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תכנית עבודה מחוברת תקציב: פיתוח כלכלי       תקציר מנהלים 

האגף לפיתוח כלכלי אחראי להבטיח את המשך יכולתה של המועצה ליצור 
לרווחת  פעולותיה  לביצוע  שיסייעו  ומשמעותיים,  חדשים  הכנסה  מקורות 

תושבי המועצה והסביבה וקהילת העסקים הפועלת בתחומה.

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

להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2019:
מיתוג תיירות בני שמעון והקמת ערוצי דיגיטל ייעודיים לפרסום �
קידום מיזמי תיירות על בסיס הקמת הפארק המוטורי במועצה �
המשך ביסוס מועדון היזמים במועצה �
עסקים  � לבעלי  והמענה  המידע  כל  את  המאגד  מועצתי  מערך  הקמת 

במקום אחד
ביסוס מחלקת מים וביוב והבטחת מתן שירותים איכותיים בתחום �

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 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(500)                       (900)                       (900)                       1מתנות1772000514

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12010 ניהול שוטף | 120110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1201130 שונות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(75,600)                  (75,600)                  (75,600)                  1פרוייקטור1772000751
 1,200                      (1,000)                    (1,000)                    1הוצאות אחרות1772000780
(600)                       (600)                       (600)                       1אגרות1772000781

                     1,200   -                               -                            הכנסות
                  (76,200)                  (77,200)                  (77,200)הוצאות
(75,000)                  (77,200)                  (77,200)                  סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(34,300)                  (34,300)                  (34,300)                  1ספר נכסים1733400754
(31,000)                  (31,000)                  (42,000)                  1רכישת קרקעות מהמינהל1771000941

(65,300)                  (65,300)                  (76,300)                  סה"כ

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12030 פיתוח יזמויות חדשות | 120310 ליווי יזמים ויישובים בפעילות חדשה | 1203120 המשך התכנית האסטרטגית
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(189,500)                (189,500)                (189,500)                1המשך התוכנית האסטרטגית ביישובים1772800750

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12050 יצירת תשתיות לפיתוח כלכלי | 120580 חברה משותפת רהט בני שמעון | 1205810 חברה משותפת רהט בני שמעון
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

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

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12070 הפעלת החברה הכלכלית | 120710 הכנת תוכנית רב שנתית | 1207140 הקמת חברה כלכלית נוספת
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(115,000)                (60,000)                     -                            1הנעת פרויקטים1772200751
(30,000)                  (30,000)                  (30,000)                  1תוכניות עסקיות לפיתוח1772200752
(6,000)                    (6,000)                    (6,000)                    1אגרות1772200780

(151,000)                (96,000)                  (36,000)                  סה"כ

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 | 12080 הרחבת הטיפול בחקלאות | 120820 בניית המחלקה החקלאית | 1208240 בחינת נושא הוועדה החקלאית
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(160,000)                (165,900)                (165,900)                1ועדה חקלאית1799000780

                     1,200                         -                         -הכנסות
                (642,500)                (594,800)                (595,800)הוצאות

(641,300)                (594,800)                (595,800)                סה"כ יחידה לפיתוח כלכלי
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מענה מידי לתיקון  אחזקה שוטפת: 
שרות פתיחת סתימות  תקלות, 

