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תכנית עבודה מחוברת תקציב: ראש המועצה                     תקציר מנהלים 

תכנית העבודה ותקציב ראש המועצה לשנת העבודה 2018 גובשו, לאחר תהליך ארוך, 
שמטרתו העיקרית להביא לידי ביטוי את מטרות העל של המועצה וברוח חזונה וערכיה:

מצוינות בשירות לתושב	 
 פיתוח כלכלי של המועצה 	 
מעורבות והשפעה בחברה ובסביבה	 
 מחינוך איכותי למצוין 	 
פיתוח וחיזוק הקהילה האזורית	 
הגברת תחושת הביטחון של התושב	 

המשך הצמיחה הדמוגרפית במועצה לצד האתגרים הכלכליים,  מחייב אותנו לחשיבה 
מתמדת על התייעלות המערכות ועל מתן שירות איכותי, המותאם למציאות המשתנה.

פעילות המועצה הינה פעילות רב שנתית ולכן חלקן של התכניות, אותן אנו מייעדים 
וחלקן  קודם  פרויקטים שהחלו שנה  חולייה בשרשרת של  הן   ,2018 לשנת העבודה 
התייחסות  מהתכניות,  אחת  בכל  לראות  ניתן  הבאות.  לשנים  גם  שימשיכו  חדשות, 
ניהול  את  ולפתח  לשפר  הבאים  ניהול,  ליעדי  התייחסות  וחדשים,  שוטפים  ליעדים 

הארגון ושימור הידע ויעדים הקשורים למוכנות התחום לחירום.
תהליך הכנת תכניות העבודה והתקציב לקח בחשבון שנת בחירות וכניסה של ראש 
מועצה חדש/ה – המשך התנהלות אחראית ושקולה לצד התנעת תהליכים המבטיחים 

המשך תפקוד מיטבי, הן במישור הכלכלי והן החברתי.
כי למרות האתגרים הרבים העומדים בפנינו, מועצה אזורית בני שמעון  אני בטוחה, 
היא מועצה איתנה ויציבה ועובדיה עושים  ויעשו ככל יכולתם, במסירות ומחויבות למען 

המשך שגשוגה ושביעות רצון תושביה.

בברכה          
סיגל מורן,          

ראש המועצה         
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קיום ישיבות צוות מטהליווי וסיוע שוטף למנהלי האגפים

קיום ישיבות שוטפות מדי 
יום ראשון אחת לשבוע, 

שלוש ישיבות בחודש 
לפחות

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

השתתפות בכל ישיבות שמירה על גבולות שיפוט המועצה
הוועדה

ראש המועצהשנתי

היערכות לקליטת כרמית, על פי 
החלטת הועדה

כתיבת תכנית עבודה 
לקליטת כרמית במועצה

פרויקטורית, מנהלי ראש המועצה1
אגפים

ראש המועצה2כניסת שותףהכנסת שותף אסטרטגי לדודאים
מנכ"ל דודאים, 
חברה כלכלית, 

גזברית

הגעה להסדר עם רשות המיסים על 
שומת דודאים

הגעה להסדר עם רשות 
גזברית, מנכ"ליתראש המועצה1,2המיסים על שומת דודאים

ע. ראש המועצהראש המועצהשנתיביקורים בשנה 2ביקורי למידה במועצות אחרות

מועצות אחרות  אירוח שרים, חכ"ים, 
ע. ראש המועצהראש המועצהשנתילפחות 6 ביקורים בשנהבבני שמעון

תקשורת ומידע
קידום תקשורתי של נושאים על 

סדר יומה של המועצה
הוצאת הודעות לתקשורת, כתבות, 

נאומים ומכתבים בנושאי הליבה

הוצאת הודעה 
לתקשורת/כתבה/ 

נאום/מכתב לפחות  30 
במהלך השנה.

ע. ראש המועצהראש המועצהשנתי

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

למידת עמיתים
ביקורי למידה עם מועצות אחרות 

וגורמים מקצועיים אחרים

מצוינות בשרות לתושב

התאמת נורמות 
העבודה במועצה לגודל 

האוכלוסיה

הבטחת רמת השירות 
לתושב עקב שינויים 

צפויים בגבולות המועצה

השתתפות וטיפול בסוגיות העולות 
בוועדה הגיאוגרפית

פיתוח כלכלי של 
שימור והגדלת הכנסותהמועצה

הבטחת המשך פעולתו של אתר 
דודאים כמקור הכנסה יציב של 

המועצה
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תקשורת ומידע
קידום תקשורתי של נושאים על 

סדר יומה של המועצה
צ למיתוג דודאים  הגדרת תכנית יח"

לשינוי התודעה הציבורית לגבי האתר
עמידה ב80% לפחות 

ראש המועצהשנתימתכנית המיתוג
צוות דודאים, צוות 
תקשורת, ע.ראש 

המועצה

בהתאם לתכנית העבודה פארק תעסוקה עידן הנגב
של עידן הנגב

מנכ"ל עידן הנגבראש המועצהשנתי

בהתאם לתכנית העבודה מתחם תעסוקה שוקת
של החכ"ל

חכ"לראש המועצהשנתי

בהתאם לתכנית העבודה מתחם לוגיסטי נבטים
של החכ"ל

חכ"לראש המועצהשנתי

בהתאם לתכנית העבודה נגב פארק
של החכ"ל

חכ"לראש המועצהשנתי

קידום האינטרסים המקומיים 
השתתפות בישיבות ההנהלהבמרכז המועצות האזוריות

השתתפות ב80% 
ראש המועצהשנתיישיבות הוועדה

צוות מטהראש המועצה1תכנית למפגש ביישוביםהחלטה על צוות מלווה והגדרת תכנית

מפגש הכנה בכל יישוב מפגש הכנה בכל יישוב עד הבחירות
עד הבחירות

צוות מטהראש המועצה1,2,3

ביצוע מפגשים סדורים עם הנהגות 
היישובים

מפגש מטה עם מטה בכל יישוב עד 
הבחירות

מפגש מטה עם מטה 
בכל יישוב עד הבחירות

צוות מטהראש המועצה2,3

סדנת וועדים לשיתוף ציבור וקביעת 
סדר יומה של המועצה

הכנת כנס בהשתתפות וועדי 
היישובים, חברי מליאה וצוות מטה 

מועצה
ראש מועצה 4

חדש?

