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תכנית עבודה מחוברת תקציב: פיתוח כלכלי              תקציר מנהלים
האגף לפיתוח כלכלי אחראי להבטיח את המשך יכולתה של המועצה ליצור מקורות הכנסה 
וקהילת  והסביבה  המועצה  תושבי  לרווחת  פעולותיה  לביצוע  שיסייעו  ומשמעותיים,  חדשים 

העסקים הפועלת בתחומה.

טווח,  ארוכי  קיימא  ברי  ושינוים  מקיימת  כלכלה  של  בתפיסה  לפעול  האגף  מחויב  בנוסף, 
המעוניינים  נוספים,  עסקיים  גורמים  ועם  אחרות  רשויות  עם  עסקיים  קשרים  של  לפיתוחם 
לפתח פרויקטים עם המועצה, להמשיך לייצב ולבסס את מועדון היזמים, ולעודד יוזמות חדשות 

נוספות המגיעות מהשטח. 

האגף פועל בשיתוף פעולה עם אגפי המועצה השונים והחברות הכלכליות שלה מתוך מחויבות 
לשירות מצוין, התייעלות והרחבת היצע השירותים לתושב. 

להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של האגף לשנת 2020:  

שיקום תשתיות מים וביוב ביישובים הוותיקים �
בחינת יכולת והיערכות לקליטת מערכות מים וביוב מאזורי התעשייה ובסיסי צה"ל שבתחומי  �

המועצה 
מיצוב מרכז ג'ו אלון כמוקד תרבות איכות מקומי �
קידום שוק האיכרים קמה כעוגן אזורי �
איחוד שיווק אירועי המועצה תחת קורת גג אחת: תרבות מקומית, פנאי ונופש �
בפעילות  � מקומיים  שירותים  נותני  מספר  הגדלת  תוך  במועצה  המקומית  הכלכלה  קידום 

המועצה, מפעליה ועסקיה.
יצירת סביבה המעודדת יזמות היוצרת אפשרויות תעסוקה מגוונות בתוך היישובים �

        
בברכה,         

דרור קרואני         
מנהל האגף לפיתוח כלכלי         
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120   יחידה לפיתוח כלכלי | 12010   ניהול שוטף | 120110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1201120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(900)                     (900)                     (700)                     (600)                     1מתנות1772000514

120   יחידה לפיתוח כלכלי | 12010   ניהול שוטף | 120110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1201130   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(75,600)               (24,970)               (25,000)                  -                           1פרוייקטור1772000751
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 1הוצאות אחרות1772000780
(600)                     (600)                     (600)                     (600)                     1אגרות1772000781
   -                           (66,090)               (66,100)               (66,100)               1מקרקעין-יזום ופיתוח1772800751
   -                              -                           (10,000)               1התאחדות התעשיינים1772900750

(77,200)               (92,660)               (92,700)               (77,700)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(34,300)               (34,300)               (34,300)               (34,300)               1ספר נכסים1733400754
(42,000)               (42,000)               (1,800)                 (42,000)               1רכישת קרקעות מהמינהל1771000941

(76,300)               (76,300)               (36,100)               (76,300)               סה"כ

120   יחידה לפיתוח כלכלי | 12030   פיתוח יזמויות חדשות | 120310   ליווי יזמים ויישובים בפעילות חדשה | 1203120   המשך התכנית האסטרטגית
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(189,500)            (189,500)            (227,000)            (70,200)               1המשך התוכנית האסטרטגית ביישובים1772800750

120   יחידה לפיתוח כלכלי | 12030   פיתוח יזמויות חדשות | 120370   יוזמות ספורט | 1203710   אירועי ספורט מוטורי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                            110,000               150,000              1אירועי ספורט מוטורי1329360990
   -                              -                           (110,000)            (150,000)            1אירועי ספורט מוטורי1829360750

120   יחידה לפיתוח כלכלי | 12050   יצירת תשתיות לפיתוח כלכלי | 120580   חברה משותפת רהט בני שמעון | 1205810   חברה משותפת רהט בני שמעון
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(50,000)                  -                              -                              -                           1הקמת חברה משותפת רהט-בני שמעון1772200754

120   יחידה לפיתוח כלכלי | 12020   הפעלת מדיניות פיתוח ושימושי קרקע של המועצה
 | 120210   יישום תוכנית שטחים פתוחים בסיוע קק"ל אוסטרליה | 1202130   תשלומים לקרקע

תקציב
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120   יחידה לפיתוח כלכלי | 12070   הפעלת החברה הכלכלית | 120710   הכנת תוכנית רב שנתית | 1207140   הקמת חברה כלכלית נוספת
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(30,000)               (30,000)               (25,000)                  -                           1תוכניות עסקיות לפיתוח1772200752
(6,000)                 (6,000)                    -                              -                           1אגרות1772200780

(36,000)               (36,000)               (25,000)                  -                           סה"כ

120   יחידה לפיתוח כלכלי | 12080   הרחבת הטיפול בחקלאות | 120820   בניית המחלקה החקלאית | 1208240   בחינת נושא הוועדה החקלאית
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(165,900)            (237,000)            (237,000)            (237,000)            1ועדה חקלאית1799000780
   -                              -                           (1,700)                 (6,000)                 1ועדה חקלאית רשותית1799000781

