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תכנית עבודה מחוברת תקציב: תרבות ספורט וחוגים                          תקציר מנהלים

פועל בהתמדה  עבור תושבי המועצה. האגף  והפנאי  לפעילויות התרבות, הספורט  האגף אחראי 
להעשרת מגוון הפעילויות המוצעות ומפעיל מערך חוגים מגוון, ממנו נהנים רבים. פעילות האגף 
מתאפיינת בשאיפה מתמדת להתייעלות, צמצום עלויות וחשיבה יצירתית להוספת תכנים ופעילויות.

להלן עיקרי החידושים בתכנית העבודה של האגף לשנת 2020:

הקמת אולם ספורט בשומריה 	 
הקמת שני מגרשי שחב"ק בחצרים וגבעות בר	 
תכנון ושיפוץ בית הירוק במבואות הנגב לטובת מרכז מחול ומוסיקה	 
פיתוח חוגים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף אגף חינוך ואגף שירותים חברתיים	 
פיתוח ענף האתלטיקה במועצה בשיתוף אגודת "אתלטי הנגב"	 
חיזוק השת"פ עם מחלקות אחזקה ושפ"ה בתחזוקת האולמות ומתקני הספורט ביישובי המועצה	 
המשך שיפור במציאת פתרונות להרשמה ותשלום עצמאיים לחוגים הצגות כרטיסים למופעים	 
הוצאת רישיון עסק שנתי אולם להב	 
יציאה למכרז אספקת ציוד, בינוי והגברה בהפקות האגף	 
מתוך 	  במועצה  המופקים  האירועים  כלל  על  האחראי  לגוף  במועצה  תרבות  מחלקת  הפיכת 

מחשבה על אחריות, ידע, מקצועיות ורמת מחירים )= מחלקת אירועים( 
חיבור עם ועדי עובדים חיצוניים )אוניברסיטה, כי"ל, מכתשים( למכירה והגדלת כמות המנויים 	 

והכרטיסים לאירועים
השכרת אמפי שובל לשוכרים חיצוניים / חברות ייצוג כאירועי "במות פתוחות"	 
הפקת ערב מימונה מועצתי 	 

בברכה         
יוסי טוביאנה,        

מנהל אגף תרבות ספורט וחוגים        
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מחלקת אחזקהשנתילפחות 3 בשנההוצאת מכרזים משותפים

