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תכנית עבודה מחוברת תקציב: פיתוח כלכלי
תקציר מנהלים 

להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לפיתוח כלכלי:

נוספות 	  חדשות  יוזמות  ועידוד  היזמים,  מועדון  וביסוס   מיצוב  המשך 
המגיעות מהשטח.

קידום מיזמי תיירות על בסיס הקמת הפארק המוטורי במועצה.	 

טיפול בנושא גביית היטלי השבחה, כחלק מניהול קרקעות	 

אחראי   ,2018 בשנת  מבני  שינוי  לעבור  העומד  כלכלי,  לפיתוח  האגף 
חדשים  הכנסה  מקורות  ליצור  המועצה  של  יכולתה  המשך  את  להבטיח 
ומשמעותיים, שיסייעו לביצוע פעולותיה לרווחת תושבי המועצה והסביבה 

וקהילת העסקים הפועלת בתחומה.

בנוסף, פועל האגף לפיתוחם של קשרים עסקיים עם רשויות אחרות ועם 
גורמים עסקיים נוספים, המעוניינים לפתח פרויקטים עם המועצה.

בברכה,       
דרור קרואני       

מנהל האגף לפיתוח כלכלי       
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איתור מבני הציבור שעדיין לא 
הועברה הקרקע בגינם או לא 

הושלמה העברתם וטיוב ספר נכסים 
לאחר טיוב היישובים בוועדה

בהתאם לטיוב רישום 
שנתיהיישובים בוועדה

אחראית ספר 
נכסים

סיום חתימת חוזים מול היישובים על 
שימוש הדדי במתקנים

אחראית ספר 1סיום חתימת חוזים
נכסים

בחינת ייעודי הקרקע ועדכון תוכניות 
חדשות שקיבלו תוקף

אחראית ספר שנתיעדכון ספר הנכסים
נכסים

הכנת עסקאות שב"צ לביצוע ברמ"י 
וטיפול במיסוי מקרקעין

ביצוע לפי הצורך- תוקצב 
לפי 10 עסקאות

אחראית ספר שנתי
נכסים

אחראית ספר שנתירישום כל ההקצאותהקצאות מבנים לעמותות
נכסים

ביצוע עסקאות למגרשים 402,403
ר לרישום קרקעות- בהתקיים תב"

מגרשים עם ייעוד משולב למשרדים 
ותעשייה

2ביצוע העסקה
אחראית ספר 

נכסים

טיפול ברישום נכסי 
המועצה: השלמת 

נתונים וטיוב נתונים 
קיימים בספר נכסי 

המועצה וניהול שוטף

רים למגרשים ציבוריים  הכנת תצ"
רים למגרשים ציבורייםקיימים הכנת תצ"

בהתקיים תב"ר לרישום 
קרקעות- ביצוע לכל 
המגרשים שיש לנו 

עליהם עסקאות ציבוריות 
קיימות בר"מי

שנתי
אחראית ספר 

נכסים

רישום בטאבו של העסקאות שניתן רישום בלשכת המקרקעיןרישום בטאבו
לרשום

בהתקיים תב"ר לרישום 
רישום לכל  קרקעות- 
המגרשים שיש לנו 

עליהם תצ"ר לפרצלציה 
ח לרישום  וקיבלו גו"

מקרקעין

אחראית ספר שנתי
נכסים

הוצאת שומות ושוברים לגביית היטלי גביית היטלי השבחההיטלי השבחה
השבחה

אחראית ספר שנתיגביית ההיטל
נכסים

טיפול ברישום נכסי המועצה: 
השלמת נתונים וטיוב נתונים 

קיימים בספר נכסי המועצה וניהול 
שוטף

טיפול ברישום נכסי 
המועצה: השלמת 

נתונים וטיוב נתונים 
קיימים בספר נכסי 

המועצה וניהול שוטף

מצוינות בשרות לתושב

מצוינות בשרות לתושב
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1יציאה לקורסיציאה לקורס מקצועיהכשרה מקצועית למנהלת התחוםטיפול בהיטלי השבחהמצוינות בשרות לתושב
אחראית ספר 
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120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12010 ניהול שוטף | 120110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1201120 הנהלה וכלליות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                          -                       (700)                   (500)                   1מתנות1772000514