(165,900)            (237,000)            (238,700)            (243,000)            סה"כ

   -                              -                                        110,000             150,000הכנסות
            (595,800)            (632,360)            (730,200)            (617,800)הוצאות
(595,800)            (632,360)            (620,200)            (467,800)            סה"כ יחידה לפיתוח כלכלי
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

אחזקה שוטפת: מענה מידי לתיקון תקלות, 
שרות פתיחת סתימות מיידי

שנתימענה ל 100% מהפניות

אחזקה מונעת: בתחנות שאיבה ובקווי הביוב 
בקרה על עבודות הקבלן קבלת דוחות

שנתימענה ל 100% מהפניות

שנתימענה ל 100% מהפניותהתנהלות שוטפת של מחלקת הביוב

מנהל הכנסותשנתיאחוזי גביה מעל 90%גביית אגרות

פיקוח - הקמת יחידת פיקוח ובקרה על 
עבודות הקבלן

שנתיקבלת דו"חות פיקוח

EPR-גזברותשנתידוח דו חודשימעקב אחר דוחות ניהוליים ודרך ה

2בדיקה דו שנתיתבדיקה ועדכון חוקי עזר ואגרות

גזברותשנתיתקציב מאוזןעמידה בתקציב שנקבע

מנכל חכ"ל1הסכם חתוםהסכם שובל בית קמה

2הסכם חתוםהסכם קריית המודיעין

צוות מים וביוב1הסכם חתוםהכנת הסכם שוקת כרמים

צוות מים וביובשנתילפי צורךקידום הסכמים חדשים

ניהול צוות מים וביוב
ריכוז צוות לקבלת החלטות בנושאי ביוב 
בהבטים של התנהלות כלכלית, כספית, 

הנדסית ומנהלית
שנתיישיבה דו חדשית

אחראי 
תחום מים 

וביוב
גזברות, גביה, הנדסה

הכנת תכנית חמש שנתית לשיפורים 
ושדרוגים במערכות שבאחזקת המועצה

תכנית מאושרת בצוות מים 
וביוב

הנדסה1

הנדסהשנתי עבודה ע"פ תכנית מאושרתיישום תכניות שיקום מערכות ומתקנים

צוות מים וביוב1נוהל מאושרקביעת נהלים לקרן שיקום מערכת הביוב

שיקום ושדרוג מערכות ביוב

הסכמים

בקרה תקציבית

אחזקה שוטפת של מערכות ביוב 
שבאחריות המועצה

מתן שרותי ביוב יעילים
מצוינות בשירות 
לתושב ופיתוח 

כלכלי של המועצה

אחראי 
תחום  וצוות 

מים וביוב

אחראי 
תחום מים 

וביוב

אחראי 
תחום מים 

וביוב, 
גזברות

אחראי 
תחום מים 

וביוב

אחראי 
תחום מים 

וביוב
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מעבדת החכ"לשנתייישום התוכניתיישום תכנית שפכי תעשיה מעבדה