מחלקת אחזקהשנתילפחות 2 ענפיםהכשרת בעלי מקצוע מיומנים

מורים לחנ"גשנתיכל יוםמעקב ניקיון ובטיחות

שימוש ראוי במתקני הספורט ושמירה על 
נהלי הטוטו

טיפול שוטף על פי תוכנית 
עבודה

מאמנים - מוריםשנתי

ביצוע סדר במערך ההקמה של מתקני 
הספורט

שנתי5 מגרשים חדשים ו/או שיפוץ
יישובי המועצה / טוטו / 

פיס

טיפוח תשתיות ציבוריות 
ומערך אחזקה

הקמת מערך מקצועי לאחזקת מגרשי 
שחב"ק

טיפול דו חודשי עם טרקטור יעודי שנרכש
טיפול בכל מגרשי השחב"ק 

ביישובי המועצה
בתי ספר ויישובי המועצהשנתי

עובדי האגףשנתיטיפול ב-100% מהפניותהטמעת אופי העבודה ותודעת שירות גבוהה

רכז חוגיםשנתי3000 משתתפיםהפעלת מערך חוגים

תקציבאיתשנתי80% מהנרשמיםמערך הרשמה ותשלום אינטרנטי

רכז חוגיםשנתי2 לפחות בכל יישובחוגים ביישובי הקצה

רכז חוגיםשנתי100 מוריםגיוס מדריכים ומורים איכותים

רכז חוגיםשנתיפחות מ-10%מדד נשירה נמוך

שנתיחסכון שנתי של 10%מערך הסעות יעיל

הפעלת קבוצות כדורעף וכדורסל ובדמינטון 
תחרותית

לפחות 250 פעילים רשומים 
באיגודים

שנתי

1לפחות 12 קבוצותהרשמת קבוצות במועדונים בית ספריים

רכזת חוגים1מגוון גדול אך מוגבלהפעלת חוגי ספורט מגוונים

מצוינות בשרות 
לתושב

פיתוח תרבות פנאי

טיפוח תחום ספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

שיפור מערך האחזקה והניקיון 
בשיתוף מחלקת האחזקה ובתי הספר 

במועצה

מערך אחזקה בטיחות 
וניקיון במתקני הספורט 

והחוגים

הפעלת מערך חוגי פנאי וספורט 
ברחבי המועצה, בדגש על מקצועיות 

מחד ונגישות מאידך
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

טיפוח תחום ספורטפיתוח תרבות פנאי
קיום אירועי ספורט מרכזיים: טורנירים, 

אליפויות, מרוצים, צעדות וכדומה, בשיתוף 
מחלקות נוספות במועצה

שנתילפחות 4 אירועים בשנה
מנהל אגף 

תרבות 
וספורט

רכזת חוגים, תרבות

אירועי הוקרה וסיום
ערב הצדעה - סיום מחול מדברי - מופע 

האולפן למחול- מופע הקונסרבטריון של ואדים

השתתפות 90% 
מהמשתתפים, אירוע תרבותי 

מכובד
3

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהלי הרכבים

המשך הפעלת ההרכבים ולימודי 
המוזיקה

שכירת מורים ומנהלי הרכבים
1 חוג מוזיקה בכל יישוב, 

לפחות שמונה הרכבי מוזיקה
1

רכזת חוגים 
ומנהל 

ההרכבים
בתי הספר במועצה

חיבור עם אגף יישובים באחזקת 
מתקני חוגים

מערך משותף לאחזקת מתקנים
חסכון של 25% בהוצאות 

אחזקה
אגף יישוביםשנתי

תכנון ושיפוץ בית ירוק במבואות הנגב 
לטובת מרכז מחול ומוסיקה

תכנון שיפוץ וביצוע עבודות
מבנה מוכן לפעולה עד תחילת 

שנת תש"פ
בית ספר מבואות הנגב2

אירוע מרכזי לפתיחת מגרש אתלטיקה 
ומגרשי שחב"ק

השתתפות תושבי המקום 
ואורחים

3
יישובי 

המועצה/טוטו/פיס

אירוע נשים וילדות יער להב
השתתפות כל בתי הספר 
במועצה יחד עם ההורים

מחלקת תרבות2

לימוד ויישום נושא 
משלחות לחו"ל

3לפחות 2 משלחות בקיץ 2020תכנון נסיעות וביקוריםקשר עם קהילות יהודיות

קיום סדנאות בריאות 
וטיפול במועצה

הצעה של לפחות 4 סדנאות
חיבור למרכזי טיפול כגון: עצמת הרכות, 

פלדנקרייז וכדומה
קיום 4 סדנאות בהשתתפות 

לפחות 60 תושבי מועצה
מחלקות תרבות ובריאותשנתי

מחלקות תרבות ובריאותשנתיתקציב מאוזןסגירת קבוצות גרעוניות וחסכון בהסעותעמידה בתקציב שנתיאולפן למחול חצרים

ביצוע מפגש עם כל אחד מהעובדים 
אחת לרבעון

שנתיביצוע בפועלקביעת לו"ז לשנה מראש

שנתיביצוע בפועלקביעת לו"ז לשנה מראשקיום ישיבת צוות אגפית אחת לחודש

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

מנהל אגף 
תרבות 
וספורט

טיפוח תשתיות ציבוריות 
ומערך אחזקה

אירועים
מנהל אגף 

תרבות 
וספורט

טיפוח תחום ספורט

מצוינות בשירות 
לתושב

טיפוח תחום מזיקה 
ומחול

מצוינות בשירות 
לתושב

קיום שיחות אגפיות 
ואישיות עם כל עובדי 

האגף

מצוינות בשירות 
לתושב
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הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