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12010 ניהול שוטף | 120110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1201130 שונות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 73,700                (124,100)            (107,900)            (75,600)              1פרוייקטור1772000751
   -                          -                       (1,000)                 1,200                  1הוצאות אחרות1772000780
(1,000)                (1,000)                (600)                      -                       1תשלום אגרות1772000830
   -                       (600)                   1אגרות1772000781

               73,700                     -                     -                 1,200הכנסות
                (1,000)            (125,100)            (109,500)              (76,200)הוצאות
 72,700                (125,100)            (109,500)            (75,000)              סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(46,700)              (46,700)              (28,200)              (34,300)              1ספר נכסים1733400754
(14,000)              (14,000)                 -                          -                       1תשלום למינהל1771000940
(72,000)              (72,000)              (129,900)            (31,000)              1רכישת קרקעות מהמינהל1771000941

(132,700)            (132,700)            (158,100)            (65,300)              סה"כ

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12030 פיתוח יזמויות חדשות | 120310 ליווי יזמים ויישובים בפעילות חדשה | 1203120 המשך התכנית האסטרטגית
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(126,500)            (163,200)            (160,600)            (189,500)            1המשך התוכנית האסטרטגית ביישובים1772800750

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 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                          -                          -                       (115,000)            1הנעת פרויקטים1772200751
   -                          -                          -                       (30,000)              1תוכניות עסקיות לפיתוח1772200752
   -                          -                          -                       (6,000)                1אגרות1772200780

   -                          -                          -                       (151,000)            סה"כ

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12080 הרחבת הטיפול בחקלאות | 120820 בניית המחלקה החקלאית | 1208240 בחינת נושא הוועדה החקלאית
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(152,000)            (152,000)            (160,000)            (160,000)            1ועדה חקלאית1799000780

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12090 הקמת מחלקת מים וביוב | 120910 הקמה | 1209110 הקמה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(70,000)              (70,000)                 -                          -                       1הקמת תאגיד מים1913100780

               73,700                     -                     -                 1,200הכנסות
            (482,200)            (643,000)            (588,900)            (642,500)הוצאות

(408,500)            (643,000)            (588,900)            (641,300)            סה"כ יחידה לפיתוח כלכלי
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אחזקה שוטפת של מערכות ביוב 
שבאחריות המועצה

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

אחזקה מונעת: בתחנות שאיבה 
ובקווי הביוב בקרה על עבודות הקבלן 

קבלת דוחות.

מ. מים וביובשנתימענה ל 100% מהפניות

מעקב אחר דוחות ניהוליים ודרך ה-
EPR

גזברותמ. מים וביובשנתידוח  דו חודשי

מ. מים וביוב2דו שנתיתבדיקה ועדכון חוקי עזר ואגרות

גזברותמ. מים וביובשנתידוח תקציבעמידה בתקציב שנקבע

מנכל חכ"למ. מים וביוב3הסכם חתוםהסכם שובל בית קמה

גזברות, צוות מים מ. מים וביוב2הסכם חתוםהכנת הסכם שוקת
וביוב

ניהול צוות מים וביוב
ריכוז צוות לקבלת החלטות בנושאי 

ביוב בהבטים של התנהלות כלכלית, 
כספית, הנדסית ומנהלית.

גזברות, גביה, הנדסהמ. מים וביובשנתיישיבה דו חדשית

הכנת תכנית חמש שנתית לשיפורים 
ושדרוגים במערכות שבאחזקת 

המועצה

תכנית מאושרת בצוות 
מ. מים וביוב1מים וביוב

יישום תכניות שיקום מערכות 
ומתקנים

 עבודה ע"פ תכנית 
מאושרת

הנדסהניצןשנתי

קביעת נהלים לקרן שיקום מערכת 
הביוב

צוות מים וביובמ. מים וביוב1נוהל מאושר

עדכון התכנית במשרד להגנת 
הסביבה

אישור הגה"ס לתכנית 
עבור שנים 2018-2019

מ. מים וביוב1

מ. מים וביובשנתישנתייישום תכנית שפכי תעשיה

ביצוע תכנית שפכי תעשיה

שיקום ושדרוג מערכות ביוב

הסכמים

בקרת תקציבית

מתן שרותי ביוב יעילים
מצוינות בשירות לתושב 

ופיתוח כלכלי של 
המועצה
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אחזקה שוטפת של מערכות המים 
מ. מים וביובשנתימענה ל 100% מהפניותתיקון תקלות ושיפור מערכת המים.שבאחריות המועצה