קבלןשנתייישום התכניתיישום תכנית שפכי תעשיה קבלן

שנתיאחוזי גביה מעל 90%גביה מתכנית שפכי תעשיההתנהלות שוטפת של מחלקת מים
מנהל מים 

וביוב

1רכישת מים בהתאם לצורךרכישת מים ממקורותרכישת מים
מנהל מים 

וביוב

מכירת מים
טיפול ברשיונות אספקה ניהול ומעקב 

חשבונות ספקים
2טיפול ב-100% מהחשבונות

מנהל מים 
וביוב

שנתיבהתאם לצורךהחלפת מדי מים בהתאם לצורךהחלפת מדי מים
מנהל מים 

וביוב

שנתיבהתאם לצורךהחלפת מדי מים בגבעות ברמכירת מדי מים
מנהל מים 

וביוב

אחזקה שוטפת של מערכות המים 
שבאחריות המועצה

שנתימענה ל 100% מהפניותאחזקה שוטפת של כלל מערכות המים
מנהל מים 

וביוב

אחזקה שוטפת של מערכות המים 
שבאחריות המועצה

תיקון תקלות ושיפור מערכת המים בגבעות 
בר

שנתיתיקון 100% מהתקלות
מנהל מים 

וביוב

תחזוקת מערכת קריאה מרחוק של 
מדי מים

שנתימענה ל 100% מהפניותתחזוקת תוכנה, חומרה ושירות
מנהל מים 

וביוב

פיקוח - הקמת יחידת פיקוח
פיקוח - הקמת יחידת פיקוח ובקרה על 

מערכת המים ועבודות קבלן, קבלת דוחות, 
מניעת גנבות

מערכת עובדת ומתופעלת ע"י 
הגביה

שנתי
מנהל 

הכנסות, מ. 
מים וביוב

גזברות

שנתיהתקנת תוכנת התראותשיפור ושדרוג מערכות בקרהשיפור ושדרוג מערכות בקרה
מנהל מים 

וביוב
צוות מים וביוב, הנהלת 

המועצה

בחינה והכנה לקליטת מערכות מים 
מאזורי תעשיה

שדרוג התשתית הפיזית של מערכת הבקרה 
על תחנות השאיבה

4טיפול בחמש תחנות שאיבה
מ. מים 
וביוב, 
הנדסה

הנדסה

בחינת יכולת לספק שרותי ביוב 
לבסיסי צהל

1נייר היתכנות הנדסית וכלכליתדיון ובדיקת היתכנות
מנהל מים 

וביוב

מצוינות בשירות 
לתושב

שיקום תשתיות בישובים 
ותיקים

קידום פרויקט שיקום תשתיות מים 
וביוב בישובים הישנים

תיכנון, איגום תקציבים ומענקים
מכרז לעבודות שיקום בישוב 

אחד
4

מ. מים 
וביוב, 
הנדסה

הנדסה

מתן שרותי ביוב יעילים

מצוינות בשירות 
לתושב ופיתוח 

כלכלי של המועצה

מתן שרותי ביוב יעילים
פיתוח כלכלי של 

המועצה

ניהול אספקת מים 
לצרכני ומתקני המועצה

מנהל מים 
וביוב

שפכי תעשיה
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 הכנת פורמט פשוט ואוטומאטי 
לדוחות ניהוליים

1דוח דו חודשי אוטומאטיהנגשת הדוחות הניהוליים
מנהל מים 

וביוב, 
גזברות

בחינת הקמת מערך גביה עצמאי של 
המחלקה

בקרת התנהלות כלכלית
החלטה על מערך גביה 

אופטימאלי
2

מנהל מים 
וביוב, 
גזברות

מידע הנדסי לגבי קוי 
תשתיות מים ונקודות 

הידרנטים
מנהל מים וביוב, הנדסהאחראי GISשנתישבעה ישובים ממופיםמיפוי ותיעוד מערכות המים ביישובי המועצהמערכת מידע הנדסי מעודכנת באתר

מתן שרותי ביוב יעילים
הקמת מאגרי חירום בתחנות שאיבה 

בית קמה ותדהר
שנתינייר היתכנות הנדסית וכלכליתתיכנון ובחינה הנדסית

אחראי 
תחום מים 

וביוב
הנדסה

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מתן שרותי ביוב יעילים
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300   מים וביוב | 30010   ניהול שוטף | 300110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 3001110   כח אדם הקמה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(252,400)            (252,400)            (257,600)            (261,400)            1אחזקת נכסים1939000110
(48,500)               (48,500)               (45,400)               (48,000)               4259880הוצאות רכב אחזקת נכסים1939000530
(700)                     (700)                     (500)                     (600)                     1פלאפון1939000541

(301,600)            (301,600)            (303,500)            (310,000)            סה"כ
300   מים וביוב | 30010   ניהול שוטף | 300110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 3001120   הנהלה וכלליות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1מתנות1939000514
(2,000)                 (2,000)                 (1,300)                 (2,000)                 1השתלמויות1939000521
(600)                     (600)                     (900)                     (900)                     1דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי1939000524
(88,000)               (88,000)               (56,200)               (56,200)               1יעוץ1939100750
   -                           (157,463)            (157,500)            (157,500)            1מים וביוב-יזום ופיתוח1939100751
   -                              -                              -                           (50,500)               1עמלת גביה1939000751

(91,400)               (248,863)            (216,700)            (267,900)            סה"כ
300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300310   אחזקת מערכות ביוב | 3003110   אחזקת מערכות הביוב ביישובים

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 360,900               360,900               329,800               329,800              1אגרת ביוב יחדיו1472000220
 697,000               697,000               716,900               857,300              1אגרת ביוב בית קמה1472000221
 310,300               310,300               272,400               272,400              1אגרת ביוב נבטים1472000222
 267,100               267,100               322,800               322,800              1אגרת ביוב משמר הנגב1472000223
 308,100               308,100               324,000               324,000              1אגרת ביוב גבעות בר1472000224
 290,000               290,000               280,300               280,300              1אגרת ביוב דביר1472000225
(90,000)                  -                              -                              -                           1מפקח ביוב ומים1971000751
(494,500)            (494,500)            (450,000)            (543,700)            1אחזקת ביוב יחדיו1972000754
(209,400)            (209,400)            (209,400)            (226,500)            1אחזקת ביוב גבעות בר1972000755
(350,400)            (350,400)            (350,400)            (288,100)            1אחזקת ביוב נבטים1972000756
(158,700)            (158,700)            (158,700)            (601,800)            1אחזקת ביוב בית קמה1972000757
(214,400)            (214,400)            (214,400)            (218,000)            1אחזקת ביוב דביר1972000758
(402,600)            (402,600)            (360,000)            (402,600)            1אחזקת ביוב משמר הנגב1972000759
(358,500)            (358,500)            (380,000)            (380,000)            1העברה לקרן שיקום ביוב1972100980

 2,233,400           2,233,400           2,246,200           2,386,600          הכנסות
(2,278,500)        (2,188,500)        (2,122,900)        (2,660,700)        הוצאות
(45,100)                44,900                  123,300              (274,100)            סה"כ

תקציב
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300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300310   אחזקת מערכות ביוב | 3003150   טיפול במערכות שאינן באחזקת המועצה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 186,000               186,000               220,000               120,000              1הכנסות מעסקים שפכי תעשיה- אגרות חריגות1472400220
 37,500                  37,500                  40,000                  29,000                 1הכנסות מעסקים שפכי תעשייה- בדיקות מעבדה1472400221
(44,900)               (47,000)               (45,700)               (46,800)               1ניטור שפכי תעשייה1972400752
(50,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               1בדיקות מעבדה שפכי תעשייה1972400753