חיבור עובדי המחלקה 
עם מכלול החינוך

שנתיביצוע בפועלשיבוץ פעילות הפגה ביישוביםעבודה משותפת בשעת חירום
מנהל אגף 

תרבות 
וספורט
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(285,000)            (230,000)            (190,000)            (260,000)            1השתתפות המועצה באליפויות וטורנירים1829380820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(412,000)            (742,000)            (860,000)            (958,000)            1השתתפות בקרן חוגי ספורט ילדים1829350820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(27,000)               (27,000)               (30,000)               (30,000)               1חשמל1829310430
(4,500)                 (4,500)                 (4,500)                 (4,500)                 1טלפון אולם ספורט1829310540
(17,000)               (17,000)               (17,000)               (17,000)               1חומרים1829310720
(180,000)            (220,000)            (240,000)            (240,000)            1אחזקת מתקנים1829310742
(30,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               1עבודות קבלניות אחזקת אולם1829310750
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1הוצאות שונות1829310780
(100,000)            (140,000)            (160,000)            (160,000)            1ציוד אחזקת מתקנים1829310930

(368,500)            (468,500)            (511,500)            (511,500)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(635,200)            (492,542)            (444,937)            (449,000)            1השתתפות המועצה בחוגי ספורט מבוגרים1829320820
(40,000)               (40,000)               (30,000)               (40,600)               1ביטוח ספורטאים1829340440
(80,000)                  -                              -                              -                           1השתתפות המועצה בקבוצת כדורסל משותפת1829340821
(55,000)               (55,000)               (55,000)               (55,000)               1מלגות ספורטאים מצטיינים1829340850

(810,200)            (587,542)            (529,937)            (544,600)            סה"כ

תקציב
100   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100110   מפעלי הספורט  

| 1001120    אליפויות וטורנירים:   ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות

100   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100120   הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לילדים ונוער  
| 1001220   שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים

100   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100130   אחזקת ותפעול מתקני הספורט והחוגים
 | 1001310   אחזקת ותפעול מתקני הספורט של המועצה

100   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100150   הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לבוגרים
 | 1001520   שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים
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100   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160   ניהול שוטף | 1001610   כח אדם

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(550,522)               -                           (296,566)            (162,063)            1השתתפות בקב"ש שכ"ע מינהל ספורט1829330820
(544,529)            (544,529)            (559,300)            (623,700)            1שכ"ע מחלקת ספורט1829340110
(34,703)               (34,703)               (25,600)               (36,200)               4535230רכב1829340530
(44,700)               (44,700)               (43,700)                  -                           9842938רכב1829340530
   -                              -                           (33,900)               (34,800)               62971701רכב1829340530
(1,152)                 (1,152)                 (1,000)                 (1,200)                 1פלאפון1829340541

(1,175,606)        (625,084)            (960,066)            (857,963)            סה"כ

100   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160   ניהול שוטף | 1001620   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,720)                 (1,720)                 (1,600)                 (1,600)                 1מתנות1829340514
(6,600)                 (6,600)                 (6,600)                 (6,600)                 1השתלמויות1829340521
(1,649)                 (1,649)                 (1,700)                 (1,700)                 1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1829340524

(9,969)                 (9,969)                 (9,900)                 (9,900)                 סה"כ

100   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160   ניהול שוטף | 1001630   הכנסות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 120,000               120,000               120,000               100,000              1הכנסות מש המדע תרבות1329390990

100   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160   ניהול שוטף | 1001640   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                           (537,815)            (139,600)               -                           1העברה לתב"ר מתקני ספורט1829340910