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית

היערכות המועצה 
לבחירות

ליווי היישובים ובעלי התפקידים 
לבחירות ראש המועצה, מליאה 

וועדים

שיתוף פעולה עם 
הנהגות היישובים 

והתושבים

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

קידום נושאים אזוריים 
ולאומיים

קידום והרחבת שיתופי פעולה עם 
רשויות שכנות בדגש על האוכלוסייה 

הבדואית
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בהתאם לתכנית העבודה הפעלת שירותי ווטרינריה
של האשכול

אשכול נגב ערביראש המועצהשנתי

בהתאם לתכנית העבודה הפעלת שירותי פינוי פסולת אזוריים
של האשכול

אשכול נגב ערביראש המועצהשנתי

בהתאם לתכנית העבודה הפעלת מיזמים חברתיים אזוריים
של האשכול

אשכול נגב ערביראש המועצהשנתי

המשך ביסוס פעילות 
כוכבי המדבר במועצה

בהתאם לתכנית העבודה ליווי העמותה בשלבי ההקמההקמת שלב א של כפר כוכבי המדבר
של העמותה

עמותת כוכבי המדברראש המועצהשנתי

בניית שלב ב' בית הספר מבואות 
הנגב

מעקב ובקרה שוטפים אחרי ביצוע 
ועמידה בתקציב הפרויקט

פגישה חודשית של צוות 
ראש המועצהשנתימעקב פרויקט מבואות

חינוך,  הנדסה, 
מנכלית, גזברית, 
מנהל בית הספר, 

מבקרת

התחלת הקמת בית ספר עדנים
מעקב ובקרה שוטפים אחרי ביצוע 

ועמידה בתקציב הפרויקט
פגישה דו חודשית עם 

צוות עדניםראש המועצהשנתיצוות עדנים

הנדסה,ראש המועצהשנתיצומת נבטים

ראש המועצהשנתיצומת להבים

ראש המועצהשנתיהרחבת כביש 264

שדרוג תחנת ההסעות ב-שדרוג תחנות ההסעה ביישובים
5 יישובים לפחות

הנדסה, מנהל ראש המועצהשנתי
בטיחות

העברת המשימות שאינן "דודאים" 
לחברה החדשה

מנכ"ל חכ"ל, גזבריתראש המועצה1

מנכ"ל חכ"ל, ראש המועצה1גיבוש תכנית אסטרטגית לחברה
הנהלת חכ"ל

מנכ"ל חכ"לראש המועצה1ביסוס נהלי עבודה בחברה

תכנית אסטרטגית כתובה

ערי חינוך מחינוך 
איכותי למצוין

פיתוח ושדרוג תשתיות 
חינוכיות

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

פיתוח כלכלי של 
המועצה

יעול והגדלת  שימור, 
פתיחת החברה הכלכלית החדשההכנסות

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית

המשך ביסוס אשכול 
נגב מערבי

הפעלת שירותים אזוריים דרך 
האשכול
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גזברית, מנכ"ליתראש המועצה2מינוי מילוי מקום לגזבריתהכנסת מילוי מקום לגזברית המועצהתחלופה מיטבית לגזברית המועצה

בניית תכנית לכניסת ראש מועצה 
חדש

ע.ראש המועצהראש המועצה3תכנית כתובהכתיבת תכנית חפיפה

גיבוש והוקרה לצוות המטה לקראת 
צוות מטהראש המועצה2יציאת הסיורסיור לימודי לצוות המטהסיום תפקיד

השתתפות המועצה בתרגילי מוכנות 
לחרום

השתתפות בתרגיל אחד 
לפחות בציון מעל 85

ביטחון, ע.ראש ראש המועצהשנתי
המועצה

המשך הכשרות מקצועיות למוכנות 
לחירום

הכשרה אחת לפחות לכל 
מכלול

ביטחון, ע.ראש ראש המועצהשנתי
המועצה

מצוינות בשרות לתושב
שימור הידע במועצה 

לצורך החלפת 
תפקידים מיטבית

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

ע. ראש שנתי
המועצה

צוות תקשורת

הוצאת עיתון מועצה ניהול שוטף עיתון המועצה
אחת לחודש

ע. ראש שנתי
המועצה

 צוות תקשורת

ניהול שוטף חברת הפקות וידאו של 
המועצה

הפקת כתבות וידאו 
בנושאי המועצה  פעמיים 

בחודש
ע. ראש שנתי

המועצה
צוות תקשורת

ניהול שוטף צוות תקשורת לתכלול 
ערוצי התקשורת במועצה

ע. ראש שנתיישיבה אחת לחודש
המועצה

צוות תקשורת

ניהול הקשר עם משרד יחסי ציבור 
של המועצה

פגישה אחת לחודש 
לפחות

ע. ראש שנתי
המועצה

השתתפות בישיבות אגפיות להתנעת 
התהליך

השתתפות ב 100% 
מהישיבות

ע. ראש 3
המועצה

אחריות על הפקת חוברת תכנית 
עבודה ותקציב

ע. ראש 4הפקת חוברת
המועצה

חשיפה ליווי והטמעת כתיבת תכניות 
עבודה ביישובים

הצטרפות של 5 ישובים 
לפחות לתהליך

ע. ראש 3
המועצה

הטמעת עבודה מול תכנית עבודה 
2018

המשך הטמעת עבודה מול מדדי 
ביצוע במחלקות המועצה

סיכום חצי שנתי ושנתי 
של כל תכניות העבודה 

במועצה
ע. ראש 3

המועצה

ניהול ספר הנכסים
אחריות על ניהול שוטף של ספר 

הנכסים של המועצה, על פי דרישות 
החוק

סיום הסדרת הסכמים מול היישובים, 
לנכסי המועצה

טיוב של 100%  של 
הנכסים בבסיס הנתונים 

עד לסוף השנה
ע. ראש שנתי

המועצה

ניהול ערוצי התקשורת של המועצה
מסירת מידע מתאים, 

מדויק ובזמן אמת  אמין, 
לציבור

ניהול ובקרת תהליך 
כתיבת תכניות עבודה

הכנת תכנית עבודה 2019

מצוינות בשרות לתושב
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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)
ע. ראש שנתי

המועצה

סיוע לראש המועצה 
בנושאי תקשורת ומידע

קידום תקשורתי של נושאים על 
סדר יומה של המועצה

הוצאת הודעות לתקשורת, כתבות, 
נאומים ומכתבים בנושאי הליבה

הוצאת הודעה 
לתקשורת/כתבה/ 

נאום/מכתב לפחות 40 
במהלך השנה.