 223,500               223,500               260,000               149,000              הכנסות
(94,900)               (97,000)               (95,700)               (96,800)               הוצאות
 128,600               126,500               164,300               52,200                 סה"כ

300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300320   אחזקת מערכות מים | 3003220   הערכות לקבלת מערכות מים מהישובים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(90,000)                  -                              -                              -                           1מפקח ביוב ומים1911000751
   -                              -                           (1,300)                 (1,300)                 1אגרות1913000781
(69,700)               (69,700)               (69,700)               (73,100)               1הפרשה לקרן שיקום מים1913200980

(159,700)            (69,700)               (71,000)               (74,400)               סה"כ

300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300320   אחזקת מערכות מים | 3003240   דודאים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 262,000               262,000               253,100               253,100              1אגרות מים דודאים1413300210
(199,000)            (199,000)            (199,000)            (196,900)            1מים דודאים1913300432
(9,600)                 (9,600)                    -                           (9,600)                 1תחזוקת מים דודאים1913300750

 262,000               262,000               253,100               253,100              הכנסות
(208,600)            (208,600)            (199,000)            (206,500)            הוצאות
 53,400                  53,400                  54,100                  46,600                 סה"כ

300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300320   אחזקת מערכות מים | 3003250   מכון רימון
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 30,800                  30,800                  29,000                  29,000                 1אגרות מים מכון רימון1413400210
(24,200)               (24,200)               (20,600)               (20,600)               1מים מכון רימון1913400432
(1,100)                 (1,100)                    -                           (1,100)                 1תחזוקת מים מכון רימון1913400750

 30,800                  30,800                  29,000                  29,000                 הכנסות
(25,300)               (25,300)               (20,600)               (21,700)               הוצאות
 5,500                    5,500                    8,400                    7,300                   סה"כ
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300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300320   אחזקת מערכות מים | 3003260   בריכה יחדיו

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 94,600                  94,600                  68,400                  68,400                 1מים עצמי בריכה יחדיו1413500211
(94,600)               (94,600)               (68,400)               (68,400)               1מים בריכה יחדיו1913500211

300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300320   אחזקת מערכות מים | 3003270   ביה"ס יובלי הנגב
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 30,800                  30,800                  30,800                  32,100                 1אגרות מים ביה"ס יובלי הנגב1413600210
(21,400)               (21,400)               (21,400)               (22,900)               1מים ביה"ס יובלי הנגב1913600432

 30,800                  30,800                  30,800                  32,100                 הכנסות
(21,400)               (21,400)               (21,400)               (22,900)               הוצאות
 9,400                    9,400                    9,400                    9,200                   סה"כ

300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300320   אחזקת מערכות מים | 3003280   גבעות בר
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 485,800               485,800               546,400               598,500              1אגרות מים גבעות בר1413100210
 127,500               127,500               109,800               109,800              1אגרות מים עצמי1413100211
 12,900                  12,900                  3,900                    6,500                   1אגרות מים אחרות - מוני מים1413200210
(17,496)               (17,496)               (17,500)               (17,500)               1שכר תחזוקן משק המים1911000110
(397,300)            (397,300)            (490,000)            (573,200)            1מים גבעות בר1913100432
   -                              -                           (109,800)            (109,800)            1גביה עצמית גבעות בר1913200432
(16,600)               (16,600)               (3,600)                 (13,400)               1רכישת מוני מים1913200743
(50,000)               (50,000)               (23,700)               (30,000)               1תחזוקת מים1913200750
(25,000)               (25,000)                  -                           (16,000)               1אחזקת תוכנה ותפעול משק המים1913200780

 626,200               626,200               660,100               714,800              הכנסות
(506,396)            (506,396)            (644,600)            (759,900)            הוצאות
 119,804               119,804               15,500                 (45,100)               סה"כ

300   מים וביוב | 30030   אחזקת מערכות התשתית | 300370   אחזקת תשתיות כלליות | 3003710   אחזקת תשתיות כלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(30,000)               (30,000)               (10,000)               (20,000)               1אחזקת תשתיות כוללות1742300750

         3,501,300         3,501,300         3,547,600         3,633,000הכנסות
        (3,812,396)        (3,791,959)        (3,773,800)        (4,509,200)הוצאות
(311,096)            (290,659)            (226,200)            (876,200)            סה"כ מים וביוב



10

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
ת

רו
תיי

 -
לי 

לכ
 כ

ח
תו

פי

20
19

ון 
דכ

ע
 /

ם 
פי

ט
שו

ם 
די

ע
 י


 

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שנתיפינות תוכן, וידאו
מנהל תחום 

