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תכנית עבודה מחוברת תקציב: ראש המועצה                     תקציר מנהלים 

כתיבת תכנית עבודה שנתית ובניית תקציב היא מלאכה משמעותית, מורכבת וארוכה. 
השנה, בפעם האחרונה שלי כראש מועצה, היה התהליך מאתגר במיוחד, וכלל חשיבה 
מתמדת על כניסה של ראש מועצה חדש, בדגש על המשך התנהלות אחראית ושקולה 
"ללא מהפכות", לצד התנעת תהליכים המבטיחים המשך תפקוד מיטבי הן במישור 

הכלכלי והן החברתי.
כחלק מחשיבה זו, הוחלט לשמר את יעדי העל הקיימים של המועצה ולבסס על פי הם 

את תכנית העבודה לשנה הקרובה:
מצוינות בשירות לתושב	 
פיתוח כלכלי של המועצה 	 
מעורבות והשפעה בחברה ובסביבה	 
מחינוך איכותי למצוין 	 
פיתוח וחיזוק הקהילה האזורית	 
הגברת תחושת הביטחון של התושב	 

זו השנה השנייה בה מוגדרת תכנית העבודה  בהתייחסות ליעדים שוטפים וחדשים, 
ויעדים  ושימור הידע  ניהול הארגון  ולפתח את  ניהול, הבאים לשפר  ליעדי  התייחסות 
הקשורים למוכנות התחום לחירום. אני מוצאת שפורמט זה משלב חשיבה רחבה עם 

פרקטיקה נוחה לעבודה.
אני מאחלת לראש המועצה הנכנס הצלחה רבה מול האתגרים הרבים העומדים בפני 
המועצה ומבטיחה לו שעובדיה עושים  ויעשו ככל יכולתם, במסירות ומחויבות למען 

המשך שגשוגה ושביעות רצון תושביה.

בברכה          
סיגל מורן,          

ראש המועצה         
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

ליווי וסיוע שוטף למנהלי האגפים
גיבוש והתווית נהלי עבודה של 
קיום ישיבות צוות  צוות המטה. 

מטה

קיום ישיבות שוטפות 
אחת לשבוע

ראש המועצהשנתי
מנהלת לשכה, 
ע.ראש המועצה

סיוע בצמתי קבלת החלטות
קיום פגישות עבודה ופגישות 

אישיות עם מנהלי האגפים

קיום פגישות שוטפות 
מדי שבועיים, שתי 

פגישות בחודש לפחות
מנהלת לשכהראש המועצהשנתי

תכנון פעילות המועצה לאור 
תחזיות האוכלוסיה

קיום פגישות עם כל אגף להתאמת 
הפעילות לתחזיות האוכלוסיה

ראש המועצהשנתיפגישה אחת לחצי שנה
מנהלת לשכה, 
ע.ראש המועצה

השלמת התנאים המתחיבים 
להכנסת שותף וסגירת העסקה

ראש המועצה1כניסת שותף
מנכ"ל דודאים, 
חברה כלכלית, 

גזברית

סגירת ויישום ההסדר עם רשות 
המיסים על שומת דודאים

ראש המועצה1הסדרת ההסכם
מנכ"ל דודאים, 
חברה כלכלית, 

גזברית

הפעלת ופיתוח חכ"ל בנ"ש ייזום 
ופיתוח

חברה עובדת כנדרש על 
פי נהלי עבודה

מנכ"ל החכ"לראש המועצה1,2

גיבוש תכנית אסטרטגית לחברה
תכנית אסטרטגית 

כתובה
ראש המועצה1

מנכ"ל חכ"ל, 
הנהלת חכ"ל

שותפות פעילה בחברות 
המשותפות וקידום הפרוייקטים: 

עידן הנגב, שוקת, נגב פארק, 
פארק לוגיסטי, תל שבע

בהתאם לתכנית 
העבודה של החכ"ל

ראש המועצהשנתי
ראשי רשויות 

שותפים

ע. ראש המועצהראש המועצהשנתי2 ביקורים בשנהביקורי למידה במועצות אחרות

אירוח שרים, חכ"ים, מועצות 
אחרות בבני שמעון

ע. ראש המועצהראש המועצהשנתילפחות 6 ביקורים בשנה

למידת עמיתים
ביקורי למידה עם מועצות אחרות 

וגורמים מקצועיים אחרים

מצוינות בשרות 
לתושב

התאמת נורמות 
העבודה במועצה 
לגודל האוכלוסיה

הבטחת המשך פעולתו של אתר 
דודאים כמקור הכנסה יציב של 

המועצה

ביסוס החברה הכלכלית החדשה

שימור והגדלת 
הכנסות

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה
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כתבות,  הוצאת הודעות לתקשורת, 
נאומים ומכתבים בנושאי הליבה

הוצאת הודעה 
לתקשורת/כתבה/ 

נאום/מכתב לפחות 30 
במהלך השנה

ע. ראש המועצהראש המועצהשנתי

המשך קידום תכנית יח"צ למיתוג 
דודאים לשינוי התודעה הציבורית 

לגבי האתר

עמידה ב80% לפחות 
מתכנית המיתוג

ראש המועצהשנתי
צוות  צוות דודאים, 
תקשורת, ע.ראש 

המועצה

פארק תעסוקה עידן הנגב
בהתאם לתכנית 

העבודה של עידן הנגב
ל עידן הנגבראש המועצהשנתי מנכ"

