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עיריית אילת
מינהל כספים
אגף תקציבים

תקציב שנת 2021
סכומים באלפי ש"ח

 תקציב 2020  תקציב 2021
תקבולים

ארנונה
260,000290,875ארנונה כללית

15,50015,500ארנונה פיגורים
15,5000שיפוי ארנונה

291,000306,375ארנונה סה"כ
עצמיות

2,9403,805עצמיות חינוך
643680 עצמיות רווחה 

4,6006,100אגרות רשיונות בניה וקנסות חריגה
1,3001,900הקצאת חופים

8001,300מימון הוצאות משפטיות
350350מימון היטל השבחה

500500מימון הלוואת בעלים לעין נטפים
4,3453,397מימון פרעון מלוות ביוב

5,5504,500מימון פרעון מלוות פיתוח
13,00014,743רשות חניה

13,75218,282עצמיות אחרות
47,78055,557עצמיות סה"כ

הכנסות ממשרדי ממשלה
130,090126,525תקבולים ממשרד החינוך
43,32039,478תקבולים ממשרד הרווחה

5,0005,000מענק כללי לאיזון
2,4002,400מענק לצמצום פערים

530480מענקים מיועדים
7,6809,186תקבולים ממשלתיים אחרים

189,020183,068הכנסות ממשרדי ממשלה סה"כ
תקבולים אחרים

3,0000 תקבולים אחרים 
3,0000תקבולים אחרים סה"כ

הנחות ופטורים
30,00025,500הנחות ופטורים

3,5003,800הנחות מימון בארנונה
33,50029,300הנחות ופטורים סה"כ

564,300574,300תקבולים סה"כ



  

עיריית אילת
מינהל כספים
אגף תקציבים

תקציב שנת 2021
סכומים באלפי ש"ח

תקציב 2020  תקציב 2021
תשלומים

כח אדם
77,65080,967 שכר כללי

48,30047,519 שכר חינוך
47,00047,623 שכר מורים
13,50013,892 שכר רווחה

2,0001,000 פיצויים
31,00030,000 שכר גמלאים
2,0002,600 רווחת העובד

221,450223,600כח אדם סה"כ
פעולות

138,987154,218 פעולות כלליות
83,20085,752 פעולות חינוך
52,50047,476 פעולות רווחה

8,0009,000 תמיכות
282,687296,447פעולות סה"כ

פרעון מלוות
9,92811,182  פרעון מלוות אחרות

4,3453,398  פרעון מלוות מים וביוב
5,5506,573  פרעון מלוות פיתוח

19,82321,153פרעון מלוות סה"כ
הוצאות מימון

3,8403,800  הוצאות מימון  בנקים
3,5003,800  הוצאות מימון תשלום מראש ארנונה

7,3407,600הוצאות מימון סה"כ
חד פעמי ושונות

3,0000  העברות והוצאות חד פעמי
3,0000חד פעמי ושונות סה"כ

הנחות  ופטורים
30,00025,500  הנחות בארנונה

30,00025,500הנחות  ופטורים סה"כ
564,300574,300תשלומים סה"כ

-                     סה "כ עודף\גרעון                       -
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עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

חשבון  תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  

תקבולים
מיסים ומענקים

ארנונה
259,900,000290,875,000ארנונה כללית1111000100
-4,000,000ארנונה משרדי ממשלה1111000102
-15,500,000ארנונה כללית - שיפוי קורונה1111000103
-3,900,000-תשלום ארנונה מנהלת משותפת1111000128
15,300,00015,000,000ארנונה פיגורים1111100100
200,000500,000ארנונה מתביעות משפטיות1111240100
-120,000דמי ניהול מנהלת משותפת - אילות1157000654

291,120,000306,375,000סה"כ ארנונה 
ארנונה - הנחות ופטורים

3,500,0003,800,000הנחות מימון למשלמים1113000100
29,500,00025,000,000הנחות ופטורים עפ"י חוק1115000100
500,000500,000הנחות עפ"י ועדה והסכם1116000100

33,500,00029,300,000סה"כ ארנונה - הנחות ופטורים 
אגרות שונות

400,000600,000אישור תושב1121000290
10,00010,000מודעות על לוחות ופרסום עלונים1124000290
5,0005,000מודעות על לוחות-גביה1124000291
450,000750,000שלטי חוצות-גביה1124400291
300,000350,000שלטי חוצות-פיגורים-מגביה1124400292
200,000100,000תקבול בגין הוצ משפטיות1129000491
1,365,0001,815,000סה"כ אגרות שונות 

שילוט
1,500,0002,500,000אגרת רשיונות שלטים-גביה1122000220
1,000,000900,000אגרת שילוט פיגורים-גביה1122000221
500,0001,500,000הכנסות מזיכיון שילוט1122000675

3,000,0004,900,000סה"כ שילוט 
מימון פרעון מלוות
500,000500,000רבית מימון-ה.בעלים לנטפים1160000812
4,345,0003,397,000מימון פרעון מלוות ביוב1160000815
5,550,0004,500,000מימון פרע"מ פיתוח1161000812

10,395,0008,397,000סה"כ מימון פרעון מלוות 
מענקי משרד הפנים

5,000,0005,000,000מענק איזון ממשרד הפנים1191000910
500,000420,000מענקים מיוחדים1192100910
10,00030,000מענק שיפוי פנסיה צוברת1192400910
20,00030,000מענק שיפוי קופת גמל1192600910
2,400,0002,400,000מ.פנים-קרן לצמצום פערים1196000910

7,930,0007,880,000סה"כ מענקי משרד הפנים 
347,310,000358,667,000סה"כ מיסים ומענקים



חשבון     תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

שירותי ניקיון
שירותי ניקיון

2,0002,000אגרת פינוי אשפה-גביה1212300220
40,00040,000פנוי אשפה1212300291
15,00036,000משרד הבטחון-פנוי אשפה1212300970
200,000285,000ניקיון מרכזים-גביה1212500491
257,000363,000סה"כ שירותי ניקיון 

257,000363,000סה"כ שירותי ניקיון
תברואה

פיקוח תברואי
260,000250,000אגרת רשיון עסק1213000290
2,0002,000אגרת רוכלות1213000291
135,000135,000אגרת רשיון עסק-קנסות-גביה1213000491

397,000387,000סה"כ פיקוח תברואי 
שירות וטרינרי

450,000450,000דמי בדיקת בשר-מרכז השלטון1214200491
10,00010,000דמי בדיקת בשר-עצמי1214200492
250,000250,000משרד החלקלאות-סירוס ועיקור חתו1214200996
350,000350,000דמי חסון והסגר כלבים1214300490

1,060,0001,060,000סה"כ שירות וטרינרי 
תברואה מונעת

60,00055,000הכנסות מהדברה1215200490
60,00055,000סה"כ תברואה מונעת 

1,517,0001,502,000סה"כ תברואה
נכסים ציבוריים
תכנון ובניה

70,00075,000מהנדס העיר-עבור שרותים1231000490
350,000350,000היטל השבחה/שמאות1232000810
800,0001,300,000מימון הוצ.משפטיות מקרן פיתוח1232000813
4,000,0005,500,000אגרת רשיונות בניה-מגביה1233000220
600,000600,000קנסות חריגות בניה-גביה1233200491

5,820,0007,825,000סה"כ תכנון ובניה 
שימור רחובות

400,000750,000שימור רחובות-אגרות-גביה1242000220
500,000750,000שימור רחובות פיגורים-גביה1242000221

900,0001,500,000סה"כ שימור רחובות 
תחזוקת כבישים

-100,000משרד התחבורה - צביעת כבישים1242200990
-100,000סה"כ תחזוקת כבישים 



חשבון       תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון 

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

תאורת רחובות
150,000150,000שימוש בחשמל1243000490
400,000420,000דמי שימוש-אנרגיה סולרית1243000650

550,000570,000סה"כ תאורת רחובות 
7,370,0009,895,000סה"כ נכסים ציבוריים
שירותים מקומיים

חגיגות ואירועים
30,000150,000חגיגות וטכסים-מכירת כרטיסים1252000490
50,000100,000דמי שימוש דוכנים1252000650
-750,000משרד התרבות והספורט - אירועים1252000920
-120,000קול קורא שוק איכרים - משרד החקלאות1252000960
5,0005,000משרד הביטחון1252000970

955,000255,000סה"כ חגיגות ואירועים 
שירותים שונים

1,5001,500מידע לציבור1262000490
1,300,0001,300,000הכנסות שונות-תרבות הדיור1264100490
10,00010,000הכנסות שונות1269000490
400,000550,000גביה -עורכי דין1269000491
200,000250,000גביה-החזר הוצ` אכיפה מינהלית1269000492
100,000100,000יחידת מכרזים1269000493

2,011,5002,211,500סה"כ שירותים שונים 
פסטיבלים

100,00097,000דמי שימוש-מרינה1271000650
490,000-פסטיבל קאמרי - עצמיות1271000741
100,000-ג`אז חורף-מפעל הפיס1271000743
200,000-ג`אז חורף משרד התיירות1271000990
190,000-קאמרי-משרד התיירות1271000991
170,000-ג`אז קייץ-משרד התיירות1271000993
450,000-ג`אז קייץ-מ.המדע התרבות והספו1271000995
350,000-קאמרי-מ. המדע התרבות והספורט1271000997
-400,000ג`אז קייץ-מ.המדע התרבות והספו1271540995

500,0002,047,000סה"כ פסטיבלים 
סיירת תיירות

8,0008,000סיירת תיירות-השתתפות מוסדות1271250791
8,0008,000סה"כ סיירת תיירות 
מגרש 40 - דוכנים
650,000700,000דמי שימוש-רוכלים מגרש 127125165040
30,00010,000שימוש מחשמל-מגרש 127125165140

680,000710,000סה"כ מגרש 40 - דוכנים 
הקצאת חופים

1,300,0001,900,000הקצאת חופים-גבייה1271260670
1,300,0001,900,000סה"כ הקצאת חופים 



חשבון       תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון 

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

פיקוח ושיטור עירוני
5,0005,000פיקוח עירוני-קנסות-גבייה1281000490
300,000230,000ברירת כנס-אכיפה1281000497
300,000300,000השתתפות בשכר שיטור עירוני1281000996

605,000535,000סה"כ פיקוח ושיטור עירוני 
6,059,5007,666,500סה"כ שירותים מקומיים

פיתוח הכלכלה והתיירות
פעולות תיירות

-200,000גראנד פונדו - משרד הספורט1271580921
-200,000מרתון מדברי - משרד הספורט1271580922

-400,000סה"כ פעולות תיירות 
-400,000סה"כ פיתוח הכלכלה והתיירות

אגף לפיתוח כלכלי ויזמות
היחידה לפיתוח יזמות

84,00084,000הכנסות קידום עסקים1272600420
75,00050,000הכנסות פארק חקלאות1272600430
250,000-משרד החקלאות1272600960
-150,000נגב גליל - כנס עסקים1272600990
-212,000נגב גליל - האב1272600991
-200,000משרד הכלכלה תפעול הבית לעסקים1272600992

721,000384,000סה"כ היחידה לפיתוח יזמות 
721,000384,000סה"כ אגף לפיתוח כלכלי ויזמות



חשבון       תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון 

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

חינוך
חינוך

5,000,0002,300,000תקבולים למיון1311000920
5,000,0002,300,000סה"כ חינוך 

מוגנות ברשת
260,000260,000מוגנות ברשת - הכנסות פיס1310001740

260,000260,000סה"כ מוגנות ברשת 
5,260,0002,560,000סה"כ חינוך

חינוך קדם יסודי
גני ילדים חובה

-34,800שכ"ד-גנ"י חובה1312200640
5,700,0005,700,000עוזרות גננות חובה1312200920
430,000400,000ה.נלוות חינוך מיוחד1312200923
44,00030,000גני חובה-חומרים1312200928
147,000115,000גנ"י ט.חובה 3 -גביה1312300413
147,000120,000גנ"י ט.חובה 4 -גביה1312300414
180,000125,000גנ"י חובה 5 -גביה1312300415
10,000-א.חינוך גנ"י-ש.קודמות-גביה1312300419

6,682,8006,500,000סה"כ גני ילדים חובה 
גני ילדים טרום חובה

4,500,0004,600,000סייעות גנ"י טרום חובה1312300920
14,000,00014,500,000שכ"ל גנ"י טרום חובה1312300921
83,00083,000מעגן 1312300923360

18,583,00019,183,000סה"כ גני ילדים טרום חובה 
מועדוניות

900,000880,000מועדוניות משפחתיות1312500920
900,000880,000סה"כ מועדוניות 

26,165,80026,563,000סה"כ חינוך קדם יסודי
חינוך יסודי

הנהלת בתי ספר יסודיים
110,000110,000פרוייקט שחיה-עצמיות1313200424
4,500,0004,000,000יסודי-מזכירות/שרתים/סייעות1313200920
19,000-שכ"ד ותמריצים-יסודי1313200921
225,000225,000מודל ישובי ופותחים עתיד 1313200923360
180,000250,000צינון-יסודי1313200926

5,015,0004,604,000סה"כ הנהלת בתי ספר יסודיים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

בית ספר אלמוג
228,000230,000יסודי-ניהול עצמי1313200929
150,000230,000אלמוג-מזכירות/שרתים/סייעות1313201920
7,00011,000אלמוג-סל תלמיד עולה1313201922
7,3008,000אלמוג-דמי שכפול1313201927
11,87012,700אלמוג-חמרים1313201928
357,000355,000אלמוג-ניהול עצמי א-ו1313201929

761,170846,700סה"כ בית ספר אלמוג 
בית ספר אופיר

294,000290,000אופיר-מזכירות/שרתים/סייעות1313202920
16,50011,000אופיר-סל תלמיד עולה1313202922
7,8007,700אופיר-דמי שכפול1313202927
11,99012,000אופיר-חמרים1313202928
355,000330,000אופיר-ניהול עצמי א-ו1313202929

685,290650,700סה"כ בית ספר אופיר 
בית ספר הרי אילת

387,000381,000הרי אילת-מזכירות/שרתים/סייעות1313203920
1,1001,000הרי אילת-סל תלמיד עולה1313203922
9,8009,500הרי אילת-דמי שכפול1313203927
16,20015,700הרי אילת-חמרים1313203928
496,000460,000הרי אילת-ניהול עצמי א-ו1313203929

910,100867,200סה"כ בית ספר הרי אילת 
בית ספר יעלים

220,000164,000יעלים-מזכירות/שרתים/סייעות1313204920
1,9003,000יעלים-סל תלמיד עולה1313204922
8,8008,900יעלים-דמי שכפול1313204927
14,50014,600יעלים-חמרים1313204928
440,000430,000יעלים-ניהול עצמי א-ו1313204929

685,200620,500סה"כ בית ספר יעלים 
בית ספר עציון גבר

2,27030,000עציון-מזכירות/שרתים/סייעות1313205920
-1,000עציון-סל תלמיד עולה1313205922
8,7509,300עציון-דמי שכפול1313205927
15,38016,400עציון-חמרים1313205928
492,000515,000עציון-ניהול עצמי א-ו1313205929

519,400570,700סה"כ בית ספר עציון גבר 
בית ספר גלים

236,000229,000גלים-מזכירות/שרתים/סייעות1313206920
11,05011,100גלים-דמי שכפול1313206927
18,39018,600גלים-חמרים1313206928
567,000570,000גלים-ניהול עצמי א-ו1313206929

832,440828,700סה"כ בית ספר גלים 



חשבון     תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

בית ספר ימין הרצוג
212,000204,000הרצוג-מזכירות/שרתים/סייעות1313207920
1,000-הרצוג-סל תלמיד עולה1313207922
8,2908,600הרצוג-דמי שכפול1313207927
13,90014,300הרצוג-חמרים1313207928
408,000400,000הרצוג-ניהול עצמי א-ו1313207929

642,190627,900סה"כ בית ספר ימין הרצוג 
בית ספר מצפה ים
2,2702,200מצפה ים-מזכירות/שרתים/סייעות1313208920
6002,000מצפה ים-סל תלמיד עולה1313208922
9,3008,800מצפה ים-דמי שכפול1313208927
16,36015,500מצפה ים-חמרים1313208928
530,000480,000מצפה ים-ניהול עצמי א-ו1313208929

558,530508,500סה"כ בית ספר מצפה ים 
בית ספר צאלים

226,000219,000צאלים-מזכירות/שרתים/סייעות1313209920
5,0005,000צאלים-סל תלמיד עולה1313209922
100,000-ה.נלוות חינוך מיוחד1313209923
7,7807,700צאלים-דמי שכפול1313209927
12,93012,800צאלים-חמרים1313209928
420,000460,000צאלים-ניהול עצמי א-ו1313209929

671,710804,500סה"כ בית ספר צאלים 
בית ספר חב"ד

66,00063,000חב"ד-מזכירות/שרתים/סיעות1313210920
4,6704,100חב"ד-דמי שכפול1313210927
8,2107,200חב"ד-חמרים1313210928
263,000220,000חב"ד-ניהול עצמי א-ו1313210929

341,880294,300סה"כ בית ספר חב"ד 
בית ספר היובל

537,000500,000היובל-מזכירות/שרתים/סיעות1313211920
5002,000היובל-סל תלמיד עולה1313211922
100,000100,000ה. נלוות חינוך מיוחד1313211923
9,6809,100היובל-דמי שכפול1313211927
15,50014,600היובל-חמרים1313211928
487,000446,000היובל-ניהול עצמי א-ו1313211929

1,149,6801,071,700סה"כ בית ספר היובל 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

בית ספר ים סוף
96,00095,000סוף ים-מזכירת/שרתים/סייעות1313213920
1,0002,000סוף ים-סל תלמיד עולה1313213922
10,90010,700סוף ים-דמי שכפול1313213927
19,22018,800סוף ים-חמרים1313213928
616,000560,000סוף ים-ניהול עצמי1313213929

743,120686,500סה"כ בית ספר ים סוף 
חינוך מיוחד - מתי"א

150,000140,000חינוך מיוחד מתי"א1313300920
22,00022,000מתי"א-שכפול1313300927

172,000162,000סה"כ חינוך מיוחד - מתי"א 
13,687,71013,143,900סה"כ חינוך יסודי
חינוך על יסודי

מצויינות
150,000250,000השתתפות הורים-מצטיינים1313400410
125,000-השתתפות הורים-מוכשרים1313400411
45,00050,000מצטיינים משרד החינוך1313400920
4,0004,000מצטיינים-מלגות משרד החינוך1313400921
10,000-מצוינות באומנות1313410410
100,000-מצוינות באומנות1313410920
66,00090,000השתתפות הורים-פרחי מדע1313420410
300,000630,000פיתוח הנגב והגליל-מיצוינגב1313500791
60,000100,000השתתפות הורים-מיל"ת1313600410

625,0001,359,000סה"כ מצויינות 
תחבורה

90,000106,000תחבורה-בטיחות לחינוכית פעילות1313900990
60,00080,000תחבורה-בטיחות חינוכית-שכר1313900991

150,000186,000סה"כ תחבורה 
בית ספר אורים

2,400,0002,200,000אורים-מזכירות/שרתים/סייעות1314500920
500,000500,000ה. נלוות חינוך מיוחד1314500923
8,8408,800אורים-דמי שכפול1314500927
4,1804,000אורים-חומרים1314500928