              120,000              120,000              120,000              100,000הכנסות
        (3,061,275)        (3,200,910)        (3,201,003)        (3,141,963)הוצאות
(2,941,275)        (3,080,910)        (3,081,003)        (3,041,963)        סה"כ חוגים וספורט
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קרן בני שמעון
10   חוגים וספורט | 1001   מפעלי הספורט | 10011   מפעלי הספורט  | 1001120   אליפויות וטורנירים:  ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות 

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                            80,000                 501הכנסה משלחות לחול1329380690
 285,000               230,000               190,000               260,000              501השתתפות המועצה באירועי ספורט1329380710
(30,000)               (5,000)                 (3,000)                 (105,000)            501משלחות לחו"ל1829380513
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 501כיבוד לקבוצות1829380515
(200,000)            (180,000)            (180,000)            (228,000)            501אליפויות,טורנירים, הפקות סוף שנה1829380780
(48,000)               (38,000)                  -                              -                           501עיר בריאה1829380782

 285,000               230,000               190,000               340,000              הכנסות
(285,000)            (230,000)            (190,000)            (340,000)            הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 2,100,000           2,300,000           2,400,000           2,350,000          501גבייה ממשתתפי חוגים1329350411
 412,000               742,000               860,000               958,000              501השתתפות המועצה חוגי ספורט (ילדים ונוער)1329350710
(1,104,000)        (1,104,000)        (1,104,000)        (1,150,000)        501משכורת-חוגי נוער1829350110
(8,000)                 (8,000)                 (6,000)                 (8,000)                 501מתנות1829350514
(280,000)            (300,000)            (300,000)            (300,000)            501נסיעות קבועות1829350710
(130,000)            (140,000)            (160,000)            (160,000)            501ציוד ספורט חוגי ילדים1829350741
(1,350,000)        (1,450,000)        (1,650,000)        (1,650,000)        501עבודות קבלניות1829350750
(40,000)               (40,000)               (40,000)               (40,000)               501ציוד ספורט1829350930

 2,512,000           3,042,000           3,260,000           3,308,000          הכנסות
(2,912,000)        (3,042,000)        (3,260,000)        (3,308,000)        הוצאות
(400,000)               -                              -                              -                           סה"כ

10   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100120   הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לילדים ונוער  
| 1001220   שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים
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ספ מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 950,000               1,050,000           1,100,000           1,100,000          501גבייה ממשתתפי חוגים1329320411
 635,200               492,542               444,937               449,000              501השתתפות מועצה בחוגי ספורט1329320710
 80,000                    -                            80,000                    -                           501השתתפות המועצה בקבוצת כדורסל משותפת1329340711
(916,000)            (916,000)            (816,937)            (820,000)            501משכורת - חוגי מבוגרים1829320110
(4,200)                 (4,200)                 (4,000)                 (4,000)                 501מתנות1829320514
(45,000)               (49,000)               (49,000)               (50,000)               501ציוד1829320741
(570,000)            (570,000)            (625,000)            (625,000)            501עבודות קבלניות1829320750
(50,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               501שימוש בתוכנות1829320751
(80,000)                  -                           (80,000)                  -                           501קבוצת כדורסל משותפת הפועל באר שבע1829340750

 1,665,200           1,542,542           1,624,937           1,549,000          הכנסות
(1,665,200)        (1,589,200)        (1,624,937)        (1,549,000)        הוצאות
   -                           (46,658)                  -                              -                           סה"כ

10   חוגים וספורט | 1001   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 10016   ניהול שוטף | 1001610   מינהל ספורט וחוגים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 550,522                 -                            296,566               162,063              501השתת. המועצה מינהל הספורט1329330710
 400,000               597,180               230,915               373,520              501החזר מעודפים שנים קודמות1599200510
(497,806)            (497,806)            (523,924)            (531,783)            501שכ''ע מינהל ספורט1829330110
(3,630)                 (3,630)                 (3,077)                 (3,200)                 501מתנות1829330514
(48,557)               (48,557)                  -                              -                           501רכב מור אפרים 31-436-69 הוחלף 6.11 182933053098-480-38
(529)                     (529)                     (480)                     (600)                     501טלפון נייד מנהל הספורט1829330541