מתחם תעסוקה שוקת
בהתאם לתכנית 

העבודה של החכ"ל
חכ"לראש המועצהשנתי

מתחם לוגיסטי נבטים
בהתאם לתכנית 

העבודה של החכ"ל
חכ"לראש המועצהשנתי

נגב פארק
בהתאם לתכנית 

העבודה של החכ"ל
חכ"לראש המועצהשנתי

קידום האינטרסים המקומיים 
במרכז המועצות האזוריות

מעורבות ושמירה על קשר עם מרכז 
המועצות האזוריות

השתתפות בדיונים 
ומפגשים רלוונטיים

ראש המועצהשנתי

קידום האינטרסים המקומיים 
במועצת הנגב

מעורבות ושמירה על קשר עם 
מועצת הנגב

השתתפות בדיונים 
ומפגשים רלוונטיים

ראש המועצהשנתי

מעורבות במיזמים אזוריים 
משמעותיים (שדה התעופה 

בסיסי צה"ל) בנבטים, 

מעורבות ושותפות פעילה בכל דיון 
בנושא

מעורבות ושותפות 
פעילה בכל דיון בנושא

ראש המועצהשנתי

ביצוע מפגשים סדורים עם 
הנהגות היישובים

מפגש מטה עם מטה בכל יישוב 
עד הבחירות

מפגש מטה עם מטה 
בכל יישוב עד הבחירות

צוות מטהראש המועצהשנתי

סדנת וועדים לשיתוף ציבור 
וקביעת סדר יומה של המועצה

הכנת כנס בהשתתפות וועדי 
חברי מליאה וצוות מטה  היישובים, 

מועצה
ראש מועצה4קיום סדנת וועדים

מנכ"לית, ע.ראש 
המועצה

קידום והרחבת שיתופי פעולה עם 
רשויות שכנות בדגש על 

האוכלוסייה הבדואית

קידום נושאים אזוריים 
ולאומיים

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

קידום תקשורתי של נושאים על 
סדר יומה של המועצה

תקשורת ומידע

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית

שיתוף פעולה עם 
הנהגות היישובים 

והתושבים
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מעורבות ושותפות פעילה בנעשה 
באשכול

השתתפות קבועה 
בישיבות

אשכול נגב ערביראש המועצהשנתי

הפעלת שירותים משותפים 
פינוי פסולת) ווטרינריה,  )

בהתאם לתכנית 
העבודה של האשכול

אשכול נגב ערביראש המועצהשנתי

הפעלת מיזמים חברתיים אזוריים
בהתאם לתכנית 

העבודה של האשכול
אשכול נגב ערביראש המועצהשנתי

ביסוס בית הספר
ס כוכבי  סיוע תמיכה וליווי של בי"

המדבר
בהתאם לתכנית 

העבודה של העמותה
ראש המועצהשנתי

עמותת כוכבי 
המדבר

הקמת שלב א של כפר כוכבי 
המדבר

ליווי העמותה בשלבי ההקמה
בהתאם לתכנית 

העבודה של העמותה
ראש המועצהשנתי

עמותת כוכבי 
המדבר

סיום פרויקט קמפוס בית הספר 
מבואות הנגב

פגישה דו חודשית של 
צוות מעקב פרויקט 

מבואות
ראש המועצהשנתי

הנדסה, חינוך, 
מנכ"לית, גזברית, 
מנהל בי"ס, מבקרת

ישיבת שומריה,  בי"ס נווה במדבר, 
גנים

פגישה דו חודשית עם 
החינוך וההנדסה

חינוך, הנדסהראש המועצהשנתי

התחלת הקמת בית ספר עדנים
פגישה דו חודשית עם 

צוות עדנים
צוות עדניםראש המועצהשנתי

הסדרת רמזור בצומת נבטים
ייזום ומעורבות  פעילה 

בכל דיון בנושא
הנדסהראש המועצהשנתי

הרחבת כביש 264 ו 294
ייזום ומעורבות  פעילה 

בכל דיון בנושא
הנדסהראש המועצהשנתי

כביש גישה ללהב, דביר, כרמים
ייזום ומעורבות  פעילה 

בכל דיון בנושא
הנדסהראש המועצהשנתי

שדרוג תחנות ההסעה ביישוביםשדרוג תחנות ההסעה ביישובים
שדרוג תחנת ההסעות 

ב-4 יישובים לפחות
ראש המועצהשנתי

הנדסה, מנהל 
בטיחות

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה

קידום נושאי בטיחות 
בדרכים

פעולה מתמשכת מול משרדי 
הממשלה ומוסדות התחבורה 

לשיפור הבטיחות בדרכים 
העוברות במועצה, בדגש על 
הצמתים בכניסה ליישובים

השלמת תהליכים וגיוס משאבים, 
מעקב ובקרה שוטפים אחרי 

ביצוע ועמידה בתקציב הפרויקט

ערי חינוך מחינוך 
איכותי למצוין

פיתוח ושדרוג 
תשתיות חינוכיות

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית

המשך ביסוס אשכול 
נגב מערבי

הפעלת שירותים אזוריים דרך 
האשכול

המשך ביסוס פעילות 
כוכבי המדבר במועצה
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מצוינות בשרות 
לתושב

שימור הידע במועצה 
לצורך החלפת 

תפקידים מיטבית

החלפה מיטבית של גזברית 
המועצה

מנכ"לית, גזבריתראש המועצה1מינוי גזבר/יתמינוי גזבר/ית מועצה

השתתפות המועצה בתרגילי 
מוכנות לחרום

השתתפות בתרגיל 
אחד לפחות בציון מעל 

85
ראש המועצהשנתי

ביטחון, ע.ראש 
המועצה

המשך הכשרות מקצועיות 
למוכנות לחירום

הכשרה אחת לפחות 
לכל מכלול

ראש המועצהשנתי
ביטחון, ע.ראש 

המועצה

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה

שמירה על רמת 
כשירות גבוהה לזמן 

חירום

שמירה על רמת כשירות גבוהה 
לזמן חירום
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עדכון שוטף של אתר האינטרנט 
והפייסבוק של המועצה