תיירות
שיווק משותף לכיוון תיירות 
פנאי ונופש, קהל יעד מקומי 

ואזורי
שנתי

מנהל תחום 
תיירות

שנתימשלחת בלוגרים אחת לפחות
מנהל תחום 

תיירות

שנתירכישת מדיה לפרסוםרכישת מדיה לפרסום
מנהל תחום 

תיירות

אירועים מוטוריים
לפחות 4 אירועים מוטוריים עם 

קהל
שנתי

מנהל תחום 
תיירות

דרום אדום אקשן
פעילות אקסטרים כל סופ"ש, 

אחת אמצ"ש
2

מנהל תחום 
תיירות

אירועי Joe Public בג'ו אלון: 2 מופעים 
גדולים ואחד קטן

שנתילפחות 3 אירועים
מנהל תחום 

תיירות

שנתילפחות 2 אירועים קטניםאירועי מוזיקה קטנים
מנהל תחום 

תיירות

1.2כנס מתענייניםקמפיין פרסום ושיווק מגרשים לנגב פארק
מנהל תחום 

תיירות
יח"צ

פרסום הפארק המוטורי: אירועים ופעילויות 
שוטפות

שנתילפחות אירוע משותף אחד
מנהל תחום 

תיירות
יח"צ

1השתתפות ב-80%השתתפות בעמותת התיירות
מנהל תחום 

תיירות
שקמה בשור

1לפחות 4 אירועי אקסטריםדרום אדום אקשן
מנהל תחום 

תיירות
שקמה בשור

3לפחות 2 אירועים בקיץאירועי קיץ
מנהל תחום 

תיירות
שקמה בשור

שנתיאירוע בדרום אדוםחיבור הנושא המוטורי לעמותה
מנהל תחום 

תיירות
שקמה בשור

1לפחות 2 אירועי תיירות בדואיםהמשך שת"פ דרום אדום
מנהל תחום 

תיירות
קסם המדבר

הרחבת השת"פ בפעילות השוטפת
לפחות פעילות משותפת אחת 
לתיירני בני שמעון עם תיירנים 

בדואים
4

מנהל תחום 
תיירות

קסם המדבר

פיתוח כלכלי של 
המועצה

יצירת תכנית תכנים מגוונת, מעניינת 
המספקת חשיפה, ערכים מוספים ועניין 

לגולשים.

הפקת אירועים משותפים: תרבות 
מקומית, פנאי ונופש

הגדלת מספר המבקרים 
באזור

שת"פ עם עיריית ב"ש לקידום נגב 
פארק

קסם המדבר

שקמה בשור

שיווק דיגיטלי לכלל פעילויות התיירות 
/ תרבות /פנאי בשת"פ עם מחלקות 

המועצה הרבלנטיות

שיתוף פעולה אזורי 
להגברת כמות המבקרים 

באזור
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שנתילפחות שביל אחד נוסף בביצועליווי תכנון וביצוע על פי תכנית המרחבהמשך ביצוע פרויקט יערות להב
מנהל תחום 

תיירות
קק"ל

שנתיהשלמת גיוס משאביםיציאה לביצועשביל בית קמה-רהט
מנהל תחום 

תיירות
קרן שטחים פתוחים

שנתיגיוס 100,000 ₪גיוס הון ראשוני לתשתיות למרכז יזמותגבעות בר
מנהל תחום 

תיירות

שנתיגיוס 500,000 ₪ מהצת"פהמשך שדרוג תשתיותג'ו אלון
מנהל תחום 

תיירות

יציאה לתכנון מפורט
ביצוע כספי קרן שטחים 

פתוחים
שנתי

מנהל תחום 
תיירות

קרן שטחים פתוחים

גיוס משאבים
הקמת חברה, גיוס שותף 

לפרויקט וגיוס משאבים ראשוני
שנתי

מנהל תחום 
תיירות

1השתתפות בפגישות פורוםצירוף הפארק לפורום התיירנים
מנהל תחום 

תיירות
מוטור סיטי, שקמה בשור

1תשלום דמי חברות לעמותהצירוף הפארק לעמותת התיירות
מנהל תחום 

תיירות
מוטור סיטי, שקמה בשור

פרסום הפארק בחומרי המועצה והעמותה
לפחות 2 פרסומים בתמיכת 

העמותה והמועצה
2,4

מנהל תחום 
תיירות

מוטור סיטי, שקמה בשור

אירוע מוטורי
אירוע מוטורי מרכזי לפחות 

אחד בשנה
2

מנהל תחום 
תיירות

מוטור סיטי, שקמה בשור

קול קורא לתמיכה באירועים מוטורייםשת"פ עם איגודי הספורט המוטורי
לפחות 4 אירועים מוטוריים עם 

קהל
3

מנהל תחום 
תיירות

האיגודים, יוסי ניסן

1לוגו + פעילויות וחשיפההמשך קידום המותג אקסטרים זה בטבע שלנו
מנהל תחום 

תיירות
באר שבע

2קידוםקידום הקמת מתקן מוטוקרוס
מנהל תחום 

תיירות

פגישות עבודה סדירותהנהלת תיירות פעילה
עבודה משותפת לתחום היזמות, תרבות, 

תיירות, צעירים וג'ו אלון
שנתילפחות 5 פגישות בשנה

  אודי, אימי, 
 חדווה, סיוון

מכון רימון, מנהלת יזמות

חדווהשנתילפחות 5 פגישות פורוםתיאום בין התיירנים לעבודה משותפתפגישות פורום סדירותפורום תיירנים