ע. ראש שנתי
המועצה

פיתוח וקידום תחום 
הצעירים במועצה

מעקב ובקרה על תכנית עבודה ליווי של מנהלת מרכז הצעירים
ועמידה בתקציב

ישיבה עם מנהלת מרכז 
הצעירים אחת לחודש

ע. ראש שנתי
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

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

או על הצטיינות או ייחודיות  במיוחד, 
של תושביה וישוביה

הוצאת הודעה 
לתקשורת/כתבה/ 
נאום/מכתב אחת 

לחודש לפחות, סה"כ 15 
במהלך השנה.

ע. ראש שנתי
המועצה

צוות תקשורת

ביצוע מפגשים סדורים עם הנהגות 
היישובים

הכנת המפגש מראש והוצאתו אל 
הפועל. סיכומו וביצוע מעקב אחר 

ההחלטות שהתקבלו

ביצוע של מפגש אחד 
בכל יישוב  לפחות פעם 

בשנה
ע. ראש שנתי

המועצה
צוות מטה

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

ההחלטות שהתקבלו

ביצוע של מפגש אחד 
בכל רבעון

ע. ראש שנתי
המועצה

צוות מטה

השתתפות בצוות היגוי השותפות
השתתפות לפחות ב 

80% בצוות היגוי 
השותפות

ע. ראש שנתי
המועצה

ייזום פרויקטים המחברים את 
המועצה לפעילות השותפות

השתתפות פעילה של 
נציגי המועצה ב4 
פרויקטים בשנה

ע. ראש שנתי
המועצה

מעורבות בתוכנית העבודה של 
השותפות

סיוע לראש המועצה 
בשיתוף פעולה עם 
הנהגות הישובים 

והתושבים

פיתוח ווחיזוק הקהילה 
האיזורית

פיתוח הקשר עם 
שותפות "ביחד" בני 

שמעון-ב"ש-מונטריאול
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סיוע לראש המועצה 
בהטמעת נורמות 

עבודת המועצה

ניהול תהליך הטמעת שגרות עבודה 
במועצה

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

שגרות עבודה

הצגת תכנית עבודה לכל 
צוות בצוות המטה

ע. ראש 1
המועצה

מנהלי תחומים

קידום עבודה על פי 
תכנית עבודה  שנתית 

מחוברת תקציב

חשיפה ליווי והטמעת כתיבת 
תכניות עבודה ביישובים

הכנת מפגש למידה לנציגי יישובים 
וביצועו, כתיבת תכנית ליווי לכל יישוב 

מעוניין.

השתתפות של 5 יישובים 
לפחות בתהליך

ע. ראש 3
המועצה

סיוע לראש המועצה 
בהטמעת נורמות 

עבודת המועצה
ניהול פורום צוות מטה

הכנת המפגש מראש והוצאתו אל 
הפועל. סיכומו וביצוע מעקב אחר 

ההחלטות שהתקבלו

ביצוע מפגש שבועי של 
צוות המטה

ע. ראש שנתי
המועצה

צוות מטה

השתתפות בתרגילי חירום  התאם 
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% 
3מהמוזמנים

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

צהמצוינות בשרות לתושב
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מנהלת מרכז 2הגעה ל80% מהישובים מפגש צעירים בכל ישוב
צעירים

רכזי צעירים ומנהלי 
קהילות

מינוי מלגאי אחראי על תחום המיפוי 
הדמוגרפי

מנהלת מרכז 3קיומו של מאגר צעירים
צעירים

קיום כנס מתגייסים מועצתי הגעה של 50% לפחות  
מכלל המתגייסים

מנהלת מרכז 3
צעירים

 אגף חינוך

מנהלת מרכז 2הגעה ל80% מהקומונות ביקור בקומונות הש"ש של המועצה
צעירים

אגף חינוך

פרסום פעילות המרכז במדיות חשיפת המרכז
השונות במועצה

הגדלת לייקים בפייסבוק 
בלפחות 200 לייקים 

נוספים
מנהלת מרכז שנתי

צעירים

ישובים, מנהלת 
מדיה דיגיטלית 
(נועה זמסקי)

 ריכוז שעות הקהילה של מלגאי  ריכוז ופיתוח מלגות המועצה
ניהול מלגאי מרכז הצעירים פר"ח. 

דיווח על כל הפרויקטים 
שבוצעו

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

פר"ח, קרן גרוס, 
מנהלי קהילות

השתתפות של לפחות קיום קורס הכוונה לקראת לימודיםתמיכה בהכוונה לקראת לימודים
15 צעירים

מנהלת מרכז 1
צעירים

קרן גרוס, מעברים

 הנגשת קורס פסיכומטרי לצעירי 
במועצה

השתתפות של לפחות   קיום קורס פסיכומטרי מועצתי
10 צעירים

מנהלת מרכז 1
צעירים

רפואה לעם

קידום תחום המנטורינג לסטודנטים 
בני המועצה

יצירת תכנית הכשרת מנטורים
יצירת תכנית עבודה 

בשיתוף מעברים ו"הדבר 
הבא"

מנהלת מרכז 2
צעירים

מעברים, "הדבר 
הבא"

קיום לפחות 3 אירועים מתן במה ליוצרים צעירים מהמועצהיצירת תרבות מקומית
בשנה של תרבות מקומית

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

אגף תרבות וספורט

 בניית תכנית עם חצרים של הטבות, הפיכת פאב חצרים ל"פאב מועצתי"
וליינים יעודיים לצעירי המועצה.