2,913,0202,712,800סה"כ בית ספר אורים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

ישיבה תיכונית ואולפנה
3,500,0003,170,000השתתפות ישיבה תיכונית1315200920
350,000350,000ישיבה-תמריצים ומודרכות1315200921
1,867,0001,688,000עוז לתמורה1315200923
3,3202,700ישיבה תיכונית-דמי שכפול1315200927
5,9504,800ישיבה תיכונית-חומרים1315200928
243,000211,000חט"ב אולפנא/ישיבה1315300920
1,047,000992,000חט"ע אולפנא מזכירים/שרתים/סיעו1315480920
30,00025,000שכ"ד ותמריצים-חט"ע אולפנא1315480921
742,000748,000עוז לתמורה1315480923
3,0002,980דמי שכפול/עולים-חט"ע אולפנא1315480927
6,6506,500חומרי לימוד-חט"ע אולפנא1315480928

7,797,9207,200,980סה"כ ישיבה תיכונית ואולפנה 
חטיבות ביניים

1,544,0001,485,000חט"ב גולד מזכירית/שרתים/סייעות1315610920
1,490,0001,320,000חט"ב בגין מזכירית/שרתים/סייעות1315630920
1,612,0001,490,000חט"ב רבין מזכירית/שרתים/סייעות1315640920

4,646,0004,295,000סה"כ חטיבות ביניים 
הנהלת בתי ספר על יסודיים

250,000250,000הכנסות משכירות1315700640
3,500,0003,300,000על יסודי1315700920
2,500,0002,500,000על יסודי-שכ"ל/שכ"ד/תמריצים1315700921
30,000100,000הקצבות מיועדות1315700923
130,000250,000צינון-על יסודי1315700926

6,410,0006,400,000סה"כ הנהלת בתי ספר על יסודיים 
בית ספר גולדווטר
11,500,00011,500,000גולד-מזכירים/שרתים/סייעות1315710920
100,000150,000גולד-שכ"ד ותמריצים1315710921
14,00020,000גולד-סל תלמיד עולה1315710922
5,400,0005,414,000עוז לתמורה1315710923
1,220,000599,760השאלת מורים - גולדווטר1315710924
24,30024,000גולד-דמי שכפול1315710927
51,60052,000גולד-חומרים1315710928

18,309,90017,759,760סה"כ בית ספר גולדווטר 
בית ספר בגין

11,000,00011,600,000בגין-מזכירים/שרתים/סייעות1315730920
80,000250,000בגין-שכ"ד ותמריצים1315730921
19,00015,000בגין-סל תלמיד עולה1315730922
5,440,0005,700,000עוז לתמורה1315730923
1,052,8501,169,000השאלת מורים - בגין1315730924
24,30023,800בגין-דמי שכפול1315730927
51,40049,990בגין-חומרים1315730928



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

סה"כ בית ספר בגין נוך על יסודיבולים 17,667,55018,807,790תקחי
אשכול פיס

480,000480,000פייס-מזכירים/שרתים/סייעות1315733920
480,000480,000סה"כ אשכול פיס 

בית ספר רבין
12,000,00012,000,000רבין-מזכירים/שרתים/סייעות1315740920
120,000210,000רבין-שכ"ד ותמריצים1315740921
24,00022,000רבין-סל תלמיד עולה1315740922
5,300,0005,300,000עוז לתמורה1315740923
1,800,0001,063,000השאלת מורים - רבין1315740924
26,40025,500רבין-דמי שכפול1315740927
55,80054,200רבין-חומרי לימוד1315740928

19,326,20018,674,700סה"כ בית ספר רבין 
ברנקו וייס

19,00019,000ביטחון פנים-ברנקו וייס1315750994
19,00019,000סה"כ ברנקו וייס 

78,344,59077,895,030סה"כ חינוך על יסודי
שונות - חינוך

בי"ס ימי
200,000150,000בי"ס ימי מזכירות/שרתים1314780920

200,000150,000סה"כ בי"ס ימי 
מרכז צעירים

-3,000מרכז צעירים - מכירת כרטיסים1320000429
3,0005,000עצמיות-חברה ותרבות1320000490
9,00015,000עצמיות - סדנאות והכשרות1320000491
110,000-ביטוח לאומי תעסוקת מוגבלים1320000740
115,000-מפעל הפיס פלוס (מ צעירים)1320000742
293,000-פיתוח הנגב והגליל-מרכז צעירים1320000791
150,000-המשרד לשוויון חברתי1320000792
65,000-לימודי מבוגרים1320000925
90,00090,000השתתפות משרד הבטחון1320000970
-100,000פיתוח הנגב והגליל1320000990
205,000843,000סה"כ מרכז צעירים 
עיר ללא אלימות

680,000150,000בטחון פנים-מינהלה עיר ללא אלימ1321000995
297,500-בטחון פנים-פרוייקט חינוך1321100995
204,000-בטחון פנים- פרוייקטרווחה1321200995
460,700-בטחון פנים-פרוייקט מתנ"ס1321300995
96,520-בטחון פנים-פרוייק טכנולוגיה1321400995
80,750-בטחון פנים- הכשרות ופרסום1321500995

680,0001,289,470סה"כ עיר ללא אלימות 
1,085,0002,282,470סה"כ שונות - חינוך



חשבון      תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

שירותים נוספים
אגרת חוץ

160,200160,000אגרת חוץ1316800790
160,200160,000סה"כ אגרת חוץ 

קצין ביטחון
15,00020,000השתתפות מוסדות1317100790
40,000-הכנסות שונות1317100920
150,00090,000קצין ביטחון1317100921
1,800,0001,800,000הכנסות שמירה-משטרה1317100990

1,965,0001,950,000סה"כ קצין ביטחון 
מרכז מורים

25,00020,000מרכז מורים-משרד החינוך1317200920
25,00020,000סה"כ מרכז מורים 

תחנה פסיכולוגית
10,000-השתתפות מוסדות ילדים בסיכון1317300791
2,500,0002,500,000שרות פסיכולוגי1317300920
440,000270,000פסיכולוגים שכ"ד ותמריצים1317300921
60,00080,000הקצבות מיועדות1317300923
74,00074,000הדרכת פסיכולוגים1317300924

3,074,0002,934,000סה"כ תחנה פסיכולוגית 
תכנית 360

36047,20047,200דלת פתוחה1317310923
47,20047,200סה"כ תכנית 360 
ביטוח תלמידים

370,000380,000בטוח מתלמידים1317500420
370,000380,000סה"כ ביטוח תלמידים 

שיקום שכונות
500,000650,000רווחה חינוכית1317600920
168,000168,000בטחון פנים מדריכי מניעה1317600996
65,50065,500שקום שכונות-משרד החינוך1317610921
41,20041,200מש הבריאות-שקום שכונות1317610940
220,000380,000אומץ-משרד החינוך1317620921
44,80044,800משרד השיכון-תנופה1317640980

1,039,5001,349,500סה"כ שיקום שכונות 
קב"ס \ טיפול בפרט

450,000330,000קצין ביקור סדיר-משרד החינוך1317700920
28,00035,000קצין ביקור סדיר-תמריצים1317700921
46,00046,000פעילות צרכים מיוחדים 1317700923360

524,000411,000סה"כ קב"ס \ טיפול בפרט 



חשבון       תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון 

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

הסעות תלמידים
1,000,000950,000הסעת דרום1317800920
1,300,0001,300,000ליווי הסעות1317800921

2,300,0002,250,000סה"כ הסעות תלמידים 
קרן קרב

350,000-קרן קרב-גני ילדים1317942420
950,000950,000קרן קרב-בתי ספר1317943420

950,0001,300,000סה"כ קרן קרב 
חינוך מבוגרים

-30,000חינוך מבוגרים-הקצבות מיועדות1318100925
-30,000סה"כ חינוך מבוגרים 

10,484,90010,801,700סה"כ שירותים נוספים
תרבות, נוער וספורט

תיאטרון
300,000-רשות לפיתוח נגב-תאטראות1322000790

300,000-סה"כ תיאטרון 
השתתפויות

500,000800,000ניצנים גנ"י - צהרון1324000920
30,00030,000חינוך-תמריץ+מקור+שכ"ד1324000921
530,000830,000סה"כ השתתפויות 

מכון מאיר
80,00080,000מכון מאיר1327100920

80,00080,000סה"כ מכון מאיר 
הפעלת נוער

500,000500,000מש החינוך-מוקדי הפעלת נוער1328200920
500,000500,000סה"כ הפעלת נוער 

ספורט
10,00025,000הכנסות עצמיות-מגרשי ספורט1329200491
20,00050,000דמי שימוש-בריכה עירונית1329200650
100,000250,000הכנסות עצמיות-אולמות-יסודי1329450491
-15,000הכנסות עצמיות-ספורט1329500491
250,000-משרד המדע התרבות והספורט1329500995
1,250,000-ארועים בינלאומיים -משרד התרבות וספור1329510999

145,0001,825,000סה"כ ספורט 
השתתפות מוסדות

180,000180,000השתתפות מוסדות-פרוייקט בריאות1335500790
180,000180,000סה"כ השתתפות מוסדות 

1,435,0003,715,000סה"כ תרבות, נוער וספורט



חשבון      תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

בריאות
שונות

-154,000בריאות מפעל הפיס1335100740
-154,000סה"כ שונות 

-154,000סה"כ בריאות
רווחה

הנהלת האגף
20,00020,000עבור הוצאות אירגוניות1341000931
6,300,0005,650,000עבור שכר עובדי לשכות1341300930
100,000100,500עבור שכר חינוך מיוחד1341300931
-100,000שכר עובדי לשכות-עולים1341300932
-2,250,000הכנסות בגין החלטת ממשלה 13418009302020
-787,500מרכזי תעסוקה-מרכז הזדמנויות 1345501930
-150,000מרכז אילת לא עוצרת במוגבלות ביטוח לאומי1345502730
9,707,5005,770,500סה"כ הנהלת האגף 

בית חוסן
37,00037,500עבור שכר-שיקום האסיר1341300990
1,500-הכנסות עצמיות1347300490
20,00042,000בדיקות למשתמשי סמים1347300932
73,000202,000סמים-טיפול בקהילה1347300934
-25,000התמכרויות-טיפול חוץ ביתי1347300936

155,000283,000סה"כ בית חוסן 
טיפול במשפחה

183,000228,000מרכז עוצמה מורחב1342000935
1,0002,000צרכים מיוחדים1342210490
400,000400,000צרכים מיוחדים1342210930
70,00070,000השתתפות מוסדות-ברנקו וייס1342300790
52,000130,000דרי רחוב1342300930
40,000-הדרכת משפחות צעירות1342400930
32,00032,000טיפול משפחתי-עצמיות טיפול1342600490
3,000-טיפול משפחתי-עצמיות קורס1342600491
86,00062,000טיפול משפחתי1342600930
200,000240,000מרכז טיפולי באלימות1342800930

1,024,0001,207,000סה"כ טיפול במשפחה 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

טיפול בילד
2,0002,000שרות לילד בקהילה-עצמיות1343500490
90,00090,000מועדוניות1343500492
750,000800,000פעולות קהילתיות לילד1343500930
283,000400,000מועדונית1343500932
5,00010,500טיפול בילדים בסיכון-משרד1343500933
100,000100,000הכנסות מינהל תוכנית לאומית1343500934
67,00090,000תוכנית לאומית ילד ונוער1343500935
30,00011,000תוכנית לאומית נוער וצעירים1343500936
63,000185,000תוכנית לאומית פרט ומשפחה1343500937
23,00032,000תוכנית לאומית "אם לאם"1343500938
10,000-תוכנית לאומית עבודה קהילתית1343530934
558,000350,000תוכנית לטיפול בזנות1343550930
80,00082,500מרכז סיוע לתקיפה מינית1343550931
90,00080,000אחזקת ילדים בפנימיות-עצמיות1343800490
9,015,0009,987,000אחזקת ילדים בפנימיות1343800930
2,785,0002,641,000ילדים מעון יום1343900930

13,941,00014,871,000סה"כ טיפול בילד 
שרות לזקן

-22,900פיס מושלם - הגיל הרך1343500740
50,00050,000אחזקת זקנים במעונות-עצמיות1344300490
840,000884,000אחזקת זקנים במעונות1344300930
30,00030,000עזרה בניהול משק בית1344400491
10,00010,000ארוחות חמות לזקנים1344400492
16,00016,000מסגרות יומיות לזקן-עצמיות1344400494
-215,000פיס מושלם פלוס - אזרחים ותיקים1344400740
74,000-השתתפות מוסדות-האזרחים ותיקים1344400790
55,00012,000השתתפות מוסדות-שיויון חברתי1344400791
150,000250,000צרכים מיוחדים לזקן1344400930
450,000450,000מסגרות יומיות לזקן1344400931
250,000193,000שכונה תומכת1344400936

2,088,9001,969,000סה"כ שרות לזקן 



חשבון      תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

מש"ה
36,00039,000מפגרים במוסדות-עצמיות1345100490
3,750,0003,750,000סדור מפגרים במוסדות1345100930
550,000618,000מפגרים במוסדות ממשלתיים1345100931
1,780,0001,339,000אחזקת אוטיסטים במסגרות1345100933
170,000320,000אחזקת אוטיסטים בקהילה1345100934
14,000-מפגרים במעון אמוני1345200930
130,000130,000מעון יום טיפולי-ניצן1345210490
2,700,0002,400,000מפגרים במעון טפולי1345210930
233,000200,000שרותים תומכים למפגר1345300930
100,00055,000מועדונים למפגר1345300931
35,000-הארכת יום גן לילדים סיעודיים1345300932

9,449,0008,900,000סה"כ מש"ה 
נכים ועוורים

180,000160,000מעש קהילתי1345400930
142,500186,000מרכז למשפחה1345500930
787,500-מרכזי תעסוקה1345500931
39,000-שיקום העיוור בקהילה1346300931
70,00061,000עוורים במוסד1346300934
15,0001,000הדרכת העיוור ובני ביתו1346300935
76,000-מועדון חברתי לעיווריים1346300936
2,863,6002,450,000אחזקת נכים בפנימיות1346500931
52,00081,000נכים במשפחות אמנה1346500932
580,000300,000תעסוקה מוגנת למוגבל1346600930
26,00026,000טיפול בנכים בקהילה1346700491
472,500395,000שיקום נכים בקהילה1346700930
472,500245,000נכים קשים בקהילה1346700931
-54,000מועדון שיקומי לאוטיסטים1346800934
4,928,1004,807,500סה"כ נכים ועוורים 

אור שלום
-124,000פיס מושלם - צרכים מיוחדים1345500740

-124,000סה"כ אור שלום 



חשבון       תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון 

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

נוער וצעירים
-97,000פיס מושלם - נוער בסיכון1347100740
150,000353,000טפול בחבורת רחוב1347100930
148,000184,000טפול נערה במצוקה1347100931
113,000140,000שהות מקלט לנערות1347100934
73,00080,000מרכז לנפגעי תקיפה מינית-בוגרים1347100935
750,000708,000מית"ר תעסוקה1347100936
140,00033,000יתד ניצוץ וסל גמיש1347100937
157,500157,500דירת מעבר לצעירות 1347100938
350,000300,000מקלט נשים מוכות1347200935
1,978,5001,955,500סה"כ נוער וצעירים 

עבודה, קהילה והתנדבות
5,00012,000מוסדות פעולות התנדבות1348300790
10,000-כ"א פעולות התנדבות1348300930
36,00035,000פעולות התנדבות1348300931

41,00057,000סה"כ עבודה, קהילה והתנדבות 
טיפול בעולים

71,00071,000עובדי שכונה-עולים1349000931
470,000174,000ילדים בפנימיות-עולים1349000932
102,000-מעונות יום עולים1349000934
2,000-טפול בזקנים עולים1349000935
22,00025,000צרכים מיוחדים לעולים1349000937
563,000374,000סה"כ טיפול בעולים 

44,000,00040,194,500סה"כ רווחה
שונות - משרדי ממשלה

משרד הבריאות
210,000210,000מפעל הפיס - אורח חיים בריא1355000740
240,000240,000משרד הבריאות1355000940

450,000450,000סה"כ משרד הבריאות 
משרד הקליטה

180,000160,000משרד הקליטה1369000950
405,000600,000משרד הקליטה-קליטה הונגרית1369200950

585,000760,000סה"כ משרד הקליטה 
איכות הסביבה

210,000210,000מועצה אזורית חבל אילות1379000791
1,800,0001,800,000חברת מיחזור1379000792
300,000200,000המשרד לאיכות הסביבה1379000990

2,310,0002,210,000סה"כ איכות הסביבה 
3,345,0003,420,000סה"כ שונות - משרדי ממשלה



חשבון       תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון 

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

מפעלים
שכ"ד - דיור

3,5003,600שכ"ד - דיור1432000640
-200,000הכנסות GIS - חכא ועין נטפים1438500690
203,5003,600סה"כ שכ"ד - דיור 

רשות החניה
500,000550,000רשות החניה-תווים1443000490
50,00050,000רשות החניה- פיגורים1443000493
150,000200,000רשות החניה-כרטיסים1443000495
350,000500,000רשות החניה-פיקוח1443000496
400,000586,000ר.חניה סלופארק1443000497
2,300,0002,300,300ר.חניה-דוחות מילגם1443100491
1,100,0001,420,000ר.חניה-פיגורים מילגם1443100492
1,450,0001,600,000ר.חניה-בנק הדאר מילגם1443100493
1,200,0001,530,000ר.חניה-מדחנים מילגם1443100494
5,423,0005,930,000ר.חניה מלגם פנגו1443100497
42,00042,000רשות החנייה-החזר הוצאות1443100499
35,00035,000שכ"ד משרדי רשות החנייה1443100640
13,000,00014,743,300סה"כ רשות החניה 

13,203,50014,746,900סה"כ מפעלים
ריבית, הלוואות והחזרים

ריבית והחזרים
500,000500,000החזרים ש.ק. פעולות1513000510

500,000500,000סה"כ ריבית והחזרים 
500,000500,000סה"כ ריבית, הלוואות והחזרים

תקבולים אחרים
תקבולים אחרים

-3,000,000הכ' בלתי צפויות קורונה1594000990
-3,000,000סה"כ תקבולים אחרים 

-3,000,000סה"כ תקבולים אחרים
564,300,000574,300,000תקבולים סה"כ

564,300,000574,300,000סכום כולל



 
 

לשכת גזבר 
 

 
 
 
 

פירוט תקציב
הוצאות

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

לשכת גזבר 
 

 
 
 
 

פרק 6 
הנהלה כללית 

פעולות 
 
 
 
 
 



   

עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   חשבון
פעולות הנהלה כללית