 950,522               597,180               527,481               535,583              הכנסות
(550,522)            (550,522)            (527,481)            (535,583)            הוצאות
 400,000               46,658                    -                              -                           סה"כ

          5,412,722          5,411,722          5,602,418          5,732,583הכנסות
        (5,412,722)        (5,411,722)        (5,602,418)        (5,732,583)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ ספורט וחוגים

10   חוגים וספורט | 10010   קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 10015   הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לבוגרים  
| 1001520   שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שנתילפחות 450 מנוייםסדרת תיאטרון למבוגרים
מנהלת מח' 

תרבות

שנתילפחות 400 מנוייםסדרת תיאטרון לילדים
מנהלת מח' 

תרבות

שנתילפחות 30 איש בסדרהסדרת מוזיקה
מנהלת מח' 

תרבות

חובבי טבע
לפחות 6 טיולים בשנה כ-50 

משתתפים
שנתי

מנהלת מח' 
תרבות

טיול מושבים
טיול אחד בשנה כ-90 

משתתפים
4

מנהלת מח' 
תרבות

15002 משתתפיםאירוע יום העצמאות
מנהלת מח' 

תרבות

15003 משתתפיםאירוע בימות פייס
מנהלת מח' 

תרבות

גוד וייבס פסטיבל 3סה"כ 3000 משתתפיםפסטיבל קיץ יומיים - 
מנהלת מח' 

תרבות

20003 משתתפיםהפנינג מועצתי
מנהלת מח' 

תרבות

שנתי300 משתתפיםמועדון הזמר האזורי
מנהלת מח' 

תרבות

52 אירועיםאירועי חודש הקריאה
מנהלת מח' 

תרבות

24 אוטובוסיםסיור סליחות
מנהלת מח' 

תרבות
מחלקת תרבות תורנית

שנתי4 אירועים לפחותאירועים בעלי תוכן מסורת יהודית
מנהלת מח' 

תרבות
מחלקת תרבות תורנית

שנתי5 מפגשים בשנהמפגשי מעגלי נשים
מנהלת מח' 

תרבות
מחלקת תרבות תורנית

מופע שנתי של תרבות מקומית
שילוב כשרונות צעירים חבורת 

זמר ולהקת מחול
2

מנהלת מח' 
תרבות

שנתילפחות 2 אירועיםשילוב הרכבי הנוער באירועי המועצה
מנהלת מח' 

תרבות

שנתישילוב הלהקה באירועי המועצהתמיכה בלהקת המחול הורה שמש
מנהלת מח' 

תרבות

הפקת אירועים המוניים כלל 
מועצתיים

יצירת מסגרות למפגש 
בלתי פורמלי בין תושבים

פיתוח סל שירותים במגוון תחומי 
תרבות

העשרת תרבות הפנאי 
של תושבי המועצה

מצוינות בשירות 
לתושב

אירועי תרבות יהודית

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובן 
באירועי המועצה

טיפוח גופי תרבות 
מקצועיים במועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שנתי6 אירועים לפחותקיום אירועי תרבות בתוך היישובים
מנהלת מח' 

תרבות

שנתילפחות 6 אירועיםסדרת שלישי על הדשא
מנהלת מח' 

תרבות
טיפוח תרבות בריאות 

וסביבה
שנתי5 הרצאותמגוון הרצאות בנושא בריאותמגוון הרצאות בנושא בריאות

מנהלת מח' 
תרבות

פיתוח ושיפור שירותים
קמפיין להפצת מידע לאירועים 

מונגשים
פייסבוק, כתבה בעיתון המועצה, אתר 

המועצה
שנתיפרסום בכל אירוע

מנהלת מח' 
תרבות

שנתיקבלת רישיון שנתיתאום והתנהלות מול כל הגורמים הרלוונטיםהוצאת רשיון עסק שנתי אולם להב
מנהלת מח' 