מיידי
שנתימענה ל 100% מהפניות

אחראי תחום 
מים וביוב

בתחנות שאיבה  אחזקה מונעת: 
ובקווי הביוב בקרה על עבודות 

הקבלן קבלת דוחות.
שנתימענה ל 100% מהפניות

אחראי תחום 
מים וביוב

מעקב אחר דוחות ניהוליים ודרך ה-
EPR

שנתידוח  דו חודשי
אחראי תחום 

מים וביוב
גזברות

2דו שנתיתבדיקה ועדכון חוקי עזר ואגרות
אחראי תחום 

מים וביוב

שנתידוח תקציבעמידה בתקציב שנקבע
אחראי תחום 

מים וביוב
גזברות

3הסכם חתוםהסכם שובל בית קמה
אחראי תחום 

מים וביוב
מנכל חכ"ל

שנתיהסכם חתוםהכנת הסכם שוקת
אחראי תחום 

מים וביוב
צוות מים וביוב

שנתילפי צורךקידום הסכמים חדשים
אחראי תחום 

מים וביוב
צוות מים וביוב

ניהול צוות מים וביוב
ריכוז צוות לקבלת החלטות בנושאי 

ביוב בהבטים של התנהלות 
הנדסית ומנהלית כספית,  כלכלית, 

שנתיישיבה דו חדשית
אחראי תחום 

מים וביוב
גזברות, גביה, 

הנדסה

הכנת תכנית חמש שנתית 
לשיפורים ושדרוגים במערכות 

שבאחזקת המועצה

תכנית מאושרת בצוות 
מים וביוב

1
אחראי תחום 

מים וביוב

יישום תכניות שיקום מערכות 
ומתקנים

פ תכנית   עבודה ע"
מאושרת

שנתי
אחראי תחום 

מים וביוב
הנדסה

קביעת נהלים לקרן שיקום מערכת 
הביוב

1נוהל מאושר
אחראי תחום 

מים וביוב
צוות מים וביוב

עדכון התכנית במשרד להגנת 
הסביבה

ס לתכנית  אישור הגה"
עבור שנים 2018-2019

1
אחראי תחום 

מים וביוב

שנתייישום התכניתיישום תכנית שפכי תעשיה
אחראי תחום 

מים וביוב

מצוינות בשירות 
לתושב ופיתוח כלכלי 

של המועצה

ביצוע תכנית שפכי תעשיה

שיקום ושדרוג מערכות ביוב

הסכמים

בקרת תקציבית

מתן שרותי ביוב 
יעילים

אחזקה של מערכות ביוב 
שבאחריות המועצה
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אחזקה שוטפת של מערכות 
המים שבאחריות המועצה

שנתימענה ל 100% מהפניותתיקון תקלות ושיפור מערכת המים
אחראי תחום 

מים וביוב

המשך קידום קריאה מרחוק של 
מדי מים

הקמת מערכת קריאה מרחוק בגביה
מערכת עובדת 

ומתופעלת ע"י הגביה
2

אחראי תחום 
מים וביוב

גזברות

הכנה לקליטת מערכות מיישובים 
נוספים

לפי מוכנות המערכת לקריאה 
מרחוק

מערכת עובדת 
ומתופעלת ע"י הגביה

3
אחראי תחום 

מים וביוב
גזברות

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

עם גיבוי חירום
2

אחראי תחום 
מים וביוב

הנדסה

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

וידוא הכנסת צינור 
השבה לפרויקט 
הסניקה לרהט

2
אחראי תחום 

מים וביוב
הנדסה

שיפור ושדרוג מערכות בקרה
שדרוג התשתית הפיזית של 

מערכת הבקרה על תחנות השאיבה
טיפול בחמש תחנות 

שאיבה
2

אחראי תחום 
מים וביוב

הנדסה

הקטנת הוצאה בגין טיהור שפכי 
נבטים

בחינת חיבור נבטים למט"ש מי 
שבע

נייר היתכנות הנדסית 
וכלכלית

2
אחראי תחום 

מים וביוב
הנדסה

בחינה והכנה לקליטת מערכות 
מים מאזורי תעשיה

דיון ובדיקת ייתכנות
נייר היתכנות הנדסית 

וכלכלית
2

אחראי תחום 
מים וביוב

בחינת יכולת לספק שרותי ביוב 
לבסיסי צהל

בדיקת ייתכנוות פיזית כלכלית 
וסטוטורית

נייר היתכנות הנדסית 
וכלכלית

3
אחראי תחום 

מים וביוב

מצוינות בשירות 
לתושב

שיקום תשתיות 
בישובים ותיקים

קידום פרויקט שיקום תשתיות 
מים וביוב בישובים הישנים

איגום תקציבים ומענקים תיכנון, 
מכרז לעבודות שיקום 

בישוב אחד
שנתי

אחראי תחום 
מים וביוב

הנדסה

 הכנת פורמט פשוט ואוטומאטי 
לדוחות ניהוליים

3דוח דו חודשי אוטומאטיהנגשת הדוחות הניהוליים
אחראי תחום 

מים וביוב

בחינת משמעיות כלכליות להיטל 
ביוב אחיד לכלל המועצה

הכנת ניר עמדה כלכלי
ישיבת הנהלה וקבלת 

החלטות
3

אחראי תחום 
מים וביוב

בחינת הקמת מערך גביה עצמאי 
של המחלקה

בקרת התנהלות כלכלית:
החלטה על מערך גביה 

אופטימאלי
3

אחראי תחום 
מים וביוב

אספקת מים לצרכני 
ומתקני המועצה

מצוינות בשירות 
לתושב ופיתוח כלכלי 

של המועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מתן שרותי ביוב 
יעילים