מנהל כללי
לשכת ראש העיר
165,900168,200שכר דירה1611110410
24,93028,700כיבוד וארוח1611110511
39,89042,900אש"ל ונסיעות1611110512
8,4808,600רכישת מתנות לאירועים1611110514
19,62019,900אירוח מחוץ למשרד1611110515
4,7304,800ספרות מקצועית ועתונות1611110522
8,8705,000דלק ושמן1611110531
390400רכב: תיקונים1611110532
32,34032,800שכירות רכב-לשכת ראש העיר1611110535
80,00050,600רכבים בליסינג1611110536
6,8006,900הוצאות טלפון1611110541
5,9206,000מכשירי קשר1611110543
16,66016,900הוצאות משרדיות1611110560
6,6106,700מיכון ועבוד נתונים1611110570
2,8602,900הובלות והסעות1611110710
6,9007,000הוצאות אחרות1611110780
24,45024,800רכישת ציוד יסודי1611110930

455,350433,100סה"כ לשכת ראש העיר 
לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

91,80093,100שכר דירה1611120410
7,7907,900כיבוד וארוח1611120511
9,3709,500אש"ל ונסיעות1611120512
2,8602,900רכישת מתנות1611120514
2,8602,900דמי חבר בארגונים1611120523
2,3702,400שכירות רכב-לשכת סגנים1611120535
39,0500ליסינג1611120536
8,9709,100הוצאות טלפון1611120541
12,23012,400מכשירי קשר1611120543
3,7503,800הוצאות משרדיות1611120560
6,6106,700מכון ועבוד נתונים1611120570
980990הוצאות אחרות1611120780
9,5609,700רכישת ציוד יסודי1611120930

198,200161,390סה"כ לשכת סגן ומ"מ ראש העיר 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

לשכת סגנים
2,3702,400כיבוד וארוח1611130511
1,8701,900אש"ל ונסיעות1611130512
1,3801,400רכישת מתנות1611130514
26,52011,900דלק ושמן1611130531
470480השכרת רכב-לשכת סגנים1611130535
46,32049,700רכבים בליסינג1611130536
4,7304,800מכשירי קשר1611130543
1,8701,900הוצאות משרדיות1611130560
1,8701,900מכון ועבוד נתונים1611130570
980990הוצאות אחרות1611130780
14,69014,900חד-פעמי1611130930
103,07092,270סה"כ לשכת סגנים 

מעמד האשה
500500דמי חבר-מעמד האישה1611200523
2,0002,000הוצאות פרסום1611200550
35,00039,700הדרכה/הסברה לקידום מעמד האישה1611200750
12,00011,900הדרכה/הסברה למניעת תקיפה מינית1611200755
40,00069,500ארועי מעמד האישה1611200780
10,00014,900יוזמות בנושא מעמד האישה1611200980
99,500138,500סה"כ מעמד האשה 

מועצת העיר
24,65039,700הוצאות שונות-מועצת העיר1611300780
24,65039,700סה"כ מועצת העיר 

מבקר העירייה
940950אש"ל ונסיעות1612000512
2,8602,900ספרות מקצועית ועתונות1612000522
1,3801,400דמי חבר בארגונים1612000523
1,7701,800הוצאות טלפון1612000541
4,9305,000מכשירי קשר1612000543
1,8701,900הוצאות משרדיות1612000560
1,8701,900מיכון ועבוד נתונים1612000570
490500הובלות והסעות1612000710
251,200254,800עבודות קבלניות-מבקר העירייה1612000750
9,7609,900רכישת ציוד יסודי1612000930

277,070281,050סה"כ מבקר העירייה 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   חשבון   

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

לשכת מנכ"ל
94,76096,100שכר דירה1613000410
1,3801,400כיבוד ואירוח1613000511
3,2503,300אש"ל ונסיעות1613000512
1,8701,900אירוח מחוץ למשרד1613000515
3,7503,800ספרות מקצועית ועתונות1613000522
1,4801,500דמי חבר בארגונים1613000523
9,86019,500דלק ושמן-מנכ"ל1613000531
390300רכב: תיקונים1613000532
90,000101,300רכבים בליסינג1613000536
5,6205,700הוצאות טלפון1613000541
4,93021,900מכשירי קשר1613000543
2,9603,500הוצאות משרדיות1613000560
3,7503,800מיכון ועיבוד נתונים1613000570
04,900הובלות והסעות1613000710
8,0908,200רכישת ציוד יסודי1613000930
7,89015,900חד-פעמי1613000980
239,980293,000סה"כ לשכת מנכ"ל 
מזכירות העירייה
32,54033,000שכר דירה1613100410
470480ספרות מקצועית ועתונות1613100522
3,7503,800מכשירי קשר1613100543
1,8701,900הוצאות משרדיות1613100560
1,3801,400מיכון ועיבוד נתונים1613100570
9,7609,900רכישת ציוד יסודי1613100930

49,77050,480סה"כ מזכירות העירייה 
דוברות

43,39043,800שכר דירה1614000410
1,9702,000אש"ל ונסיעות1614000512
4901,500ספרות מקצועית ועתונות1614000522
3,94014,900דלק ושמן1614000531
200200רכב:תיקונים1614000532
39,59039,700רכבים בליסינג1614000536
5,9204,500הוצאות טלפון1614000541
1,4801,500מכשירי קשר1614000543
350,000546,000הוצאות פרסום1614000550
980990מיכון ועבוד נתונים1614000570
39,44049,700עבודות קבלניות-יחסי ציבור1614000750
349,0000הוצאות חד-פעמיות1614000980

836,400704,790סה"כ דוברות 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

משאבי אנוש
99,690101,100שכר דירה1615000410
290,900328,000ביטוח חבות מעבידים1615000441
560570כיבוד ואירוח1615000511
4,4404,500אש"ל ונסיעות1615000512
2,1702,200ספרות מקצועית ועתונות1615000522
780790דמי חבר בארגונים1615000523
2,96025,800דלק ושמן-משאבי אנוש1615000531
390500תיקונים-משאבי אנוש1615000532
470480שכירות רכב-משאבי אנוש1615000535
39,59077,900רכבים בליסינג1615000536
11,24011,400הוצאות טלפון1615000541
5,9206,000מכשירי קשר1615000543
19,94043,100הוצאות פרסום1615000550
5,5205,600הוצאות משרדיות1615000560
34,90049,700מיכון ועיבוד נתונים1615000570
2,9903,000אוטומציה-אוגדן תנאי שרות1615000571
149,60049,700עבודות קבלניות-כח אדם1615000750
4,9305,000מיון עובדים-עבודה קבלנית1615000755
4,93018,900רכישת ציוד יסודי1615000930
1,9709,900הוצאות חד-פעמיות1615000980
683,890744,140סה"כ משאבי אנוש 

הדרכה והשתלמויות
12,82013,000שכר דירה1616000410
150,000377,000הדרכה1616000520
150,000297,900השתלמויות-הדרכות1616000521
440,800447,000דמי חבר-קידום מקצועי1616000523
117,500119,200דמי חבר-גימלאים קידום מקצועי1616000524
98,510109,200דמי חבר לקידום מקצועי-חברת כ"א1616000527
1,3801,400מכשירי קשר1616000543
940950הוצאות משרדיות1616000560
470480מכון ועבוד נתונים1616000570
1,4801,500רכישת ציוד יסודי1616000930

973,9001,367,630סה"כ הדרכה והשתלמויות 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   חשבון   

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

לשכה משפטית
84,90086,100שכר דירה1617000410
9,7609,900ביטוח אחריות מקצועית1617000441
2,9603,000אש"ל ונסיעות1617000512
19,62019,900ספרות מקצועית ועתונות1617000522
20,0004,000דמי חבר בארגונים1617000523
1,4801,500שכירות רכב-לשכה משפטית1617000535
5,6205,700הוצאות טלפון1617000541
5,0009,100מכשירי קשר1617000543
5,9206,000הוצאות משרדיות1617000560
3,9404,000מיכון ועיבוד נתונים1617000570
9,7609,900רכישת ציוד יסודי1617000930
24,45024,800אגרות משפטיות/הוצאות1617100581
1,282,0001,986,000עבודה קבלנית לשכה משפטית1617100754
40,00099,300שכ"ט-פס"ד1617200754

1,515,4102,269,200סה"כ לשכה משפטית 
5,457,1906,575,250סה"כ מנהל כללי

מנהל כספים
לשכת גזבר

118,300131,100שכר דירה1621100410
2,9603,000ביטוח כספים ודברי אומנות1621100441
1,0801,100כיבוד וארוח1621100511
5,00014,300אש"ל ונסיעות1621100512
9902,400ארוח מחוץ למשרד1621100515
4,7304,800ספרות מקצועית ועתונות1621100522
1,5801,400דמי חבר בארגונים1621100523
3900רכב: תיקונים1621100532
3,2504,800שכירות רכב-לשכת גזבר1621100535
039,700רכבים בליסינג1621100536
12,82011,000הוצאות טלפון1621100541
4,93022,900מכשירי קשר1621100543
0950הוצאות פרסום1621100550
4,9304,800הוצאות משרדיות1621100560
4,7304,800מכון ועבוד נתונים1621100570
02,400הובלות והסעות1621100710
47,03047,700עבודות קבלניות1621100750
250,0000ליווי ובקרה יישום החלטת ממשלה1621100781
9,86019,500רכישת ציוד יסודי1621100930
3,3503,400חד פעמי1621100980
475,930320,050סה"כ לשכת גזבר 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תקציבים
4,93017,000שכר דירה1621200410
0950אש"ל ונסיעות1621200512
2,96011,900דלק ושמן1621200531
3900רכב: תיקונים1621200532
39,00039,700ליסינג1621200536
4904,300מכשירי קשר1621200543
0480הוצאות משרדיות1621200560
0480מיכון ועבוד נתונים1621200570
9,9700הוצאות אחרות1621200780
4,9907,800רכישת ציוד יסודי1621200930

62,73082,610סה"כ תקציבים 
הנהלת חשבונות
226,060231,500שכר דירה1621300410
58,77059,600דמי ניהול הנה"ח1621300420
7,7907,900הוצאות טלפון1621300541
9,7609,900הוצאות משרדיות1621300560
7,7907,900מכון ועבוד נתונים1621300570
246,5000אוטומציה הנהלת חשבונות1621300571
1,9702,000חומרים1621300720
2,350,0002,135,000עבודה קבלנית-הנהלת חשבונות1621300750
2,9603,000שמירה1621300753
29,38029,800רכישת ציוד יסודי1621300930

2,940,9802,486,600סה"כ הנהלת חשבונות 
אגף שכר

41,91042,500שכר דירה1621500410
990480אשל ונסיעות1621500512
10,85011,400ספרות מקצועית ועתונות1621500522
5,6205,700מכשירי קשר1621500543
9,7609,900הוצאות משרדיות1621500560
201,200202,100אוטומציה-שכר1621500571
601,000844,000ילכ"א-עמלת שכר1621500577
30,0000הוצאות אחרות1621500780
2,99016,800רכישת ציוד1621500930

904,3201,132,880סה"כ אגף שכר 
מכרזים

6,4106,500שכר דירה1622000410
490950מכשירי קשר1622000543
28,60033,400הוצאות פרסום1622000550
7901,400הוצאות משרדיות1622000560
2,4706,700מיכון ועבוד נתונים1622000570
9904,900ציוד יסודי1622000930

39,75053,850סה"כ מכרזים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

יחידת הגביה
512,000458,000שכ"ד משרדים ומחסנים1623000410
147,900157,300דמי ניהול-הכנסות1623000420
1,3801,400עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1623000421
980990חומרים-אחזקת מבנים1623000422
980990אש"ל ונסיעות1623000512
940950ספרות מקצועית ועתונות1623000522
470480שכירות רכב-מח` הגבייה1623000535
19,72014,400הוצאות טלפון1623000541
269,200238,300דאר ומשלוחים1623000542
13,11013,300מכשירי קשר1623000543
98,610109,200הוצאות משרדיות1623000560
14,9609,500מיכון ועיבוד נתונים1623000570
882,000894,000אוטומציה - גביה1623000573
9,86095,300אוטומציה-עיקולי בנק1623000575
98,610149,000אגרות משפטיות1623000581
1,4801,500דלק ושמן-גבייה1623000731
1,770500רכב - תיקונים1623000732
8,8708,900רישוי וביטוח1623000733
0248,300עבודה קבלנית-הנהלת חשבונות1623000751
49,300119,200עבודות קבלניות-סקר נכסים1623000752
57,19088,500שמירה ע"י קבלן1623000753
590,000794,000הוצאות משפטיות1623000754
4,93049,700שכ"ט המלצה למחיקה1623000755
49,30049,700רכישת ציוד יסודי1623000930
49,30099,300הוצאות חד פעמיות1623000980
9909,700צו מיסים1623000981
2,883,8503,612,410סה"כ יחידת הגביה 

ועדת ערר
7,89016,700שכ"ד-ועדת ערר1623300410
3,7503,800מכשירי קשר1623300543
990950הוצאות משרדיות1623300560
0970הובלות והסעות1623300710
4,9304,900עבודות קבלניות-ועדת ערר1623300755

17,56027,320סה"כ ועדת ערר 
תושב אילת

940950מיכון ועיבוד נתונים1623500570
24,93039,900חומרים1623500720
69,8000עבודות קבלניות-תושב אילת1623500750
95,67040,850סה"כ תושב אילת 

7,420,7907,756,570סה"כ מנהל כספים



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

הוצאות מימון
עמלות

1,100,0001,100,000עמלות1631000610
400,000390,000עמלת הקצאת אשראי1632000623
10,00010,000עמלות ורבית אגח משותף1632000624

1,510,0001,500,000סה"כ עמלות 
ריביות

1,000,0001,000,000רבית על משיכות יתר1632000620
400,000620,000רבית דביבדנד וז"קצ1632000621
30,00030,000ריבית לפ.מ בפיגור1632000622
200,00050,000רבית לביטוח לאומי ומס הכנסה1632000640
550,000550,000רבית לספקים1632000650
150,00050,000רבית למוסדות שכר1632000651

2,330,0002,300,000סה"כ ריביות 
הנחת מימון בארנונה

3,500,0003,800,000הנחות מימון למשלמים מראש1632000680
3,500,0003,800,000סה"כ הנחת מימון בארנונה 

7,340,0007,600,000סה"כ הוצאות מימון
פרעון מלוות

ביוב
3,934,0000פ.מלוות ביוב - קרן 16490006911.15
411,0000פ.מלוות ביוב - ריבית 16490006921.15
03,063,000פ.מלוות ביוב-(מסילוק)-קרן1649000694
0335,000פ.מלוות ביוב(מסילוק)-ריבית1649000695

4,345,0003,398,000סה"כ ביוב 
כיסוי גרעון

7,925,0008,663,000פ.מלוות כ.גרעון - קרן1649100691
1,803,0002,023,000פ.מלוות כ.גרעון - רבית1649100692
200,000190,000פ.מלוות כ.גרעון - הצמדה1649100693

9,928,00010,876,000סה"כ כיסוי גרעון 
פיתוח

4,617,0005,127,000פ.מלוות לפתוח - קרן1649200691
843,0001,356,000פ.מלוות לפתוח - רבית1649200692
90,00090,000פ.מלוות לפתוח - הצמדה1649200693

5,550,0006,573,000סה"כ פיתוח 
אג"ח

0259,100פ.מלוות אג"ח - קרן1649410691
027,000פ.מלוות אג"ח - רבית1649410692
020,000פ.מלוות אג"ח - הצמדה1649410693

0306,100סה"כ אג"ח 
19,823,00021,153,100סה"כ פרעון מלוות

40,040,98043,084,920פעולות הנהלה כללית סה"כ
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עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון
שירותים מקומיים

תברואה
נקיון רחובות

6,300,0006,455,000עבודות קבלניות-ניקיון בעיר1712200750
29,38029,800עבודות קבלניות-בדיקת זכויות1712200755
6,329,3806,484,800סה"כ נקיון רחובות 

פינוי אשפה
1,9702,000עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1712300421
29,38029,800אירוח וכיבוד1712300511
1,9702,000אש"ל ונסיעות1712300512
2,96011,900דלק ושמן1712300531
0300רכב:תיקונים1712300532
980990שכירות רכב-תברואה1712300535
43,88040,200רכבים בליסינג1712300536
32,34032,800מכשירי קשר1712300543
5,9206,000הוצאות משרדיות1712300560
1,3801,400מיכון ועיבוד נתונים1712300570
980990הובלות והסעות1712300710
39,15039,700חומרים1712300720
400,000661,000דלק ושמן-פינוי אשפה1712300731
700,000495,000רכב - תיקונים1712300732
210,600191,000רישוי וביטוח1712300733
15,19014,300איתור רכבים1712300734
1,0005,000שכירות רכב1712300735
80,00083,800רכבים בליסינג1712300736
80,00089,400כלים וציוד1712300740
3,623,0003,674,000עבודות קבלניות1712300750
029,800פינוי פסולת יבשה1712300751
9,000,00010,923,000הטמנה באתר נימרה1712300752
1,600,0001,688,000פינוי טמוני קרקע1712300753
115,000119,200פינוי אשפה שדה רמון1712300754
550,000596,000ריסוק גזם1712300758
0297,900שטיפת מכולות1712300759
14,69014,900הוצאות אחרות1712300780
19,72039,700רכישת ציוד יסודי1712300930
100,000149,000הוצאות חד פעמיות1712300980
16,670,11019,239,080סה"כ פינוי אשפה 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תחנת מעבר
9,7609,900חומרים1712310720
9,7609,900כלים וציוד1712310740
1,840,0001,986,000עבודות קבלניות1712310750
340,000348,000עבודות קבלניות-תפעול תחנת מעבר1712310751
200,000497,000אחזקת תחנת מעבר1712310752
32,15032,600חשמל לפעולות1712310771
14,69014,900הוצאות אחרות1712310780
2,446,3602,898,300סה"כ תחנת מעבר 

ניקיון מרכז תיירות
4,6304,700חשמל1712500431
279,100283,000עב.קבלניות-ניקיון מרכז תיירות1712500750

283,730287,700סה"כ ניקיון מרכז תיירות 
רישוי עסקים

490500עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1713000421
490500כיבוד ואירוח1713000511
980990אש"ל ונסיעות1713000512
490500ספרות מקצועית ועתונות1713000522
490500דמי חבר בארגונים1713000523
980990שכירות רכב-רישוי עסקים1713000535
11,73011,900הוצאות טלפון1713000541
14,10014,300מכשירי קשר1713000543
5,9206,000הוצאות משרדיות1713000560
14,69014,900מיכון ועיבוד נתונים1713000570
980990הוצאות משפטיות1713000581
1,9702,000חומרים1713000720
3,9405,000דלק ושמן-רישוי עסקים1713000731
7,05014,900רכב תיקונים-רישוי עסקים1713000732
5,7206,200רישוי וביטוח-רישוי עסקים1713000733
490600איתורן-רישוי עסקים1713000734
14,69014,900כלים וציוד1713000740
29,58099,300עבודות קבלניות1713000750
2,1702,200שמירה על ידי קבלן1713000753
4,9305,000הוצאות שונות1713000780
14,69014,900רכישת ציוד יסודי1713000930
136,570217,070סה"כ רישוי עסקים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