גיוס משאבים לפרויקטים 
בתחום הפנאי

שוק-קמה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

קידום תחום האופניים

שת"פ עם הפארק המוטורי

מיתוג מוטורי למועצה

פיתוח נגב פארק 
והספורט המוטורי
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גיוס משאבים
לפחות 500 אלף ₪ נוספים 

לפיתוח
4

מנהל תחום 
תיירות

מכון רימון, מנהלת יזמות

אירועים, כיווני פיתוח
לפחות 2 אירועים בשיתוף 

המועצה
2.4

מנהל תחום 
תיירות

מכון רימון, מנהלת יזמות

שנתילפחות 4 פגישות הנהלההשתתפות בהנהלההשתתפות בהנהלהעמותת שקמה בשור
מנהל תחום 

תיירות

התאמת קהלי יעד
הפניית השיווק הדיגיטלי לתושבי המועצה 

והאזור
Funia שנתילפי נתוני חברת

מנהל תחום 
תיירות

שנתיתוצאות הסקרסקר בין התיירנים
מנהל תחום 

תיירות
בחירה בין חלופות: או עמותה, או שיווק 

מועצתי
שנתיחלופה נבחרת

מנהל תחום 
תיירות

איחוד שיווק אירועי המועצה תחת קורת גג 
אחת: תרבות מקומית, פנאי ונופש

נתוני חשיפה בהתאם לצפי 
Funia חברת

שנתי
מנהל תחום 

תיירות

הפקת אירועים
המשך שת"פ עם מחלקת תרבות 

וצעירים
שנתיאירועים 3לפחות 3 אירועים משותפים

מנהל תחום 
תיירות

 Joe מיתוג פעילות האירועים והמופעים
Public

שנתימיתוג מוכן
מנהל תחום 

תיירות
ייצור תוכן איכותי מתחומי תרבות מגוונים: 

מחול, שירה, אמנות פלסטית ועוד
לפחות 2 מופעים / תערוכות 

שאינם מופעי מוזיקה
שנתי

מנהל תחום 
תיירות

שנתיאמצע 2020סיום תכנון
מנהל תחום 

תיירות

שנתילפחות 1 מלשחגיוס משאבים
מנהל תחום 

תיירות

שנתיאירוע בדרום אדום 2021תחילת קיום אירועי מכירה במקום
מנהל תחום 

תיירות

שנתי6 מפגשיםמפגשים קבועים של הצוות
מנהל תחום 

תיירות

שנתי2 מפגשים משותפיםיצירת שיתופי פעולה בין יזמים לאתרי תיירות
מנהל תחום 

תיירות
מנהלת תחום יזמות

פיתוח כלכלי של 
המועצה

שיווק

מיזמי עוגן

התאמת ערוצי שיווק

מיצוב מרכז ג'ו אלון כמוקד תרבות 
איכות מקומי

קידום שוק האיכרים קמה כעוגן אזורי

הנהלת תרבות מקומית

פיתוח כלכלי של 
המועצה

ליווי ובקרהג'ו אלון

ניהול תיירות בני שמעון
פיתוח כלכלי של 

המועצה
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BZB 1גיוס אדם לתפקידניהול מועדון העסקים
מנהלת 

תחום יזמות
מעברים נגב צפוני

שנתילפחות אחת לחודשפרסום  המועדון לאורך השנה
מנהלת 

תחום יזמות

שנתי60 חברים מלאיםגיוס חברי המועדון
מנהלת 

תחום יזמות

שנתי10 מפגשיםמפגשי נטוורקינג
מנהלת 

תחום יזמות

קבוצות עמיתים
שלוש קבוצות | 13 מפגשים 

לכל קבוצה
שנתי

מנהלת 
תחום יזמות

שנתיארבע הרצאות במהלך השנההרצאות מקצועיות
מנהלת 

תחום יזמות
מחלקת תרבות

שנתישלושה קורסיםקורסים מקצועיים
מנהלת 

תחום יזמות

שנתי6 בשנההרצאות וובינר
מנהלת 

תחום יזמות

שנתי5 קורסיםסדנאות מקצועיות קצרות
מנהלת 

תחום יזמות

מסלול לעסקים צעירים- BZB ג'ונייר
תוכנית לעסקים בתחילת דרכם 

16 מפגשים
שנתי

מנהלת 
תחום יזמות

מרכז צעירים

שנתי8 משתתפיםתוכנית מנטורים חברת כי"ל
מנהלת 

תחום יזמות
חברת כי"ל

הקמת מאגר מידע נותני שירות מקומיים 
לשימוש למחלקות המועצה לקידום הרכש 

המקומי
שנתי50 ספקים מקומיים

מנהלת 
תחום יזמות

עיסוק בהגדלת נותני שירותי מקומיים 
בפעילות המועצה, מפעליה ועסקיה

שנתי2 מליון שח בשנה
מנהלת 

תחום יזמות

יצירת שיתוף פעולה המייצרים הכנסות 
לעסקים המקומיים

שנתי4 שיתופי פעולה
מנהלת 

תחום יזמות

שנתיהצלחהכניסה ל-2 יישובים במועצה
מנהלת 

תחום יזמות
בניית מנגנוני עבודה ותקנונים מוסדרים בין 

יזמים ועסקים להנהלת היישוב ובניית מערכת 
קשרים המבוססת על אמון הדדי, אינטרסים 

משותפים ושיתופי פעולה

3שוטף
מנהלת 

תחום יזמות

BZB מועדון העסקים
עידוד יזמות וצריכה 

מקומית
פיתוח כלכלי של 

המועצה

יצירת סביבה המעודדת יזמות ויוצרת 
אפשרויות תעסוקה מגוונות ביישוב

פיתוח כלכלי של 
המועצה

פיתוח כלכלי ביישובים

קידום הכלכלה המקומית 
במועצה

הגדלה שימוש בספקים מקומיים

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
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פיתוח כלכלי ביישובים
יצירת סביבה המעודדת יזמות ויוצרת 
אפשרויות תעסוקה מגוונות ביישוב