תרבות

שנתיגב במה קבוע + טבעות עיגוןתוספות לבמה ועיגון אמפי שובלתוספות לבמה ועיגון אמפי שובל
מנהלת מח' 

תרבות
טיפוח גופי תרבות 
מקצועיים במועצה

תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובן 
באירועי המועצה

2004 אישכנס חבורות זמר
מנהלת מח' 

תרבות

שנתילפחות 10 נציגי יישובים
מנהלת מח' 

תרבות

שנתי6 מפגשים בשנה
מנהלת מח' 

תרבות

2עד 500 משתתפיםמימונה מועצתית
מנהלת מח' 

תרבות

22 אירועיםאירועי פיילוט - קופה פתוחה
מנהלת מח' 

תרבות

אירועי פורים
2 אירועים מבוגרים / ילדים-

נוער
1

מנהלת מח' 
תרבות

מגוון אירועי תרבות "קטנים" במהלך 
השנה

שנתיכ-10 אירועיםכאן גרים בכיף
מנהלת מח' 

תרבות

שנתיכ-4 אירועיםאירועי תרבות בג'ו אלוןפיתוח אחראי תרבות במרכז ג'ו אלון
מנהלת מח' 

תרבות
שת"פ עם מכון רימון 

ומחלקות נוספות

מצוינות בשירות 
לתושב

פיתוח וקידום 
התקשרויות עם גורמים 

חיצוניים

פיתוח וקידום התקשרויות עם גורמים 
חיצוניים

שנתיכתיבת המכרז ויציאה למכרזיציאה למכרז בתחום בבינוי / השכרת ציוד
מנהלת מח' 

תרבות

שת"פ עם מחלקת 
התקשרויות והיועצים 

משפטיים

יצירת חיי תרבות 
תוססים ומגוונים

יצירת מסגרות למפגש 
בלתי פורמלי בין תושבים

הפקת אירועים המוניים כלל 
מועצתיים

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

שיתוף ציבור בבניית תכנית העבודה 
של המחלקה

הקמת וועדת תרבות מועצתית

מגוון אירועי תרבות "קטנים" במהלך 
השנה

הגברת מעורבות הציבור 
בתחום התרבות 

המועצתית

פיתוח ושיפור מתקני 
תרבות מקומיים

יצירת חיי תרבות 
תוססים ומגוונים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

פיתוח ושימור הידע המקצועי 
במחלקה

2תיק כתובכתיבת תיק נהלים להפקת אירוע המוני
מנהלת מח' 

תרבות

התמקצעות מנהלת המחלקה
השתתפות בהשתלמויות התמקצועוית 

רלוונטיות
לפחות 2 השתלמויות 

מקצועייות בשנה
שנתי

מנהלת מח' 
תרבות

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

ניהול פעילות הפגה 
בזמן חרום

שנתילפי הצורךשיבוץ פעילות הפגה ביישוביםניהול פעילות הפגה בזמן חרום
מנהלת 
תרבות

מצוינות בשירות 
לתושב

פיתוח ושימור הידע 
המקצועי במחלקה
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חלוקה פר 
אוכלוסיה %75