קיומה של תכנית שנתית 
מול הפאב

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

פאב חצרים

 הגדלת אירועי התרבות המכוונים 
לצעירים במועצה על פי פילוח

3 אירועי שיא בשנה: 1. ערב 
מתגייסים

קיומם של 3 האירועים 
והשתתפות של כ100 

צעירים
מנהלת מרכז שנתי

צעירים

מח' תרבות, אגף 
חינוך, אגף ספורט 

מח' תרבות  וחוגים, 
יהודית

מיפוי דמוגרפי ומיפוי צרכים של 
צעירי המועצה

מיצוב מרכז הצעירים 
פיתוח וקידום ממשקי יצירת קשר בקרב צעירי המועצה.

עם צעירי המועצה

מצוינות בשירות לתושב

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

עידוד קידום והנגשת 
תחום ההשכלה 

במועצה.

קידום תרבות צעירה 
במועצה
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הנגשת מענים להכוונה מקצועית
מיתוג תחום פרט במעברים כמענה 

לצעירים להכוונה לימודית 
ותעסוקתית

פניה של לפחות 10 
צעירים ברבעון

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

מעברים- עינת, קרן 
גרוס

קידום תחום עבודה מועדפת 
במועצה

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

השתתפות של 15 
משתתפים לפחות

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

מעברים-טלי

שיתוף פעולה בליווי התכנית ליזמים קידום  תחום היזמות הצעירה
צעירים בשיתוף מועדון העסקים.

השתתפות של 10 יזמים 
לפחות

מנהלת מרכז 2
צעירים

מעברים- חדווה

בניית תכנית "צעירים בחקלאות" פיתוח תחום התעסוקה בחקלאות
במועצה

תכנית סדורה עד הרבעון 
ה2 של השנה

מנהלת מרכז 1
צעירים

מעברים- אלה, הדס

גיוס צעירים לפורום  2. בניית יצירת ועדת צעירים מועצתית .1
מפגשים

השתתפות של צעירים 
מ80% מישובי המועצה

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

משרד לשוויון 
חברתי, ישובי 

המועצה

השתתפות של צעירים בניית מפגשיםיצירת פורום רכזי צעירים
מ80% מישובי המועצה

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

משרד לשוויון 
חברתי, ישובי 

המועצה

1. מסגרות התנדבות לצעירים 2. פיתוח תוכניות מעורבות לצעירים
שיתוף פעולה חורה- בני שמעון

קיום של לפחות 2 
תוכניות מעורבות 

חברתית במהלך השנה
מנהלת מרכז שנתי

צעירים

משרד לשוויון 
חברתי, ישובי 

המועצה

גיוס אנשי מפתח מהישובים ללמידת הקמת פורום דיור (למידת התחום)
התחום

כתיבת מסמך מסקנות 
עד לרבעון ה4.

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

אגף צעירים התנועה 
הקיבוצית, מרכז 

המעוצות האזוריות

קיום של לפחות סדנא סדרת הרצאות בנושאמתן כלים להתנהלות כלכלית ובנייה
אחת להתנהלות כלכלית

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

עת לדעת, היועצים

הגעה של לפחות 10 סדרת מפגשים לאמהות אחרי לידהיצירת מענה לאמהות אחרי לידה
אמהות

מנהלת מרכז 3,4
צעירים

קרן (מעמד האישה)

פיתוח והנגשת מענים 
בתחום התעסוקה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה.

קידום מעורבות 
חברתית בקרב צעירי 

המועצה

צמיחה דמוגרפית
פיתוח וחיזוק הקהילה 

האזורית
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בניית נוהל של ישיבות 
ופגישות

 שבוע מיום קיום ישיבה סיכומי ישיבות או ביקורי ישוביםתיעוד ותיוק
או ביקור

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

שיפור גיוס המשאבים של מרכז  גיוס משאבים
הצעירים

מציאת קולות קוראים רלוונטים 
ושותפים פוטנציאליים

גיוס לפחות 2 שותפים 
חדשים

מנהלת מרכז שנתי
צעירים

הערכות מרכז הצעירים מוכנות לחירום
בחירום

גיוס המכינות להערכות בחירום 
במועצה

הוצאת מסמך מסודר של יצירת הגדרות תפקיד ברורות בחירום
נהלים ותפקידים בחירום

מנהלת מרכז 1
צעירים

מכינות המועצה

מצויינות בשירות 
םהתושב
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(668,300)            (668,300)            (645,200)            (870,900)            1שכ"ע ראש רשות1611100110
(98,100)              (98,100)              (93,700)                 -                       1החזקת מכוניות ובטוח1611100530
   -                          -                          -                       (93,900)              4462338החזקת מכוניות ובטוח1611100530
(1,650)                (2,900)                (2,300)                (600)                   1פלאפון1611100541
(342,200)            (342,200)            (346,400)            (352,500)            1לשכת ראש הרשות1611300110
(1,400)                (1,400)                (1,500)                (1,600)                1מתנות1611300514
עוזר אישי לראש רשות1611300541 (1,400)                   -                          -                          -                       1פלאפון-

(1,113,050)         (1,112,900)         (1,089,100)         (1,319,500)         סה"כ

10 ראש המועצה | 1010 ניהול שוטף | 10110 התנהלות שוטפת של הלשכה | 101120  ניהול המועצה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(16,000)                 -                          -                          -                       1הוצאות כבוד1611100511
(5,000)                (5,000)                   -                       (5,000)                1נסיעות לחו"ל1611100513
(7,700)                (7,700)                (7,700)                (15,200)              1מתנות1611100514
   -                       (13,000)              (9,000)                (15,000)              1כיבוד לשכה1611100515
(4,400)                (4,400)                (4,400)                (4,400)                1השתלמויות1611100521
(1,600)                (1,600)                (1,600)                (1,600)                1ספרים ועיתונים1611100522
(400)                   (400)                      -                       (400)                   1איגוד מנהלות לשכה1611100523
(2,300)                (2,300)                (2,400)                (2,400)                1תקשורת1611100540
(10,000)              (10,000)              (4,400)                (10,000)              1נסיעות1611100710
(5,000)                (5,000)                (2,200)                (5,000)                1מתנות מליאת המועצה1611100780
(15,000)              (15,000)              (15,000)              (15,000)              1שונות טכסים וביקורים1611100970
(3,200)                (3,200)                (3,300)                (3,300)                1מכינות קדם צבאיות-כללי1611200514
(10,000)              (10,000)              (14,000)              (10,000)              1כיבוד ואירוח מליאת המועצה1611200515
(40,000)              (40,000)              (3,900)                (30,000)              1שונות טכסים וביקורים1774140782
(2,000)                (2,000)                   -                          -                       1מכינות קדם צבאיות-כללי1816400780

