוך-מ גן חרוב'שכל1312244410

   -                             220,000                                     220,000                      כפר ברוך-לגן חרוב.השתת1312244920

(800,000)                 850,000                                     1,650,000                   מ גני טרום חובה'שכל1312300410

   -                             220,000                                     220,000                      ברק.א-לגן השלום.השתת1312304920

   -                             35,000                                       35,000                         הכנסות להשתלמויות גיל הרך1312400410

   -                             1,600,000                                  1,600,000                   ת במעונות יום'התמ.מ.השת1312400990

   -                             6,000                                         6,000                           טיפולי מזרע-למידה.מ מ'שכל1312600410

   -                             60,000                                       60,000                         ל צהרון בלפוריה"שכ1312602410

   -                             4,000                                         4,000                           שמשית-מ גן טיפולי רעות'שכל1312603410

   -                             260,000                                     260,000                      גן רעות.השת1312603920

   -                             160,000                                     160,000                      מרחביה.צהרון מ-תשלומי הורים1312604410

   -                             15,000                                       15,000                         למידה מזרע.מ מ'שכל1312607410

 20,000                     20,000                                         -                                צהרון גני חנתון-מ"שכל1312608410
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 15,000                     35,000                                       20,000                         ס ישובים'לבי.השת1313100920

   -                             360,000                                     360,000                      החינוך.מ-הכנסות תוכנית התקשוב1313200920

   -                             550,000                                     550,000                      ס גניגר'לביה.השת1313205920

   -                             45,000                                       45,000                         ס הרדוף'מ ביה'שכל1313206410

   -                             265,000                                     265,000                      חינוך.מ-ס הרדוף'לביה1313206920

   -                             330,000                                     330,000                      אלה.ס ג'לבי,השתת1313207920

   -                             300,000                                     300,000                      ס נהלל'לבי.השת1313208920

   -                             15,000                                       15,000                         ס הושעיה'מ בי'שכל1313209410

   -                             410,000                                     410,000                      ס הושעיה'לבי.השת1313209920

   -                             40,000                                       40,000                         ס כפר יהושע'אגרות תלמידי חוץ בי1313210410

   -                             420,000                                     420,000                      יהושע.ס כ'לבי.השת1313210920

   -                             15,000                                       15,000                         ס שדה יעקב'מ ב"שכל1313211410

   -                             226,000                                     226,000                      החינוך.מ.השת-ס יסודי שדה יעקב"ב1313211920

   -                             151,000                                     151,000                      זבדה.ס מ'מ בי'שכל1313212410

   -                             360,000                                     360,000                      זבדה.ס מ'בי.השת1313212920

   -                             380,000                                     380,000                      ס שגיא'החינוך לבה.מ1313230920

   -                             395,000                                     395,000                      (ניצני-חצב)'אופקים'ס 'לב.השתת1313231920

   -                             440,000                                     440,000                      ס שימשית'לבה.השתת1313232920

   -                             1,155,000                                  1,155,000                   ס קישון'מ בי'שכל1313300410

   -                             1,030,000                                  1,030,000                   ס קישון'לבי.השת1313300920

   -                             690,000                                     690,000                      זבדה.מ מעון מ'שכל1313303410

   -                             905,000                                     905,000                      זבדה.למעון מ.השת1313303920

   -                             100,000                                     100,000                      הורי-ס חיצוני'סייעות צמודות בי1313600490

   -                             670,000                                     670,000                      ס חיצוני'סייעות צמודות בה1313600920

   -                             120,000                                     120,000                      ס עמק המערבי'ל בה'שכ1315701410

   -                             10,720,000                               10,720,000                 ס עמק המערבי'החינוך לבה.ממ1315701920

   -                             260,000                                     260,000                      למ מקיף הרדוף'שכ1315703410

   -                             3,500,000                                  3,500,000                   החינוך מקיף הרדוף.ממ1315703920

 165,000                   165,000                                       -                                ס מרכז אלון"ד ב"שכ1315704920

   -                             200,000                                     200,000                      ס עמקים'הורים בי1315710410