שירות וטרינרי
3,9404,000עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1714200421
980990חומרים-אחזקת מבנים1714200422
27,61028,000מים1714200432
990990כיבוד וארוח1714200511
2,9603,000אש"ל ונסיעות1714200512
780790דמי חבר בארגונים1714200523
0500דלק ושמן-וטרינר1714200531
990990שכירות רכב-וטרינר1714200535
7,8907,700הוצאות טלפון1714200541
4,93024,800מכשירי קשר1714200543
990990הוצאות פרסום1714200550
1,4803,000הוצאות משרדיות1714200560
03,200מיכון ועיבוד נתונים1714200570
11,83011,900אוטומציה-מערכת וטרינריה1714200571
59,16084,400חומרים1714200720
5,9206,500דלק ושמן-וטרינר1714200731
300200רכב - תיקונים1714200732
49060איתור רכבים1714200734
43,77044,700רכבים בליסינג1714200736
9,7609,900כלים וציוד1714200740
600,000745,000עבודות קבלניות-טיפול בכלביה1714200750
50,00049,700טיפול בבעלי חיים1714200751
450,000447,000עבודות קבלניות-סירוס ועיקור1714200752
2,9603,000שמירה1714200753
60,00029,800הוצאות אחרות1714200780
14,69014,900רכישת ציוד יסודי1714200930
024,800חד-פעמי1714200980

1,362,4201,550,810סה"כ שירות וטרינרי 
תברואה מונעת

550560חשמל1715200431
100100מים-מחסן הדברה1715200432
1,9702,000הוצאות פרסום1715200550
34,31034,800חומרים1715200720
2,9600דלק ושמן1715200731
29,38029,800כלים וציוד1715200740
310,000318,000עבודות קבלניות-הדברה1715200750
5,0005,000עב.קבלניות-טיפול בתעלת הנקוז1715200751
2,1002,100שמירה ע"י קבלן1715200753
42,00042,000עבודות קבלניות-בדיקות מים1715200755
780790הוצאות אחרות1715200780

429,150435,150סה"כ תברואה מונעת 
27,657,72031,112,910סה"כ תברואה



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

שמירה ובטחון
משל"ט

1,000480הוצאות משרדיות-משל"ט1721100560
1,0001,500חומרים1721100720
3,0003,500עבודות קבלניות-משל"ט1721100750
260,000397,000כ"א זמני-משל"ט1721100797
14,69014,900רכישת ציוד יסודי-משל1721100930

279,690417,380סה"כ משל"ט 
הנהלת משמר אזרחי

1,9702,000עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1722000421
150150חומרים-אחזקת מבנים1722000422
1,9702,000אירוח וכיבוד1722000511
940950מיכון ועבוד נתונים1722000570
10,0009,900חומרים-יחידת חילוץ1722000720
3,0008,500רכב - תיקונים רכב חילוץ1722000732
37,4503,500הוצאות אחרות1722000780

55,48027,000סה"כ הנהלת משמר אזרחי 
שיטור קהילתי דקל

190190חומרים-אחזקת מבנים-דקל1722200422
8,2808,400חשמל-שיטור קהילתי דקל1722200431
440450מים-שיטור קהילתי דקל1722200432
6,8006,900קבלני נקיון-דקל שיטור קהילת1722200751

15,71015,940סה"כ שיטור קהילתי דקל 
שיטור קהילתי איזידור

38,46039,000שכר דירה-שיטור קהילתי איזידור1722300410
190190חומרים-אחזקת מבנים1722300422
5,5205,600חשמל-שיטור קהילתי איזידור1722300431
5,3205,400קבלני נקיון-איזידור שיטור קהיל1722300751

49,49050,190סה"כ שיטור קהילתי איזידור 
שיטר קהילתי שחמון

4,90025,000שכר דירה-שיטור קהילתי שחמון1722400410
240190חומרים-אחזקת מבנים שיטור שחמון1722400422
1,3801,400חשמל-שיטור קהילתי שחמון1722400431
2,9603,000קבלני נקיון-שחמון שיטור קהילת1722400751

9,48029,590סה"כ שיטר קהילתי שחמון 
אבטחת אנשי ציבור

9,7609,900אבטחת אנשי ציבור1722800753
9,7609,900סה"כ אבטחת אנשי ציבור 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   חשבון   

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

הג"א\ מקלטים ציבוריים
45,00046,900שכר דירה-מחסן הג"א1723000410
100,0000חומרים-אחזקת מבנים1723000422
150,000102,600חשמל - מקלטים הג"א1723000431
8,7808,900מכשירי קשר1723000543
17,0000הוצאות פרסום1723000550
14,69014,900חומרים1723000720
1,0005,000דלק ושמן-הג"א1723000731
5003,000רכב - תיקונים הג"א1723000732
3,5006,000רישוי וביטוח-הג"א1723000733
1,4801,500איתור רכבים-הג"א1723000734
10,0000ביטוח מרכיבי התגוננות1723000744
10,0009,900עבודות קבלניות-הג"א1723000750
2,0002,000שמירה ע"י קבלן1723000753
399,000370,000הג"א ארצי1723000811
60,00049,700רכישת ציוד יסודי1723000930
30,00049,700הוצאות חד פעמיות הג"א1723000980

852,950670,100סה"כ הג"א\ מקלטים ציבוריים 
כבאות והצלה

560570דמי חכירה1724000411
560570סה"כ כבאות והצלה 

בטיחות וגהות
470480אשל ונסיעות1725000512
940950מכשירי קשר1725000543
470480הוצאות משרדיות1725000560
470480מיכון ועבוד נתונים1725000570
1,4801,500רכישת ציוד יסודי1725000930

3,8303,890סה"כ בטיחות וגהות 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

מל"ח \ פס"ח
46,25046,900שכר דירה-מחסן מל"ח ופס"ח1726000410
14,10014,300דמי ניהול מחסן1726000420
490500עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1726000421
1,1801,200אירוח וכיבוד1726000511
4,9305,000אש"ל ונסיעות1726000512
940950דמי חבר1726000523
7,8909,900דלק ושמן-מל"ח ופס"ח1726000531
390300רכב:תיקונים1726000532
1,9702,000שכירות רכב-מל"ח פס"ח1726000535
43,88041,700רכבים בליסינג1726000536
6,4106,500מכשירי קשר1726000543
1,9702,000הוצאות משרדיות1726000560
1,4801,500מיכון ועבוד נתונים1726000570
2,9603,000חומרים1726000720
4,93029,800דלק ושמן-מל"ח ופס"ח1726000731
4,9304,000רכב:תיקונים1726000732
10,06012,300רישוי וביטוח1726000733
1,4801,200איתור רכבים1726000734
039,700ליסינג1726000736
2,8602,900שמירה1726000753
4,9305,000הוצאות אחרות1726000780
10,75010,900רכישת ציוד יסודי1726000930
174,780241,550סה"כ מל"ח \ פס"ח 

פעולות חירום
4,9305,000הוצאות לשעת חרום1729000980

4,9305,000סה"כ פעולות חירום 
1,456,6601,471,110סה"כ שמירה ובטחון



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תכנון ובניין העיר
לשכת מהנדס

1,097,000993,000שכר דירה1731000410
265,200268,100דמי ניהול הנדסה1731000420
1,9702,000עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1731000421
990990חומרים-אחזקת מבנים1731000422
4,9305,000אירוח וכיבוד1731000511
19,72039,700אש"ל ונסיעות1731000512
99,720198,600הדרכה1731000520
9,7609,900ספרות מקצועית ועתונות1731000522
2,9603,000דמי חבר בארגונים1731000523
31,55064,300דלק ושמן-מהנדס העיר1731000531
1,5801,400רכב תיקונים1731000532
52,85053,600שכירות רכב-מהנדס העיר1731000535
247,300170,400רכבים בליסינג1731000536
24,65021,800הוצאות טלפון1731000541
05,000דואר ושליחויות1731000542
3,4507,900מכשירי קשר1731000543
14,69014,900הוצאות מישרדיות1731000560
6,9007,000מיכון ועבוד נתונים1731000570
1,9702,000הובלות והסעות1731000710
2,9603,000כלים וציוד1731000740
39,890150,000עבודות קבלניות1731000750
9,7609,900הוצאות אחרות1731000780
5,9206,000לינות המרצים1731000785
9,7609,900רכישת ציוד יסודי1731000930
29,58099,300רכישת ציוד-מחשוב1731000931
49,860297,900הוצאות חד פעמיות1731000980

2,034,9202,444,590סה"כ לשכת מהנדס 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תכנון העיר
980990אש"ל ונסיעות1732000512
980990ספרות מקצועית ועתונות1732000522
20,00016,900הוצאות טלפון1732000541
10,00016,900מכשירי קשר1732000543
14,96014,900הוצאות פירסום1732000550
2,9902,500הוצאות מישרדיות1732000560
14,9602,500מיכון ועיבוד נתונים1732000570
490500כלים וציוד1732000740
049,700עבודות קבלניות-תוכנית מתאר1732000750
54,84079,400שמירה1732000753
340,000397,000שמאות1732000921
149,600295,000יעוץ ותכנון1732000950
250,000248,300נקוז והגנה נגד שטפונות1732000956
199,400248,300יועץ הנדסי1732000957
98,610149,000הוצאות היטל השבחה1732000981
98,610149,000עדכון אגרות והיטלים לבניה1732000983

1,256,4201,671,880סה"כ תכנון העיר 
הנדסה אזרחית

9,7609,900מכשירי קשר1732100543
1,9702,000הוצאות משרדיות1732100560
2,4702,500מיכון ועבוד נתונים1732100570

14,20014,400סה"כ הנדסה אזרחית 
מיפוי גאוגרפי

99,720100,000מערכת מידע גאוגרפי1732300950
0150,000עידכון מיפוי1732300951
99,720250,000סה"כ מיפוי גאוגרפי 

רישוי בניה
14,69014,900הוצאות טלפון1733000541
4,9902,500מיכון ועבוד נתונים1733100570
100,000198,600עבודות קבלניות-רישוי הבניה1733100750
40,0000פעולות תוכנית עבודה1733100751

159,680216,000סה"כ רישוי בניה 
פיקוח על הבניה

400990אש"ל ונסיעות1733200512
10,0009,900מכשירי קשר1733200543
3,0003,000מיכון ועיבוד נתונים1733200570
1,000990אגרות משפטיות-פיקוח1733200581
60,37099,300רכבים תפעוליים1733200736
100,0009,900עבודות קבלניות-פיקוח על הבנייה1733200750

174,770124,080סה"כ פיקוח על הבניה 
מבנים מסוכנים

149,600149,000עבודות קבלניות-מבנים מסוכנים1733300750
149,600149,000סה"כ מבנים מסוכנים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

ועדה מקומית
1,000990כיבוד וארוח1733400511
1,9902,000שכירות רכב-ועדה מקומית1733400535
1,000990הוצאות מישרדיות1733400560
800,0001,291,000עבודה קבלנית משפטיות1733400754
803,9901,294,980סה"כ ועדה מקומית 
4,693,3006,164,930סה"כ תכנון ובניין העיר

נכסים ציבוריים
הנהלת תחזוקה

4,4404,500עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1741000421
14,79021,800הוצאות טלפון1741000541
1,9702,000הוצאות משרדיות1741000560
5,4205,500מיכון ועיבוד נתונים1741000570
3,9403,000חומרים1741000720
9,8609,900כלים וציוד1741000740
8,00014,900רכישת ציוד יסודי1741000930
024,800פעולות חד פעמיות1741000980

48,42086,400סה"כ הנהלת תחזוקה 
מחלקה טכנית

59,76060,600חשמל תחזוקה1741100431
9,86022,800דלק ושמן1741100531
1,180990רכב-תיקונים1741100532
100,00078,600רכבים בליסינג1741100536
15,19015,400הוצאות טלפון1741100541
9,7609,900מכשירי קשר1741100543
1,9702,000הוצאות משרדיות1741100560
14,69014,900חומרים1741100720
34,51044,700דלק ושמן-תחזוקה1741100731
2,8102,300רכב - תיקונים1741100732
2,0702,300רישוי וביטוח1741100733
1,9702,000איתור רכבים1741100734
220,000227,400רכבים בליסינג1741100736
24,45024,800כלים וציוד1741100740
2,200,0000עבודות קבלניות-מח` טכנית1741100750
290,000297,900עבודות קבלניות מיחדות1741100752
4,9305,000רכישת ציוד יסודי1741100930
4,9305,000חד פעמי1741100980

2,998,080816,590סה"כ מחלקה טכנית 
שימור רחובות

249,300297,900חומרים1742200720
09,900כלים וציוד1742200740
49,01049,700עבודות קבלניות-שימור רחובות1742200755

298,310357,500סה"כ שימור רחובות 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   חשבון   

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תאורת רחובות
98,61049,700נזקים לעמודי תאורה1743000442
800,000834,000עב.קבלניות-אחזקה תאורה בעיר1743000750
400,000497,000החלפת עמודי תאורה רקובים1743000751
493,000297,900עבודות קבלניות מיוחדות-תאורה1743000752
24,65023,300עבודות קבלניות-ניתוח חשמל1743000755
019,900סקר התיעלות1743000756
1,850,0002,331,000חשמל תאורת רחובות1743000771

3,666,2604,052,800סה"כ תאורת רחובות 
אגף פרוייקטים

990990אש"ל ונסיעות1743100512
990990שכירות רכב-מנהל פרוייקטים1743100535
4,9305,000מכשירי קשר1743100543
2,9603,000הוצאות משרדיות1743100560
990500מיכון ועבוד נתונים1743100570
3900רכב - תיקונים1743100732
7900רישוי וביטוח1743100733
118,300119,200עבודות קבלניות1743100750
9,8609,900רכישת ציוד יסודי1743100930

140,200139,580סה"כ אגף פרוייקטים 
ועדת תחבורה

11,83014,900סקר תמרורים1744000750
65,00064,500חומרים-ישומי ועדת תחבורה1744300720
300,0000עבודות קבלניות-ועדת תחבורה1744300750
40,00039,700יועצים וועדת תחבורה1744300950

416,830119,100סה"כ ועדת תחבורה 
תיעול וניקוז

295,800297,900אחזקת מערכת התיעול1745000759
295,800297,900סה"כ תיעול וניקוז 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

גינון
980990אש"ל ונסיעות1746000512
490500ספרות מקצועית ועתונות1746000522
1,5801,600דמי חבר בארגונים1746000523
16,66016,900הוצאות טלפון1746000541
24,45024,800מכשירי קשר1746000543
1,9702,000הוצאות משרדיות1746000560
1,4801,500מיכון ועבוד נתונים1746000570
490500הובלות והסעות1746000710
980990חומרים1746000720
1,9702,000כלים וציוד1746000740
7,379,0006,951,000עבודות קבלניות-גינון עירוני1746000750
211,200223,400עב.קבלניות גינון מגרש כדורגל1746000751
197,2000עבודות קבלניות מיוחדות בגינון1746000752
108,500157,400עב.קבלניות-פיתוח מערכות מים1746000755
7,500,0006,061,000מים לפעולות1746000772
2,4702,500הוצאות אחרות1746000780
9,7609,900רכישת ציוד יסודי1746000930

15,459,18013,456,980סה"כ גינון 
מגרשי משחקים

980990אשל ונסיעות1746400512
1,9702,000מכשירי קשר1746400543
780790מיכון ועבוד נתונים1746400570
698,000554,000עבודות קבלניות1746400750
14,69014,900רכישת ציוד יסודי1746400930
9,7609,900הוצאות חד-פעמיות1746400980

726,180582,580סה"כ מגרשי משחקים 
24,049,26019,909,430סה"כ נכסים ציבוריים



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

חגיגות ואירועים
חגיגות ואירועים

500,000596,000ארועי יום העצמאות1751000750
36,48036,500שכר דירה1752000410
0670דמי חבר בארגונים1752000523
6,9006,500דלק ושמן-אירועים1752000531
390300רכב תיקונים-אירעים1752000532
44,02041,700רכב ליסינג-אירועים1752000536
03,800הוצאות טלפון1752000541
05,000מכשירי קשר1752000543
02,900הוצאות משרדיות1752000560
0950מיכון ועבוד נתונים1752000570
089,400חומרים1752000720
4,9309,900דלק ושמן-ארועים1752000731
1,6301,200רכב תיקונים-ארועים1752000732
2,3702,300רישוי וביטוח1752000733
78,88079,800רכבים בליסינג-ארועים1752000736
09,900כלים וציוד1752000740
150,000178,700יום הזיכרון1752000750
0500,000תוכנית אסטרטגית חדשה לתרבות1752000758
750,0001,152,000ארועי תושבים 1752000780
500,000993,000חגיגות אילת1752000781
049,700ט"ו בשבט בפארק1752000782
0348,000חגיגות פורים1752000783
089,400מימונה1752000784
069,500יום השואה1752000785
0139,000תימניאדה1752000786
24,65024,800טכס זיכרון-רבין1752000788
156,000348,000אירועי יריד שדרות התמרים1752000789
14,79029,800רכישת ציוד יסודי1752000930
4,9305,000הוצאות חד-פעמיות1752000980
150,0000אירועי שכונות1752000982

2,425,9704,813,720סה"כ חגיגות ואירועים 
זכויות יוצרים

100,00079,800הוצאות זכויות היוצרים1752200780
100,00079,800סה"כ זכויות יוצרים 

טכסים צבאיים
20,00019,900טכסים צבאים בבית העלמים1752300780

20,00019,900סה"כ טכסים צבאיים 
2,545,9704,913,420סה"כ חגיגות ואירועים



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

שירותים שונים
מוקד עירוני

470480כיבוד ואירוח1761100511
470480דמי חבר בארגונים1761100523
10,85011,000הוצאות טלפון1761100541
7,9908,100מכשירי קשר1761100543
1,8701,900הוצאות משרדיות1761100560
3,7503,800מיכון ועבוד נתונים1761100570
29,38029,800עבודות קבלניות-מוקד עירוני1761100750
19,62019,900רכישת ציוד יסודי1761100930
74,40075,460סה"כ מוקד עירוני 

פניות הציבור
19,720165,800הוצאות פרסום1762000550
49,30089,400עבודות קבלניות-אחזקת אתר אינטר1762000750
34,51035,000שכר דירה1762100410
370380דמי חבר וארגונים1762100523
1,9702,000מכשירי קשר1762100543
980990הוצאות משרדיות1762100560
980990מיכון ועבוד נתונים1762100570
107,830294,560סה"כ פניות הציבור 
מינהלת השכונות
490500כיבוד ואירוח1764100511
2,96011,900דלק ושמן-מנהלת שכונות1764100531
1,1800רכב תיקונים-מנהלת שכונות1764100532
40,70039,700ליסינג1764100536
14,69014,900מכשירי קשר1764100543
980990הוצאות משרדיות1764100560
3,4503,500מיכון ועבוד נתונים1764100570
2,4702,500הובלות והסעות1764100710
2,9603,000כלים וציוד1764100740
14,69014,900אירועי תרבות הדיור1764100751
1,200,0001,291,000עבודות קבלניות - תיקוני צנרת1764100752
2,4702,500שמירה-תרבות הדיור/מנהלת שכונות1764100753
6,9007,000עבודה קבלנית-יועץ תרבות הדיור1764100755
9,7609,900רכישת ציוד יסודי1764100930

1,303,7001,402,290סה"כ מינהלת השכונות 
מרכז שלטון מקומי
160,000160,000מרכז השלטון המקומי1765000810

160,000160,000סה"כ מרכז שלטון מקומי 
אירועי עובדים

08,900הוצאות אחרות1766000780
98,61099,300הוצאות עודפות-ר.העובד1766000970
024,300חד פעמי-ארועי עובדים1766000980

98,610132,500סה"כ אירועי עובדים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

ביטוחים
6,4106,500שכר דירה1767000410
3,4503,500אש"ל ונסיעות1767000512
2,9603,000הוצאות משרדיות1767000560
244,800248,300עבודה קבלנית משפטיות1767000754
1,479,000993,000ביטוח אלמנטרי1767100441
97,92099,300נזקים ליחידות עיריה1767100442
97,92099,300נזקים-עפ"י פסקי דין1767100447
1,578,0001,192,000ביטוח תושבים1767200441
293,700297,900נזקי רכוש וגוף לתושבים1767200442
592,000695,000השתתפות עצמית גוף1767200445
97,92099,300השתתפות עצמית רכוש1767200446
244,800248,300אחריות מקצועית1767300441
44,08044,700יועץ לביטוח1767400440
68,53069,500אחריות נושאי משרה1767500441

4,851,4904,099,600סה"כ ביטוחים 
שונות

14,69014,900השתתפות במרכז להנצחת השואה1769000877
14,69014,900סה"כ שונות 

יד לבנים
14,69014,900הוצאות שונות-יד לבנים1769300780

14,69014,900סה"כ יד לבנים 
6,625,4106,194,210סה"כ שירותים שונים

פיתוח הכלכלה והתיירות
הנהלת אגף התיירות

2,7602,800מים1771000432
980990אש"ל ונסיעות1771000512
2,96016,900דלק ושמן-אגף התיירות1771000531
0300רכב תיקונים-אגף היירות1771000532
980990שכירות רכב-תיירות1771000535
044,700רכבים בליסינג-אגף התיירות1771000536
7,7907,900מכשירי קשר1771000543
1,9702,000הוצאות משרדיות1771000560
780790מיכון ועבוד נתונים1771000570

18,22077,370סה"כ הנהלת אגף התיירות 
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תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תחזוקת חופים
97,92099,300חומרים1771210720
5,9207,900דלק ושמן-תחזוקת החוף1771210731
490300רכב - תיקונים1771210732
490300איתור רכבים1771210734
72,57073,500רכבים בליסינג1771210736
24,45024,800כלים וציוד1771210740
2,644,0002,681,000עבודות קבלניות-ניקיון א.תיירות1771210750
135,100137,000אחזקת מזרקה-מול הים+עוגן1771210751
350,000397,000עב.קבלניות מיוחדות-תיירות1771210755
235,000238,300אחזקת תאורה אזור תיירות1771210756
97,92099,300עבודות קבלניות-שרותים כימיים1771210758
650,000746,000מים למקלחות בחופים1771210772
550,000645,000תאורת אזור תיירות (מ-743)1771210773
4,9305,000רכישת ציוד יסודי1771210930
49,01049,700הוצאות חד פעמיות1771210980

4,917,8005,204,400סה"כ תחזוקת חופים 
סיירת תיירות

980990עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1771250421
3,6107,900כיבוד וארוח1771250511
5,9207,900דלק ושמן1771250531
540300רכב: תיקונים1771250532
980990שכירות רכב-סיירת תיירות1771250535
38,52039,100רכבים בליסינג1771250536
29,38029,800הוצאות טלפון1771250541
31,36031,800מכשירי קשר1771250543
2,4702,500הוצאות משרדיות1771250560
2,9603,000מיכון ועבוד נתונים1771250570
2,9603,000הובלות והסעות1771250710
9,7609,900חומרים1771250720
27,61039,700דלק ושמן-סיירת תיירות1771250731
9401,800רכב - תיקונים1771250732
2,470248,300רישוי וביטוח1771250733
1,4801,500איתור רכבים1771250734
95,99081,400רכבים בליסינג1771250736
1,9702,000כלים וציוד1771250740
1,9702,000עבודות קבלניות1771250750
49,01049,700שמירה אזור תיירות-גשר1771250753
4,9305,000הוצאות אחרות1771250780
9,7609,900רכישת ציוד יסודי1771250930
9,7609,900הוצאות חד פעמיות-פינוי הטיילת1771250980
335,330588,380סה"כ סיירת תיירות 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

מגרש 40
9,8609,900חומרים-מגרש 177125172040
177,500178,700ניקיון מגרש 177125175140
73,95099,300עבודות קבלניות מיוחדות1771251752
345,100338,600שמירה מגרש 177125175340
69,02099,900הוצאות משפטיות-מגרש 177125175440
4,9304,800מים מגרש 40 רוכלים1771251772
9,86010,100חשמל מגרש 177125177340

690,220741,300סה"כ מגרש 40 
חופים והצלה

1,9702,000דמי חכירה1771260411
2,9603,000עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1771260421
390400חומרים-אחזקת מבנים1771260422
23,86024,200חשמל מגדלי מצילים1771260431
16,66016,900ביטוח חיים מצילים1771260441
980990אשל ונסיעות1771260512
3,9404,000מכשירי קשר1771260543
980990מכיכון ועבוד נתונים1771260570
980990הובלות והסעות1771260710
4,9305,000חומרים1771260720
2,9603,900דלק ושמן1771260731
5,5202,200רכב תיקונים1771260732
34,12037,200רישוי וביטוח1771260733
4,9305,000כלים וציוד1771260740
97,92099,300עובות קבלניות-מגדלי מצילים1771260750
4,9305,000הוצאות שונות1771260780
14,69014,900רכישת ציוד יסודי1771260930
980990הוצאות חד פעמיות1771260980
223,700226,960סה"כ חופים והצלה 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תאגיד התיירות
0894,000פסטיבל הג`אז חורף1771000753
01,638,000פסטיבל קאמרי1771000754
01,192,000פסטיבל הג`אז1771000755
0297,900פסטיבל טיילת מתחדשת1771000756
0149,000פארק הצפרות1771000782
01,986,000תאג' התיירות פסטיבל וינטר סאן1771000789
02,304,000פעולות תאגיד התיירות1771000950
0397,000אחזקת אינטרנט-תאגיד תיירות1771000981
0297,900פרוייקטים מיוחדים-ירידים1771000982
01,589,000ארועים לשיווק תיירות1771000983
0198,600הוצאות ליחסי ציבור1771000984
0297,900השתתפות בקמפיים חורף1771000986
01,192,000השתתפות בשיווק ופרסום תיירות1771000987
0149,000השתתפות בכנסים1771000988
0546,000תפעול מזרקה1771220752
0317,000מים למזרקות1771220772
093,300חשמל מזרקה וסקייט פארק1771220773
2,485,0000פעולות תאגיד התיירות1771510750
592,0000עבודות קבלניות-אחזקת מוזיאון1771520750
542,0000תפעול מזרקה1771521750
98,6100חשמל מזרקה וסקייט פארק1771521771
250,0000מים למזרקות1771521772
147,9000פארק הצפרות1771522750
394,4000אחזקת אינטרנט-תאגיד תיירות1771530751
197,2000פרוייקטים מיוחדים-ירידים1771530752
1,479,0000שייוק תאגיד1771530753
197,2000הוצאות ליחסי ציבור1771530754
345,1000השתתפות בקמפיין חורף1771530756
98,6100מיתוג סביבתי1771530757
345,1000השתתפות בקמפיין קיץ1771530758
147,9000השתתפות בכנסים1771530858
592,0000פסטיבל הג`אז חורף1771540753
592,0000פסטיבל הג`אז1771540755
295,8000פסטיבל טיילת מתחדשת1771540756
986,0000אירועים בתמיכת משרד התיירות1771540980
197,2000גראן פונדו1771580751
493,0000אירועי ספורט בינלאומיים 1771580752
197,2000מרתון מדברי - תאגיד1771580753
295,8000נוהל תמיכות1771590980
0596,000עבודות קבלניות-אחזקת מוזיאון1826400750

10,969,02014,134,600סה"כ תאגיד התיירות 
17,154,29020,973,010סה"כ פיתוח הכלכלה והתיירות



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

אגף לפיתוח כלכלי ויזמות
קשרי חוץ

2,0001,800הוצאות פרסום1754000550
5,00019,900חומרים1754000720
125,0009,900קשרי חוץ -עבודות קבלניות1754000750
30,00069,500נסיעת משלחות ערים תאומות1754000780
10,00019,900רכישת ציוד יסודי-קשרי חוץ1754000930
30,00099,300אירוח משלחות ערים תאומות1754000980
70,00069,500פרוייקט ערי מפרץ1754000981
10,00024,800נסיעות לחו"ל1757000513

282,000314,600סה"כ קשרי חוץ 
היחידה לפיתוח יזמות

140,000140,800שכר דירה1772600410
39,4400אירוח וכיבוד1772600511
5,9206,000אש"ל ונסיעות1772600512
5,9205,000דלק ושמן1772600531
3900פ. יזמות תיקונים1772600532
39,21039,900רכבים בליסינג1772600536
4,9300הוצאות טלפון1772600541
39,4400פארסום ושיווק1772600550
9,8603,000הוצאות משרדיות1772600560
350,000218,500עבודות קבלניות1772600750
190,0000רכז ומנהל האב1772600751
350,000297,900קידום עסקים1772600780
330,000397,000פארק חקלאות ימית1772600954
150,000198,600כנס עסקים1772600980
100,000יוזמות קהילה גאה1772601980

1,755,1101,306,700סה"כ היחידה לפיתוח יזמות 
2,037,1101,621,300סה"כ אגף לפיתוח כלכלי ויזמות



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

פיקוח עירוני
הנהלת תפו"ח

1,9702,000עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1780000421
490500אירוח וכיבוד1780000511
9903,000אש"ל ונסיעות1780000512
4,9303,500ספרות מקצועית ועתונות1780000522
8,87022,800דלק ושמן1780000531
390790רכב-תיקונים1780000532
9901,500שכירות רכב-רישוי ואכיפה1780000535
82,12079,200רכבים בליסינג-רישוי ואכיפה1780000536
15,09015,300הוצאות טלפון1780000541
4,93014,900מכשירי קשר1780000543
980990הוצאות משרדיות1780000560
7902,300מיכון ועיבוד נתונים1780000570
6,3106,400שמירה1780000753
2,9603,000הוצאות אחרות1780000780
9,86014,900רכישת ציוד יסודי1780000930
024,800הוצאות חד פעמיות1780000980

141,670195,880סה"כ הנהלת תפו"ח 
פיקוח ושיטור עירוני

49,01049,700שכר דירה1781000410
16,27016,500דמי ניהול מחסן1781000420
14,69014,900כיבוד ואירוח1781000511
2,9609,900דלק ושמן1781000531
2,8600רכב-תיקונים1781000532
79,53039,700ליסינג1781000536
37,17037,700מכשירי קשר1781000543
1,9702,000הוצאות משרדיות1781000560
1,4801,500מיכון ועבוד נתונים1781000570
490500הובלות והסעות1781000710
9,7609,900חומרים1781000720
44,37057,000דלק ושמן-פיקוח עירוני1781000731
3,6507,900רכב - תיקונים1781000732
8,8709,100רישוי וביטוח1781000733
2,9603,200איתור רכבים1781000734
279,600297,900רכבים בליסינג1781000736
9,7609,900כלים וציוד1781000740
0119,200עבודות קבלניות-פיקוח עירוני1781000750
029,800עבודות קבלניות-שוטרים בשכר1781000755
14,79020,900הוצאות אחרות1781000780
14,69014,900רכישת ציוד יסודי1781000930

594,880752,100סה"כ פיקוח ושיטור עירוני 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

שילוט עירוני
980990אש"ל ונסיעות1782000512
1,4801,500הוצאות פרסום1782000550
2,4702,500הוצאות משרדיות1782000560
2,4702,500מכון ועבוד נתונים1782000570
1,4801,500חומרים1782000720
384,600397,000עבודות קבלניות1782000750
099,300שילוט במרכזים מסחריים1782000752
1,9702,000תפעול שילוט1782000780
4,9305,000רכישת ציוד1782000930
400,380512,290סה"כ שילוט עירוני 

1,136,9301,460,270סה"כ פיקוח עירוני
87,356,65093,820,590שירותים מקומיים סה"כ
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תקציב 2021 

 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון
שירותים ממלכתיים
חינוך קדם יסודים

מינהל שח"ק
1,0001,000כיבוד ואירוח1810000511
10,00012,000אש"ל ונסיעות1810000512
3,3000השתלמויות-שח"ק1810000521
3,2003,000ספרות מקצועית ועתונות1810000522
5,0005,000שכירות רכב-מינהל שח"ק1810000535
30,00030,000הוצאות טלפון1810000541
22,00022,000מכשירי קשר1810000543
12,0001,000הוצאות פירסום1810000550
16,00015,000הוצאות משרדיות1810000560
6,0006,000מיכון ועבוד נתונים1810000570
6,00010,000הובלות והסעות1810000710
1,2001,000חומרים-שח"ק1810000720
3,0003,000הוצאות אחרות1810000780
8,00015,000לינות מרצים1810000785
24,00024,000גליון מינהל שח"ק1810000787
25,00025,000כרטיס מחנך1810000789
15,00010,000רכישת ציוד יסודי1810000930
40,00055,000יעוץ אירגוני1810000954
10,00010,000פרוייקטים שונים1810000981
06,000ארועים שח"ק1810000982
120,000130,000יעוץ פתיחת עי"ס - דיטה1810000983
100,000200,000הכנה לצהל,צהלה,רכז1810001980
350,000350,000מוגנות ברשת1810001981
100,00025,000פרוייקט חינוכיים1810001983
040,000פרוייקט אשת חיל1810001984
70,00060,000פרוייקטים מיוחדים1810001985
980,7001,059,000סה"כ מינהל שח"ק 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   חשבון   

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

הנהלת אגף חינוך
567,000505,000שכ"ד - חינוך1811000410
125,000125,000דמי ניהול אגף החינוך1811000420
6,00010,000אחזקת מבנה - עבודות קבלניות1811000421
4,0004,000אחזקת מבנה - חומרים1811000422
10,00010,000נזקי ביטוח -חינוך1811000442
3,5003,500כיבוד ואירוח1811000511
8,00010,000אש"ל ונסיעות1811000512
8,00015,000השתלמויות-חינוך הנהלה1811000521
1,5001,500דמי חבר בארגונים1811000523
50,00048,200רכב - דלק ושמן1811000531
3,0001,200רכב - תיקונים1811000532
1,0001,000רכב - השכרת רכב1811000535
165,000165,000רכב - ליסינג1811000536
55,00055,000הוצאות טלפון1811000541
10,00010,000מכשירי קשר1811000543
5,0005,000הוצאות פירסום1811000550
22,00025,000הוצאות משרדיות1811000560
10,00010,000מיכון ועבוד נתונים1811000570
10,00010,000הובלות והסעות1811000710
2,0002,000חומרים1811000720
20,00020,000כלים וציוד1811000740
3,0003,000הוצאות אחרות1811000780
1,2001,200לינות המרצים1811000785
235,0000פרוייקטים-אגף החינוך1811000796
20,00025,000רכישת ציוד יסודי1811000930
10,000200,000יוזמות פדגוגיות-ארועי חינוך1811000980
50,00050,000הגשת קולות קוראים1811000982
80,00080,000יוזמות חינוכיות אחרות1811000984
50,00050,000יוזמות - בלתי צפוי1811000989

1,535,2001,445,600סה"כ הנהלת אגף חינוך 
הנהלת גני ילדים
2,0002,000אש"ל ונסיעות1812100512
140,000140,000הוצאות טלפון1812100541
3,0003,000מיכון ועבוד נתונים1812100570
30,00047,000תוכנת ניהול גנים1812100572
6,0006,000חומרים1812100720
26,30026,300קבלני ניקיון-מרכז גננות1812100751
1,0001,000לינות המרצים1812100785
20,00020,000מידע לתלמיד1812100789

228,300245,300סה"כ הנהלת גני ילדים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

גני ילדים - חובה
400,000400,000אחזקת מבנה - עבודות קבלניות1812200421
100,000100,000אחזקת מבנה - חומרים1812200422
160,000198,500חשמל1812200431
240,000220,400מים1812200432
3,0003,000אש"ל ונסיעות1812200512
05,000השתלמויות-חינוך גנים1812200521
2,0002,000הוצאות פירסום1812200550
40,00040,000אוטומציה-גני ילדים חובה1812200571
5,00016,000הובלות והסעות1812200710
290,000200,000חומרים1812200720
45,00045,000חינוך מיוחד בחופשות1812200721
200,000145,000הזנה-גני ילדים1812200722
20,00020,000כלים וציוד1812200740
170,612168,600עבודות קבלניות1812200750
15,00015,000נקיון מרכז טיפולי מתי"א1812200751
30,00030,000אחזקת תשתיות ומחשבים1812200756
20,00020,000אחזקת מבנה-תקוני צנרת-גנ"י1812200758
3,0003,000הוצאות אחרות1812200780
125,000130,000סלסלת תרבות1812200781
2,0002,000לינות המרצים1812200785
80,000100,000רכישת ציוד יסודי1812200930
135,000135,000יוזמות גני ילדים - מעגן1812200980
050,000פרוייקטים שונים-גני ילדים חובה1812200981
15,00016,000יוזמות אחרות1812200983
05,000יוזמות חינוכיות סביבה לימודית1812200986

2,100,6122,069,500סה"כ גני ילדים - חובה 
סייעות גני ילדים

3,219,3003,420,000הספקת כ"א זמני-סייעות ח"מ1812210797
1,450,0001,805,000הספקת כ"א זמני - סייעות גנ"י1812220798

4,669,3005,225,000סה"כ סייעות גני ילדים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

גני ילדים - טרום חובה
400,000400,000אחזקת מבנה - עבודות קבלניות1812300421
100,000100,000אחזקת מבנה - חומרים1812300422
160,000198,500חשמל1812300431
236,000180,500מים1812300432
40,00040,000אוטומציה-גני ילדים טרום חובה1812300571
450,000450,000חומרים1812300720
20,00020,000כלים וציוד1812300740
95,21294,200עבודות קבלניות1812300750
20,00020,000אחזקת מבנה-תקוני צנרת-גנ"י1812300758
9,500,0009,500,000חיוב גננות עובדות מדינה1812300760
128,000123,000סלסלת תרבות1812300781
100,000100,000רכישת ציוד יסודי1812300930

11,249,21211,226,200סה"כ גני ילדים - טרום חובה 
מועדוניות משפחתיות

50,00040,000הזנה-מועדוניות1812500722
1,650,0001,575,000מועדוני כ"א בהשתת הסוכנות1812500760
140,000140,000פרוייקטים-מועדוניות1812500796

1,840,0001,755,000סה"כ מועדוניות משפחתיות 
22,603,32423,025,600סה"כ חינוך קדם יסודים

חינוך יסודי
הנהלת בתי ספר יסודיים

550,000573,000אחזקת מבנה-בדק בית יסודי כללי1813200425
30,00030,000אש"ל ונסיעות1813200512
12,20015,000השתלמויות-חינוך בתי ספר1813200521
3,0003,000הוצאות פירסום1813200550
050,000מיכון ועבוד נתונים - אינטרנט1813200570
40,00040,000אוטומציה-בת"ס יסודיים1813200571
25,00025,000הובלות והסעות1813200710
15,0000חומרים1813200720
15,00015,000חינוך מיוחד בחופשות1813200721
20,00020,000כלים וציוד1813200740
634,857629,000עבודות קבלניות1813200750
0235,000מרצים - שכר חשבונית1813200752
030,000אנשי מקצוע - קבלניות1813200755
80,00080,000אחזקת תשתיות ומחשבים1813200756
100,000100,000אחזקת מבנה-תקוני צנרת יסודיים1813200758
50,00050,000חיוב משרד החינוך - יסודי1813200760
50,00050,000תלמידי חוץ - יסודי1813200761
450,000450,000תקשוב-חיוב משרד החינוך1813200762
10,00010,000הוצאות אחרות1813200780
100,000100,000פרוייקט שחיה1813200784
2,0002,000לינות המרצים1813200785
50,00050,000ניהול עצמי כללי1813200786



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

20,00020,000מידע לתלמיד1813200789
7,000,0004,697,000הספקת כ"א זמני-סייעות ח"מ1813200797
400,0001,170,000הספקת כ"א זמני - יסודי1813200798
019,000תמריצים - מ. המוסיקה1813200872
30,00030,000רכישת ציוד יסודי1813200930
0200,000יוזמות פדגוגיות-יסודי1813200980
10,00010,000יוזמות שונות - פרוייקטים יסודי1813200981
300,000350,000יוזמות - פרוייקט מוסיקה1813200982
10,000200,000בוקר זמר1813200983
80,00080,000יוזמות חינוכיות אחרות1813200984
100,000160,000יוזמות מיוחדות-יסודי1813200985
100,0000יוזמות מיוחדות-סביבה לימודית1813200986

10,287,0579,493,000סה"כ הנהלת בתי ספר יסודיים 
בית ספר אלמוג

61,00063,200חשמל - אלמוג1813201431
120,000104,500מים - אלמוג1813201432
200,000182,000קבלני ניקיון-אלמוג1813201751
7,00011,000סל תלמיד עולה-אלמוג1813201782
134,500145,000אוטונומיה1813201786

522,500505,700סה"כ בית ספר אלמוג 
בית ספר אופיר

50,00063,200חשמל - אופיר1813202431
56,00047,500מים - אופיר1813202432
168,000156,000קבלני ניקיון-אופיר1813202751
2,5442,900סלסלת תרבות-אופיר1813202781
16,50011,000סל תלמיד עולה-אופיר1813202782
136,610137,500אוטונומיה1813202786
80,00063,200חשמל - הרי אילת1813203431
42,00035,100מים - הרי אילת1813203432
14,00014,000עבודות קבלניות-הרי א1813203750
200,000182,000קבלני ניקיון-הרי אילת1813203751
1,0001,000שרותי מוקד ופריצה1813203753
3,4403,800סלסלת תרבות-הרי אילת1813203781
1,1001,000סל תלמיד עולה-הרי אילת1813203782
165,600163,200אוטונומיה1813203786

936,794881,400סה"כ בית ספר אופיר 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

בית ספר יעלים
80,00090,200חשמל - יעלים1813204431
24,00020,900מים - יעלים1813204432
200,000182,000קבלני ניקיון-יעלים1813204751
070,000מרצים - שכר חשבונית1813204752
3,0803,500סלסלת תרבות-יעלים1813204781
1,9003,000סל תלמיד עולה-יעלים1813204782
240,900243,400אוטונומיה1813204786

549,880613,000סה"כ בית ספר יעלים 
בית ספר עציון גבר

80,000117,300חשמל - עציון גבר1813205431
61,00052,200מים - עציון גבר1813205432
168,000156,000קבלני ניקיון-עציון גבר1813205751
3,2643,900סלסלת תרבות-עציון גב1813205781
1,0000סל תלמיד עולה-עציון גבר1813205782
171,360182,700אוטונומיה1813205786

484,624512,100סה"כ בית ספר עציון גבר 
בית ספר גלים

80,000108,300חשמל - גלים1813206431
105,00090,200מים - גלים1813206432
225,000208,000קבלני ניקיון-גלים1813206751
3,9044,400סלסלת תרבות-גלים1813206781
187,140189,500אוטונומיה1813206786

601,044600,400סה"כ בית ספר גלים 
בית ספר ימין הרצוג

70,00090,200חשמל - ימין הרצוג1813207431
31,00026,600מים - ימין הרצוג1813207432
168,000156,000קבלני ניקיון-ימין הרצוג1813207751
01,000סל תלמיד עולה-ימין הרצוג1813207782
149,620167,000אוטונומיה1813207786

418,620440,800סה"כ בית ספר ימין הרצוג 
בית ספר מצפה ים
160,000171,500חשמל - מצפה ים1813208431
80,00071,200מים - מצפה ים1813208432
14,00014,000עבודות קבלניות-מצפה1813208750
225,000208,000קבלני ניקיון-מצפה ים1813208751
3,4723,700סלסלת תרבות-מצפה ים1813208781
6002,000סל תלמיד עולה-מצפה ים1813208782
171,820162,500אוטונומיה1813208786

654,892632,900סה"כ בית ספר מצפה ים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

בית ספר צאלים
130,000207,600חשמל - צאלים1813209431
61,00052,200מים - צאלים1813209432
013,000הזנה-בית ספרית1813209722
200,000182,000קבלני ניקיון-צאלים1813209751
3,7443,100סלסלת תרבות צאלים1813209781
5,0005,000סל תלמיד עולה-צאלים1813209782
136,190137,000אוטונומיה1813209786

535,934599,900סה"כ בית ספר צאלים 
בית ספר חב"ד

60,00054,100חשמל-ב"ס חב"ד1813210431
124,000106,400מים-חב"ד1813210432
168,000156,000קבלני ניקיון-חב"ד1813210751
98,60087,000אוטונומיה1813210786

450,600403,500סה"כ בית ספר חב"ד 
בית ספר היובל

218,000243,700חשמל - יובל1813211431
87,00074,100מים - יובל1813211432
67,00056,000הזנה-בית ספרית1813211722
225,000208,000קבלני ניקיון-יובל1813211751
3,3123,500סלסלת תרבות היובל1813211781
5002,000סל תלמיד עולה-היובל1813211782
159,020149,500אוטונומיה1813211786

759,832736,800סה"כ בית ספר היובל 
בית ספר איילת השחר

70,00081,200חשמל מוסדות איילת השחר1813212431
78,00066,500מים-מוסדות איילת השחר1813212432
160,000160,000הובלות והסעות1813212710
30,00030,000הוצאות אחרות - איילת השחר1813212780
60,00060,000אוטונומיה1813212786

398,000397,700סה"כ בית ספר איילת השחר 
בית ספר ים סוף

60,00090,200חשמל-ביתה"ס ים סוף1813213431
91,00077,900מים-ים סוף1813213432
14,00014,000עבודות קבלניות-ים סוף1813213750
225,000208,000קבלני ניקיון ביתה"ס ים סוף1813213751
4,0804,500סלסלת תרבות-ים סוף1813213781
1,0002,000סל תלמיד עולה-בה"ס ים סוף1813213782
194,300191,000אוטונומיה ביתה"ס ים סוף1813213786

589,380587,600סה"כ בית ספר ים סוף 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

חינוך מיוחד
500500כיבוד ואירוח1813300511
10,00010,000אש"ל ונסיעות1813300512
1,0001,000הוצאות משרדיות1813300560
4,0004,000מיכון ועבוד נתונים1813300570
30,00030,000הובלות והסעות1813300710
2,0002,000חומרים1813300720
3,0003,000כלים וציוד1813300740
5,0005,000הוצאות אחרות - מתי"א1813300780
5,0005,000לינות המרצים1813300785
60,50060,500סה"כ חינוך מיוחד 

חינוך למחוננים ומצטיינים
500500כיבוד ואירוח1813400511
2,5002,500אש"ל ונסיעות1813400512
3,5003,500הוצאות משרדיות1813400560
02,500אוטומציה-ביה"ס למחוננים1813400571
50,00050,000הובלות והסעות1813400710
12,00012,000חומרים1813400720
8,0008,000כלים וציוד1813400740
70,000167,000מרצים - שכר חשבונית1813400752
10,00010,000הוצאות אחרות1813400780
1,0001,000לינות המרצים1813400785
200,000200,000פרוייקטים-ניצני מדע/מחוננים1813400796

357,500457,000סה"כ חינוך למחוננים ומצטיינים 
מצויינות באומנות
060,000מרצים-שכר חשבונית1813410752
50,00050,000הוצאות אחרות-מצוינות באומנות1813410780
071,000פרוייקטים-מצוינות באומנות1813410796

50,000181,000סה"כ מצויינות באומנות 
פרחי מדע

20,00050,000מרצים - שכר חשבונית1813420752
78,00072,000פרוייקטים-פרחי מדע1813420796

98,000122,000סה"כ פרחי מדע 
מצויינגב

10,00010,000הוצאות אחרות1813430780
92,00092,000פרוייקטים-מצוינגב1813500796
300,000530,000יוזמות שונות - מצוינגב1813500981

402,000632,000סה"כ מצויינגב 
מיל"ת יסודי

415,000415,000חיוב משרד החינוך מיל"ת יסודי1813600760
415,000415,000סה"כ מיל"ת יסודי 

18,572,15718,272,300סה"כ חינוך יסודי



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

חטיבות ביניים
חינוך לבטיחות

3,0003,000תחזוקת מבנה בטיחות בדרכים1813900421
500500כבוד וארוח1813900511
600600אש"ל ונסיעות1813900512
5,0005,000הוצאות פרסום1813900550
2,5002,500הוצאות משרדיות1813900560
1,0001,000מיכון ועבוד נתונים1813900570
25,00025,000הובלות והסעות1813900710
16,00016,000חומרים1813900720
3,0003,000כלים וציוד1813900740
4,2004,200עבודות קבלניות חינוך לבטיחות1813900750
26,30026,300קבלני ניקיון חינוך לבטיחות1813900751
52,00052,000הוצאות אחרות1813900780
95,00095,000פרוייקטים בטיחות לחינוך1813900796

234,100234,100סה"כ חינוך לבטיחות 
בית ספר אורים

130,000117,300חשמל - אורים1814500431
47,00039,900מים1814500432
60,00060,000חינוך מיוחד בחופשות1814500721
400,000300,000הזנה-בית ספרית1814500722
28,00028,000עבודות קבלניות1814500750
420,000420,000קבלני ניקיון-אורים1814500751
170,000170,000אוטונומיה1814500786

1,255,0001,135,200סה"כ בית ספר אורים 
בית ספר ימי

150,000150,000מזכירים/שרתים1814780781
150,000150,000סה"כ בית ספר ימי 

1,639,1001,519,300סה"כ חטיבות ביניים



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

חינוך על יסודי
ישיבה תיכונית ואולפנה

5,0005,000אחזקת מבנה - עבודות קבלניות1815200421
5,0005,000אחזקת מבנה - חומרים1815200422
116,000117,300חשמל-ישיבה תיכונית1815200431
34,00029,400מים-ישיבה תיכונית1815200432
1,0001,000כיבוד ואירוח1815200511
2,0002,000אש"ל ונסיעות1815200512
22,00022,000הוצאות טלפון1815200541
9,0009,000הוצאות משרדיות1815200560
8,0002,800מיכון ועבוד נתונים1815200570
1,0001,000הובלות והסעות1815200710
10,00010,000חומרים1815200720
10,00010,000כלים וציוד1815200740
010,000עבודות קבלניות-ישיבה תיכונית1815200750
105,100105,100קבלני ניקיון-ישיבה תיכונית1815200751
10,0000הוצאות אחרות1815200780
65,00090,200חשמל-אולפנא1815480431
34,00029,400מים-אולפנא1815480432
170,700170,700קבלני ניקיון-אולפנא1815480751
1,079,0001,406,000שאילת מורים-איחוד משכורות1815480760
84,000100,000ניהול עצמי אולפנא1815480786

1,770,8002,125,900סה"כ ישיבה תיכונית ואולפנה 
בית ספר גולדווטר
290,000406,000חשמל-גולדווטר1815710431
94,00080,700מים-גולדווטר1815710432
60,00060,000הובלה והסעות1815710710
420,000420,000קבלני ניקיון-גולדווטר1815710751
4,535,0004,876,000חיוב שאילת מורים-איחוד משכורות1815710760
14,00018,000סל תלמיד עולה-גולדווטר1815710782
343,500367,000אוטונומיה1815710786

5,756,5006,227,700סה"כ בית ספר גולדווטר 
בית ספר בגין

360,000587,000חשמל-בגין1815730431
94,00080,700מים-בגין1815730432
60,00060,000הובלה והסעות1815730710
453,000453,000קבלני ניקיון-בגין1815730751
4,545,0004,686,000חיוב שאילת מורים-איחוד משכורות1815730760
19,00015,000סל תלמיד עולה-בגין1815730782
339,000355,000אוטונומיה1815730786
5,870,0006,236,700סה"כ בית ספר בגין 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

בית ספר רבין
520,000632,000חשמל-רבין1815740431
183,000156,700מים-רבין1815740432
60,00060,000הובלה והסעות1815740710
420,000420,000קבלני ניקיון-רבין1815740751
5,526,0005,678,000חיוב שאילת מורים-איחוד משכורות1815740760
24,00022,000סל תלמיד עולה-רבין1815740782
372,600381,000אוטונומיה1815740786

7,105,6007,349,700סה"כ בית ספר רבין 
בית ספר ימי

1,0001,000אש"ל ונסיעות1814780512
1,0001,000סה"כ בית ספר ימי 

הנהלת בתי ספר על יסודיים
400,000400,000אחזקת מבנה-בדק בית עי"ס כללי1815700425
20,00020,000אש"ל ונסיעות1815700512
2,8000השתלמויות-עי"ס1815700521
045,000מיכון ועבוד נתונים - אינטרנט1815700570
15,00015,000אוטומציה-בת"ס על יסודיים1815700571
30,00030,000שכר מורים -אוטומציה/חכ"א1815700577
28,00028,000הובלות והסעות1815700710
80,00080,000נסיעה לפולין עי"ס1815700713
2,0002,000חומרים1815700720
10,00010,000כלים וציוד1815700740
394,176410,000עבודות קבלניות1815700750
25,00025,000קבלני ניקיון1815700751
112,000112,000אנשי מקצוע - קבלניות1815700755
40,00040,000אחזקת תשתיות ומחשבים1815700756
50,00050,000אחזקת מבנה-תקוני צנרת עי"ס1815700758
50,00050,000חיוב משרד החינוך-על יסודי1815700760
250,000250,000תלמידי חוץ - על יסודי1815700761
250,000250,000תקשוב-חיוב משרד החינוך1815700762
10,00010,000לינות המרצים1815700785
20,00030,000אוטונומיה עי"ס1815700786
20,00020,000מידע לתלמיד1815700789
096,500פרויקטים-על יסודי1815700796
2,600,0001,800,000הספקת כ"א זמני1815700797
30,00030,000רכישת ציוד יסודי1815700930
330,000370,000יוזמות עי"ס-עתידים+רובווטיקה1815700980
0210,000יוזמות עי"ס - מרכז מיטיב1815700981
356,000506,000יוזמות על יסודי- פרויקט עזריאל1815700982
80,00080,000יוזמות חינוכיות אחרות1815700984
60,00060,000יוזמות עי"ס - עמ"ט1815700985
875,0000יוזמות כנגד הכנסה1815700988

6,139,9765,029,500סה"כ הנהלת בתי ספר על יסודיים 
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תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

אשכול פיס
2,0002,000אחזקת מבנה - עבודות קבלניות1815733421
3,0003,000אחזקת מבנה - חומרים1815733422
78,00066,500מים1815733432
1,5001,500אש"ל ונסיעות1815733512
2,0002,000הוצאות משרדיות1815733560
3,0002,500מיכון ועבוד נתונים1815733570
1,0001,000הובלות והסעות1815733710
2,0002,000חומרים1815733720
3,0003,000כלים וציוד1815733740
24,00024,000עבודות קבלניות - אשכול פיס1815733750
170,300170,300קבלני ניקיון-אשכול פיס1815733751

289,800277,800סה"כ אשכול פיס 
ברנקו וייס

250,000250,000אוטונומיה1815750786
25,00025,000יוזמות פדגוגיות-ברנקו וייס1815750980

275,000275,000סה"כ ברנקו וייס 
27,208,67627,523,300סה"כ חינוך על יסודי

שירותי חינוך נוספים
פר"ח

119,000119,000יוזמות פדגוגיות-רכזי פר"ח1816200980
119,000119,000סה"כ פר"ח 

שמירה במוסדות חינוך
1,2001,200אש"ל ונסיעות1817100512
12,00012,000דלק ושמן-קב"ט1817100531
200200רכב - תיקונים1817100532
10,00010,000רכב - השכרת רכב1817100535
40,00040,000רכבים בליסינג1817100536
2,300,0002,950,000עבודות קבלניות-שמירה1817100750
30,00030,000הוצאות אחרות1817100780

2,393,4003,043,400סה"כ שמירה במוסדות חינוך 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

מרכז מורים
36,00048,000שכ"ד-מרכז פסגה1817200412
30,0000שכירות כיתות1817200413
15,000500אחזקת מבנה - עבודות קבלניות1817200421
0500כיבוד ואירוח1817200511
4,0004,000הוצאות משרדיות1817200560
4,8004,800מיכון ועבוד נתונים1817200570
2,0004,000הובלות והסעות1817200710
5,00010,000חומרים1817200720
3,0007,200כלים וציוד1817200740
1,1000עבודה קבלנית1817200750
1,0001,000שרותי מוקד ופריצה1817200753
30,00040,000הוצאות אחרות1817200780
1,0001,000לינות המרצים1817200785
132,900121,000סה"כ מרכז מורים 

תחנה פסיכולוגית
441,000441,000שכ"ד - תחנה פסיכולוגית1817300410
3,0003,500אחזקת מבנה - עבודות קבלניות1817300421
1,0001,000אחזקת מבנה - חומרים1817300422
500500כיבוד ואירוח1817300511
7,0007,000אש"ל ונסיעות1817300512
60,00060,000השתלמויות-חינוךתחנה פסיכולוגית1817300521
500500השכרת רכב1817300535
1,0001,000מכשירי קשר1817300543
6,5006,500הוצאות משרדיות1817300560
1,5001,000מיכון ועבוד נתונים1817300570
70,00085,000הובלות והסעות1817300710
1,0001,000חומרים1817300720
5,0005,000כלים וציוד1817300740
700,000844,000מרצים - שכר חשבונית1817300752
1,0001,000שרותי מוקד ופריצה1817300753
8,0008,000הוצאות אחרות1817300780
40,00062,000לינות המרצים1817300785
5,00018,000רכישת ציוד יסודי1817300930

1,352,0001,546,000סה"כ תחנה פסיכולוגית 
ביטוח תלמידים

570,000570,000ביטוח תלמידים1817500441
570,000570,000סה"כ ביטוח תלמידים 

פרוייקטים - רווחה חינוכית
500,000900,000פרוייקטים-רווחה חינוכית1817600796

500,000900,000סה"כ פרוייקטים - רווחה חינוכית 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

שיקום שכונות
161,420192,100שיקום שכונות:בריאות1817610753
185,523223,200שיקום שכונות:חינוך1817610754
110,000145,000שקום שכונות - תנופה1817610759

456,943560,300סה"כ שיקום שכונות 
פרוייקטים - אומץ, מב"ט ומל"א

150,000270,000הוצאות אחרות - אומץ ומל"א1817620780
650,000950,000פרוייקטים-אומץ ומב"ט1817620796

800,0001,220,000סה"כ פרוייקטים - אומץ, מב"ט ומל"א 
קב"ס \ טיפול בפרט

500500כיבוד ואירוח1817700511
3,0003,000אש"ל ונסיעות1817700512
40,00040,000השתלמויות-חינוך טיפול בפרט1817700521
1,0001,000מכשירי קשר1817700543
2,0001,600מיכון ועבוד נתונים1817700570
7,5007,500אוטומציה-טיפול בפרט1817700571
1,0001,000הובלות והסעות1817700710
2,0002,000הוצאות אחרות1817700780
170,000200,000פרוייקטים-ועדה לצרכים מיוחדים1817700980
62,50062,500פעילות צרכים מיוחדים 1817700981360
0150,000הידרותרפיה1817700982

289,500469,100סה"כ קב"ס \ טיפול בפרט 
הובלות והסעות

3,000,0003,400,000הובלות והסעות1817800710
100,000100,000הובלות והסעות חינוך מיוחד1817810710

3,100,0003,500,000סה"כ הובלות והסעות 
גיוס מורים

2,0002,000אש"ל ונסיעות1817910512
90,00090,000הוצאות פירסום - גיוס מורים1817910550
1,0001,000הוצאות טלפון1817920541

93,00093,000סה"כ גיוס מורים 
הנחות לנזקקים

180,000180,000הנחות לנזקקים-יסודי1817930860
30,00030,000הנחות לנזקקים-על יסודי1817930861

210,000210,000סה"כ הנחות לנזקקים 
קרן קרב

600,000700,000חיוב קרן קרב גני ילדים1817942760
2,500,0002,300,000חיוב קרן קרב בתי ספר1817943760

3,100,0003,000,000סה"כ קרן קרב 
חינוך מבוגרים

60,00060,000פרוייקטים-חינוך מבוגרים1818100796
60,00060,000סה"כ חינוך מבוגרים 

13,176,74315,411,800סה"כ שירותי חינוך נוספים



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תרבות, נוער וספורט
אגף צעירים

4,93069,500בדק בית -מרכז צעירים1820000425
1,9702,000כיבוד1820000511
1,9709,500אש"ל ונסיעות1820000512
300600דלק ושמן-מרכז צעירים1820000531
490990שכירות רכב-מרכז צעירים1820000535
44,37035,700הוצאות פרסום1820000550
2,4702,800הוצאות משרדיות-מרכז צעירים1820000560
2,9601,200מיכון ועבוד נתונים1820000570
790800הובלות והסעות1820000710
1,9702,000חומרים-מרכז צעירים1820000720
9,86014,900עבודות קבלניות-מרכז צעירים1820000750
3,4502,700שרותי מוקד ופריצה1820000753
29,58029,800השתתפות בשכר מרכז צעירים1820000755
150,0000הוצאות אחרות - לילה לבן1820000780
790800לינות מרצים1820000785
3,0007,900רכישת ציוד יסודי1820000930
20,00059,600מתגייסים וחיילים1820000980
40,00079,400הכוונה לחיילים משוחררים1820000981
78,88080,000חברה ופיתוח קהילה1820000982
78,880100,000תעסוקה והכשרה מקצועית1820000984
59,160100,000מעורבות ויזמות חברתית1820000985
0164,000תעסוקת אנשים עם מוגבלויות1820000986
78,880129,100השכלה גבוהה וסטודנטים1820000987
276,100447,000תרבות ופנאי1820000988
230,000300,000יוזמות ופרוייקטים אחרים1820000989
80,00069,500תכנית אם להשכלה1820000990
1,200,8001,709,790סה"כ אגף צעירים 
עיר ללא אלימות

0278,000הוצאות קויי IPVPN מצלמות1821000541
0990מכשירי קשר-עיר ללא אלימות1821000543
789,0000תקציב לחלוקה1821000780
4,93014,900הוצאות שוטפות עיר ללא אלימות1821000981

793,930293,890סה"כ עיר ללא אלימות 
תכניות חינוך

0400,000תוכניות חינוך - מדריכי מוגנות1821100796
0226,000תוכניות חינוך - מנחת מנחים1821100985
0626,000סה"כ תכניות חינוך 

תכניות מניעה
074,500תוכניות רווחה - עו"ס1821200981
0104,300רכזת קהילה1821200982
059,600מניעה קהילתית1821200983

0238,400סה"כ תכניות מניעה 
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תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

פעולות שונות
0277,000פרוייקטים במתנ"ס1821300981
0112,800פרוייקט טכנולוגיה ואכיפה1821400981
034,800פרסום ודוברות1821500982
0165,000פעילות מתנס ועירייה על"א1821600780
0100,000רכז נוער1821600796

0689,600סה"כ פעולות שונות 
תאטרון

147,900400,000תיאטראות1822000750
73,95078,000תאטרון1822000781
197,200200,000כח אדם זמני תאטרון1822000798

419,050678,000סה"כ תאטרון 
מתנ"ס

490,200800,000ניצנים וקייטנות1824000781
308,2000מתנ"ס - מעדון בראשית וכנפיים1824000783
7,900,0007,700,000מתנ"ס -בלתי ייעודי1824000810
200,000250,000מתנ"ס-השתתפות מיוחדת1824000811
29,58030,000מתנ"ס - תמריצים1824000872
147,900180,000קיטנות קיץ-השתתפות עירייה1824000876

9,075,8808,960,000סה"כ מתנ"ס 
מרכז המוזיקה

1,600,0001,589,000עבודות קבלניות-מרכז המוזיקה1825100750
1,600,0001,589,000סה"כ מרכז המוזיקה 

תרבות תורנית
98,610350,000הוצאות אחרות-תרבות תורנית1827100780

98,610350,000סה"כ תרבות תורנית 
פעילויות נוער

250,000250,000ארועי נוער וצעירים1828000781
200,000200,000קידום מעמד הילד1828000782
78,88080,000מוקדי הפעלת נוער-נוער דתי1828200870
493,000500,000מתנ"ס - מוקדי הפעלת נוער1828200875
1,021,8801,030,000סה"כ פעילויות נוער 
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תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

הנהלת אגף הספורט
049,700אחזקת מבנים1829100421
9904,000אש"ל ונסיעות1829100512
2,9608,900השתלמויות-ספורט1829100521
990990דמי חבר בארגונים1829100523
0990שכירות רכב-אגף הספורט1829100535
24,65029,800הוצאות טלפון1829100541
14,79042,700מכשירי קשר1829100543
1,4801,300הוצאות פרסום1829100550
3,9404,000הוצאות משרדיות1829100560
990990מיכון ועבוד נתונים1829100570
1,9709,900הובלה והסעות1829100710
19,72019,900כלים וציוד1829100740
9,86019,900עבודות קבלניות-אגף הספורט1829100750
108,50079,400רישיונות ואישורי בטיחות1829110423

190,840272,470סה"כ הנהלת אגף הספורט 
מגרש כדורגל חוף צפוני

7,8909,300חשמל - מגרש הכדורגל1829200431
44,37049,700שכר דירה-ארנונה מועצה אזורית1829210410
44,37046,600חשמל - מגרש הכדורגל חוף צפוני1829210431
290,000308,000מים מגרש כדורגל חוף צפוני1829210432
19,72019,900חומרים-מגרש כדורגל חוף צפוני1829210720
14,79024,800כלים וציוד-מגרש חוף צפוני1829210740
118,300107,800עבודות קבלניות-מגרש חוף צפוני1829210750
19,72029,800נקיון-מגרש חוף צפוני1829210751

559,160595,900סה"כ מגרש כדורגל חוף צפוני 
מגרש כדורגל רבין
14,79029,800חומרים-מגרש כדורגל רבין1829220720
9,86024,800כלים וציוד1829220740
78,880119,200עבודות קבלניות-מגרש רבין1829220750

103,530173,800סה"כ מגרש כדורגל רבין 
מגרשי קט-רגל

14,79049,700חומרים-מגרשי קט רגל1829230720
14,79099,300כלים וציוד-מגרשי קט רגל1829230740
29,58099,300עבודות קבלניות-מגרשי קט רגל1829230750
9,86039,700נקיון-מגרשי קט רגל1829230751

69,020288,000סה"כ מגרשי קט-רגל 
עבודות קבלניות מגרשי ספורט

14,7901,400עבודות קבלניות מגרשי ס.ציבוריי1829240750
14,7901,400סה"כ עבודות קבלניות מגרשי ספורט 
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תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

אולם ספורט אלון
14,7900כלים וציוד אולם ספורט אלון1829410740
14,79019,900עבודות קבלניות אולם ספורט אלון1829410750
4,4404,200שרותי מוקד ופריצה1829410753

34,02024,100סה"כ אולם ספורט אלון 
בית הפועל

17,75014,900חשמל בית הפועל1829420431
4,93019,900חומרים בית הפועל1829420720
4,9309,900כלים וציוד בית הפועל1829420740
39,44094,300עבודות קבלניות בית הפועל1829420750
34,51059,600נקיון בית הפועל1829420751
029,800הוצאות אחרות - ב. הפועל1829420780

101,560228,400סה"כ בית הפועל 
אולם ספורט רבין
14,79049,700חומרים אולם ספורט רבין1829430720
14,79029,800כלים וציוד בית רבין1829430740
49,30049,700עבודות קבלניות  אולם ספור רבין1829430750
34,51099,300נקיון אולם ספורט רבין1829430751
1,970890שמירה-אלם ספורט רבין1829430753

115,360229,390סה"כ אולם ספורט רבין 
אולם ספורט גולדווטר

14,79029,800חומרים אולם ספורט גולדווטר1829440720
14,79019,900כלים וציוד אולם גולדווטר1829440740
24,65049,700עבודות קבלניות אולם גולדווטר1829440750
73,95059,600נקיון אולם ספורט גולדווטר1829440751

128,180159,000סה"כ אולם ספורט גולדווטר 
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תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

אולמות ספורט בתי ספר יסודיים
1,97049,700חומרים אולם ספורט יסודי1829450720
167,600198,600עבודות קבלניות אולם ספורט יסוד1829450750
295,800297,900נקיון אולם ספורט יסודי1829450751
990790שרותי מוקד ופריצה1829450753
9,86029,800ציוד יסודי אולם ספורט יסודי1829450930
9,86039,700חומרים אולם צאלים1829451720
9,86029,800כלים וציוד אולם צאלים1829451740
19,72094,300ע.קבלניות אולם צאלים1829451750
9,86049,700חומרים אולם ים סוף1829452720
19,72049,700כלים וציוד אולם ים סוף1829452740
19,72029,800עבודות קבלניות אולם ים סוף1829452750
1,9702,100שרותי מוקד ופריצה1829452753
19,72099,300חומרים אולמות בינוניים1829453720
49,30099,300כלים וציוד אולמות בינוניים1829453740
34,51099,300עבודות קבלניות אולמות בינוניים1829453750
1,2801,300שרותי מוקד ופריצה1829453753
14,79049,700חומרים אולמות קטנים1829454720
14,79049,700כלים וציוד אולמות קטנים1829454740
78,880124,100עבודות קבלניות אולמות קטנים1829454750

780,2001,394,590סה"כ אולמות ספורט בתי ספר יסודיים 
אולם ספורט בגין
157,800158,500מים אולם ספורט בגין1829470432
19,72049,700חומרים אולם ספורט בגין1829470720
19,72099,300כלים וציוד אולם בגין1829470740
197,200198,600עבודות קבלניות אולם ספורט בגין1829470750
167,600158,900נקיון אולם ספורט בגין1829470751

562,040665,000סה"כ אולם ספורט בגין 
אירועי ספורט מקומיים

049,700ניקיון בארועים1829500751
034,800ארועי ספורט בבתי ספר עי"ס1829500780
0149,000ארועי ספורט עירוניים1829500781
074,500ארועי ספורט בבתי"ס יסודיים1829500782
0198,600פרוייקט פרחי ספורט1829500783
099,300פרוייקט מצוינות בספורט-אילן בכ1829500784
099,300מועדון בית ספרי גולדווטר1829500785
300,000299,900חד פעמי1829500980

300,0001,005,100סה"כ אירועי ספורט מקומיים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   חשבון   

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

אירועי ספורט לאומיים ובינלאומיים
0990אש"ל ונסיעות1829510512
01,500ספרות מקצועית ועתונות1829510522
2,9609,900דלק ושמן1829510531
3900רכב: תיקונים1829510532
39,21039,900רכבים בליסינג1829510536
0173,800ספורטיאדה1829510753
099,300אליפות אס"א1829510754
0149,000מחוזיאדה ירושלים1829510755
099,300מחוזיאדה חיפה1829510758
01,862,000ארועים בינלאומיים1829510780
0596,000ארועי ספורט שונים1829510781
099,300אילת כדורשת1829510784
0596,000מרוץ הלילה1829512786

42,5603,726,990סה"כ אירועי ספורט לאומיים ובינלאומיים 
17,211,41024,928,820סה"כ תרבות, נוער וספורט

בריאות
תחנה לאם ולילד
4,9304,800עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1832400421
3,9403,500חומרים-אחזקת מבנים1832400422
39,44037,300חשמל טיפת חלב1832400431
98,61099,300עבודות קבלניות1832400751
2,9603,000שמירה1832400753
7,8907,900ציוד יסודי1832400930

157,770155,800סה"כ תחנה לאם ולילד 
שונות

9,8600הוצאות משרדיות1835100560
9,8600הובלות והסעות1835100710
29,5800כלים וציוד1835100740
246,5000עבודות קבלניות1835100750
394,4000תוכנית בריאות פיס1835100780
0800,000פרוייקט בהשתתפות מוסדות בריאות1835500788
290,000158,900מד"א-שרותי א.ט.ן.1836200870

980,200958,900סה"כ שונות 
1,137,9701,114,700סה"כ בריאות



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

רווחה
הנהלת האגף

9,00010,000רזרבה לפעולות1840000960
512,000504,000שכר דירה1841000410
14,00019,000עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1841000421
8,0005,000חומרים-אחזקת מבנים1841000422
3,0004,000כיבוד ואירוח1841000511
23,00024,000אש"ל ונסיעות1841000512
91,00092,000השתלמויות-רווחה1841000521
2,0002,000ספרות מקצועית ועתונות1841000522
20,00020,000דמי חבר בארגונים1841000523
0500דלק ושמן1841000531
1,0002,000שכירות רכב-רווחה1841000535
72,00076,000הוצאות טלפון1841000541
13,00020,000מכשירי קשר1841000543
13,00015,000הוצאות פרסום1841000550
12,00012,500הוצאות משרדיות1841000560
9,00010,500מיכון ועבוד נתונים1841000570
110,000111,100אוטומציה-רווחה1841000571
10,0005,500חומרים1841000720
9,0009,000כלים וציוד1841000740
25,00032,000עבודות קבלניות1841000750
25,00025,000בטיחות מוסדות רווחה1841000752
125,000150,000שמירה ע"י קבלן1841000753
153,000102,500הוצאות אחרות1841000780
50,00050,000רכישת ציוד יסודי1841000930
24,00024,000הוצאות חד פעמיות1841000980
144,0000שכר דירה מרכזי תעסוקה1845501410
10,0000טיסות ולינות1845501512
10,0000הכשרת צוות והשתלמויות1845501521
70,0000פרסום1845501550
30,0000ציוד משרדי1845501560
50,0000קידום תחום הכשרות מרכזי תעסוקה1845501750
214,0000רכזי פרט מרכזי תעסוקה1845501840
114,0000רכז הדרכה וקשרי מעסיקים מרכזי תעסוקה1845501841
60,0000תחזוקה שוטפת מרכזי תעסוקה1845501842
34,0000סדנאות וקורסים1845501843
340,0000מסלולים מרכזי תעסוקה1845501844
120,0000רכזת אילת לא עוצרת במוגבלויות1845502750
130,0000פעולות אילת לא עוצרת במוגבלויות1845502751
2,659,0001,325,600סה"כ הנהלת האגף 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון   חשבון   

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

עובדים סוציאלים
9,0007,000דלק ושמן1841300731
2,000500רכב - תיקונים1841300732
4,0004,000רישוי וביטוח1841300733
1,000500איתור רכבים1841300734
44,00044,000ליסניג רווחה1841300736
3,000,0000הוצאות בגין החלטת ממשלה 18418008402020

3,060,00056,000סה"כ עובדים סוציאלים 
אגודות רווחה

2,0001,900חשמל-יד שרה1841920431
2,0001,900סה"כ אגודות רווחה 

מרכז עוצמה
52,00050,000ניקיון מרכז עוצמה1842000751
322,000145,000מרכז עוצמה מורחב1842000845
374,000195,000סה"כ מרכז עוצמה 
טיפול במשפחה

700,000700,000צרכים מיוחדים1842210840
70,00060,000טיפול בדרי רחוב1842300840
40,00040,000הדרכת משפחות צעירות1842400840
3,0004,500הובלות והסעות1842600710
91,00091,000עבודות קבלניות1842600750
25,00021,000פרוייקטים-מטפלות מיקור חוץ1842600796
52,00052,000ניקיון המרכז לאלימות במשפחה1842800751
2,0001,500שמירה1842800753
30,00045,000מרכז טיפולי באלימות1842800840

1,013,0001,015,000סה"כ טיפול במשפחה 
טיפול בילד

3,0002,900שמירה1843500753
450,000376,000פעולות קהילתיות1843500840
060,000טיפול בילדים בסיכון1843500841
80,000210,000מועדוניות1843500842
503,000499,000מרכז לטיפול בהורים וילדיהם1843500843
110,00090,000קייטנות קיץ1843500844
90,000110,000תוכנית לאומית ילד ונוער-פעילות1843500845
5,0005,000תוכנית לאומית נוער וצעירים-פעי1843500846
40,000140,000תוכנית לאומית פרט ומשפחה-פעילו1843500847
12,00012,000תוכנית לאומית "אם לאם"1843500848
200,000200,000מועדוניות  יחדיו1843500849
60,00061,000חשמל אור שלום1843510431

1,553,0001,765,900סה"כ טיפול בילד 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

נכים ועוורים
29,5000פיס מושלם - הגיל הרך1843500981
1,5001,500חומרים--מרכז רב נכותי1845500422
2,0001,900חשמל מרכז רב נכותי1845500431
15,00013,000עבודות קבלניות1845500750
105,000105,000מרכז למשפחה1845500752
30,00030,000צרכים מיוחדים ו.הגוי רווחה1845500754
300,000300,000מעש קהילתי1845500841
01,050,000מרכזי תעסוקה1845500843
141,0000פיס מושלם - צרכים מיוחדים1845500980
41,00041,000שיקום העיוור בקהילה1846300841
100,000108,000מועדון חברתי לעיוורים1846300842
94,00081,000עיוורים במוסד1846300844
25,00023,000הדרכת העיוור ובני ביתו1846300845
3,872,5003,500,000אחזקת נכים בפנמיות1846500841
69,000126,500נכים במשפחות אמנה1846500842
830,000452,000תעסוקה מוגנת למוגבל1846600840
01,000כח אדם קבלני1846700757
500,000520,000שיקום נכים בקהילה1846700840
500,000520,000נכים קשים בקהילה1846700841
250,000110,000מועדון שיקומי לנכים1846700843
90,0005,000מועדון לאוטיסטים1846800844
6,995,5006,988,900סה"כ נכים ועוורים 

אור שלום
21,00027,200מים אור שלום1843510432
9,0009,600ספרים-מועדון אור שלום1843510722
6,00010,000דלק ושמן1843510731
16,0004,000רכב - תיקונים1843510732
5,0005,000רישוי וביטוח1843510733
30,00050,000עבודות קבלניות-אור שלום1843510750
140,000140,000קבלני ניקיון-אור שלום1843510751
39,00029,000פרוייקטים-אור שלום1843510796

266,000274,800סה"כ אור שלום 
עבודה קהילתית - תכנית לאומית

41,00041,000תוכנית לאומית עבודה קהילתית1843530844
41,00041,000סה"כ עבודה קהילתית - תכנית לאומית 

פרוייקטים
2,0002,000חומרים-אחזקת מבנים-מרכז רב נכ1843550422
744,000432,000תוכנית לטיפול בזנות1843550840
60,00065,000שכ"ד עבור עלם1843550841
94,000192,000מרכז לנפגעי תקיפה מינית-קטינים1843550980

900,000691,000סה"כ פרוייקטים 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

מרכז הורים מתבגרים
44,00041,200מרכז הורים מתבגרים1843670980

44,00041,200סה"כ מרכז הורים מתבגרים 
אחזקת ילדים בפנימיות

12,500,00012,500,000אחזקת ילדים בפנימיות1843800840
12,500,00012,500,000סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות 

ילדים במעון יום
3,000,0003,600,000ילדים מעון יום1843900840

3,000,0003,600,000סה"כ ילדים במעון יום 
שרות לזקן

055,000והדרת לקשישות בודדות1844000840
1,300,0001,300,000אחזקת זקנים במעונות1844300840
28,0000כח-אדם קבלני1844400757
135,00085,000הוצאות מותנות בתקבולים1844400788
300,000391,000צרכים מיוחדים לזקן1844400840
72,00072,000ארוחות חמות1844400842
48,00051,500רווחת הקשיש1844400844
750,000780,000מסגרות יומיות לזקן1844400845
335,000273,000שכונה תומכת1844400846
80,000150,000טיפול באזרחים ותיקים1844400980
236,0000פיס מושלם פלוס - אזרחים ותיקים1844400981

3,284,0003,157,500סה"כ שרות לזקן 
מש"ה

5,130,0004,900,000מפגרים במוסדות1845100840
770,000824,000מפגרים במוסדות ממשלתיים1845100841
1,780,0001,339,000אחזקת אוטיסטים במסגרות1845100843
240,000240,000אחזקת אוטיסטים בקהילה1845100844
140,000140,000הארכת יום גן לילדים סיעודיים 1845100845
14,00013,100חשמל מעון ניצן1845200431
7,0008,500חומרים-מעון ניצן1845200740
80,00080,000מרכז טיפולי לגיל הרך1845200752
50,0000עבודות קבלניות מיוחדות1845200755
8,00025,000פרוייקטים-גן ניצן1845200796
250,000381,000הסעות מעון טיפולי ניצן1845200840
05,000מפגרים במעון אמוני1845200841
1,500,0001,400,000מעון יום שיקומי ניצן1845200842
2,000,0002,100,000מפגרים במעון טיפולי1845210840
120,000123,000שרותים תומכים ללמפגר1845300840
83,00055,000מועדונים למפגר1845300841

12,172,00011,633,600סה"כ מש"ה 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

נוער וצעירים
78,00078,000שכ"ד "מיתר תעסוקה"1847100410
14,00014,000עבודות קבלניות-תקיפה מינית1847100752
200,000485,000טיפול בנוער וחבורת רחוב1847100840
20,00010,000טיפול בנערות במצוקה1847100841
200,000250,000מרכז לנערה1847100842
110,000110,000מרכז לנפגעי תקיפה מינית-בוגרים1847100843
150,000123,500שהות מקלט לנערות1847100844
20,00019,500תוכנית "בישבלי"1847100845
1,120,0001,100,000מית"ר תעסוקה1847100846
260,00040,000יתד ניצוץ וסל גמיש1847100847
210,000210,000דירת מעבר לצעירות1847100848
112,0000פיס מושלם - נוער בסיכון1847100980
2,494,0002,440,000סה"כ נוער וצעירים 

מרכז לטיפול באלימות במשפחה
660,000390,000מקלט לנשים מוכות1847200845

660,000390,000סה"כ מרכז לטיפול באלימות במשפחה 
בית חוסן

25,00013,000עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1847300421
2,5002,500חומרים-אחזקת מבנים1847300422
10,0009,400חשמל1847300431
9,0005,600מים1847300432
3,0003,000אש"ל ונסיעות1847300512
9,0009,500השתלמויות-רווחה בית חוסן1847300521
3,0003,100הוצאות משרדיות1847300560
5,0005,000חומרים1847300720
5,0005,000כלים וציוד1847300740
30,00061,800עבודות קבלניות1847300750
25,00028,800קבלני נקיון1847300751
4,0003,500שמירה ע"י קבלן1847300753
40,00044,000בדיקות למשתמשי סמים1847300840
137,00080,000התמכרויות-טיפול חוץ ביתי1847300845
20,00020,000רכישת ציוד יסודי1847300930
15,00019,000הוצאות חד-פעמיות1847300980
7,0007,000אשפוזית1847300988
125,000125,000עבודות קבלניות1847310750
33,00033,000הוצאות מותנות בתקבולים1847320788

507,500478,200סה"כ בית חוסן 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

עבודה, קהילה והתנדבות
2,0001,500שמירה1847900753
50,00050,000פעולות התנדבות1848300840
44,00036,000יד רוז`ה1848300841
14,00011,000לשכת ייעוץ לאזרח1848300842
13,00013,000פרוייקטים בהתנדבות1848300981
090,000שכר דירה חד הוריות 1848500410
6,0000חשמל1848500431
05,000קבלני נקיון1848500751
04,000שמירה1848500753
70,00070,000הוצאות אחרות1848500780
020,000פרוייקטים-שיקום שכונות רווחה1848500796
13,00010,000נערה במצוקה1848500840
16,00015,000שכר דירה יד שניה1849000410
6,0002,500אחזקת מבנים- קבלנים-חנות יד שנ1849000421
1,000700חומרים לאחזקת חנות יד שניה1849000422
2,0001,900חשמל חנות יד שניה1849000431
3,0002,900מים חנות יד שניה1849000432

240,000333,500סה"כ עבודה, קהילה והתנדבות 
טיפול בעולים

3,0003,100שמירה1849000753
30,00025,000צרכים מיוחדים עולים1849000840
671,000303,000ילדים בפנימיות-עולים1849000842
3,00010,000מחסן יד שניה-אחזקה מנהלה1849000843
0131,000מעונות יום עולים1849000844
18,00015,000טיפול בזקן-עולה1849000845
050,000נכים בפנימיות-עולים1849000846
10,00010,000תוכנית קבוצתית לעולים1849000848
735,000547,100סה"כ טיפול בעולים 

52,500,00047,476,200סה"כ רווחה
שירותי דת

מועצה דתית
5,000,0004,100,000מועצה דתית1851000810
5,000,0004,100,000סה"כ מועצה דתית 

5,000,0004,100,000סה"כ שירותי דת
קליטת עליה

קליטת עליה
2,9603,000הוצאות משרדיות1869000560
197,200198,600עב.קבלניות-קליטת עליה פרוייקטי1869000750
125,20082,400עבודות קבלניות מיוחדות-קליטה1869000752
85,2900הוצאות אחרות1869000780
134,600265,100פרוייקטים-עולים1869000796
545,250549,100סה"כ קליטת עליה 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

פרוייקט קליטה - מלווים
443,700596,000פרוייקט קליטה-מלווים1869200796

443,700596,000סה"כ פרוייקט קליטה - מלווים 
988,9501,145,100סה"כ קליטת עליה
איכות הסביבה

איכות הסביבה
490500עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1879000421
14,96017,900קבלן נקיון-משרדי איכות הסביבה1879000434
490500כבוד ואירוח1879000511
3,4906,000אש"ל ונסיעות1879000512
780790דמי חבר1879000523
15,2809,900דלק ושמן1879000531
390300רכב: תיקונים1879000532
1,9702,000שכירות רכב-איכות הסביבה1879000535
70,00082,200רכבים בליסינג1879000536
10,00012,900הוצאות טלפון1879000541
10,00014,900מכשירי קשר1879000543
4,9909,900הוצאות פירסום1879000550
2,4702,500הוצאות משרדיות1879000560
2,4702,500מיכון ועבוד נתונים1879000570
4,9305,000הובלות והסעות1879000710
9,7609,900חומרים1879000720
7,4006,000דלק ושמן-איכות הסביבה1879000731
150500רכב - תיקונים1879000732
490300איתור רכבים1879000734
78,73075,500רכבים בליסינג1879000736
14,69014,900כלים וציוד1879000740
500,000497,000עבודות קבלניות-איכות הסביבה1879000750
300,000306,000עבודות קבלניות-הסברה חוק האריז1879000751
1,800,0001,688,000עב.קבלניות-איסוף אריזות מיחזור1879000752
4,2404,300שמירה-איכות הסביבה1879000753
97,92099,300עבודות קבלניות-פרויקטים1879000755
97,92099,300עבודות קבלניות-אנרגיה מתחדשת1879000758
7,3007,400הוצאות אחרות1879000780
150,0000הסברה להפחתת שימוש בפלסטיק1879000781
197,200200,000כ"א זמני-מתנ"ס1879000795
19,62019,900ציוד יסודי1879000930
14,69014,900הוצ` חד פעמיות1879000980
200,000198,600חד-פעמי מותנה בהכנסות1879000981
1,8701,900חשמל-שומרי המפרץ1879200431

3,644,6903,411,490סה"כ איכות הסביבה 
3,644,6903,411,490סה"כ איכות הסביבה

163,683,020167,928,610שירותים ממלכתיים סה"כ
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פרק 9
מפעלים ומיוחדים
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עיריית אילת
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תקציב 2021 

 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון
מפעלים ותשלומים לא רגילים

נכסי הרשות
רישום נכסים

1,9702,000מכשירי קשר1931000543
980990הוצאות משרדיות1931000560
780790מיכון ועבוד נתונים1931000570
14,69014,900אגרות עסקאות פטורות ממכרז1931000581
9,7609,900עבודות קבלניות-רשמת נכסים1931000750
28,18028,580סה"כ רישום נכסים 

דיור חיילים
473,300480,000שכר דירה1932000410
2,5602,600תחזוקת מבנים1932000420
480490חומרים1932000720
960970כלים וציוד1932000740

477,300484,060סה"כ דיור חיילים 
משרדי עירייה

187,500190,200שכר דירה1938000410
019,100דמי חכירה1938000411
79,87081,000שימוש בחניות1938000412
0100,900דמי ניהול משרדי עירייה1938000420
166,400168,800עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1938000421
93,97095,300חומרים-אחזקת מבנים1938000422
690,000699,000חשמל משרדי עירייה1938000431
176,500179,000מים1938000432
1,3801,400חומרי ניקיון-משרדי עירייה1938000433
1,100,0001,192,000קבלן נקיון-משרדי עירייה1938000434
141,000143,000כיבוד ואירוח1938000511
470480אש"ל ונסיעות1938000512
57,78058,600הוצאות טלפון1938000541
195,800198,600דואר ושליחויות1938000542
7,9908,100מכשירי קשר1938000543
2,3702,400הוצאות משרדיות1938000560
2,2702,300מיכון ועבוד נתונים1938000570
8,8702,000דלק ושמן-משרדי עירייה1938000731
2,4702,500רכב - תיקונים1938000732
8,8708,900רישוי וביטוח1938000733
134,600137,600שמירה1938000753
99,72081,000רכישת ציוד יסודי1938000930
500,000596,000שיפוץ משרדי העיריה1938000933
58,77059,600הוצאות עודפות-אירוח1938000970

3,716,6004,027,780סה"כ משרדי עירייה 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

משרדי אגף מנהלה
9,3709,500עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1938100421
470480אש"ל ונסיעות1938100512
1,8701,900ספרות מקצועית ועתונות1938100522
1500תיקונים1938100532
28,69029,100הוצאות טלפון1938100541
4,7304,800מכשירי קשר1938100543
1,8701,900הוצאות משרדיות1938100560
940950מיכון ועבוד נתונים1938100570
14,69014,900דלק ושמן-אגף מינהלה1938100731
490500רכב תיקונים-אגף מינהלה1938100732
78,73079,800רכבים בליסינג-אגף מינהלה1938100736
48,51049,200ביקורת כיבוי אש במוסדות1938100752
4,8304,900שמירה1938100753
4,7304,800רכישת ציוד יסודי-אגף מינהלה1938100930

200,070202,730סה"כ משרדי אגף מנהלה 
תיקשוב ומערכות מידע

1,9902,000אש"ל ונסיעות1938500512
017,800דלק ושמן1938500531
0300רכב: תיקונים1938500532
041,700רכבים בליסינג1938500536
4,9906,200הוצאות טלפון1938500541
14,96013,800מכשירי קשר1938500543
2,9903,000הוצאות משרדיות1938500560
79,77072,500מיכון ועבוד נתונים1938500570
0490הובלה והסעות1938500710
169,500167,100עבודות קבלניות-תקשוב1938500750
1938500752GIS  349,00059,600אחזקת מערכת
1,000980שמירה1938500753
129,600129,100הוצאות תקשורת - א.רשת אינטרנט1938500754
0168,800רישוי קבצים בענן1938500755
94,7300הוצאות אחרות1938500780
39,89039,700רכישת ציוד יסודי1938500930
279,200297,900רישוי דואר בענן1938500980
349,000695,000חד פעמי1938510980

1,516,6201,715,970סה"כ תיקשוב ומערכות מידע 
5,938,7706,459,120סה"כ נכסי הרשות



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון חשבון     

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

תחבורה
מחלקת רכב

490500עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1941000421
490500אשל ונסיעות1941000512
490500ספרות מקצועית ועתונות1941000522
7,8909,900דלק ושמן1941000531
390200רכב:תיקונים1941000532
980990שכירות רכב1941000535
39,21039,900רכבים בליסינג1941000536
5,9206,000מכשירי קשר1941000543
1,9702,000הוצאות משרדיות1941000560
4,9305,000מיכון ועבוד נתונים1941000570
980990חומרים1941000720
2,4702,500דלק ושמן1941000731
0500רכב -תיקונים1941000732
08,900רישוי וביטוח1941000733
980990כלים וציוד1941000740
980990עבודות קבלניות-מח` רכב1941000750
1,2801,300שמירה1941000753
4,9305,000רכישת ציוד יסודי1941000930
290,000297,900הוצאות עודפות-רכב1941000970
364,380384,560סה"כ מחלקת רכב 

רשות החניה
4,4404,500כיבוד ואירוח1943000511
14,69014,900מכשירי קשר1943000543
2,9603,000הוצאות משרדיות1943000560
2,4702,500מיכון ועבוד נתונים1943000570
39,44042,700אוטומציה-חניה1943000571
990990חומרים1943000720
790200רכב - תיקונים1943000732
490630איתור רכבים1943000734
4,9309,900ע.קבלניות שוהר1943000750
2,4702,500שמירה ע"י קבלן1943000753
6,9007,000ר.חניה שכט סלופארק1943000757
02,500הוצאות אחרות1943000780
4,9305,000רכישת ציוד יסודי1943000930
350,000447,000ר.חניה דוחות מלגם1943100750
246,500297,900ר.חניה פיגורים מלגם1943100752
290,000397,000ר.חניה בנק הדאר מלגם1943100753
197,200348,000ר.חניה מדחנים מלגם 194310075525%
68,53069,500ר.חניה שכ"ט פנגו סלולר מלגם1943100757
1,237,7301,655,720סה"כ רשות החניה 



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבוןחשבון      

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

מגרש גרוטאות
200,000248,300אחזקת מגרש גרוטאות1944000750

200,000248,300סה"כ מגרש גרוטאות 
1,802,1102,288,580סה"כ תחבורה

רכש ולוגיסטיקה
רכש ואספקה

291,200295,300שכר דירה1952100410
940950עבודות קבלניות-אחזקת מבנים1952100421
940950דמי חבר וארגונים1952100523
3,7503,800הוצאות טלפון1952100541
14,59014,800מכשירי קשר1952100543
1,8701,900הוצאות משרדיות1952100560
3,5503,600מיכון ועיבוד נתונים1952100570
970980עבודות קבלניות1952100750
5,8205,900שמירה1952100753
2,8602,900רכישת ציוד יסודי1952100930
326,490331,080סה"כ רכש ואספקה 

ארכיב
7,89014,900דלק ושמן1952200531
390500רכב -תיקונים1952200532
39,21039,300רכב-ליסינג1952200536
2,96011,900דלק ושמן-מחסן1952200731
0200רכב - תיקונים1952200732
490500איתור רכבים1952200734
86,24066,700רכבים בליסינג1952200736
164,800167,100עבודה קבלנית-אחזקת ארכיב1952500750

301,980301,100סה"כ ארכיב 
628,470632,180סה"כ רכש ולוגיסטיקה



 תקציב 2020 תקציב 2021שם חשבון  חשבון    

תקציב 2021 
אגף תקציבים
מינהל הכספים

עיריית אילת

הנחות ופטורים, השתתפויות ותשלומים שנים קודמות
תשלומים בגין שנים קודמות

2,400,0001,986,000הסדר בטל"א אימפקט ש"ק1997000789
2,400,0001,986,000סה"כ תשלומים בגין שנים קודמות 

הנחות ופטורים
29,500,00025,000,000הנחות ופטור עפ"י חוק1995000860
500,000500,000הנחות עפ"י ועדה והסכם1995000861

30,000,00025,500,000סה"כ הנחות ופטורים 
שונות

8,000,0009,000,000תמיכות\ השתתפויות1996000820
8,000,0009,000,000סה"כ שונות 

40,400,00036,486,000סה"כ הנחות ופטורים, השתתפויות ותשלומים שנים קודמות
חד פעמי ושונות

חד פעמי ושונות
3,000,0000הוצ' בלתי צפויות -קורונה1994000982

3,000,0000סה"כ חד פעמי ושונות 
3,000,0000סה"כ חד פעמי ושונות

51,769,35045,865,880מפעלים ותשלומים לא רגילים סה"כ

342,850,000350,700,000סכום כולל
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