(122,600)            (119,600)            (67,900)              (117,300)            סה"כ

תקציב
10 ראש המועצה | 1010 ניהול שוטף | 10110 התנהלות שוטפת של הלשכה | 101110 כ"א
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10 ראש המועצה | 1040 חיזוק והעצמת נשים | 10410 סדנאות לנשות המועצה | 104110  סדנא להעצמת נשים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 45,000                 45,000                 30,400                 45,000                1השתתפות בפעילות נשים1269000690
                     -                     -                     -               159,500המשרד לשוויון מגדרי1269000990
(15,000)              (15,000)              (11,600)              (15,000)              1כבוד במסגרת פעילות1769000515
(1,500)                (1,500)                   -                       (1,500)                1השתלמות1769000521
(400)                   (400)                   (400)                   (400)                   1דמי ארגון1769000523
(5,000)                (5,000)                (2,000)                (5,000)                1הסעות1769000710
(157,000)            (157,000)            (74,900)              (57,000)              1פעילות נשים שונות1769000780
   -                          -                       (9,500)                (89,700)              1קדום תוכנית לשיוויון מגדרי1769100781

 45,000                 45,000                 30,400                 104,500              הכנסות
(178,900)            (178,900)            (98,400)              (168,600)            הוצאות
(133,900)            (133,900)            (68,000)              (64,100)              סה"כ

10 ראש המועצה | 1080 פרויקטים ייחודיים | 10820  ליווי וסיוע לפרויקטים ייחודיים | 108210  תמיכת ראש המועצה בפרויקטים ייחודיים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)              (10,000)              1הפקת סרטי תדמית לישובים1774160753
   -                          -                        2,300                   8,300                  1הכנסות משתתפים מרכז צעירים1274000690

(10,000)              (10,000)               2,300                   8,300                  סה"כ
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10 ראש המועצה | 1090 אגף צעירים | 0910  אגף צעירים במועצה | 109110  ניהול שוטף צעירי המועצה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(20,000)              (45,000)              (45,000)              (177,500)            1פעילות אגף צעירים1774000781
(70,000)              (70,000)              (61,300)              (71,000)              1השתתפות המועצה ברכז צעירים1774000820
   -                       (100,000)            1הצטיידות מועדון צעירים1774000930
   -                        210,000              1המשרד לשיוויון חברתי מ.צעירים1274000995
   -                       (24,000)              1מלגות מרכז הצעירים1774000850
   -                       (15,000)              1פרסום מ.צעירים1774000552
   -                       (5,000)                1הסעות מ.צעירים1774000710
   -                        3,000                  1קרן גרוס מ.צעירים1274000790
   -                        40,000                1משרד התרבות מ.צעירים1274000996

   -                          -                          -                        253,000              הכנסות
(90,000)              (115,000)            (106,300)            (392,500)            הוצאות
(90,000)              (115,000)            (106,300)            (139,500)            סה"כ

10 ראש המועצה | 10100 עוזרת ראש המועצה | 10101 ניהול צוות חירום מועצתי | 101011 ניהול צוות חירום מועצתי
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

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

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                                       (8,000)1פעילות פורום יו"רים1611100758

 45,000                 45,000                 32,700                 365,800              הכנסות
(1,514,550)         (1,536,400)         (1,361,700)         (2,015,900)         הוצאות
(1,469,550)         (1,491,400)         (1,329,000)         (1,650,100)         סה"כ ראש המועצה

10 ראש המועצה | 1010 עוזרת ראש המועצה | 10102  ניהול פורום ראשי ישובים מועצתי | 101021  

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 70,000                 70,000                 61,286                 70,996                501השתתפות המועצה ברכז צעירים1274000710
(70,000)              (70,000)              (61,286)              (70,996)              501שכ"ע רכז צעירים1774000110

   -                          -                          -                          -                       סה"כ

43 ראש המועצה | 4301  ניהול שוטף | 43011  התנהלות שוטפת של הלשכה | 430111  כח אדם
קרן בני שמעון
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                          -                       (6,000)                   -                       1השתת בדובר המועצה1762100820

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(2,000)                (2,000)                (5,000)                1השתלמויות1762000521
(1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                1מינוי למודם נייד1762000546
   -                          -                          -                       (70,200)              1משרד יח"צ1614000752
(5,000)                (5,000)                (100)                   (500)                   1מתנות1762100514

(8,200)                (8,200)                (1,300)                (76,900)              סה"כ

110 דוברות | 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110220 מגזין הוידאו הקהילתי | 1102210 השתתפות במגזין הוידאו
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(108,000)            (108,000)            (98,000)              (108,000)            1מגזין הווידאו1769200756

110 דוברות | 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110230 עיתון המועצה | 1102310 הפקה (גרפיקה ודפוס)
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,200                   1,200                   1,200                  1הכנסות מפרסום1262000690
(112,300)            (112,300)            (112,300)            (112,300)            1הפקת העלון1762000752
(115,200)            (115,200)            (112,300)            (112,300)            1גרפיקה ודפוס1762000757
(5,500)                (5,500)                (9,800)                (5,500)                1עריכה לשונית1762000758
(11,000)              (11,000.00)            -                          -                       1שכר סופרים1762000759

   -                        1,200                   1,200                   1,200                  הכנסות
(244,000)            (244,000)            (234,400)            (230,100)            הוצאות

(244,000)            (242,800)            (233,200)            (228,900)            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 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)              (10,000)              (8,200)                (10,000)              1ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט1774610750

110 דוברות | 11010 ניהול שוטף | 110110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1101110 הוצאות כח אדם

110 דוברות | 11010 ניהול שוטף | 110110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1101120 הנהלה וכלליות

תקציב
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110 דוברות | 1102 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110240 מתן מידע ושירותים מקוונים | 1102460 פיתוח האתר
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)              (10,000)                 -                          -                       1פיתוח עתידי1774600757