פרסום שוטף של 10 
ידיעות לפחות בשבוע

שנתי
ע. ראש 
המועצה

צוות תקשורת

ניהול שוטף עיתון המועצה
הוצאת עיתון מועצה 

אחת לחודש
שנתי

ע. ראש 
המועצה

 צוות תקשורת

ניהול שוטף חברת הפקות וידאו 
של המועצה

הפקת כתבות וידאו 
בנושאי המועצה  
פעמיים בחודש

שנתי
ע. ראש 
המועצה

צוות תקשורת

ניהול שוטף צוות תקשורת לתכלול 
ערוצי התקשורת במועצה

שנתיישיבה אחת לחודש
ע. ראש 
המועצה

צוות תקשורת

פיתוח וניהול פורטל ארגוני  הקמה, 
למועצה

שנתיפורטל פועל ומתוחזק
ע. ראש 
המועצה

צוות הפורטל

ניהול הקשר עם משרד יחסי ציבור 
של המועצה

פגישה אחת לחודש 
לפחות

שנתי
ע. ראש 
המועצה

השתתפות בישיבות אגפיות 
להתנעת התהליך

השתתפות ב 100% 
מהישיבות

3
ע. ראש 
המועצה

אחריות על הפקת חוברת תכנית 
עבודה ותקציב

4הפקת חוברת
ע. ראש 
המועצה

הטמעת עבודה מול תכנית עבודה 
2019

המשך הטמעת עבודה מול מדדי 
ביצוע במחלקות המועצה

סיכום חצי שנתי ושנתי 
של כל תכניות העבודה 

במועצה
3

ע. ראש 
המועצה

סיוע לראש המועצה 
בהטמעת נורמות 
עבודת המועצה

השתתפות בתהליך הטמעת 
שגרות עבודה במועצה

ליווי 3 צוותי עבודה של מנהלי 
קליטת עובד  התחומים: מענה, 

חדש, שגרות עבודה

הצגת תכנית עבודה 
לכל צוות בצוות המטה

1
ע. ראש 
המועצה

מנהלי תחומים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית

סיוע לראש המועצה 
בקידום נושאים 

אזוריים / לאומיים

אחריות על ביקורים מקצועיים 
ואחרים במועצה

תיאום ביקורים של גורמי חוץ 
הכנתם והוצאתם לפועל במועצה, 

תיאום והוצאה לפועל 
של 4 ביקורים לפחות 

(אחד לרבעון)
שנתי

ע. ראש 
המועצה

ניהול ערוצי התקשורת של 
המועצה

הכנת תכנית עבודה 2020
ניהול ובקרת תהליך 

כתיבת תכניות עבודה

מצוינות בשרות 
לתושב

מסירת מידע מתאים, 
אמין, מדויק ובזמן 

אמת לציבור
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סיוע לראש המועצה 
בנושאי תקשורת 

ומידע

קידום תקשורתי של נושאים על 
סדר יומה של המועצה

כתבות,  הוצאת הודעות לתקשורת, 
נאומים ומכתבים בנושאי הליבה

הוצאת הודעה 
לתקשורת/כתבה/ 

נאום/מכתב לפחות 30 
במהלך השנה

שנתי
ע. ראש 
המועצה

פיתוח וקידום תחום 
הצעירים במועצה

ליווי של מנהלת מרכז הצעירים
מעקב ובקרה על תכנית עבודה 

ועמידה בתקציב
ישיבה עם מנהלת מרכז 

הצעירים אחת לחודש
שנתי

ע. ראש 
המועצה

מנהלת מרכז 
צעירים

סיוע לראש המועצה 
במיתוג ושיווק 

המועצה כאיש קשר 
לדוברות

מינוף סיפורים / אירועים / 
נושאים שעל הפרק לטובת יצירת 

תדמית תקשורתית חיובית 
ותחושת גאוה בקרב תושבי 

המועצה

כתבות,  פרסום הודעות לתקשורת, 
נאומים ומכתבים בנושאים אותם 
המועצה מובילה או מצטיינת בהם 

או על הצטיינות או  במיוחד, 
ייחודיות של תושביה וישוביה

הוצאת הודעה 
לתקשורת/כתבה/ 
נאום/מכתב אחת 

לחודש לפחות, סה"כ 
15 במהלך השנה

שנתי
ע. ראש 
המועצה

צוות תקשורת

ביצוע מפגשים סדורים עם 
הנהגות היישובים

הכנת המפגש מראש והוצאתו אל 
סיכומו וביצוע מעקב אחר  הפועל. 

ההחלטות שהתקבלו

ביצוע של מפגש אחד 
בכל יישוב לפחות פעם 

בשנה
שנתי

ע. ראש 
המועצה

צוות מטה

הקמת פורום יושבי ראש יישובים
הכנת המפגש מראש והוצאתו אל 
סיכומו וביצוע מעקב אחר  הפועל. 

ההחלטות שהתקבלו

ביצוע של מפגש אחד 
בכל רבעון

שנתי
ע. ראש 
המועצה

צוות מטה

השתתפות בצוות היגוי השותפות
השתתפות לפחות ב 

80% בצוות היגוי 
השותפות

שנתי
ע. ראש 
המועצה

ייזום פרויקטים המחברים את 
המועצה לפעילות השותפות

השתתפות פעילה של 
נציגי המועצה ב4 
פרויקטים בשנה

שנתי
ע. ראש 
המועצה

סיוע לראש המועצה 
בהיכרות וכניסה 

לתפקיד

ליווי וסיוע בתכנית חפיפה 
וכניסה לתפקיד

ליווי וסיוע בתכנית חפיפה וכניסה 
לתפקיד

כניסה מיטבית של 
ראש המועצה לתפקיד

1
ע. ראש 
המועצה

ראש מועצה

קידום עבודה על פי 
תכנית עבודה  

שנתית מחוברת 
תקציב

חשיפה ליווי והטמעת כתיבת 
תכניות עבודה ביישובים

הכנת מפגש למידה לנציגי יישובים 
כתיבת תכנית ליווי לכל  וביצועו, 

יישוב מעוניין.

השתתפות של 3 
יישובים לפחות בתהליך

3
ע. ראש 
המועצה

מעורבות בתוכנית העבודה של 
השותפות

סיוע לראש המועצה 
בשיתוף פעולה עם 
הנהגות הישובים 

והתושבים

פיתוח הקשר עם 
שותפות "ביחד" בני 

שמעון-ב"ש-מונטריאול

פיתוח ווחיזוק 
הקהילה האיזורית

מעורבות בחברה 
ובסביבה

מצוינות בשרות 
לתושב
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מצוינות בשרות 
לתושב

סיוע לראש המועצה 
בהטמעת נורמות 
עבודת המועצה

ניהול פורום צוות מטה
הכנת המפגש מראש והוצאתו אל 
סיכומו וביצוע מעקב אחר  הפועל. 