חלוקה פר 
ישוב 25%

ב-%סה"כ
חלוקה פר 

אוכלוסיה %50
חלוקה פר ישוב 

50%
הפרשסה"כ

חלוקה לפי 
הצעת הצוות

113910.29%6,9061,7218,6289.64%4,604.273,442.558,046.82580.868,628בית קמה

10689.65%6,4761,7218,1979.16%0.000.000.008,197.168,197דביר

6275.66%3,8021,7215,5236.17%0.000.000.005,523.135,523להב

8787.93%5,3241,7217,0457.87%3,549.213,442.556,991.7653.337,045שובל

112010.12%6,7911,7218,5129.51%4,527.463,442.557,970.01542.468,512חצרים

116810.55%7,0821,7218,8049.84%4,721.503,442.558,164.05639.478,804משמר הנגב

4293.87%2,6011,7214,3234.83%1,734.183,442.555,176.73-854.195,177כרמים

10479.46%6,3491,7218,0709.02%4,232.373,442.557,674.92394.918,070נבטים

5484.95%3,3231,7215,0445.64%2,215.223,442.555,657.77-613.665,658ברוש

6565.93%3,9781,7215,6996.37%2,651.803,442.556,094.35-395.386,094תדהר

4163.76%2,5221,7214,2444.74%1,681.633,442.555,124.18-880.465,124תאשור

118010.66%7,1551,7218,8769.92%0.000.000.008,876.288,876גבעות בר

7957.18%4,8211,7216,5427.31%0.000.000.006,541.816,542שומריה 

11071100.00%67,13022,37789,506100.00%44,753.1644,753.1689,506.310.0092,250סה"כ כללי

נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל- 06/2019.

בית קמה עברו בעדכון 08/2008 לחלוקה לפי 75%-25%

עפ"י החלטת מליאה 31/12/08 להב עוברים לחלוקה לפי 25%-75%

ישובים לפי 50%-50%
כרמים

ברוש
תדהר

תאשור

תקציב תרבות עפ"י נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל-06-2019

חלוקה לפי 50% - 50%חלוקה לפי  75% - 25%

ב- % מס' תושבים ישוב

תקציב תרבות לישובים 2020 חלוקה בסך 92,250 ₪
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(37,000)               (37,000)               (28,000)               (27,000)               1השתתפות בתיאטרון1822200820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(45,000)               (45,000)               (45,000)               (45,000)               1השתתפות בתאטרון ילדים1826400820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(21,000)               (21,000)               (21,000)               (21,000)               1השתתפות בחובבי טבע1822300820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(11,000)               (11,000)               (15,000)               (15,000)               1השתתפות בטיול מושבים1822300821

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 20,000                  20,000                  20,000                  20,000                 1הכנסות יישובים בגין ארועי תרבות1322900690
(20,000)               (20,000)               (20,000)               (20,000)               1ארועי תרבות ביישובים1822900781

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(43,000)               (43,000)               (55,000)               (55,000)               1השתת' בקב"ש תרבות הסעות1822000820

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(147,000)            (147,000)            (123,000)            (128,000)            1השתתפות במועדון זמר1822500820

תקציב
90   תרבות הפנאי | 9010   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה 

| 90110     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901110   סדרת תיאטרון למבוגרים

90   תרבות הפנאי | 9010   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה 
| 90110     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901150   טיול מושבים

90   תרבות הפנאי | 9020       יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
 | 90210     פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח  | 902110   מועדון הזמר

90   תרבות הפנאי | 9010   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה
 | 90110     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901120   סדרת תיאטרון לילדים

90   תרבות הפנאי | 9010   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה
 | 90110     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901140   חובבי טבע

90   תרבות הפנאי | 9010   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה
 | 90110     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901160   ארועי תרבות ביישובים

90   תרבות הפנאי | 9010   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה
 | 90110     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901170   השתתפות בהסעות
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ספ מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(16,870)               (16,870)               (16,870)               (16,876)               1הוצאות תרבות ביחדיו1822410752
(300,000)            (226,150)            (161,150)            (198,500)            1השתתפות במופעים במהלך השנה1822600820

(316,870)            (243,020)            (178,020)            (215,376)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(316,000)            (332,450)            (332,450)            (332,450)            1השתתפות בקרן בני שמעון -הפנינג ויום העצמאות1822000821