110 דוברות | 11030 קשרי קהילה | 110310 ניהול מידע בשעת חירום | 1103110 מידע לציבור בשעת חירום במסגרת צוות החירום המועצתי
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(2,000)                (2,000)                   -                          -                       1הדרכה וקשר עם דוברי צח"י1762200780

פעולותיה ויישוביה 110 דוברות | 11030 קשרי קהילה | 110320 שליחת מידע | 1103220 הפקת חומר פרסומי המשמש להפצת מידע רלוונטי אודות המועצה, 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 500                      500                        -                        100                     1אגרת חופש המידע1262000290
(10,000)              (10,000)              (5,000)                (10,000)              1הפקת חומר פרסומי1762000550

(9,500)                (9,500)                (5,000)                (9,900)                סה"כ

110 דוברות | 11030 קשרי קהילה | 110360 שליחת מידע | 1103610 אתר הנצחה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)              (10,000)                 -                          -                       1אתר הנצחה לנופלים1614120750
(10,000)              (10,000)                 -                          -                       הוצאות

(10,000)              (10,000)                 -                          -                       סה"כ

הפקה וקידום | 1104310 מצלמה דיגיטאלית לתיעוד  110 דוברות | 11040 דוברות | 110430 אירועים - פרסום, 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(3,000)                (3,000)                   -                          -                       1צלם מקצועי1614110750

 500                      1,700                   1,200                   1,300                  הכנסות
(404,700)            (404,700)            (352,900)            (435,000)            הוצאות
(404,700)            (403,500)            (351,700)            (433,700)            סה"כ דוברות
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שיפור הקשר בין 
הישובים למחלקת 

ביטחון

השתתפות בהכשרות ותרגילי צח"י 
בישובים השתתפות בישיבות בט"ש 

עם מש"קים אשכוליים

י יחד עם  ז פגישות עם צח" קביעת לו"
וידוא עידכון קיום פגישות  מורן. 

שוטפות על ידי מש"קים אשכוליים

השתתפות בלפחות 
רכזת צח"יקב"טשנתי80% מפגישות אלו

שמירה על קשר שוטף 
עם תחנות המשטרה 

במרחב
התאמת הלו"זהשתתפות בישיבות חודשיות

השתתפות בלפחות 
קב"ט מוס"חקב"טשנתי80% מפגישות אלו

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 
קב"ט מוס"חשנתי85% מהיעד.

שיפור עבודת המוקד
הכשרת המוקדנים בהכרת 

המערכות השונות בהיבטים של כ"א 
וטכנולוגיה

הכשרה רבעונית של המוקדנים
עמידה של 100% 

מנהל מערכת מידעקב"ט מוס"חשנתיבתכנית

יעול ההגנה ההיקפית 
בישובים

בחינת שימוש ברחפן אוטונומי 
כתחליף לסיור קרקעי

בדיקת חברות ואתרים המשתמשים 
בטכנולוגיה זו לאבטחה ובחינת 

התאמת הישום למועצה

הכנת דו"ח ובו המלצות 
בהתאם לתוצאות 

שיתקבלו. במידה ויהיו 
חיוביות; להכין הצעה 

לרכישה למקבלי 
החלטות.

מנהל מערכת מידעקב"ט1,2

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 
החברות הזוכות, הכנסת סעיף 

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

יצירת 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"ח1-2

הגברת תחושת הביטחון

חון
ט

בי
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מתן אפשרות של 
עבודה מול גופי החירום 

על בסיס פלטפורמה 
משותפת

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 
שנתיהמוקד החל מרבעון 3

מנהל מערכת 
קב"ט, קב"ט מוס"חמידע

קיום מסמך הנחיות כתיבת מסמך הנחיות לתיק חפיפההמלצה לתיק חפיפה
למבנה תיק חפיפה

מבקרת , 2
עוזרת ר"מ

מבקרת , עוזרת ר"מ

סינכרון פעילות בין 
אנשי צוות מחלקת 

ביטחון (ביטחון וחירום, 
מוקד ומוס"ח, 

טכנולוגיות)

קיום ישובות מחלקה שבועיות
קביעת פגישות כל יום ראשון מ8:30 

קב"ט, קב"ט מוס"חקב"טשנתיקיום 90% מהפגישותעד 9:30

יצירת סביבת עבודה 
סבירה למנהלת מוקד, 

קב"טית מוס"ח 
ומזכירת מחלקת ביטחון

קב"ט מוס"חקב"ט1קבלת משרד לבת אלתיאום מול המנכ"ליתהקצאת משרד מתאים

הענקת סמכויות קב"ט 
מוסך לבת אל לצורך 

מילוי תפקידה
השתתפות בקורסיציאה לקורס קב"טי מוס"ח

מעבר מבחנים וקבלת 
קב"ט מוס"ח1הסמכה

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

פגישות 
ברבעונים א' 

עד ג'. כתיבת 
תוצרים ברבעון 

ד'

ע. ראש המועצהקב"ט

חיזוק המוכנות במועצה 
לקראת חילופי תפקידים

הגברת תחושת הביטחון

חון
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

יב
קצ

ת
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ון 
ח

ט
בי 40 ביטחון | 4010 מתן מענה בזמן אמת ולצרכי שחזור של ארועים בטחוניים | 40110 שדרוג טכנולוגי של המוקד ויחידות הקצה שלו | 401140 מוקד שוטף

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 12,000                 12,000                 15,000                   -                       1 הכנסות מושבים החזקת תקשורת מערכות צילום1261000691
 180,100               180,100               187,500               188,300              1 השתת. בשכר מוקדנים1261000692
 60,000                 60,000                 60,000                 60,000                1 הכנסות מהחכ"ל בגין המוקד1261000694
(1,500)                (1,500)                (1,500)                   -                       1 כבוד מוקד1761000511
   -                       (1,500)                1 כבוד מוקד1761000515
(1,600)                (1,600)                (1,600)                (1,600)                1 דמי שימוש בתוכנות1761000780
(327,400)            (309,500)            (340,900)            (342,400)            1 השתת המועצה בשכע מוקדנים1761000820
   -                          -                          -                          -                       1 ציוד1761000930

 252,100               252,100               262,500               248,300              הכנסות
(330,500)            (312,600)            (344,000)            (345,500)            הוצאות
(78,400)              (60,500)              (81,500)              (97,200)              סה"כ