עידוד הקמת עסקים חברתיים התורמים 
לקהילה בה היא ממוקמת

23 עסקים
מנהלת 

תחום יזמות
הקמת בית היזם בשיתוף מרכז הצעירים על 

מנת לתת לכלל העסקים במועצה שירות 
במקום אחד

4גמר בנייה
מנהלת 

תחום יזמות
תחום הצעירים במועצה

3גיוס 200 אל"שגיוס כספים לשיפוץ ולפעילות בית היזם
מנהלת 

תחום יזמות

53 סדנאותהפעלת מערך סדנאות והכשרות מקצועיות
מנהלת 

תחום יזמות

הפיכת בית היזם למבנה פעיל עם משתמשים 
קבועים

שנתישוטף
מנהלת 

תחום יזמות

2בחירת יועץאיש מקצוע לליווי התהליך
מנהלת 

תחום יזמות
הקמת פורום בעלי עסקים עבור ריכוז הצרכים 

ובניית גישור בין היזמים להנהלה
2מפגש משותף

מנהלת 
תחום יזמות

מעברים ובינוי קהילתי

אירוע קהילתי למשפחות 
בשילוב העסקים המקומיים

2
מנהלת 

תחום יזמות
מנהל תחום תיירות

2קק"ל- חסות
מנהלת 

תחום יזמות
קק"ל

2מכירת כרטיסים
מנהלת 

תחום יזמות

פיתוח הכשרות מקצועיות בנושאים 
שונים

חשיבה אילו הכשרות מתאימות, גיוס מרצים, 
גיוס לקוחות

שנתי3 הכשרות
מנהלת 

תחום יזמות

פיתוח הכשרות בנושא קיימות ואיכות 
הסביבה בעסקים

שנתי10 עסקים משתתפיםקורס יזמות בר קיימא
מנהלת 

תחום יזמות

שנתי20 מפגשים שנתייםמפגשים עם חונךפיתוח המקצועיות מנהלת התחוםפיתוח מקצועיות
מנהלת 

תחום יזמות

פיתוח וחיזוק הקשר עם 
המועצה

עבודה משותפת עם מחלקות המועצה
פגישה אישית עם מנהלי המחלקות במועצה 

ומציאת פרוייקטים/תהליכים משותפים

פגישה אישית עם כל המנהלים 
ויצירת לפחות 2 שיתופי פעולה 

עם המחלקות
3

מנהלת 
תחום יזמות

ועד העובדים, בינוי 
קהילתי, חינוך, תרבות, 

מפעלים

פיתוח מענים  פרטניים 
ליזמים

הקמת מערך מועצתי המאגד את כלל 
העסקים והיזמים ועוסק במתן מענה 
ומאגד את כל המידע לבעלי עסקים 

במקום אחד

תיירות

השתלמויות מקצועיות

קידום מיזמים כלכלים ביער להבתיירות מקומית

פיתוח כלכלי של 
המועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מיסוד תחום היזמות ביישובי המועצה-
 פיילוט בשני יישובים

קידום הכלכלה המקומית 
המקיימת בתוך היישובים
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הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה

לתמוך בעסקים 
המקומיים

לתמוך בעסקים בזמן מצב חירום
הכנת מידע באתר של המועדון לזמן חירום, 
פרסום בזמן חירום ומידע על זכויותם של 

בעלי עסקים שנפגעו מהמצב חירום
3אתר מוכן לחירום

מנהלת 
תחום יזמות
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140   תיירות | 14010   ניהול שוטף | 140110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401110   כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            5,000                    4,900                    5,000                   1הכנסות שונות1326210690
(90,300)               (180,550)            (178,600)            (90,600)               1שכ"ע תיירות1771000110
(400)                     (400)                     (800)                     (800)                     1מתנות1771000514
(28,000)               (56,000)               (50,700)               (51,600)               4260480הוצאות רכב - תיירות1771000530
   -                           (600)                     (2,300)                 (600)                     1פלאפון1771000541

   -                            5,000                    4,900                    5,000                   הכנסות
(118,700)            (237,550)            (232,400)            (143,600)            הוצאות
(118,700)            (232,550)            (227,500)            (138,600)            סה"כ

140   תיירות | 14010   ניהול שוטף | 140110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                           (500)                     (1,000)                 1השתלמויות1771000521
(100)                     (100)                     (100)                     (100)                     1דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1771000524

(100)                     (100)                     (600)                     (1,100)                 סה"כ

140   תיירות | 14010   ניהול שוטף | 140110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401130   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                           (26,440)               (26,400)               (26,400)               1תיירות - יזום ופיתוח1771120754