המשך קידום קריאה מרחוק של מדי 
מים

מערכת עובדת הקמת מערכת קריאה מרחוק בגביה
ומתופעלת ע"י הגביה

גזברותמ. מים וביוב2

הכנה לקליטת מערכות מיישובים 
נוספים

מערכת עובדת לפי מוכנות המערכת לקריאה מרחוק
ומתופעלת ע"י הגביה

גזברותמ. מים וביוב3

יציאה למכרז ביצועניתוק חיבור מים לאבשלום
חיבור ישיר של מתקני 
המועצה דרך ספק אחד 

עם גיבוי חירום
הנדסהמ. מים וביוב2

השבת מי קולחין
תכנון מערכתי ארוך טווח להשבת 
מים מטוהרים לפרויקטים ציבוריים.

וידוא הכנסת צינור השבה 
הנדסהמ. מים וביוב2לפרויקט הסניקה לרהט

שדרוג התשתית הפיזית של מערכת שיפור ושדרוג מערכות בקרה
הבקרה על תחנות השאיבה

טיפול בחמש תחנות 
שאיבה

הנדסהמ. מים וביוב2

הקטנת הוצאה בגין טיהור שפכי 
נבטים

נייר היתכנות הנדסית בחינת חיבור נבטים למט"ש מי שבע
וכלכלית

הנדסהמ. מים וביוב2

בחינה והכנה לקליטת מערכות מים 
מאזורי תעשיה

נייר היתכנות הנדסית דיון ובדיקת ייתכנות
וכלכלית

מ. מים וביוב2

בחינת יכולת לספק שרותי ביוב 
לבסיסי צהל

בדיקת ייתכנוות פיזית כלכלית 
וסטוטורית

נייר היתכנות הנדסית 
וכלכלית

מ. מים וביוב3

שיקום תשתיות מצוינות בשירות לתושב
בישובים ותיקים

קידום פרויקט שיקום תשתיות מים 
וביוב בישובים הישנים

איגום תקציבים ומענקים מכרז לעבודות שיקום תיכנון, 
בישוב אחד

הנדסהמ. מים וביובשנתי

 הכנת פורמט פשוט ואוטומאטי 
לדוחות ניהוליים

מ. מים וביוב3דוח דו חודשי אוטומאטיהנגשת הדוחות הניהוליים

בחינת משמעיות כלכליות להיטל 
ביוב אחיד לכלל המועצה

ישיבת הנהלה וקבלת הכנת ניר עמדה כלכלי
החלטות

מ. מים וביוב3

בחינת הקמת מערך גביה עצמאי 
של המחלקה

החלטה על מערך גביה בקרת התנהלות כלכלית:
אופטימאלי

גזברותמ. מים וביוב3

אספקת מים לצרכני 
ומתקני המועצה

מצוינות בשירות לתושב 
ופיתוח כלכלי של 

המועצה

פיתוח כלכלי של 
מתן שרותי ביוב יעיליםהמועצה

פיתוח כלכלי של 
מתן שרותי ביוב יעיליםהמועצה
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מידע הנדסי לגבי קוי 
תשתיות מים ונקודות 

הידרנטים

מערכת מידע הנדסי מעודכנת 
באתר

מיפוי ותיעוד מערכות המים ביישובי 
המועצה

gisשנתישבעה ישובים ממופים הנדסהאחראי 

הקמת מאגרי חירום בתחנות מתן שרותי ביוב יעילים
שאיבה בית קמה ותדהר

נייר היתכנות הנדסית תיכנון, ובחינה הנדסית
וכלכלית

הנדסהמ. מים וביובשנתי

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

וב
בי
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מי
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ח
תו

