
2022קהילה קציב ת
קיבוץ לביא

19-12-2021–אושר בהנהלת קהילה 

10-1-2022–אושר במזכירות 

22-1-2022–באסיפה אושר 



2022נושאים מרכזיים לתכנית העבודה 
מבוגרתאוכלוסיה

דמוגרפיה

התנהלות כלכלית

חיי הרוח

 לקבוצההחברים יחסי הגומלין בין

מרחב ציבורי

משימתיות

נגישות

עבודה והתפרנסות

עומק השיתופיות

פיתוח ההון האנושי



2022דגשים לתקציב 

בהמשךמפורט–(2.4%)למדדאישייםתקציביםהצמדת.

7.5%–לחברהמזוןתקציבהעלאת.

תפעולימרכיבחלקיסבסוד–המזוןענף.

בריאותביטוחהוספת.

הקניינותמולהתנהלותשינוי.

ל"ושחייליםשכרהגדלת.



מקורות ושימושים

 ₪  ₪  ₪



(ח"באש)שוטף –מקורות 

2021תכנית 2020ביצוע 2021תחזית 2022תכנית 

9,87610,42810,50510,403הכנסות מעבודת פנים

10,4609,2099,2598,805עבודת חוץ

(197)(731)(492)(200)אי עבודה

4,3754,0384,0004,290פנסיה

652550יזמויות

206206221200קצבאות וגמלאות שונות

24,72423,39323,27823,551כ"מקור מעבודה סה



(ח"באש)שוטף –מקורות 

2021תכנית 2020ביצוע 2021תחזית 2022תכנית 

2,6072,8743,6563,120ביטוח לאומי נטו

1,0078611,1641,212מקור מנכסים

28,33827,12728,09827,883כ"מקורות סה



(ח"באש)שוטף –שימושים 

2021תכנית 2020ביצוע 2021תחזית 2022תכנית ענפי השירות

(0)(2,973)(677)(400)ענף המזון

(350)(374)(277)(265)כלבו

(800)(956)(817)(800)ענף הבגד

(70)(116)(66)(60)לביאה

(506)(562)(656)(603)כולל מים-נוי גן 

(49)(51)(55)(57)ספריה

(70)(53)(111)(140)בריכת שחיה

(151)(151)(135)(91)אישיים שונים. ש

(1,996)(5,236)(2,793)(2,415)כ"ענפי שירות סה



(ח"באש)שוטף –שימושים 

2021תכנית 2020ביצוע 2021תחזית 2022תכנית חינוך

(301)(268)(297)(269)חינוך כללי

642תכנית ניצנים

(15)(10)(49)(49)תנועת נוער

(536)(462)(387)(477)חינוך פורמלי

(180)(130)(151)(183)חינוך חוגים

(180)(161)(178)(190)חינוך תיכון

(770)(646)(770)(747)בתי ילדים

(1,982)(1,634)(1,826)(1,915)כ"חינוך סה



(ח"באש)שוטף –שימושים 

2021תכנית 2020ביצוע 2021תחזית 2022תכנית בריאות ורווחה

(1,719)(1,580)(1,338)(1,409)בריאות כולל ילדים

(352)(636)ביטוחי בריאות

(381)(387)(281)(320)לביאלב 

(450)(385)(429)(450)אורטודנטשיניים כולל 

(380)(251)(278)(340)יעוץ ילדים ומבוגרים

(720)(628)(485)(545)רווחה

(3,650)(3,230)(3,163)(3,699)כ"בריאות סה



מיקוד ביטוחי בריאות

2021תחזית 2022תכנית ביטוחי בריאות

(177)(186)כללית מושלם

(25)(300)בריאות הפניקסביטוחי 

(150)(150)קרן חירום

(352)(636)כ"סה



(ח"באש)שוטף –שימושים 

2021תכנית 2020ביצוע 2021תחזית 2022תכנית ועדות

(111)(1)(34)(73)גיל הרך

(47)(47)(64)(64)ארכיון קהילה

(156)(123)(160)(170)דת

(385)(445)(415)(500)הוריםהשכלה גבוהה בגין 

(400)(309)(254)(388)השתלמות