ההחלטות שהתקבלו

ביצוע מפגש שבועי של 
צוות המטה

שנתי
ע. ראש 
המועצה

צוות מטה

השתתפות בתרגילי חירום בהתאם 
לתכנית האימונים של פקע"ר

השתתפות בתרגיל 
אחד לפחות במהלך 

השנה וקבלת הערכה / 
ציון גבוה (מעל 80%).

שנתי
ע. ראש 
המועצה

השתתפות בכנסים והשתלמויות

השתתפות בשתי 
השתלמויות לפחות, על 

פי תכנית האימונים 
של פקע"ר

שנתי
ע. ראש 
המועצה

מחלקת ביטחון, 
רכזת צח"י

הפקת ערב הוקרה והשתלמות 
לצח"י - צח"ם

השתתפות של 80% 
מהמוזמנים

3
ע. ראש 
המועצה

מחלקת ביטחון, 
רכזת צח"י

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה

ניהול צוות חירום 
מועצתי

שמירה על רמת כשירות גבוהה 
לזמן חירום
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מפגש צעירים בכל ישוב 2הגעה ל80% מהישובים 
מנהלת מרכז 

צעירים
רכזי צעירים ומנהלי 

קהילות

פילוח מעמיק של הצעירים לפי 
מקומות לימוד

3קיומו של מאגר צעירים
מנהלת מרכז 

צעירים

קיום כנס מתגייסים מועצתי  
הגעה של 50% לפחות 

מכלל המתגייסים
3

מנהלת מרכז 
צעירים

 אגף חינוך

מלגאים למרכז הצעירים

8 מלגאים מ-8 ישובים 
אשר יעבדו 70 שעות 
בישובים ו-70 שעות 

במרכז הצעירים 
בתחומים שונים

3.4
מנהלת מרכז 

צעירים
מפעל הפיס

 ביקור בקומונות הש"ש של 
המועצה

2הגעה ל80% מהקומונות
מנהלת מרכז 

צעירים
אגף חינוך

מיתוג מבנה מרכז הצעירים כבית 
לצעירי המועצה

1
מנהלת מרכז 

צעירים

עמותת הותיקים, 
בית ספר מבואות 

הנגב

חשיפת המרכז
הפצת ניוזלטר של מרכז הצעירים 

המשך פרסומים בכל המדיות 
תחזוק עמוד הפייסבוק והאינסטגרם

הגדלת רשימות 
התפוצה והלייקים

שנתי
מנהלת מרכז 

צעירים

ישובים, מנהלת 
מדיה דיגיטלית 
(נועה זמסקי)

 ריכוז ופיתוח מלגות המועצה
 ריכוז שעות הקהילה של מלגאי 

ניהול מלגאי מרכז הצעירים פר"ח. 
דיווח על כל הפרויקטים 

שבוצעו
שנתי

מנהלת מרכז 
צעירים

פר"ח, מפעל 
הפיס, קרן גרוס, 

מנהלי קהילות

תמיכה בהכוונה לקראת לימודים
קיום שני קורסי הכוונה לקראת 

לימודים
השתתפות של לפחות 

15 צעירים
1

מנהלת מרכז 
צעירים

קרן גרוס, מעברים

קיום קורס ערבית מדוברתהנגשת קורס ערבית
השתתפות של לפחות 

10 צעירים
3

מנהלת מרכז 
צעירים

בית ספר  דוגרי - 
לערבית

קיום קורס אנגלית מדוברתהנגשת קורסי אנגלית
השתתפות של לפחות 

10 צעירים
2

מנהלת מרכז 
צעירים

בית ספר  מעברים, 
ברלינגטון

הנגשת קורס פסיכומטרי לצעירי   
המועצה

קיום קורס פסיכומטרי מועצתי   
השתתפות של לפחות 

10 צעירים
1

מנהלת מרכז 
צעירים

רפואה לעם

המשך מיפוי דמוגרפי ומיפוי 
צרכים של צעירי המועצה

מיצוב מרכז הצעירים 
בקרב צעירי המועצה

פיתוח וקידום ממשקי יצירת קשר 
עם צעירי המועצה מצוינות בשירות 

לתושב

עידוד קידום והנגשת 
תחום ההשכלה 

במועצה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

סיום הצטיידות תחזוקה שוטפת של המקום קיום מפגשי 
הפיכתו  תכנית בשבילי, קורסים וסדנאות במרכז.  יעוץ, 

למקום מזמין ונגיש לצעירי המועצה
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עידוד קידום והנגשת 
תחום ההשכלה 

במועצה

קידום תחום המנטורינג 
לסטודנטים בני המועצה

יצירת תכנית הכשרת מנטורים
יצירת תכנית עבודה 

בשיתוף מעברים 
ו"הדבר הבא"

2
מנהלת מרכז 

צעירים
מעברים, "הדבר 

הבא"

הפיכת פאב חצרים ל"פאב 
מועצתי"

 בניית תכנית עם חצרים של 
וליינים יעודיים לצעירי  הטבות, 

המועצה

קיומה של תכנית 
שנתית מול הפאב

שנתי
מנהלת מרכז 

צעירים
פאב חצרים

שנתי6 אירועים בשנהאירועים קטנים בסבב יישובים
מנהלת מרכז 

צעירים
מח' תרבות

2 אירועי שיא בשנה: עקב מסיימי 
יב וחלוקת מלגות

קיומם של 2 האירועים 
והשתתפות של כ-100 

צעירים
שנתי

מנהלת מרכז 
צעירים

מח' תרבות, אגף 
חינוך, אגף ספורט 
וחוגים, מח' תרבות 

יהודית
מיתוג תחום פרט במעברים 

כמענה לצעירים להכוונה לימודית 
ותעסוקתית

פניה של לפחות 10 
צעירים ברבעון

שנתי
מנהלת מרכז 

צעירים
מעברים- עינת, קרן 

גרוס

חשיפה לעולם התעסוקה ופיתוח 
מיומנויות

שנתי2 סדנאות בשנה
מנהלת מרכז 

צעירים
ישובים, שער 
הנגב, מרחבים

קידום תחום עבודה מועדפת 
במועצה

קיום כנס משתחררים מועצתי 2.  .1
יצירת לוח עבודה מועדפת

השתתפות של 15 
משתתפים לפחות

שנתי
מנהלת מרכז 

צעירים
מעברים-טלי

קידום  תחום היזמות הצעירה
שיתוף פעולה בליווי התכנית 

ליזמים צעירים בשיתוף מועדון 
העסקים.