פי

ם
רו

ח
 ל

ת
נו

וכ
מ

די 
ע

 י



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

9

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

יב
קצ

ת
 -

ב 
ביו

ם ו
מי

 -
לי 

לכ
 כ

ח
תו

פי 300 אחזקת תשתיות הנדסיות | 30010 ניהול שוטף | 300110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 3001110 כח אדם הקמה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(250,700)            (250,700)            (250,800)            (265,500)            1אחזקת נכסים1939000110
   -                          -                       (27,200)                 -                       3044הוצאות רכב אחזקת נכסים1939000530
   -                       (45,700)              4259880הוצאות רכב אחזקת נכסים1939000530
(19,400)              (19,400)              (7,700)                   -                       3341הוצאות רכב אחזקת נכסים1939000530
(3,800)                (3,800)                (2,300)                   -                       3342הוצאות רכב אחזקת נכסים1939000530
(9,600)                (9,600)                (5,800)                   -                       3343הוצאות רכב אחזקת נכסים1939000530
(2,300)                (2,300)                (1,500)                (600)                   1פלאפון1939000541

(285,800)            (285,800)            (295,300)            (311,800)            סה"כ

300 אחזקת תשתיות הנדסיות | 30010 ניהול שוטף | 300110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 3001120 הנהלה וכלליות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(2,300)                (2,300)                (1,200)                (800)                   1מתנות1939000514
(2,000)                (2,000)                (1,000)                (2,000)                1השתלמויות1939000521
לקידום מקצועי חברתי1939000524 (800)                   (800)                   (400)                   (800)                   1דמ"ח ע.
(73,600)              (73,600)              (60,000)              (88,000)              1יעוץ1939100750
(10,000)              (10,000)                 -                          -                       1קשר ופרסום עם אנשי המקצוע ביישובים1972200751

(88,700)              (88,700)              (62,600)              (91,600)              סה"כ

תקציב
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יב

קצ
ת
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ביו
ם ו

מי
 -

לי 
לכ

 כ
ח

תו
פי

300 אחזקת תשתיות הנדסיות | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300310 אחזקת מערכות ביוב | 3003110 אחזקת מערכות הביוב ביישובים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 279,800               279,800               304,400               344,700              1אגרת ביוב יחדיו1472000220
 479,000               479,000               405,400               667,600              1אגרת ביוב בית קמה1472000221
 272,200               272,200               307,600               250,400              1אגרת ביוב נבטים1472000222
 368,400               368,400               316,200               353,100              1אגרת ביוב משמר הנגב1472000223
 271,300               271,300               344,500               291,700              1אגרת ביוב גבעות בר1472000224
 257,500               257,500               239,400               236,300              1אגרת ביוב דביר1472000225
(174,500)            (174,500)            (352,700)            (415,300)            1אחזקת ביוב יחדיו1972000754
(195,600)            (195,600)            (195,600)            (202,200)            1אחזקת ביוב גבעות בר1972000755
(342,700)            (332,700)            (300,000)            (343,300)            1אחזקת ביוב נבטים1972000756
(159,100)            (159,100)            (165,900)            (165,900)            1אחזקת ביוב בית קמה1972000757
(205,900)            (205,900)            (211,700)            (206,500)            1אחזקת ביוב דביר1972000758
(350,600)            (360,000)            (373,000)            (386,600)            1אחזקת ביוב משמר הנגב1972000759
(391,700)            (391,700)            (292,800)            (239,000)            1העברה לקרן שיקום ביוב1972100980

          1,928,200          1,928,200          1,917,500          2,143,800הכנסות
(1,820,100)         (1,819,500)         (1,891,700)         (1,958,800)         הוצאות
 108,100               108,700               25,800                 185,000              סה"כ

300 אחזקת תשתיות הנדסיות | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300310 אחזקת מערכות ביוב | 3003150 טיפול במערכות שאינן באחזקת המועצה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

אגרות חריגות1472400220  185,800               185,800               83,000                 70,000                1הכנסות מעסקים שפכי תעשיה- 
 45,300                 45,300                 33,000                 33,000                1הכנסות מעסקים שפכי תעשייה- בדיקות מעבדה1472400221
(70,200)              (49,300)              (49,300)              (49,000)              1ניטור שפכי תעשייה1972400752
(115,000)            (115,000)            (37,500)              (50,000)              1בדיקות מעבדה שפכי תעשייה1972400753

             231,100             231,100             116,000             103,000הכנסות
(185,200)            (164,300)            (86,800)              (99,000)              הוצאות
 45,900                 66,800                 29,200                 4,000                  סה"כ
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פי