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מתן שרותי ביוב 
יעילים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מידע הנדסי לגבי קוי 
תשתיות מים ונקודות 

הידרנטים

מערכת מידע הנדסי מעודכנת 
באתר

מיפוי ותיעוד מערכות המים 
ביישובי המועצה

שנתישבעה ישובים ממופים
אחראי תחום 

מים וביוב
אחראי GIS, הנדסה

מתן שרותי ביוב 
יעילים

הקמת מאגרי חירום בתחנות 
שאיבה בית קמה ותדהר

ובחינה הנדסית תיכנון, 
נייר היתכנות הנדסית 

וכלכלית
שנתי

אחראי תחום 
מים וביוב

הנדסה

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב
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300 מים וביוב | 30010 ניהול שוטף | 300110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 3001110 כח אדם הקמה
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(265,500)                (265,500)                (252,400)                1אחזקת נכסים1939000110
(45,700)                  (47,500)                  (48,500)                  4259880הוצאות רכב אחזקת נכסים1939000530
(600)                       (3,600)                    (700)                       1פלאפון1939000541

(311,800)                (316,600)                (301,600)                סה"כ

300 מים וביוב | 30010 ניהול שוטף | 300110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 3001120 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(800)                       (800)                       (800)                       1מתנות1939000514
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    1השתלמויות1939000521
לקידום מקצועי חברתי1939000524 (800)                       (500)                       (600)                       1דמ"ח ע.
(88,000)                  (80,800)                  (88,000)                  1יעוץ1939100750

(91,600)                  (84,100)                  (91,400)                  סה"כ

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300310 אחזקת מערכות ביוב | 3003110 אחזקת מערכות הביוב ביישובים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 344,700                   359,200                   360,900                  1אגרת ביוב יחדיו1472000220
 667,600                   632,300                   697,000                  1אגרת ביוב בית קמה1472000221
 250,400                   240,400                   310,300                  1אגרת ביוב נבטים1472000222
 353,100                   419,900                   267,100                  1אגרת ביוב משמר הנגב1472000223
 291,700                   300,500                   308,100                  1אגרת ביוב גבעות בר1472000224
 236,300                   277,800                   290,000                  1אגרת ביוב דביר1472000225
   -                               -                            (90,000)                  1מפקח ביוב ומים1971000751
(415,300)                (420,600)                (494,500)                1אחזקת ביוב יחדיו1972000754
(202,200)                (227,600)                (209,400)                1אחזקת ביוב גבעות בר1972000755
(343,300)                (278,100)                (350,400)                1אחזקת ביוב נבטים1972000756
(165,900)                (169,300)                (158,700)                1אחזקת ביוב בית קמה1972000757
(206,500)                (223,000)                (214,400)                1אחזקת ביוב דביר1972000758
(386,600)                (374,300)                (402,600)                1אחזקת ביוב משמר הנגב1972000759
(239,000)                (326,600)                (358,500)                1העברה לקרן שיקום ביוב1972100980

              2,143,800              2,230,100              2,233,400הכנסות
(1,958,800)             (2,019,500)             (2,278,500)             הוצאות
 185,000                   210,600                  (45,100)                  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 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

אגרות חריגות1472400220  70,000                     186,000                   186,000                  1הכנסות מעסקים שפכי תעשיה- 
 33,000                     37,500                     37,500                    1הכנסות מעסקים שפכי תעשייה- בדיקות מעבדה1472400221
(49,000)                  (50,000)                  (44,900)                  1ניטור שפכי תעשייה1972400752
(50,000)                  (50,000)                  (50,000)                  1בדיקות מעבדה שפכי תעשייה1972400753

 103,000                   223,500                   223,500                  הכנסות
(99,000)                  (100,000)                (94,900)                  הוצאות
 4,000                       123,500                   128,600                  סה"כ

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003220 הערכות לקבלת מערכות מים מהישובים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(90,000)                  1מפקח ביוב ומים1911000751
(80,000)                  (25,000)                     -                            1היערכות לקליטת מערכת המים1913000780
(69,700)                  1הפרשה לקרן שיקום מים1913200980

(80,000)                  (25,000)                  (159,700)                סה"כ

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003240 דודאים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             229,200                   262,000                  1אגרות מים דודאים1413300210
   -                            (170,800)                (199,000)                1מים דודאים1913300432
   -                               -                            (9,600)                    1תחזוקת מים דודאים1913300750

   -                                             229,200                 262,000הכנסות
   -                            (170,800)                (208,600)                הוצאות
   -                             58,400                     53,400                    סה"כ

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003250 מכון רימון
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             23,700                     30,800                    1אגרות מים מכון רימון1413400210
   -                            (16,500)                  (24,200)                  1מים מכון רימון1913400432
   -                               -                            (1,100)                    1תחזוקת מים מכון רימון1913400750

   -                                               23,700                   30,800הכנסות
   -                            (16,500)                  (25,300)                  הוצאות
   -                             7,200                       5,500                      סה"כ
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300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003260 בריכה יחדיו

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                               -                             94,600                    1מים עצמי בריכה יחדיו1413500211
   -                               -                            (94,600)                  1מים בריכה יחדיו1913500211

ס יובלי הנגב 300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003270 ביה"
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ס יובלי הנגב1413600210    -                             25,000                     30,800                    1אגרות מים ביה"
ס יובלי הנגב1913600432    -                            (17,400)                  (21,400)                  1מים ביה"

   -                             7,600                       9,400                      סה"כ

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003280 גבעות בר
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                               -                             485,800                  1אגרות מים גבעות בר1413100210
   -                               -                             127,500                  1אגרות מים עצמי1413100211
   -                               -                             12,900                    1אגרות מים אחרות-מוני מים1413200210
   -                               -                            (17,496)                  1שכר תחזוקן משק המים1911000110
   -                               -                            (397,300)                1מים גבעות בר1913100432
   -                               -                            (16,600)                  1רכישת מוני מים1913200743
   -                               -                            (50,000)                  1תחזוקת מים1913200750
   -                               -                            (25,000)                  1אחזקת תוכנה ותפעול משק המים1913200780

   -                               -                                             626,200הכנסות
   -                               -                            (506,396)                הוצאות
   -                               -                             119,804                  סה"כ

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300370 אחזקת תשתיות כלליות | 3003710 אחזקת תשתיות כלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

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

              2,246,800              2,731,500              3,501,300הכנסות
             (2,571,200)             (2,779,900)             (3,812,396)הוצאות

(324,400)                (48,400)                  (311,096)                סה"כ מים וביוב
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הגדלת מספר 
המבקרים באזור

הפקת אירועים 
עצמאית

אירוע מוטורי, השלמות  אירוע אקסטרים, 
לאירועים לאורך כל השנה כולל בדרום אדום

שנתילפחות 4 אירועים
מנהל תחום 

תיירות

1.2פרסומים לאורך השנה 5קמפיין פרסום ושיווק מגרשים לנגב פארק
מנהל תחום 

תיירות
מנהלת הפארק, 

פאר לוין

אירועים ופעילויות  פרסום הפארק המוטורי: 
שוטפות

שנתילפחות אירוע משותף אחד
מנהל תחום 

תיירות

שנתיאירוע אקסטריםאירועי תיירות
מנהל תחום 

תיירות

1השתתפות ב-80%השתתפות בעמותת התיירות
מנהל תחום 

תיירות
שקמה בשור

1לפחות 5 תיירנים בסיורחיבור התיירנים לעמותה
מנהל תחום 

תיירות
שקמה בשור

3לפחות 2 אירועים בקיץאירועי קיץ
מנהל תחום 

תיירות
שקמה בשור

1אירוע בדרום אדוםחיבור הפארק המוטורי לעמותה
מנהל תחום 

תיירות
שקמה בשור

המשך שת"פ דרום אדום
לפחות 2 אירועי תיירות 

בדואים
1

מנהל תחום 
תיירות

ירונה

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

עם תיירנים בדואים
4

מנהל תחום 
תיירות

ירונה

השלמת פרויקט 
יערות להב

ליווי תכנון וביצוע על פי תכנית המרחב
לפחות שביל אחד נוסף 

בביצוע
3

מנהל תחום 
תיירות

קק"ל

תכנון עקרונישביל בית קמה-רהט
השלמת הוצאת 200 
אלש"ח לתכנון מקרן 

שטחים פתוחים
2

מנהל תחום 
תיירות

קרן שטחים 
פתוחים

גיוס משאבים 
לפרויקטים תיירותיים

1גיוס 100,000 ₪גיוס הון ראשוני לתשתיות למרכז יזמותגבעות בר
מנהל תחום 

תיירות

פיתוח כלכלי של 
המועצה

קידום תחום האופניים

קסם המדבר

שקמה בשור

שיתוף פעולה אזורי
פ עם עיריית  שת"

ב"ש לקידום נגב פארק



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

11

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

ת
רו

תיי
 -

לי 
לכ

 כ
ח

תו
פי

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

2גיוס 500,000 ₪ מהצת"פפרויקט הרחוב: פרוגרמה, צת"פ
מנהל תחום 

תיירות
כרמים

פתיחת הפרויקט לקראת סוף  מוטוקרוס: 
השנה

פתיחת  מוטוקרוס: 
הפרויקט לקראת סוף 

השנה
4

מנהל תחום 
תיירות

ניב צורי כרמים, 

יציאה לתכנון מפורטשוק-קמה
ביצוע כספי קרן שטחים 

פתוחים
2

מנהל תחום 
תיירות

קרן שטחים 
פתוחים

צירוף הפארק לפורום התיירנים
השתתפות בפגישות 

פורום
1

מנהל תחום 
תיירות

מוטור סיטי, שקמה 
בשור

צירוף הפארק לעמותת התיירות
תשלום דמי חברות 

לעמותה
1

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
לפחות אירוע מוטורי אחד 

משמעותי בשותפות 
(פסח)

2
מנהל תחום 

תיירות
מוטור סיטי, שקמה 

בשור

פ עם איגודי  שת"
הספורט המוטורי

ליווי וסיוע לאיגודים הפועלים באזור
לפחות אירוע מוטורי אחד 

מחוץ לפארק המוטורי 
(כידונאים ביער כרמים)

3
מנהל תחום 

תיירות
יוסי ניסן האיגודים, 

פעילויות וחשיפה נגב פארק אקסטרים 1לוגו + 
מנהל תחום 

תיירות
באר שבע

פעילויות וחשיפהלהב אקסטרים 2לוגו + 
מנהל תחום 

תיירות

פגישות עבודה סדירותהנהלת תיירות פעילה
עבודה משותפת לתחום היזמות, דודאים 

ו אלון וג'
שנתילפחות 5 פגישות בשנה

מנהל תחום 
תיירות

גיוס משאבים
לפחות 500 אלף ₪ 

נוספים לפיתוח
4

מנהל תחום 
תיירות

כיווני פיתוח אירועים, 
לפחות 2 אירועים בשיתוף 

המועצה
2.4

מנהל תחום 
תיירות

פיתוח כלכלי של 
המועצה

גיוס משאבים 
לפרויקטים תיירותיים

שת"פ עם הפארק 
המוטורי

מיתוג מוטורי למועצה

כרמים

פיתוח נגב פארק 
והספורט המוטורי

ו אלון ליווי ובקרהג'
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גיבוש שפה עיצובית עם התיירנים

יצירת 3 כיוונים עיצוביים 
לבחירה, עיצובי דיגיטל וגריד 

לעבודה (עבור פליירים, 
שילוט, נראות דיגיטל וכו'). 

עיצוב גרפי נקודתי עבור 
פלטפורמות (תמונת פרופיל, 
גריד לפוסטים, תמונת קאבר)

1
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

יצירת מאגר תמונות וצילומים, איסוף 
חומרים

מאגר תמונות ל100% 
מהתיירנים בסוף השנה

1
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

גיבוש חלופות ודיון על השם וטייטל למותג 
התיירות

קביעת מותג ושפה 
עיצובית

מנהל תחום 
תיירות

פוניה, תיירנים

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

לגולשים.

לפחות 200 עוקבים עד 
סוף השנה לכל אחד

1,2
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

הזרמת תנועה ברמה שבועית לעסקים 
התיירותיים

שנתילפחות 3 פוסטים בשבוע
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

שנתיטיזר וידאו אחת לחודשטיזר ווידאו חודשי שנייצר ונערוך
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

פינות תוכן שבועיות: אקסטרים, אמנות, 
לא מטיילים הסופש,  לייב מהשטח,  טבע, 

תוכן גולשים
שנתיפינת תוכן מדי שבוע

מנהל תחום 
תיירות

פוניה, תיירנים

העלאת תוכן  יצירת ערוץ אינסטגרם פעיל: 
שיתוף תוכן גולשים ועוד תיירנים, 

לפחות 200 עוקבים עד 
סוף השנה לכל אחד

שנתי
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

תכנית התוכן תתבסס על: מאגר תמונות קיים 
שיועבר שיתוף תוכן גולשים ובמה לצלמים 

מקומיים וכן הפקות תוכן ייעודיות שנייצר סביב 
עולמות תוכן מורשת, טבע ואקסטרים

שנתיפינת תוכן מדי שבוע
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

אירוח משלחת בלוגרים ואינסטגרמרים לביקור 
במקומות נבחרים - איתור, ניטור והזמנת קבוצה 

של מובילי רשת באינסטגרם  שייחשפו את 
הפעילות

משלחת בלוגרים אחת 
לפחות

שנתי
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

הגדלת מספר 
המבקרים באזור

פיתוח כלכלי של 
המועצה

הקמת ערוצי הדיגיטל 
פייסבוק ואינסטגרם  –

מיתוג תיירות בני 
שמעון

הגדלת מספר 
המבקרים באזור
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טריפאדוויזר: הקמת העמודים והעלאת 
תכנים

עמודי טריפאדוויזר לכל 
התיירנים

1,2
מנהל תחום 

תיירות
פוניה, תיירנים

שנתירכישת מדיה לפרסוםרכישת מדיה לפרסום
מנהל תחום 

תיירות

שנתימפגשים 6מפגשים קבועים של הצוות
מנהל תחום 

תיירות

יצירת שיתופי פעולה בין יזמים לאתרי 
תיירות

שנתימפגשים משותפים 2
מנהל תחום 

תיירות
מנהלת תחום יזמות

שנתיפגישה אחת לרבעוןפגישות שוטפות כל רבעון
מנהל תחום 

תיירות

שנתילפחות סיור אחד בשנהסיורי תיירנים
מנהל תחום 

תיירות

שנתיסיורים בשנה 2סיורי עיתונאים וסוכנים
מנהל תחום 

תיירות

שנתיבניית נוהללינה בכרמים
מנהל תחום 

תיירות

ו אלון שנתיהבניית נוהלבג'
מנהל תחום 

תיירות

אתרי תיירות בחירום
בביית נוהל לאירח 

מפונים באתרי 
התיירות

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

ניהול תיירות בני 
שמעון

כניסה לטריפאדוויזר

פיתוח כלכלי של 
המועצה

הנהלת תיירות פעילה

פורום תיירנים

פיתוח כלכלי של 
המועצה

הגדלת מספר 
המבקרים באזור
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שנתילפחות אחת לחודשפרסום  המועדון לאורך השנה
מנהלת תחום 

יזמות
מעברים

שנתי55 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

שנתי5 קורסיםסדנאות מקצועיות קצרות
מנהלת תחום 

יזמות

ונייר מסלול לעסקים צעירים- BZB ג'
תוכנית לעסקים בתחילת 

דרכם -20 מפגשים
שנתי

מנהלת תחום 
יזמות

מרכז צעירים

שנתי10 רשומיםמסלול לשיווק העסק- BZB מרקטינג
מנהלת תחום 

יזמות

203 משתתפיםצילומי תמונות תדמית לבעלי העסקים
מנהלת תחום 

יזמות

81.4 משתתפיםתוכנית מנטורים חברת כי"ל
מנהלת תחום 

יזמות
מעברים

202 עסקים לפחותהפקת חוברת הנחות והטבות
מנהלת תחום 

יזמות

שנתי5,000 שובריםהנפקת וחלוקת שוברי הנחה
מנהלת תחום 

יזמות
יריד מכירה של בעלי העסקים המקומיים 

במהלך פסטיבל דרום אדום
1יריד מכירות

מנהלת תחום 
יזמות

מנהל תחום תיירות

BZB מועדון העסקים

הנגשת ועידוד צריכה 
מקומית

עידוד יזמות וצריכה 
מקומית

פיתוח כלכלי של 
המועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

תוכנית המנטורים של מועדון העסקים- 
בעלי עסקים מהמועדון ותיקים  ובעלי 

ניסיון ניהולי שמלווים בעלי עסקים 
צעירים עבור ליווי בהתנדבות

84 משתתפים
מנהלת תחום 

יזמות

שנתייריד מכירותיריד מכירות לקראת פסח וראש השנה
מנהלת תחום 

יזמות
מנהלת מחלקת 

תרבות

21 ישובים שותפיםבחירת 2 יישובים להשתתפות בפיילוט
מנהלת תחום 

יזמות

הכנה והפצת שאלון מיפוי צרכים 
ביישובים הנבחרים

1תוצאת שאלון מיפוי צרכים
מנהלת תחום 

יזמות

1מינוי מלווהגיוס איש מקצוע לליווי התהליך
מנהלת תחום 

יזמות

הקמת פורום בעלי עסקים עבור ריכוז 
הצרכים ובניית גישור בין היזמים להנהלה

2מפגש משותף
מנהלת תחום 

יזמות
הצגת הנושא מול 

בינוי הקהילתי

גיוס ההנהלה והקהילה לתוכנית ולתהליך
הקמת פורום מנהלי קהילות 

להבאת הנושא
2

מנהלת תחום 
יזמות

פתיחת התוכנית עם 20 
בעלי עסקים

1
מנהלת תחום 

יזמות

איתור צרכים, הגדרת תפקיד, 
הוצאת מכרז

2
מנהלת תחום 

יזמות

בניית  גיוס איש המקצוע, 
מערך מתן שירות ליזמים

3
מנהלת תחום 

יזמות

כתיבת כרטיס פרוייקט וגיוס כספים 
להקמת בית היזם

3הפעלת המערך
מנהלת תחום 

יזמות

2פוגרמה לבית יזם
מנהלת תחום 

יזמות

4גיוס תקציב לבית יזם
מנהלת תחום 

יזמות

מומלץ לפתוח 
ר תכנון וביצוע  תב"

בית יזמים

פיתוח כלכלי של 
המועצה

עידוד יזמות וצריכה 
מקומית

הנגשת ועידוד צריכה 
מקומית

פיתוח כלכלי של 
המועצה

קידום הכלכלה 
המקומית המקיימת 

בתוך היישובים

מיסוד תחום היזמות 
ביישובי המועצה- 

פיילוט בשני יישובים

מענה ליזם במקום 
אחד

הקמת מערך מועצתי 
המאגד את כלל 

העסקים והיזמים ועוסק 
במתן מענה ומאגד את 
כל המידע לבעלי עסקים 

במקום אחד

בית יזם

הקמת מאגר מידע וגיוס בעל מקצוע 
לניהול השירות

תכנון מפורט לבית היזם

ם
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ם 
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ע
 י
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

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

גיוס  חשיבה אילו הכשרות מתאימות, 
גיוס לקוחות מרצים, 

שנתי3 הכשרות
מנהלת תחום 

יזמות

פיתוח הכשרות 
בנושא קיימות ואיכות 

הסביבה בעסקים
שנתי10 עסקים משתתפיםקורס יזמות בר קיימא

מנהלת תחום 
יזמות

פיתוח מקצועיות
פיתוח המקצועיות 

מנהלת התחום
שנתי20 מפגשים שנתייםמפגשים עם חונך

מנהלת תחום 
יזמות

פיתוח וחיזוק הקשר 
עם המועצה

עבודה משותפת עם 
מחלקות המועצה

פגישה אישית עם מנהלי המחלקות 
תהליכים  במועצה ומציאת פרוייקטים/

משותפים

פגישה אישית עם כל 
המנהלים ויצירת לפחות 2 

שיתופי פעולה עם המחלקות
3

מנהלת תחום 
יזמות

בינוי  ועד העובדים, 
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

3אתר מוכן לחירום
מנהלת תחום 

יזמות

פיתוח כלכלי של 
המועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מיסוד תחום היזמות 
ביישובי המועצה- 

פיילוט בשני יישובים

קידום הכלכלה 
המקומית המקיימת 

בתוך היישובים

תיירות

השתלמויות מקצועיות

קידום מיזמים כלכלים ביער להבתיירות מקומית

ם
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ם 
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ע

 י
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140 תיירות | 14010 ניהול שוטף | 140110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401110 כח אדם
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(88,400)                  (88,400)                  (90,300)                  1שכ"ע תיירות1771000110
   -                            (400)                       (400)                       1מתנות1771000514
(24,600)                  (28,000)                  (28,000)                  4260480הוצאות רכב-תיירות1771000530

(113,000)                (116,800)                (118,700)                סה"כ

140 תיירות | 14010 ניהול שוטף | 140110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401120 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

לקידום מקצועי וחברתי1771000524    -                            (100)                       (100)                       1דמ"ח ע.

140 תיירות | 14010 ניהול שוטף | 140110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401140 השתתפות בעמותת התיירות שקמה בשור
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(185,000)                (185,000)                (155,000)                1השתתפות בעמותת שקמה בשור1771000836

140 תיירות | 14030 הגדלת מספר המבקרים באזור | 140310 שיווק ופרסום | 1403150 פעילות פרסום עצמאית
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                               -                             24,000                    1השתת תיירנים בשיווק ופרסום1271000693
(34,000)                  (34,000)                  (97,200)                  1פרסום ושיווק אזורי1771000550

   -                               -                             24,000                    הכנסות
(34,000)                  (34,000)                  (97,200)                  הוצאות
(34,000)                  (34,000)                  (73,200)                  סה"כ

השתלמויות חיצוניות 140 תיירות | 14040 פיתוח יזמות | 140410 יזמות כללית | 1404110 מינימום חמש הרצאות / 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

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

(4,000)                    (5,500)                    (4,000)                    סה"כ

תקציב



18

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
יב

קצ
ת

 -
ת 

רו
תיי

 -
לי 

לכ
 כ

ח
תו

פי
140 תיירות | 14040 פיתוח יזמות | 140420 מועדון יזמים | 1404210 קביעת אחראים לתחומים שונים בפורום והתמקצעות 

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 65,500                     75,000                     121,000                  1הכנסות מועדון יזמים1271100692
   -                               -                             25,000                    1הכנסות ארוע קהילתי ליזמים1271100693
(161,600)                (170,000)                (256,600)                1 תיירות ויזמות1771100752
   -                               -                            (30,000)                  1ארוע קהילתי ליזמים1771100758
   -                               -                            (50,000)                  1ליווי תהליך היזמות בישובים1771100759
(74,800)                  (74,800)                  (74,800)                  1השתתפות במתנס ארנון מנהלת תחום יזמות1771100810

 65,500                     75,000                     146,000                  הכנסות
(236,400)                (244,800)                (411,400)                הוצאות
(170,900)                (169,800)                (265,400)                סה"כ

ו אלון | 1407210 הגדלת מספר המבקרים ל-30 אלף בשנה  ליווי ובקרה | 140720 ג' 140 תיירות | 14070 קידום פרויקטים - 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(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 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

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

140 תיירות | 140100 שיווק ופרסום | 1401010 הפקת אירועים | 14010180 השתתפות באירועי תיירות 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ל בארועי תיירות1271200790  20,000                     20,000                     20,000                    1השתת הקק"
(60,000)                  (60,000)                  (60,000)                  1ארועי תיירות1771200752
(75,000)                  (75,000)                  (75,000)                  1השתתפות בארועי תיירות1771200835

                   20,000                   20,000                   20,000הכנסות
(135,000)                (135,000)                (135,000)                הוצאות
(115,000)                (115,000)                (115,000)                סה"כ

                   91,500                 145,500                 246,000הכנסות
                (917,400)                (975,700)             (1,181,400)הוצאות

כ תיירות (825,900)                (830,200)                (935,400)                סה"
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200 מעבדת שירות שדה | 20010 ניהול שוטף | 200110 התנהלות שוטפת של המעבדה | 2001110 כח אדם
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(38,600)                  (152,749)                (38,600)                  1שכ"ע מעבדת שירות שדה1792000110

200 מעבדת שירות שדה | 20010 ניהול שוטף | 200110 התנהלות שוטפת של המעבדה | 2001120 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ל בגין הוצאות שכר1292100691  38,600                     152,749                   38,600                    1החזר מהחכ"

                   38,600                 152,749                   38,600הכנסות
                  (38,600)                (152,749)                  (38,600)הוצאות

   -                               -                               -                            סה"כ מעבדת שירות שדה

תקציב
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זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק


