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2.00-131,1572.001,177ראש הרשות וסגניו 611100

4.004654.00590לשכת ראש הרשות 611200

0.5052600.50260מבקר העירייה 612000

4.00229123.50950ל"לשכת מנכ613000

4.00-426354.00650מיחשוב613020

3.605503.60580א"כ615000

3.50-207903.50890הנהלת גזברות621000

3.004193.00426הנהלת חשבונות621300

1.001931.00197שכר621500

6.00-567046.00750ניקיון רחובות712200

1.5043711.50383מנהל השרות הווטרינרי714100

1.001041.00105פיקוח וויטרנרי714200

1.8043181.80368מינהל שמירה ובטחון721000

1.50-401331.50177ח"ט מוס"קב- בטחון 722000

1.00281801.00231צ ופיקוח שמירה"רבש722001

2.00-24202.00242א"שכר כ- א "הג723000

3.00-576913.00690מינהל הנדסה731000

2.003302.00336רשיונות בניה733100

1.00722101.00130פיקוח על הבניה733200

1.001401.00141מדור תחבורה- הנדסה 733220

4.30-607004.30755מינהל שיפור פני העיר741000

5.20-156955.20688תחזוקה741020

1.00-41571.00161מינהל תאורת רחובות743010

0.501670.5069פיקוח- גינון746000

3.00-406783.002.25706מוקד עירוני761000

0.60-3680.6070אגודה לתרבות הדיור764000

1.602301.60236בית משפט769020

1.0051261.00130משרד הרישוי769030

1.00-201721.000.10176בית דין רבני769050

2.003122.00345פיקוח עירוני781000

4.00-1504445.00558שכר- שיטור משולב 781002

4.00-207194.00690מינהל חינוך811000

2.800.20-54392.800.20450מינהל קדם יסודי812100

31.70-383,50032.633,652עוזרות גננות חובה812200

0.002.50-1302582.50300מחליפות חובה812210

21210.5065סייעות רפואיות812220

6.73-1006545.90650א"עובדות צהרונים  יול812520

1,11500-מזכירות ואבות בית יסודי 813200

2.000.103202.000.10230מזכירות ושרתים- עליזה בגין 813201

2.002412.00245מזכירות ושרתים- אור זבולון 813202

2.000.252632.000.10272מזכירות ושרתים- נחשונים 813203

2.003142.00319מזכירות ושרתים- מילקן 813204

1,26800-יסודיים -ס"סייעות בי813220

6.775356.77726סייעות- עליזה בגין 813221

5.415765.41578סייעות- אור זבולון  813222

1.860.201331.860.20187סייעות- נחשונים     813223

2.140.201242.140.20220סייעות- מילקן        813224

4' תקציב  מס - 2014א "תקן כ

2015- אגף הגזברות - עיריית אריאל 

2015הצעת תקציב  - א"תקן כ

תאור מחלקהפרק
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2015הצעת תקציב  - א"תקן כ4' תקציב  מס - 2014א "תקן כ

תאור מחלקהפרק

0.000.10110.000.1013שכר מדריכ מפעל שחיה813250

1.001221.00125ב"מזכירות חט814020

2.002772.00256ב"אבות בית חט814030

0.8251270.82130ב"חט- ספריה814040

2.70-852971.75164ב סייעות"חט814050

0.003643ע"מנ+ ב מרכז למידה "חט814060

2.0042062.00222ע מזכירות "חט815110

2.57-503182.60326אשכול הפיס815800

1.0061101.00114ד"מרפ817200

5.70-1209205.90950שרות פסיכולוגי חינוכי817300

0.000.40-3420.4043שכר פרוייקט שחר817400

1.71-71831.71210מועדונית חינוך817600

1.752901.75294ם"קבסי817700

6.241.761188106.612.35895מלוות בהסעות817800

1.0031081.00113תרבות822001

2.63-154332.93445ספריות עירוניות 823000

1.002341.50247נוער828000

1.001781.00180קידום נוער שכר מנהל828001

2.752962.75310קידום נוער שכר רכזים828002

1.00-351271.00130ה"היל- קידום נוער 828003

0.50700.5070מנהל- שכר עיר ללא אלימות828101

0.50510.4042חינוך שכר- אלימות " עיר ל828102

0.001.00881770.3029תגבור אכיפה - אלימות "שכר עיר ל828104

0.50600.5060ס"עו- שכר עיר ללא אלימות 828105

1.001781.00183אחזקת אולמות ספורט829001

10.56-2002,16010.562,262ס"עו-רווחה841000

2.5044163.10423מינהל-רווחה841001

1.001621.00166מרכז לטיפול באלימות842400

1.850.20282101.850.20235מועדונית רווחה843500

0.660.1020950.660.10107שכר נתבים להורות843510

0.50-30900.50100מועדונית משותפת שכר843503

0.000.50540.5058מלווה - מעון יום שיקומי846701

0.6060 מתאם למלחמה בסמים847300

0.2517670.2571בית חם לנערה847500

0.25530.2555שכר- דיור מוגן עולים849001

1.00-61311.00134עובדי שכונה עולים849013

0.25-10310.2532מרכז לטיפול באלימות עולים849018

0.604870.6080קליטת עליה869000

1.00-81971.00200איכות הסביבה879000

0.50-15400.5043השאלה- מפעלים אחרים 980000

0.853800.85391פנסיונרים נבחרים991000

30.403,69133.003,955פנסיה992000

0.00124384200הודעה - הסתגלות- פיצויים992001

232.058.01-3,43934,217237.4010.0035,917 כ"סה
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