השתתפות של 10 
יזמים לפחות

2
מנהלת מרכז 

צעירים
מעברים- חדווה

פיתוח תחום התעסוקה בחקלאות
בניית תכנית "צעירים בחקלאות" 

במועצה
תכנית סדורה עד 

הרבעון ה2 של השנה
1

מנהלת מרכז 
צעירים

מעברים- אלה, הדס

עידוד קידום והנגשת 
תחום ההשכלה 

במועצה

קידום תחום המנטורינג 
לסטודנטים בני המועצה

יצירת תכנית הכשרת מנטורים
יצירת תכנית עבודה 

בשיתוף מעברים 
ו"הדבר הבא"

2
מנהלת מרכז 

צעירים
מעברים, "הדבר 

הבא"

פיתוח והנגשת 
מענים בתחום 

התעסוקה
פיתוח תחום התעסוקה בחקלאות

בניית תכנית "צעירים בחקלאות" 
במועצה

תכנית סדורה עד 
הרבעון ה-2 של השנה

1
מנהלת מרכז 

צעירים
מעברים- טלי ואלה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

פיתוח והנגשת 
מענים בתחום 

התעסוקה

קידום תרבות צעירה 
במועצה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

 הגדלת אירועי התרבות המכוונים 
לצעירים במועצה על פי פילוח

הנגשת מענים להכוונה מקצועית
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מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

קידום מעורבות 
חברתית בקרב צעירי 

המועצה
קליטת רכזתקליטת רכזת מעורבות חברתית

קליטה של רכזת ב-
50% משרה

שנתי
מנהלת מרכז 

צעירים
מועצה

מצויינות בשירות 
התושב

 גיוס משאבים
שיפור גיוס המשאבים של מרכז 

הצעירים
מציאת קולות קוראים רלוונטים 

ושותפים פוטנציאליים
גיוס לפחות 2 שותפים 

חדשים
שנתי

מנהלת מרכז 
צעירים

מוכנות לחירום
הערכות מרכז 

הצעירים בחירום
גיוס צעירים לצוותי צחי ישוביים

קידום עם הישובים של שותפות 
של הצעירים ותפקידם בחירום

הוצאת מסמך מסודר 
של נהלים ותפקידים 

בחירום
1

מנהלת מרכז 
צעירים

ישובי המועצה
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10 ראש המועצה | 1010 ניהול שוטף | 10110 התנהלות שוטפת של הלשכה | 101110 כ"א

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(870,900)                (986,100)                (734,800)                1שכ"ע ראש רשות1611100110
(93,900)                  (96,200)                  (98,100)                  4462338החזקת מכוניות ובטוח1611100530
(600)                       (3,900)                    (4,000)                    1פלאפון1611100541
(352,500)                (352,500)                (381,400)                1לשכת ראש הרשות1611300110
(1,600)                    (1,600)                    (1,600)                    1מתנות1611300514
לקידום מקצועי וחברתי1611300524    -                            (100)                       (100)                       1דמ"ח ע.
עוזר אישי לראש רשות1611300541    -                            (2,500)                    (500)                       1פלאפון-

(1,319,500)             (1,442,900)             (1,220,500)             סה"כ

10 ראש המועצה | 1010 ניהול שוטף | 10110 התנהלות שוטפת של הלשכה | 101120 ניהול המועצה
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                       -                               -                            1נסיעות לחו"ל1611100513
(15,200)                  (15,200)                  (15,200)                  1מתנות1611100514
(15,000)                  (18,000)                  (18,000)                  1כיבוד לשכה1611100515
(4,400)                    (4,400)                    (4,400)                    1השתלמויות1611100521
(1,600)                    (1,700)                    (1,700)                    1ספרים ועיתונים1611100522
(400)                       (400)                       (400)                       1איגוד מנהלות לשכה1611100523
(2,400)                    (2,400)                    (2,400)                    1תקשורת1611100540
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  1נסיעות1611100710
(5,000)                    (7,500)                    (10,000)                  1הוצאות אחרות1611100780
(15,000)                  (15,000)                  (15,000)                  1הוצאות עודפות1611100970
   -                            (1,500)                    (1,500)                    1דמי חבר ראש המועצה1611110523
(3,300)                    (3,400)                    (3,400)                    1מתנות מליאת המועצה1611200514
(10,000)                  (17,000)                  (8,000)                    1כיבוד ואירוח מליאת המועצה1611200515
(30,000)                  (80,900)                  (70,000)                  1שונות טכסים וביקורים1774140782

(117,300)                (177,400)                (160,000)                סה"כ
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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10 ראש המועצה | 1040 חיזוק והעצמת נשים | 10410 סדנאות לנשות המועצה | 104110 סדנה להעצמת נשים

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 45,000                     30,000                     40,000                    1השתתפות בפעילות נשים1269000690
 59,500                       -                               -                            1המשרד לשוויון מגדרי1269000990
(15,000)                  (10,000)                  (15,000)                  1כבוד במסגרת פעילות1769000515
(1,500)                       -                            (1,500)                    1השתלמות1769000521
(400)                       (400)                       (400)                       1דמי ארגון1769000523
(5,000)                    (3,000)                    (5,000)                    1הסעות1769000710
(57,000)                  (90,000)                  (90,000)                  1פעילות נשים שונות1769000780

(89,700)                     -                            1קדום תוכנית לשיוויון מגדרי1769100781

 104,500                   30,000                     40,000                    הכנסות
(168,600)                (103,400)                (111,900)                הוצאות
(64,100)                  (73,400)                  (71,900)                  סה"כ