   -                             6,345,000                                  6,345,000                   ס עמקים'חינוך בי. מ1315710920

   -                             458,000                                     458,000                      ל"שכ-מכללת ותיקים1316600410

   -                             20,000                                       20,000                         הגמלאים.מ.השת-מכללת ותיקים1316600990

   -                             100,000                                     100,000                      טיולים-מכללת ותיקים1316601410

   -                             250,000                                     250,000                      בחינוך מוזיקלי.השת1316700920

   -                             20,000                                       20,000                         מנהל תרבות במחול.השתת1316701990

   -                             10,000                                       10,000                         בדיקת בטיחות מוסדות חינוך1317100410

   -                             51,000                                       51,000                         סוכנות ואחרים בשמירה.השת1317100750

   -                             510,000                                     510,000                      מוסדות חינוך בשמירה.השת1317100751

   -                             230,000                                     230,000                      ט ואבטחה'בקב.השת1317100920

   -                             1,080,000                                  1,080,000                   משטרה באבטחה.השת1317100990

   -                             90,000                                       90,000                         הכנסות בגין פסיכולוגים1317300410

   -                             1,620,000                                  1,620,000                   י'בשפ.השת1317300920

   -                             80,000                                       80,000                         תקבולי פונים-מ'שפ1317301440

   -                             108,000                                     108,000                      חינוך.ס מ'לקב.השת1317700920

   -                             1,500,000                                  1,500,000                   משרותי אוטובוסים.הכנ1317800450

   -                             100,000                                     100,000                      ולווי חינוך מיוחד.הסע-הורים.הכ1317800451

   -                             8,500,000                                  8,500,000                   בהסעות תלמידים.השת1317800920

 300,000                   6,200,000                                  5,900,000                   בהסעות חינוך מיוחד.השת1317800921

   -                             445,000                                     445,000                      מיוחד.בלווי הסעות ח.השת1317800922

(60,000)                      -                                               60,000                         הכנסות הורים לתגבור בגרויות1317904410

 50,000                     100,000                                     50,000                         השתתפות מוסדות במילגות1318000790

(487,000)                 65,495,000                               65,982,000                 31הכנסות 

(150,000)                 950,000                                     1,100,000                   הכנסות תרבות כללי1322000420
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   -                             80,000                                       80,000                         חוג לידיעת הארץ.הכנ1322001420

   -                             1,000,000                                  1,000,000                   הכנסות מסל תרבות1322004440

(8,000)                        -                                               8,000                           הכנסות מספריה1323000420

(10,000)                      -                                               10,000                         הכנסות ספריה מארועים1323000421

 191,000                   191,000                                       -                                בספריה.השת1323000920

   -                             6,000                                         6,000                           הכנסות מפינה בעמק1325400420

   -                             150,000                                     150,000                      הכנסות אולם תרבות יפעת1326100650

   -                             1,900,000                                  1,900,000                   לנוער ישובים ומושבים1328200490

   -                             4,000                                         4,000                           נוער-עיר ללא אלימות1328200491

   -                             50,000                                       50,000                         עמותת בני המושבים' השת1328200790

   -                             18,000                                       18,000                         הסתדרות השומר הצעיר' השת1328201790

   -                             1,250,000                                  1,250,000                   הכנסות ממדריך בוגר1328202490

   -                             452,000                                     452,000                      משמוש באולמות ספורט. הכנ1329000420

   -                             35,000                                       35,000                         הכנסות מבריכת שחיה1329205490

   -                             125,000                                     125,000                      משרד המדע- בספורט .השת1329300990

 23,000                     6,211,000                                 6,188,000                   32הכנסות 

   -                             1,360,000                                  1,360,000                   הרווחה.ע עובדי ל'שכ1341000930

   -                             96,000                                       96,000                         מיוחד.א לח'כ1341001930

   -                             30,000                                       30,000                         פעולות ארגוניות1341002930

   -                             8,000                                         8,000                           מאבטחים-בטחון עובדים1341005930

   -                             51,000                                       51,000                         משפחות במצוקה בקהילה1342202930