300 אחזקת תשתיות הנדסיות | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003220 הערכות לקבלת מערכות מים מהישובים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(80,000)              (80,000)              (22,100)              (80,000)              1היערכות לקליטת מערכת המים בגבעות בר1913000780

300 אחזקת תשתיות הנדסיות | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300370 אחזקת תשתיות כלליות | 3003710 אחזקת תשתיות כלליות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(30,000)              (30,000)                 -                       (30,000)              1אחזקת תשתיות כוללות1742300750
(15,000)              (15,000)                 -                          -                       1קדום פרויקט שיקום תשתיות בישובים הישנים1742300751

          2,159,300          2,159,300          2,033,500          2,246,800הכנסות
         (2,504,800)         (2,483,300)         (2,358,500)         (2,571,200)הוצאות

(345,500)            (324,000)            (325,000)            (324,400)            סה"כ ביוב ומים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

אקסטרים / מוטורי
לפחות 2 פרסומים אחד 

לפי מיתוג עצמאי 
"אקסטרים"

שנתי
אחראי תחום 

תיירות
צבי תקשורת, פאר 

לוין

לפחות 2 סיורי סוכנים / שיווק מקצועי לחברי פורום התיירנים
מחליטנים עיתונאים / 

אחראי תחום שנתי
תיירות

דני מקסימוב, מירי 
יוסף

לפחות 5 אייטמים על שיווק ופרסום דרך העמותה
המועצה

אחראי תחום שנתי
תיירות

לבנת גינזבורג

אחראי תחום שנתיאירוע אקסטריםאירועי תיירות
תיירות

קמפיין פרסום ושיווק מגרשים לנגב 
פארק

אחראי תחום 1,2פרסומים לאורך השנה 5
תיירות

פרסום הפארק המוטורי: אירועים 
ופעילויות שוטפות

לפחות אירוע משותף 
אחד

אחראי תחום שנתי
תיירות

אחראי תחום 1אירוע אחד בדרום אדוםהשתתפות בדרום אדום
תיירות

אחראי תחום 1לפחות 5 תיירנים בסיורחיבור התיירנים לעמותה
תיירות

אחראי תחום 3לפחות 3 אירועים בקיץאירועי קיץ
תיירות

לפחות 2 פרסומים חיבור הפארק המוטורי לעמותה
משמעותיים

אחראי תחום שנתי
תיירות

שקמה בשור

אחראי תחום 2לפחות 200 משתתפיםמרוץ משותףרהט
תיירות

שמול מפקד תחנת 
רהט

לפחות 2 אירועי תיירות המשך שת"פ דרום אדום
בדואים

אחראי תחום 1
תיירות

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

עם תיירנים בדואים
אחראי תחום 4

תיירות

סיכום עם קק"ל וחמ"ת על סינגל סינגל נוסף ביער כרמים
נוסף

גיוס לפחות 400 אלש"ח 
לטובת הסינגל

אחראי תחום שנתי
תיירות

תכנית עקרונית מוכנה תכנון עקרונישביל בית קמה-רהט
בסוף השנה

אחראי תחום 4
תיירות

קידום תחום האופניים

פיתוח כלכלי של 
המועצה

הגדלת מספר 
המבקרים באזור

שיווק ופרסום

עיריית ב"ש לקידום נגב פארק

שקמה בשור

קסם המדבר

שיתוף פעולה אזורי

ת
רו

תיי
 -

לי 
לכ

 כ
ח

תו
פי
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

גיוס הון ראשוני לתשתיות למרכז גבעות בר
יזמות

אחראי תחום שנתי100000
תיירות

אחראי תחום שנתי500000פרויקטיםכרמים
תיירות

אחראי תחום שנתי500000גיוס הון ראשונישוק-קמה
תיירות

אחראי תחום 3זכיין נבחר בסוף השנהיציאה למכרז בנייה + הפעלהאוטוביס
תיירות

גיוס שותפים עסקיים, חברות רכב, מוטורי
יצרני אביזרים וכד'