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40740 עבודה משותפת ורציפה עם המתנדבים | 407410 מתנדבי המתמיד
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                          -                        17,400                1 סיוע באחזקת בסיס מגב1222100911
(1,700)                (1,700)                (600)                   (600)                   1 מתנות1722100514
(2,500)                (2,500)                (2,500)                (2,500)                1 כיבוד במשרד1722100515
(10,000)              (10,000)              (10,000)              (5,000)                1 אחזקה והפעלת בסיס1722100560
(30,000)              (30,000)              (30,000)              (30,000)              1 מסיבת הוקרה למתמיד1722100782
   -                          -                       (2,900)                   -                        1 ציוד-מתמיד1722100933
   -                          -                       (14,500)                 -                        1 סיוע באחזקת בסיס מג"ב1722100934

   -                          -                        17,400                   -                       הכנסות
(44,200)              (44,200)              (60,500)              (38,100)              הוצאות
(44,200)              (44,200)              (43,100)              (38,100)              סה"כ

תקציב
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40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40750 תקציב הג"א ברשות | 407510 הג"א
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(410,300)            (410,300)            (410,300)            (432,100)            1 תיקוני בנין וציוד1723000421
(2,000)                (2,000)                   -                       1 השתתפות בהוצאות שכר1723000753
(49,100)              (49,100)              (50,300)              (59,000)              1 השתתפות בתקציב הג"א1723000811

(461,400)            (461,400)            (460,600)            (491,100)            סה"כ

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760 שמירה בישובים | 407610 רב"ש שובל
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 45,700                 45,700                 42,500                 43,100                1 השתתפות ישובים1221200690
(21,700)              (21,700)              (24,400)              3441 רכב1727000530
(6,900)                (6,900)                (6,100)                3442 רכב1727000530
(17,000)              (17,000)              (12,000)              3443 רכב1727000530
(43,100)              4286513 רכב1727000531

 45,700                 45,700                 42,500                 43,100                הכנסות
(45,600)              (45,600)              (42,500)              (43,100)              הוצאות
 100                      100                        -                          -                       סה"כ

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760 שמירה בישובים | 407620 שמירה במושבי יחדיו
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 143,900               143,900               128,700               100,000              1 השתתפות מושבים ברכב1221400690
(153,700)            (153,700)            (124,300)            (84,200)              1 בט"ש מושבים1721400110
(800)                   (800)                   (600)                   (600)                   1 מתנות1721400514
לקידום מקצועי1721400524 (800)                   (800)                      -                       (800)                   1 דמ"ח ע.
(49,600)              (49,600)              (46,100)              1 רכב 172140053196-802-37
(47,100)              9680237 רכב 172140053296-802-38
(700)                   (700)                   (600)                   (600)                   1 פלאפון1721400541

 143,900               143,900               128,700               100,000              הכנסות
(205,600)            (205,600)            (171,600)            (133,300)            הוצאות
(61,700)              (61,700)              (42,900)              (33,300)              סה"כ
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760 שמירה בישובים | 407630 מרכיבי ביטחון בישובים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 144,900               144,900               123,500               123,500              1 מ.הביטחון -מרכיבי ביטחון1227000970
(45,000)              (45,000)              (49,900)              (49,900)              1 חשמל מרכיבי ביטחון1727000430
(1,400)                (1,400)                   -                          -                       1 סוללות רב גל מרכיבי ביטחון1727000750
(2,700)                (2,700)                (5,600)                (5,600)                1 גדר1727000751
(3,000)                (3,000)                (4,300)                (4,300)                1 מחסן נשק מרכיבי ביטחון1727000752
(66,500)              (66,500)              (22,400)              (22,400)              1 גדר אלקטרונית מרכיבי ביטחון1727000753
(9,000)                (9,000)                   -                          -                       1 רסוס מרכיבי ביטחון1727000754
(9,300)                (9,300)                (29,400)              (29,400)              1 אחזקת תאורה מרכיבי ביטחון1727000758
(8,000)                (8,000)                (12,000)              (12,000)              1 שער חשמלי מרכיבי ביטחון1727000759
תקציב מועצה1727100751 (45,000)              (45,000)              (45,000)              (45,000)              1 מרכיבי ביטחון ביישובים-

 144,900               144,900               123,500               123,500              הכנסות
(189,900)            (189,900)            (168,600)            (168,600)            הוצאות
(45,000)              (45,000)              (45,100)              (45,100)              סה"כ

40 ביטחון | 4080 רח"ל | 40820 מל"ח ופס"ח | 408210 מל"ח ופסח
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 10,500                 10,500                 10,500                 10,500                1 משרד הפנים פס"ח1226200910
(3,700)                (3,700)                (3,700)                (3,700)                1 גרור 172610053199-588-68
(3,500)                (3,500)                (3,500)                (3,500)                1 גרור 172610053299-586-68
(3,500)                (3,500)                (3,500)                (3,500)                1 גרור 172610053499-256-68
(3,500)                (3,500)                (3,500)                (3,500)                1 גרור 172610053598-775-68
(3,500)                (3,500)                (3,500)                (3,500)                1 גרור 172610053698-771-68
(3,500)                (3,500)                (3,500)                (3,500)                1 גרור מים- 172610053793-255-75
(3,500)                (3,500)                (3,500)                (3,500)                1 גרור 172610053990-087-74
(3,500)                (3,500)                (3,500)                (3,500)                1 ניטור מאגרי מים1726100751
(400)                   (400)                   (100)                   (100)                   1 אגרת רישוי מיכלי מים1726100781
(1,600)                (1,600)                   -                          -                       1 ביטוח לנ"ל מיכלים1726100782
(2,500)                (2,500)                   -                          -                       1 ביטוח לגרור תאורת חי1726100783
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40 ביטחון | 4080 רח"ל | 40820 מל"ח ופס"ח | 408210 מל"ח ופסח (המשך)
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(2,000)                (2,000)                (2,500)                (2,500)                1 גרור 172611053062-202-24
(1,300)                (1,300)                (2,500)                (2,500)                1 גרור 172611053162-848-24
(2,500)                (2,500)                (3,600)                (3,600)                1 גרור 172611053224-991-15
(2,000)                (2,000)                (1,300)                (1,300)                1 גרור 172611053397-871-75
(2,000)                (2,000)                (1,700)                (1,700)                1 גרור 172611053498-195-75
(2,000)                (2,000)                (1,000)                (1,000)                1 גרור 172611053599-196-75
(2,000)                (2,000)                (700)                   (700)                   1 גרור 172611053692-180-76
   -                          -                       (1,300)                (1,300)                1 נגרר מס 17261105384305386
   -                          -                       (1,000)                (1,000)                1 נגרר מס" 172611053956-436-00
(1,000)                (1,000)                (500)                   (500)                   1 גרור מיכל מים1762100537