(155)(132)(113)(125)ותיקים

(12)(8)(12)(12)מעורבות

(3)(3)(5)(6)עלון

(592)(566)(615)(605)פרט



(ח"באש)שוטף –שימושים 

2021תכנית 2020ביצוע 2021תחזית 2022תכנית המשך-ועדות 

(200)(174)(200)(200)צדקה

(299)(233)(297)(259)צעירים

(15)(4)(8)(15)קליטה

(50)(21)(48)(50)שי לחבר

(815)(510)(759)(759)שמחות

(135)(150)(153)(150)תקשורת

(127)(120)(131)(180)תרבות ופנאי

(3,391)(2,843)(3,235)(3,483)כ"ועדות סה



(ח"באש)שוטף –שימושים 

2021תכנית 2020ביצוע 2021תחזית 2022תכנית סעיפים נוספים

(13,800)(10,522)(13,719)(14,093)תקציב אישי בידי החבר

(1,228)(1,092)(1,103)(1,195)בידי החברלא 

(491)(643)(605)(553)אחזקה בקהילה

(230)(246)(168)(168)חשמל ואנרגיה קהילה

(395)(398)(516)(516)מים בקהילה

(916)(918)(1,048)(1,048)ארנונה

(750)(905)(1,200)(800)עוזבים

(1,813)(1,813)(1,821)(1,848)כלליות קהילה

(31,154)(29,484)(31,232)(31,808)כ"הוצאות קיום סה



[₪באלפי ]מקורות ושימושים –סך הכל 

שימושיםמקורותשנה
כ השלמה  "סה

מהעסק
[כולל השקעותלא]

2020ביצוע 

קורונה
28,09829,4841,387

202127,88331,1543,271תכנית 

202228,33831,8083,470תכנית 



תקציבים אישיים

 ₪  ₪  ₪



אישייםתקציבים 
תקציבסעיףתקציבסעיף

165ילדים-ייןטישו , נייר טואלט9,895ליחיד-טלפון , כלבו, הלבשה, תקציב אישי

68מסיום תיכון-מכונת גילוח 280הלבשה כסוי ראש

475ומעלה' נשים כתה ה-הגיינה385תקציב נכדים

1,690מינוס40נופש 385תקציב ילד בוגר

2,240פלוס40נופש 655למשפחה-תקציב להורי חייל 

אישי מופרטתקציב חשמל5,730למשפחה-מקרר , חשמל, ריהוט, עיתון

83ליחידה-עזרה לבנים 930ליחיד-כל בו תיכון

85305ומגיל 40עד גיל השתלמות 890ליחיד-כל בו ילדים

40-50355השתלמות גיל 590ליחיד-ילדים גיל הרך

50-65410השתלמות גיל 755ליחיד-ילדים גן

65-85510השתלמות גיל 850ליחיד-ילדים יסודי

1,515ליחיד-ל "תקציב נסיעות חו1,085ליחיד-ילדים תיכון

1,190אחזקת דירות



ילדיםהלבשה והנעלה 
בנותבנים

1,9051,905טיטולים

410410עד גנון-הנעלה

9501,445גן-הלבשה לידה

610740ג-הנעלה גן

1,0651,895ג-הלבשה א

625775ו-הנעלה ד

1,1352,040ו-הלבשה ד

770770תיכון-הנעלה ז

1,2702,400תיכון-הלבשה ז



פעמיים-תקציבים חד

פעמיים-תקציבים חד

ילד חבר בכתה א1,953ל ילדים"חו

ילד ראשון-לידה 4,200ריהוט ילדים

ילד ראשון-כניסה לגן 1,290

ילד ראשון-כניסה לכתה א 550

2ילד -לידה 1,120

3ילד -לידה 1,970

4ילד -לידה 1,120

5ילד -לידה 2,090

6ילד -לידה 1,000

והלאה7ילד -לידה 770

ב-א65ציוד בית ספר

ו-ג75

ז120

יב-ח85

ילקוט  -כתה א 255

ילקוט+ מילונית -כתה ט 520



השקעות קהילה

 ₪  ₪  ₪



מתווה הסדרת משק קהילה-השקעות מקור 

 הקיבוץמשורת הרווח במאזן 50%–ביצוע תלוי.