ספונסרים לאירוע אחד 
לפחות

אחראי תחום שנתי
תיירות

השתתפות בפגישות צירוף הפארק לפורום התיירנים
פורום

אחראי תחום 1
תיירות

תשלום דמי חברות צירוף הפארק לעמותת התיירות
לעמותה

אחראי תחום 1
תיירות

פרסום הפארק בחומרי המועצה 
והעמותה

לפחות 2 פרסומים 
בתמיכת העמותה 

והמועצה
2,4

אחראי תחום 
תיירות

אירוע מוטורי
לפחות אירוע מוטורי 

אחד משמעותי 
בשותפות (פסח)

2
אחראי תחום 

תיירות

ליווי וסיוע לאיגודים הפועלים באזורשת"פ עם איגודי הספורט המוטורי

לפחות אירוע מוטורי 
אחד מחוץ לפארק 

המוטורי (כידונאים ביער 
כרמים)

אחראי תחום 3
תיירות

אחראי תחום 1לוגו + פעילויות וחשיפה נגב פארק אקסטרים
תיירות

אחראי תחום 2לוגו + פעילויות וחשיפהלהב אקסטרים
תיירות

גיוס משאבים 
לפרויקטים תיירותיים

שת"פ עם הפארק המוטורי

פיתוח נגב פארק 
והספורט המוטורי

מיתוג מוטורי למועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

ם 
פי

ט
שו

ם 
די
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

עבודה משותפת לתחום היזמות, פגישות עבודה סדירותהנהלת תיירות פעילה
דודאים וג'ו אלון

אחראי תחום שנתילפחות 5 פגישות בשנה
תיירות

אחראית יזמות

אחראי תחום שנתילפחות 5 פגישות פורוםתיאום בין התיירנים לעבודה משותפתפגישות פורום סדירותפורום תיירנים
תיירות

אחראית יזמות

לפחות 500 אלף ₪ ליווי ובקרה
נוספים לפיתוח

אחראי תחום 4
תיירות

מכון רימון

לפחות 2 אירועים פיתוח אירועים חדשים
בשיתוף המועצה

אחראי תחום 2,4
תיירות

מכון רימון

אחראי תחום שנתילפחות 4 פגישות הנהלההשתתפות בישיבות ההנהלהעמותת שקמה בשור
תיירות

אחראי תחום 2בניית נוהללינה בכרמים
תיירות

ע. ראש המועצה

אחראי תחום 3הבניית נוהלבג'ו אלון
תיירות

ע. ראש המועצה

ג'ו אלון
גיוס משאבים

פיתוח כלכלי של 
המועצה

אתרי תיירות בחירום
בבניית נוהל לאירח מפונים באתרי 

התיירות
הגברת תחושת 

הביטחון של התושב

ם
ליי

הו
ני

ם 
די

ע
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מפגשים אישיים לפי צורך עבור ליווי 
והנחייה לבעלי העסקים