10 ראש המועצה | 1090 אגף צעירים | 0910  אגף צעירים במועצה | 109110  ניהול שוטף צעירי המועצה
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 8,300                       23,500                     23,500                    1הכנסות משתתפים מרכז צעירים1274000690
 3,000                       3,000                       3,000                      1קרן גרוס מ.צעירים1274000790
 210,000                   52,500                     157,500                  1המשרד לשיוויון חברתי מ.צעירים1274000995
 40,000                       -                               -                            1משרד התרבות מ.צעירים1274000996
(15,000)                  (10,000)                  (10,000)                  1פרסום מ.צעירים1774000552
(5,000)                       -                            (2,500)                    1הסעות מ.צעירים1774000710
(177,500)                (144,000)                (130,000)                1פעילות אגף צעירים1774000781
(71,000)                  (73,000)                  (146,016)                1השתתפות המועצה ברכז צעירים1774000820
(24,000)                  (24,000)                  (25,000)                  1מלגות מרכז הצעירים1774000850
(100,000)                (25,000)                  (75,000)                  1הצטיידות מועדון צעירים1774000930

 261,300                   79,000                     184,000                  הכנסות
(392,500)                (276,000)                (388,516)                הוצאות
(131,200)                (197,000)                (204,516)                סה"כ
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מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 70,996                     61,286                     146,016                  501השתתפות המועצה ברכז צעירים1274000710
(70,996)                  (61,286)                  (146,016)                501שכ"ע רכז צעירים1774000110

   -                               -                               -                            סה"כ

43 ראש המועצה | 4301  ניהול שוטף | 43011  התנהלות שוטפת של הלשכה | 430111  כח אדם
קרן בני שמעון

10 ראש המועצה | 10100 עוזרת ראש המועצה | 10101 ניהול צוות חירום מועצתי | 101011 ניהול צוות חירום מועצתי
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                  (10,000)                  (10,000)                  (10,000)1הכשרת צוות צח"מ1726000750

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                    (8,000)                    (5,000)                    (8,000)1פעילות פורום יו"רים1611100758

 365,800                   109,000                   224,000                  הכנסות
(2,015,900)             (2,014,700)             (1,898,916)             הוצאות
(1,650,100)             (1,905,700)             (1,674,916)             סה"כ ראש המועצה

10 ראש המועצה | 1010 עוזרת ראש המועצה | 10102  ניהול פורום ראשי ישובים מועצתי | 101021  פורום יושבי ראש 
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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תקציב

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(70,200)                  (81,300)                  (81,300)                  1משרד יח"צ1614000752
(5,000)                       -                               -                            1השתלמויות1762000521
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    1מינוי למודם נייד1762000546
(500)                       (500)                       (500)                       1מתנות1762100514

(76,900)                  (83,000)                  (83,000)                  סה"כ

110 דוברות | 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110220 מגזין הוידאו הקהילתי | 1102210 השתתפות במגזין הוידאו
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(108,000)                (108,000)                (108,000)                1מגזין הווידאו1769200756

110 דוברות | 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110230 עיתון המועצה | 1102310 הפקה (גרפיקה ודפוס)
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,200                       1,200                       1,200                      1הכנסות מפרסום1262000690
(112,300)                (112,300)                (137,300)                1הפקת העלון1762000752
(112,300)                (119,700)                (131,400)                1גרפיקה ודפוס1762000757
(5,500)                    (9,800)                    (9,800)                    1עריכה לשונית1762000758

 1,200                       1,200                       1,200                      הכנסות
(230,100)                (241,800)                (278,500)                הוצאות
(228,900)                (240,600)                (277,300)                סה"כ

110 דוברות | 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110240 ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט | 1102430 ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)                  (7,000)                    (7,000)                    1ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט1774610750

פעולותיה ויישוביה 110 דוברות | 11030 קשרי קהילה | 110320 שליחת מידע | 1103220 הפקת חומר פרסומי המשמש להפצת מידע רלוונטי אודות המועצה, 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 100                          100                            -                            1אגרת חופש המידע1262000290
(10,000)                  (10,000)                  (10,000)                  1הפקת חומר פרסומי1762000550

(9,900)                    (9,900)                    (10,000)                  סה"כ

 1,200                       1,200                       1,200                      הכנסות
(511,700)                (532,600)                (569,500)                הוצאות
(433,700)                (448,500)                (485,300)                סה"כ דוברות

110 דוברות | 11010 ניהול שוטף | 110110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1101120 הנהלה וכלליות
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שיפור הקשר בין 
הישובים למחלקת 

ביטחון

השתתפות בהכשרות ותרגילי 
י בישובים השתתפות  צח"

בישיבות בט"ש עם מש"קים 
אשכוליים

ז פגישות עם צח"י יחד  קביעת לו"
וידוא עידכון קיום פגישות  עם מורן. 
שוטפות על ידי מש"קים אשכוליים

השתתפות בלפחות 
80% מפגישות אלו

רכזת צח"יקב"טשנתי

שמירה על קשר שוטף 
עם תחנות המשטרה 

במרחב
התאמת הלו"זהשתתפות בישיבות חודשיות

השתתפות בלפחות 
80% מפגישות אלו

קב"ט מוס"חקב"טשנתי

שמירה על קשר שוטף 
עם מוסדות החינוך

קיום ישיבות רבעוניות עם רכזי 
ביטחון בית ספריים, קיום 2 

ביקורות בשבוע בכל בתי הספר. 
ביקור חודשי בגני הילדים

קביעת מועדים מראש ביומן. 
הזמנת רכב מהמועצה שתאפשר 

את הניידות הנדרשת.

עמידה בתכנית 
בלפחות 85% מהיעד.

קב"ט מוס"חקב"טשנתי

שיפור יכולות חוזי 
וחישה מרחוק של 

המוקד לצורך סיכול 
עבירות פע"ר

התקנה והטמעה של מערכות 
טכנולוגיות במסגרת פרויקט 

בט"פ

התקנת המערכות בישובים על ידי 
הכנסת סעיף  החברות הזוכות, 
אחריות ל5 שנים לכל הרכיבים. 

הכשרת אנשי הישוב בדרך 
לשימוש באמצעים הטכנולוגים

הגברת תחושת 
הביטחון בקרב 

התושבים בסקר 2019
מנהל מערכת מידעקב"ט1-3

יצירת בסיס מידע 
לעבודה בעת אירוע 
חירום בגני המועצה

השלמת תיקי ביטחון לכל הגנים
איסוף חומרים מהגננות ועריכתם 

לתיקי ביטחון בהתאם לחוזר מנכ"ל 
משרד החינוך

יצירת 100% מהתיקים 
של גנים עם סמל מוסד 

משרד החינוך
קב"ט מוס"חקב"ט2

מתן אפשרות של 
עבודה מול גופי 

החירום על בסיס 
פלטפורמה משותפת

המשך קליטה והטמעה של 
מערכת שו"ב שוע"ל

הקמת צוות להטמעת התכנית, 
ביצוע התאמות נדרשות לממשק 

עבודה מול מערכות הרשות, תרגול 
התוכנה באימונים

שימוש בתוכנה 
במסגרת המוקד החל 

מרבעון 3
קב"טשנתי

מנהל מערכות 
מידע, קב"ט מוס"ח

יעול עבודת מוקד על 
ידי הפחתת הצורך 

בצפיה רצופה בצגים

הכנסת מערכות צילום חדשות 
אנליטיות המתריאות בעת אירוע

מנהל מערכות מידעקב"טשנתיבחירת מערכת מתאימההגדרת מפרטים מתאימים

שיפור אמינות 
התראות לחצני 

מצוקה במוסדות חינוך
בחירת ספקהחלפת לחצנים מדור א' לדור ב'

לחצנים דור ב' בכל 
הגנים

קב"ט1-3
מנהל מערכות 

מידע, קב"ט מוס"ח

הגברת תחושת 
הביטחון

הגברת תחושת 
הביטחון
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הגברת תחושת 
הביטחון

הכרה רשמית של 
מנהל החירום במשרד 
הפנים בממלא תפקיד 
ממונה חירום וביטחון 

ברשות

השתתפות בקורסיציאה לקורס הסמכה מתאים
מעבר מבחנים וקבלת 

הסמכה
קב"ט2

הכנת הרשות לאירוע 
של רעידת אדמה

הגברת המודעות לסיכון בתרחיש 
הנתון ותכנון היערכות לאורה

הבאת מומחים בתחום לדיון עם 
צח"ם

השתתפות ראשי 
המכלולים במפגשים 
והכנת רשימת פערים 

להשלמה

ע. ראש המועצהקב"ט1-2

שיפור עבודת המוקד
הכשרת מוקדנים בהכרת 

המערכות השונות בהיבטים של 
א וטכנולוגיה כ"

הכשרה רבעונית של המוקדנים 
בדגש על חירום

עמידה של 100% 
בתכנית

מנהל מערכות מידעקב"טשנתי

הגברת תחושת 
הביטחון
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40 ביטחון | 4010 מתן מענה בזמן אמת ולצרכי שחזור של ארועים בטחוניים | 40110 שדרוג טכנולוגי של המוקד ויחידות הקצה שלו | 401140 מוקד שוטף
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 188,300                   93,700                     100,000                  1 השתת. בשכר מוקדנים1261000692
ל בגין המוקד1261000694  60,000                     60,000                     60,000                    1 הכנסות מהחכ"
(1,500)                    (1,500)                    (1,500)                    1 כבוד מוקד1761000515
(1,600)                    (1,600)                    (1,600)                    1 דמי שימוש בתוכנות1761000780
(342,400)                (342,447)                (349,639)                1 השתת המועצה בשכע מוקדנים1761000820

 248,300                   153,700                   160,000                  הכנסות
(345,500)                (345,547)                (352,739)                הוצאות
(97,200)                  (191,847)                (192,739)                סה"כ

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40740 עבודה משותפת ורציפה עם המתנדבים | 407410 מתנדבי המתמיד
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             17,400                       -                            1 משמר אזרחי1222100910
(600)                       (600)                       (600)                       1 מתנות1722100514
(2,500)                    (2,500)                    (2,500)                    1 כיבוד במשרד1722100515
(5,000)                    (5,000)                    (5,000)                    1 אחזקה והפעלת בסיס1722100560
(30,000)                  (30,000)                  (30,000)                  1 מסיבת הוקרה למתמיד1722100782

   -                             17,400                       -                            הכנסות
(38,100)                  (38,100)                  (38,100)                  הוצאות
(38,100)                  (20,700)                  (38,100)                  סה"כ

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40750 תקציב הג"א ברשות | 407510 הג"א
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             181,600                     -                            1 החזר מקע"פ1591950590
(432,100)                (613,700)                (432,100)                1 תיקוני בנין וציוד1723000421
(59,000)                  (59,300)                  (59,300)                  1 השתתפות בתקציב הג"א1723000811

   -                             181,600                     -                            הכנסות
(491,100)                (673,000)                (491,400)                הוצאות
(491,100)                (491,400)                (491,400)                סה"כ
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40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760 שמירה בישובים | 407610 רב"ש שובל
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 43,100                     53,300                     54,300                    1 השתתפות ישובים1221200690
(43,100)                  (53,300)                  (54,300)                  4286513 רכב1727000531

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760 שמירה בישובים | 407620 שמירה במושבי יחדיו
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 100,000                   91,600                     98,300                    1 השתתפות מושבים ברכב1221400690
(84,200)                  (84,200)                  (92,900)                  1 בט"ש מושבים1721400110
(600)                       (400)                       (400)                       1 מתנות1721400514
לקידום מקצועי1721400524 (800)                       (800)                       (800)                       1 דמ"ח ע.
(47,100)                  (44,900)                  (45,800)                  9680237 רכב 172140053296-802-38
(600)                       (500)                       (500)                       1 פלאפון1721400541

 100,000                   91,600                     98,300                    הכנסות
(133,300)                (130,800)                (140,400)                הוצאות
(33,300)                  (39,200)                  (42,100)                  סה"כ