   -                             40,000                                       40,000                         סיוע למשפחות עם ילדים1342203930

   -                             10,000                                       10,000                         תחנות לטיפול במשפחה1342403930

   -                             3,000                                         3,000                           מרכז טיפולי באלימות1342405930

   -                             195,000                                     195,000                      (מ)היחידה לשרותים טיפוליים.הכנ1342414410

   -                             10,000                                       10,000                         הורים ילדים-יצירת קשר1343500930

   -                             1,000                                         1,000                           מטיפול לילד בקהילה1343501410

(20,000)                    195,000                                     215,000                      טיפול בילד בקהילה1343502930

   -                             8,000                                         8,000                           טיפול בילדים בסיכון1343504930

   -                             10,000                                       10,000                         'טיפול בפגיעות מיניות צד ג1343505410

   -                             60,000                                       60,000                         טיפול בפגיעות מיניות1343505930

   -                             15,000                                       15,000                         טיפול במשפחות אומנה1343506930

   -                             25,000                                       25,000                         'צד ג-אחזקת ילדים בפנימיות1343800410

   -                             757,000                                     757,000                      אחזקת ילדים בפנימיות1343801930

   -                             214,000                                     214,000                      תכנית עם הפנים לקהילה1343802930

   -                             40,000                                       40,000                         ילדים במעונות יום1343901930

   -                             60,000                                       60,000                         אחזקת זקנים במעונות1344300410

   -                             247,000                                     247,000                      אחזקת זקנים במעונות1344301930

   -                             60,000                                       60,000                         מועדונים לזקנים1344401930

   -                             11,000                                       11,000                         טיפול בזקן בקהילה1344402410

   -                             46,000                                       46,000                         טיפול בזקן בקהילה1344402930

   -                             96,000                                       96,000                         שכונה תומכת1344403930

   -                             28,000                                       28,000                         חוק סיעוד-מרכזי ועדות1344404930

   -                             41,000                                       41,000                         שרותים לניצולי שואה1344405930

   -                             225,000                                     225,000                      'צד ג-מסגרות יומיות לזקן1344500410

   -                             900,000                                     900,000                      (יום-סב)מסגרות יומיות לזקן1344500930

   -                             5,000                                         5,000                           במשפחות אומנה למפגר.השת1345101930

   -                             2,000                                         2,000                           'צד ג-סידור מפגרים במוסדות1345102410

   -                             1,200,000                                  1,200,000                   סידור מפגרים במוסדות1345102930

   -                             395,000                                     395,000                      מפגרים במוסד ממשלתי1345103930

   -                             650,000                                     650,000                      החזקת אוטיסטים במסגרת1345104930

   -                             2,000                                         2,000                           'צד ג-טיפול בהורים ובילדים1345105410

   -                             30,000                                       30,000                         טיפול בהורים ובילדים1345105930

   -                             14,000                                       14,000                         'צד ג-מועדונים לילדים1345106410
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   -                             43,000                                       43,000                         מועדונים לילדים1345106930

   -                             40,000                                       40,000                         יום ותעסוקה לבוגרים.מ1345107930

   -                             1,000                                         1,000                           'צד ג-נופשונים וקייטנות1345108410

   -                             7,000                                         7,000                           נופשונים וקייטנות1345108930

   -                             25,000                                       25,000                         'צד ג-מפגרים במעון טיפולי1345200410

   -                             53,000                                       53,000                         מפגרים במעון טיפולי1345202930

   -                             77,000                                       77,000                         ים'למעש.השת1345203930

   -                             15,000                                       15,000                         ש אוטיסטים"מע1345204930

   -                             1,000                                         1,000                           'צד ג-שרותים תומכים למפגר1345301410

   -                             10,000                                       10,000                         שרותים תומכים למפגר1345301930

   -                             15,000                                       15,000                         יום למפגר.הסעות למ1345302930

   -                             11,000                                       11,000                         נופשונים למפגר1345304930

   -                             22,000                                       22,000                         הדרכת עיוור ובני ביתו1346302930

   -                             90,000                                       90,000                         מפעלי שיקום לעיוור1346401930

   -                             1,500,000                                  1,500,000                   לנכים בפנימיות.השת1346500930

   -                             35,000                                       35,000                         יום לילד המוגבל.מס1346601410

   -                             38,000                                       38,000                         יום לילד המוגבל.מס1346601930

   -                             5,000                                         5,000                           תעסוקה מוגנת למוגבל1346602930

   -                             4,000                                         4,000                           נופשונים להבראה1346702930

   -                             30,000                                       30,000                         תעסוקה נתמכת לנכים1346703930

   -                             20,000                                       20,000                         'צד ג-יום שיקומי לנכים.מ1346704410

   -                             150,000                                     150,000                      יום שיקומי לנכים.מ1346704930

   -                             180,000                                     180,000                      יום שיקומי.הסעות למ1346705930

   -                             24,000                                       24,000                         יום שיקומי.ליווי למ1346706930

   -                             18,000                                       18,000                         מרכזי איבחון ושיקום1346801930

   -                             1,000                                         1,000                           שקום נכים בקהילה1346802930

   -                             30,000                                       30,000                         נכים קשים בקהילה1346803930

   -                             4,000                                         4,000                           מועדונים לעיוור1346804930

   -                             2,000                                         2,000                           מניעת סמים-עיר ללא אלימות1347300491

 30,000                     90,000                                       60,000                         הרשות למלחמה בסמים.השתת1347300790

   -                             6,000                                         6,000                           טיפול באלכוגוליסטים1347300930

   -                             11,000                                       11,000                         ן ממשלתי'מפת1347400930

   -                             38,000                                       38,000                         ן מקומי'מפת1347401930

   -                             5,000                                         5,000                           עבודה קהילתית1348201930

   -                             320,000                                     320,000                      במגזר הכפרי.פיתוח ק1348202930

   -                             90,000                                       90,000                         הסעות במועצה אזורית1348203930

   -                             10,000                                       10,000                         הרווחה.מ-התנדבות בקהילה.פעול1348300930

   -                             60,000                                       60,000                         .לקידום נשים השתת.יח1348600790

   -                             3,000                                         3,000                           עולים-ילדים במצוקה1349002930

   -                             20,000                                       20,000                         עולים-עובדי שכונה1349004930

 10,000                     10,244,000                               10,234,000                 34הכנסות 

   -                             100,000                                     100,000                      מוסדות בקליטה.השת1360000710

   -                             5,000                                         5,000                           עולים הארועים.השת1360002490

   -                            105,000                                     105,000                      36הכנסות 

   -                             15,000                                       15,000                         איכות הסביבה-קנסות1379000220

   -                             3,000                                         3,000                           שונות.הכנ-היחידה סביבתית1379001410

   -                             250,000                                     250,000                      הסביבה.א-ביחידה סביבתית.השת1379001990

   -                            268,000                                     268,000                      37הכנסות 

 3,600,000                13,000,000                               9,400,000                   אגרת מים1413100220

   -                             120,000                                     120,000                      היטל שיקום מנשיה זבדה1413100221

   -                             900,000                                     900,000                      החזר מקרנות מים למימון עבודות1413100590

 3,600,000               14,020,000                               10,420,000                 הכנסות משק המים

   -                             135,000                                     135,000                      ד בבנין המועצה'משכ1438000640

   -                            135,000                                     135,000                      43הכנסות 
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   -                             6,700,000                                  6,700,000                   אגרת ביוב1472000220

   -                             20,000                                       20,000                         חיבור ביוב לתושבים1472000420

   -                             1,500,000                                  1,500,000                   החזר מקרנות ביוב למימון עבודות ביוב1472000590

   -                            8,220,000                                 8,220,000                   ביוב-47הכנסות 

 310,000                   5,306,000                                  4,996,000                   החזר הלוואות ביוב1479000590

 310,000                   5,306,000                                 4,996,000                   בהכנסות לכסוי הלוואות ביוב

 310,000                   13,526,000                               13,216,000                 כ הכנסותמשק הביוב"סה
232,590,000                 238,304,000                               5,714,000                

01.07.2012:נערך 