מציאת חדר קבוע לפגישות עם יזמים 
במבני המועצה

אחראי יזמות1למצוא חדר לפגישות

מחברות ממותגות 200  
עטים ממתוגים 200 +

אחראי יזמות1

פרסום לקורסים 
והרצאות של המועדון- 5 

פליירים
אחראי יזמותשנתי

אחראי יזמותשנתיפרסום לשני ירידי מתנות

פרסום לאירועי דרום 
אדום

אחראי יזמות1

הדפסת חוברות רישוי 
עסקים ותיקון מלל

אחראי יזמות1

אחראי יזמות1משתתפים באירוע 100

אחראי יזמות1תשלום למקום

אחראי יזמות1כיבוד- א.בוקר

אחראי יזמות1הרצאה

אחראי יזמות1הנחיית המפגש

אחראי יזמות1עיצוב האירוע

אחראי יזמות1חברים מלאים 52

בעלי עסקים רשומים 20  
באתר

אחראי יזמותשנתי

אחראי יזמותלאורך השנהמפגשים 10מפגשי נטוורקינג

שלוש קבוצות | 13 קבוצות עמיתים
מפגשים לכל קבוצה

אחראי יזמותשנתי

פרסום  המועדון לאורך השנה

אירוע הפתיחה של המועדון 2018

גיוס חברי המועדון

BZB מועדון העסקים

יצירת סביבה מעודדת 
יזמות ובניית תרבות 

והנגשה לצריכה ורכש 
מקומי

פיתוח כלכלי של 
המועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

ארבע הרצאות במהלך הרצאות מקצועיות
השנה

אחראי יזמותשנתי

אחראי יזמותשנתישלושה קורסיםקורסים מקצועיים

BZB תוכנית לעסקים בתחילת ג'ונייר
דרכם

אחראי יזמותלאורך השנה

שני ימי צילומי תמונות תדמית לבעלי 
העסקים

אחראי יזמות2ביצוע יום צילום

אחראי יזמות3אירוע עם 200 מוזמניםכנס משפצים את הבית

הנפקת וחלוקה 5000 שוברי הנחה
שוברי הנחה עד 2018

אחראי יזמות2

אחראי יזמות2הפקת חוברת שיווקית

מתנה ייצוגית למועצה על ידי יזמי 
המועצה

קול קורא לאומני 
המועצה להכנת מתנות 

ממותגות.
ע. ראש המועצהאחראי יזמות1

יריד מכירה של בעלי העסקים 
המקומיים במהלך פסטיבל דרום אדום

 אירועים במהלך 2
אחראי תחום תיירותאחראי יזמות1הספטיבל

יריד מכירות לקראת פסח וראש 
השנה

אחראי יזמותשנתיירידים במהלך השנה 2

שני מחזורים | 14 תוכנית מנטורים חברת כיל
משתתפים סה"כ

מעבריםאחראי יזמותשנתי

אחראית יזמות2בחירת יועץאיש מקצוע לליווי התהליך

הקמת פורום בעלי עסקים עבור ריכוז 
הצרכים ובניית גישור בין היזמים 

להנהלה
מעברים ובינוי אחראית יזמות2מפגש משותף

קהילתי

BZB מועדון העסקים

יצירת סביבה מעודדת 
יזמות ובניית תרבות 

והנגשה לצריכה ורכש 
מקומי

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מיסוד תחום היזמות ביישובי 
המועצה- פיילוט בשני יישובים

קידום הכלכלה 
המקומית המקיימת 

בתוך היישובים

פיתוח כלכלי של 
המועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

גיוס ההנהלה והקהילה לתוכנית 
ולתהליך

הקמת פורום מנהלי 
קהילות להבאת הנושא

מעבריםאחראית יזמות3

כניסה ליישוב במועצה עבור עבודה 
מול ועד המקומי בהגדרה ומיסוד 

תחום היזמים ביישוב

 יישובים שיכנסו 2
לתהליך

מעבריםאחראית יזמות4

חיזוק התיירות 
המקומית

תוכנית לבעלי העסקים תיירנים 
מבני שמעון ומרהט

פתיחת התוכנית עם 20 גיוס תקציב עבור הפרוייקט
בעלי עסקים

מעבריםאחראית יזמות4

איתור צרכים, הגדרת 
תפקיד, הוצאת מכרז

אחראית יזמות1

 ,גיוס איש המקצוע ,
 בניית מערך מתן שירות

ליזמים
אחראית יזמות2

מנכלית, משאבי 
אנוש

אחראית יזמות3הפעלת המערך

כתיבת כרטיס פרוייקט וגיוס כספים בית יזם
להקמת בית היזם

הצלחה בגיוס הכספים 
להקמת בית יזם

אחראי גיוס משאביםאחראית יזמותשנתי

פיתוח המקצועיות 
מנהלת התחום

אחראית יזמותשנתימפגשים לפחות 20מפגשים עם חונך

פיתוח וחיזוק הקשר 
עם המועצה

עבודה משותפת עם מחלקות 
המועצה

פגישה אישית עם מנהלי המחלקות 
במועצה ומציעת פרוייקטים/תהליכים 

משותפים

פגישה אישית עם כל 
המנהלים ויצירת לפחות 

2 שיתופי פעולה עם 
המחלקות

אחראית יזמות3
ועד העובדים, בינוי 

קהילתי, חינוך, 
תרבות, מפעלים

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה

לתמוך בעסקים 
המקומיים

לתמוך בעסקים בזמן מצב חירום

הכנת מידע באתר של המועדון לזמן 
פרסום בזמן חירום ומידע על  חירום, 

זכויותם של בעלי עסקים שנפגעו 
מהמצב חירום

אחראית יזמות3אתר מוכן לחירום

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מיסוד תחום היזמות ביישובי 
המועצה- פיילוט בשני יישובים