140   תיירות | 14010   ניהול שוטף | 140110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401140   השתתפות בעמותת התיירות שקמה בשור
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                            30,000                    -                           1השתתפות בעמותת שקמה בשור1771000836
(155,000)            (185,000)            (215,000)            (185,000)            1השתתפות בעמותת שקמה בשור1771000836

(155,000)            (185,000)            (185,000)            (185,000)            סה"כ

140   תיירות | 14030   הגדלת מספר המבקרים באזור | 140310   שיווק ופרסום | 1403150   פעילות פרסום עצמאית
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 24,000                    -                              -                              -                           1השתת תיירנים בשיווק ופרסום1271000693
   -                            65,000                  36,000                  36,000                 1משרד התיירות1271000990
(97,200)               (97,200)               (90,000)               (60,000)               1פרסום ושיווק אזורי1771000550                            -   

 24,000                  65,000                  36,000                  36,000                 הכנסות
(97,200)               (97,200)               (90,000)               (60,000)               הוצאות
(73,200)               (32,200)               (54,000)               (24,000)               סה"כ

תקציב
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140   תיירות | 14040   פיתוח יזמות | 140410   יזמות כללית | 1404110   מינימום חמש הרצאות /   השתלמויות חיצוניות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 6,000                    6,000                      -                              -                           1הכנסות מיזמים משתתפים1271000691
(10,000)               (10,000)               (5,000)                 (5,000)                 1השתלמויות וקורסים לתיירנים1771000786

(4,000)                 (4,000)                 (5,000)                 (5,000)                 סה"כ

140   תיירות | 14040   פיתוח יזמות | 140420   מועדון יזמים | 1404210   קביעת אחראים לתחומים שונים בפורום והתמקצעות 
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 121,000               121,000               112,200               100,000              1הכנסות מועדון יזמים1271100692
 25,000                  25,000                    -                            25,000                 1הכנסות ארוע קהילתי ליזמים1271100693
   -                              -                              -                            20,000                 1ליווי תהליך היזמות בישובים - הכנסה1271100694
   -                            31,300                  34,000                    -                           1משרד החקלאות1271110960
(256,600)            (287,900)            (312,900)            (287,900)            1 תיירות ויזמות1771100752
(30,000)               (30,000)                  -                           (30,000)               1ארוע קהילתי ליזמים1771100758
(50,000)               (50,000)                  -                           (60,000)               1ליווי תהליך היזמות בישובים1771100759
(74,800)               (74,800)               (74,800)               (49,900)               1השתתפות במתנס ארנון מנהלת תחום יזמות1771100810

 146,000               177,300               146,200               145,000              הכנסות
(411,400)            (442,700)            (387,700)            (427,800)            הוצאות
(265,400)            (265,400)            (241,500)            (282,800)            סה"כ

140   תיירות | 14070   קידום פרויקטים -   ליווי ובקרה | 140720   ג'ו אלון | 1407210   הגדלת מספר המבקרים ל-30 אלף בשנה 
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(204,000)            (254,000)            (254,000)            (263,000)            1השתתפות בתקציב מכון רימון1826210820

140   תיירות | 140100   שיווק ופרסום | 1401010   הפקת אירועים | 14010170   דרום אדום -   אירוע ביער להב 
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 50,000                  50,000                  50,000                  50,000                 1משרד החקלאות דרום אדום1271100960
(50,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               1השתתפות דרום אדום1771100837
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140   תיירות | 140100   שיווק ופרסום | 1401010   הפקת אירועים | 14010180   השתתפות באירועי תיירות 

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 20,000                  20,000                    -                              -                           1השתת הקק"ל בארועי תיירות1271200790
(60,000)               (73,250)               (73,300)               (73,300)               1ארועי תיירות1771200752
(75,000)               (31,750)               (18,300)               (31,800)               1השתתפות בארועי תיירות1771200835

 20,000                  20,000                    -                              -                           הכנסות
(135,000)            (105,000)            (91,600)               (105,100)            הוצאות
(115,000)            (85,000)               (91,600)               (105,100)            סה"כ

             246,000             323,300             267,100             236,000הכנסות
        (1,181,400)        (1,407,990)        (1,352,700)        (1,267,000)הוצאות
(935,400)            (1,084,690)        (1,085,600)        (1,031,000)        סה"כ תיירות



| בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר |

19

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

יב
קצ

ת
 -

ה 
שד

ת 
רו

שי
ת 

בד
ע

מ
 -

לי 
לכ

 כ
ח

תו
פי

200   מעבדת שירות שדה | 20010   ניהול שוטף | 200110   התנהלות שוטפת של המעבדה | 2001110   כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(38,600)               (38,600)               (97,400)               (98,800)               1שכ"ע מעבדת שירות שדה1792000110

200   מעבדת שירות שדה | 20010   ניהול שוטף | 200110   התנהלות שוטפת של המעבדה | 2001120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 38,600                  38,600                  97,400                  98,800                 1החזר מהחכ"ל בגין הוצאות שכר1292100691

                38,600                38,600                97,400                98,800הכנסות
              (38,600)              (38,600)              (97,400)              (98,800)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ מעבדת שירות שדה

תקציב



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק