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760 שמירה בישובים | 407630 מרכיבי ביטחון בישובים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 123,500                   148,200                   148,200                  1 מ.הביטחון -מרכיבי ביטחון1227000970
(49,900)                  (45,100)                  (45,100)                  1 חשמל מרכיבי ביטחון1727000430
(5,600)                    (4,700)                    (4,700)                    1 גדר1727000751
(4,300)                    (4,300)                    (4,300)                    1 מחסן נשק מרכיבי ביטחון1727000752
(22,400)                  (22,400)                  (22,400)                  1 גדר אלקטרונית מרכיבי ביטחון1727000753
   -                            (13,000)                  (13,000)                  1 רסוס מרכיבי ביטחון1727000754
(21,500)                  (21,500)                  1 כביש מערכת אספלט1727000757
(29,400)                  (26,400)                  (26,400)                  1 אחזקת תאורה מרכיבי ביטחון1727000758
(12,000)                  (10,800)                  (10,800)                  1 שער חשמלי מרכיבי ביטחון1727000759
תקציב מועצה1727100751 (45,000)                  (45,000)                  (45,000)                  1 מרכיבי ביטחון ביישובים-

 123,500                   148,200                   148,200                  הכנסות
(168,600)                (193,200)                (193,200)                הוצאות
(45,100)                  (45,000)                  (45,000)                  סה"כ
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40 ביטחון | 4080 רח"ל | 40820 מל"ח ופס"ח | 408210 מל"ח ופסח
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 10,500                     10,500                     10,500                    1 משרד הפנים פס"ח1226200910
(3,700)                    (3,700)                    (3,700)                    1 גרור 172610053199-588-68
(3,500)                    (3,500)                    (3,500)                    1 גרור 172610053299-586-68
(3,500)                    (3,500)                    (3,500)                    1 גרור 172610053499-256-68
(3,500)                    (3,500)                    (3,500)                    1 גרור 172610053598-775-68
(3,500)                    (3,500)                    (3,500)                    1 גרור 172610053698-771-68
(3,500)                    (3,500)                    (3,500)                    1 גרור מים- 172610053793-255-75
(3,500)                    (3,500)                    (3,500)                    1 גרור 172610053990-087-74
(3,500)                    (3,500)                    (3,500)                    1 ניטור מאגרי מים1726100751
(100)                       (100)                       (100)                       1 אגרת רישוי מיכלי מים1726100781
(2,500)                       -                               -                            1 גרור 172611053062-202-24
(2,500)                       -                               -                            1 גרור 172611053162-848-24
(3,600)                    (3,600)                    (3,600)                    1 גרור 172611053224-991-15
(1,300)                    (1,300)                    (1,300)                    1 גרור 172611053397-871-75
(1,700)                    (1,700)                    (1,700)                    1 גרור 172611053498-195-75
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    1 גרור 172611053599-196-75
(700)                       (700)                       (700)                       1 גרור 172611053692-180-76
(1,300)                    (1,300)                    (1,300)                    1 נגרר מס 17261105384305386
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    1 נגרר מס" 172611053956-436-00
(500)                       (500)                       (500)                       1 גרור מיכל מים1762100537

 10,500                     10,500                     10,500                    הכנסות
(44,400)                  (39,400)                  (39,400)                  הוצאות
(33,900)                  (28,900)                  (28,900)                  סה"כ
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40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409110 כח אדם
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 77,000                     79,300                     85,200                    1 משרד החינוך1317100920
(164,400)                (164,400)                (176,600)                1 שכ"ע מנהל הבטחון1721000110
(107,500)                (107,500)                (105,900)                1 שכר סייר ביטחון1722000110
(26,400)                  (26,400)                  (26,900)                  9419613 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
(4,800)                    (5,000)                    (1,600)                    1 פלאפון1722000541
(152,200)                (152,200)                (152,000)                1 שכ"ע קב"ט1817100110
(29,100)                  (36,100)                  (36,900)                  2591711 החזקת מכוניות וביטוח1817100530

 77,000                     79,300                     85,200                    הכנסות
(484,400)                (491,600)                (499,900)                הוצאות
(407,400)                (412,300)                (414,700)                סה"כ

40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409120 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(800)                       (800)                       (800)                       1 מתנות1721000514
(800)                       (900)                       (900)                       1 דמ"ח לקידום מקצועי1721000524
(800)                       (800)                       (800)                       1 מתנות1722000514
לקידום מקצועי וחברתי1722000524 (800)                       (900)                       (900)                       1 דמ"ח ע.
(10,000)                  (5,100)                    (5,100)                    1 טלפון1722000540
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    1 פלאפון יח' גששים1722200541
(2,500)                    (1,500)                    (1,500)                    1 כבוד במשרד1817100511
(800)                       (800)                       (800)                       1 מתנות1817100514
(1,600)                    (2,600)                    (2,600)                    1 השתלמויות וימי עיון1817100521
לקידום מקצועי וחברתי1817100524    -                               -                               -                            1 דמ"ח ע.

(19,300)                  (14,600)                  (14,600)                  סה"כ
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קרן בני שמעון

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 342,447                   342,447                   349,639                  501השתת המועצה בשכע מוקדנים1261000710
(340,728)                (340,728)                (347,920)                501מוקדנים - שכ''ע1761000110
(1,719)                    (1,719)                    (1,719)                    501מתנות1761000514

 342,447                   342,447                   349,639                  הכנסות
                (342,447)                (342,447)                (349,639)הוצאות
   -                               -                               -                            סה"כ ביטחון

42 ביטחון | 4201 מתן מענה בזמן אמת ולצרכי שיחזור של ארועים בטחוניים | 42011 שדרוג | 420111 מוקד שוטף

40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409130 ביטחון שוטף
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                             8,000                       8,000                      1 השתת המשטרה באבטחה רציפות העסקה1317100991
רציפות העסקה1817100753    -                            (8,000)                    (8,000)                    1 אבטחה- 
(51,000)                  (29,600)                     -                            1 שמירה1722000752
(132,100)                (132,100)                (132,100)                1 התקנה ותחזוקת מערכות ביטחון1722200751
(39,900)                  (39,900)                  (39,900)                  1 ציוד מערכות ביטחון1722200930
(4,800)                    (5,200)                    (5,200)                    1 מכשירי מירס1729100543

 8,000                       8,000                      הכנסות
(227,800)                (214,800)                (185,200)                הוצאות
(227,800)                (206,800)                (177,200)                סה"כ

 602,400                   743,600                   564,500                  הכנסות
(1,995,600)             (2,194,347)             (2,009,239)             הוצאות
(1,393,200)             (1,450,747)             (1,444,739)             סה"כ ביטחון