.מרחב ציבורי, פנסיה, שיכון–ייעוד 

 מפחת הקהילהח"אש600–שוטף.

תרומות.



2022-השקעות מקור 
 2021משורת הרווח במאזן הקיבוץ 50%–ביצוע תלוי.

 מינוס כיסוי [ ח"מלש4]סכום העברת העסק לקהילה -שוטף

.  2022הוצאות שוטף 

4,000,000-3,470,000 = 530,000

תרומות.



המלצת הנהלת קהילה-השקעות 
י הנהלת קהילה  "אושר עפירוט  ענפים  

2020100,000יישור קו אחזקת דירות עד אחזקת דירות 

15,000שולחן שרטוטים + מערכת גילוי עשן ארכיון 

80,000אזבסט גגות החלפתבנין 

70,000סובאריתבנין 

18,000קלנועיתבריאות 

17,000מחסן + טוף חברה קדישא 

40,000פריזר כלבו 

25,000הוספת מחסן לביאה 



המשך-קהילה המלצת הנהלת -השקעות 
י הנהלת קהילה  "אושר עפירוט  ענפים  

40,000החלפת תאי השירותים חדר אוכל -מזון 

50,000משרד הבריאות -המשך שיפוץ מטבח מטבח -מזון 

30,000כחדר טיפולי רב תכליתי" חפצים"הנגשתנגישות 

15,000כלים ומכסחת שכונתית נוי 

30,000אינטרנט שכונות תשתית 

530,000כ"סה



תרומות צפויות–השקעות 

פירוט  ענפים  

תיק תורם בית מורשת 

בית הכנסת-וצביעה תאורהדת 

פיתוח סביבתי חינוך 

רחבת בית כנסת נגישות 

שילוט פניםתכנון



תלויות ביצוע רווח מאזני–השקעות 
י הנהלת קהילה  "אושר עפירוט  ענפים  

1,000,000פרוייקטשיכון

פנסיה

נכון לעכשיו נראה שלאור התנהלות הענף  

-אין צורך

495,000אזבסט -מחנה נחל בנין 

300,000העתקת הקיטור תכנון 

80,000פיתוח אזור הקיטור לאחר העתקה תכנון 

פרסום המאזן  הקהילה אחרי הנהלת י "עהחלטה תתקבל 



בקשות שלא אושרו–השקעות 
בקשות  פירוט  ענפים  

דלתות אחזקת דירות  JFS 20,000

48,000אזבסט -בית נעורים בנין 

בנין 

צריך להכניס  -לבית )החלפת גגות רעפים ישנים  

50,000( לתוכנית חומש כל שנה

20,000מטבח + צבע -תבור חינוך 

30,000מבואת כניסה מזרחית לחדר האוכל חדר אוכל -מזון 

40,000חידוש חלונות חדר אוכל -מזון 

10,000חיפוי עמודים חדר אוכל -מזון 

15,000שיפוץ אגף שלישי חדר אוכל -מזון 

10,000רכבים 2צביעת ט .ש.ק-מזון 

20,000קלאב קאר נוי 

- WIZENETשירות  25,000ניהול קריאות שירות 



בקשות שלא אושרו–השקעות 
בקשות  פירוט  ענפים  

150,000סובה חניה מרכזית תכנון 

40,000תאורה סילו תכנון 

80,000ל "חניה נחתכנון 

120,000חניה יבניאל תכנון 

100,000שבילים ומדרכות תכנון 



2022-השקעות מועצה צפויות 

פירוט  

–היקפי סלילה מחדש כביש

צומת הכביש הישן עד שכונת יבניאל

שיפוץ מועדון לחבר

גן מוזיקליפרוייקטסיום 

ביצוע מעון יום

תיקוני אספלט