קידום הכלכלה 
המקומית המקיימת 

בתוך היישובים

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

עסקים במקום אחד

הקמת מאגר מידע וגיוס בעל מקצוע 
לניהול השירות מענה ליזם במקום אחד

פיתוח כלכלי של 
המועצה
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יב
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לי 

לכ
 כ

ח
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פי 140 תיירות | 14010 ניהול שוטף | 140110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401110 כח אדם
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                          -                          -                       (88,400)              1שכ"ע תיירות1771000110
   -                          -                          -                       (24,600)              4260480הוצאות רכב-תיירות1771000530

   -                          -                          -                       (113,000)            סה"כ

140 תיירות | 14010 ניהול שוטף | 140110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401140 השתתפות בעמותת התיירות שקמה בשור
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(100,000)            (200,000)            (200,000)            (185,000)            1השתתפות בעמותת שקמה בשור1771000836

140 תיירות | 14020 קידום הספורט המוטורי באזור | 140220 הפקת אירועים מוטוריים| 1402220 לפחות שני  אירועים שוטפים בסדר גודל קטן ובינוני
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(20,000)              (20,000)              (15,300)              (34,000)              1פרסום ושיווק אזורי1771000550

140 תיירות | 14030 הגדלת מספר המבקרים באזור | 140320 שיתופי פעולה | 1403240 הטמעת מיתוג ופעילות שיווק פארק יערות להב
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(20,000)              (20,000)              (15,800)                 -                       1פרסום ושיוק מקומי1771120750

השתלמויות חיצוניות 140 תיירות | 14040 פיתוח יזמות | 140410 יזמות כללית | 1404110 מינימום חמש הרצאות / 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 10,000                 10,000                 1,200                   6,000                  1הכנסות מיזמים משתתפים1271000691
(42,000)              (42,000)              (15,500)              (10,000)              1השתלמויות וקורסים לתיירנים1771000786

(32,000)              (32,000)              (14,300)              (4,000)                סה"כ

תקציב
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140 תיירות | 14040 פיתוח יזמות | 140420 מועדון יזמים | 1404210 קביעת אחראים לתחומים שונים בפורום והתמקצעות 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 72,000                 72,000                 23,500                 65,500                1הכנסות מועדון יזמים1271100692
(144,000)            (144,000)            (105,000)            (161,600)            1 תיירות ויזמות1771100752
   -                          -                          -                       (74,800)              1השתתפות במתנס ארנון מנהלת תחום יזמות1771100810

 72,000                 72,000                 23,500                 65,500                הכנסות
(144,000)            (144,000)            (105,000)            (236,400)            הוצאות
(72,000)              (72,000)              (81,500)              (170,900)            סה"כ

ו אלון | 1407210 הגדלת מספר המבקרים ל-30 אלף בשנה  ליווי ובקרה | 140720 ג' 140 תיירות | 14070 קידום פרויקטים - 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

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

140 תיירות | 140100 שיווק ופרסום | 1401010 הפקת אירועים | 14010170 דרום אדום - אירוע ביער להב 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 50,000                 50,000                 50,000                   -                       1משרד החקלאות דרום אדום1271100960
(80,000)              (80,000)              (30,000)                 -                       1השתתפות דרום אדום1771100837

(30,000)              (30,000)               20,000                   -                       סה"כ

140 תיירות | 140100 שיווק ופרסום | 1401010 הפקת אירועים | 14010180 השתתפות באירועי תיירות 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

ל בארועי תיירות1271200790    -                          -                          -                        20,000                1השתת הקק"
   -                       (25,000)              (14,900)              (60,000)              1ארועי תיירות1771200752
(60,000)              (25,000)              (81,000)              (75,000)              1השתתפות בארועי תיירות1771200835

                     -                     -                     -               20,000הכנסות
(60,000)              (50,000)              (95,900)              (135,000)            הוצאות
(60,000)              (50,000)              (95,900)              (115,000)            סה"כ

             132,000             132,000               74,700               91,500הכנסות
            (610,000)            (710,000)            (585,600)            (782,400)הוצאות

כ תיירות (538,000)            (628,000)            (606,800)            (825,900)            סה"
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