 10,500                 10,500                 10,500                 10,500                הכנסות
(47,500)              (47,500)              (44,400)              (44,400)              הוצאות
(37,000)              (37,000)              (33,900)              (33,900)              סה"כ

40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409110 כח אדם
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 74,000                 74,000                 77,000                 77,000                1 משרד החינוך1317100920
(127,000)            (156,600)            (159,400)            (164,400)            1 שכ"ע מנהל הבטחון1721000110
   -                          -                       (3,400)                   -                       3301 הוצאות רכב1721000530
   -                          -                       (1,400)                   -                       3302 הוצאות רכב1721000530
   -                          -                       (200)                      -                       3303 הוצאות רכב1721000530
(105,300)            (120,800)            (108,600)            (107,500)            1 שכר סייר ביטחון1722000110
(16,800)              (16,800)              (14,200)                 -                       3491 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
(5,500)                (5,500)                (4,200)                   -                       3492 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
(10,000)              (10,000)              (6,000)                   -                       3493 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
   -                       (26,400)              9419613 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
(1,500)                (1,500)                (5,000)                (4,800)                1 פלאפון1722000541
(151,400)            (151,400)            (148,400)            (152,200)            1 שכ"ע קב"ט1817100110
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40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409110 כח אדם (המשך)
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(16,800)              (16,800)              (14,200)                 -                       3491 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
(5,500)                (5,500)                (4,200)                   -                       3492 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
(10,000)              (10,000)              (6,000)                   -                       3493 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
   -                       (26,400)              9419613 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
(1,500)                (1,500)                (5,000)                (4,800)                1 פלאפון1722000541
(151,400)            (151,400)            (148,400)            (152,200)            1 שכ"ע קב"ט1817100110
(17,600)              (17,600)                 -                          -                       3311 החזקת מכוניות וביטוח1817100530
(3,600)                (3,600)                   -                          -                       3312 החזקת מכוניות וביטוח1817100530
(10,000)              (10,000)                 -                          -                       3313 החזקת מכוניות וביטוח1817100530
   -                       (20,000)              (17,400)                 -                       3801 החזקת מכוניות וביטוח1817100530
   -                       (2,400)                (2,700)                   -                       3802 החזקת מכוניות וביטוח1817100530
   -                       (9,000)                (7,000)                   -                       3803 החזקת מכוניות וביטוח1817100530
   -                       (29,100)              2591711 החזקת מכוניות וביטוח1817100530
(60,000)              (30,000)                 -                          -                       1 בת שרות לאומי1817100752

 74,000                 74,000                 77,000                 77,000                הכנסות
(508,700)            (555,200)            (477,900)            (484,400)            הוצאות
(434,700)            (481,200)            (400,900)            (407,400)            סה"כ

40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409120 הנהלה וכלליות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(800)                   (800)                   (800)                   (800)                   1 מתנות1721000514
(800)                   (800)                   (800)                   (800)                   1 דמ"ח לקידום מקצועי1721000524
(800)                   (800)                   (800)                   (800)                   1 מתנות1722000514
לקידום מקצועי וחברתי1722000524 (800)                   (800)                   (800)                   (800)                   1 דמ"ח ע.
(10,000)              (10,000)              (10,000)              (10,000)              1 טלפון1722000540
(1,300)                (1,300)                (1,200)                (1,200)                1 פלאפון יח' גששים1722200541
(2,500)                (2,500)                (2,500)                (2,500)                1 כבוד במשרד1817100511
(800)                   (800)                   (800)                   (800)                   1 מתנות1817100514
(1,500)                (1,500)                (1,600)                (1,600)                1 השתלמויות וימי עיון1817100521
לקידום מקצועי וחברתי1817100524 (400)                   (400)                      -                          -                       1 דמ"ח ע.

(19,700)              (19,700)              (19,300)              (19,300)              סה"כ
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40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409130 ביטחון שוטף
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(49,200)              (49,200)              (50,500)              (51,000)              1 שמירה1722000752
(172,000)            (172,000)            (132,100)            (132,100)            1 התקנה ותחזוקת מערכות ביטחון1722200751
   -                          -                       (39,900)              (39,900)              1 ציוד מערכות ביטחון1722200930
(4,900)                (4,900)                (4,800)                (4,800)                1 מכשירי מירס1729100543

(226,100)            (226,100)            (227,300)            (227,800)            סה"כ

 671,100               671,100               662,100               602,400              הכנסות
(2,079,200)         (2,107,800)         (2,016,700)         (1,995,600)         הוצאות
(1,408,100)         (1,436,700)         (1,354,600)         (1,393,200)         סה"כ ביטחון

קרן בני שמעון

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 309,500               309,500               340,947               342,447              501השתת המועצה בשכע מוקדנים1261000710
(309,500)            (309,500)            (339,228)            (340,728)            501מוקדנים - שכ''ע1761000110
   -                          -                       (1,719)                (1,719)                501מתנות1761000514

 309,500               309,500               340,947               342,447              הכנסות
(309,500)            (309,500)            (340,947)            (342,447)            הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 2,000                   2,000                     -                          -                       501השתתפות אחרים בהוצאות שכר1223000715
(2,000)                (2,000)                   -                          -                       501הג''א1723000110

             311,500             311,500             340,947             342,447הכנסות
            (311,500)            (311,500)            (340,947)            (342,447)הוצאות

   -                          -                          -                          -                       סה"כ ביטחון

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

42 ביטחון | 4202 מתן ביטחון שוטף לתושב | 42021 תקציב הג"א ברשות | 420211 הג"א
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