90   תרבות הפנאי | 9030   טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול) | 90320   תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903210   פפריקה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(101,424)            (101,424)            (84,619)               (86,022)               1השתתפות בקרן בני שמעון- חבורת זמר פפריקה1822000822

90   תרבות הפנאי | 9030   טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול) | 90320   תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903220   הורה שמש
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(40,000)               (40,000)               (40,000)               (40,000)               1להקת ריקודים1822300756

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 1הפקת טקס מילגות1822300751
(25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               1מילגות יוצרים1822300850

(31,000)               (31,000)               (31,000)               (31,000)               סה"כ

90   תרבות הפנאי | 9090   ניהול שוטף | 90910   ניהול שוטף של המחלקה | 909110   כח אדם ושכר
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(379,259)            (379,259)            (372,400)            (413,200)            1שכ"ע מחלקת תרבות1822000110
(49,704)               (49,704)               (57,400)               (57,600)               39682301החזקת מכוניות וביטוח1822000530
(1,200)                 (1,200)                 (1,200)                 (1,200)                 1פלאפון1822000541

(430,163)            (430,163)            (431,000)            (472,000)            סה"כ

90   תרבות הפנאי | 9070   עידוד וטיפוח יצירה ומצוינות בתחומי האמנות,   היצירה והספורט
 | 90710   טיפול בתהליך הענקת מלגות לתושבי המועצה וארגון הטקס | 907110   קשר עם הוועדות,   פרסומים הפקת הטקס

90   תרבות הפנאי | 9020       יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
 | 90210     פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח  | 902130   מופעים במהלך השנה

90   תרבות הפנאי | 9020       יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת 
| 90210   פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח  | 902140   הפנינג
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90   תרבות הפנאי | 9090   ניהול שוטף | 90910   ניהול שוטף של המחלקה | 909120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,720)                 (1,720)                 (1,600)                 (1,600)                 1מתנות1822000514
(1,650)                 (1,650)                 (1,700)                 (1,700)                 1השתלמויות1822000521
(700)                     (700)                     (700)                     (700)                     1דמ"ח איגוד מנהלי תרבות1822000523
(1,649)                 (1,649)                 (1,700)                 (1,700)                 1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1822000524
   -                              -                           (8,000)                 (8,000)                 1אקו"ם - תשלומים בגין זכויות יוצרים1822000525
(5,850)                 (5,850)                 (5,900)                 (5,900)                 1סיוע בהגשת קולות קוראים1822000759

(11,569)               (11,569)               (19,600)               (19,600)               סה"כ
90   תרבות הפנאי | 9090   ניהול שוטף | 90910   ניהול שוטף של המחלקה | 909130   שונות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                            20,000                  35,500                  35,500                 1הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים1322200420
   -                            115,000               160,000               160,000              1משרד התרבות פסטיבלים ויוזמות1322200990
   -                           (145,000)            (262,000)            (262,000)            1פסטיבלים ויוזמות1822200752
   -                           (33,700)                  -                           1רזרבה1822000960

   -                            135,000               195,500               195,500              הכנסות
   -                           (145,000)            (295,700)            (262,000)            הוצאות
   -                           (10,000)               (100,200)            (66,500)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(31,000)               (31,000)               (31,000)               (31,000)               1עידוד הזהות היהודית-פרוייקטור1822100750

                 20,000              155,000              215,500              215,500הכנסות
        (1,602,026)        (1,689,626)        (1,750,388)        (1,800,448)הוצאות
(1,582,026)        (1,534,626)        (1,534,888)        (1,584,948)        סה"כ תרבות

90   תרבות הפנאי | 90100      פיתוח תרבות יהודית ישראלית בבני שמעון ככלי לחיבור בין תושבים וקהילות במועצה
 | 901010      יצירת מפגשים בין אוכלוסיות שונות עם חיבור למורשת | 9010110   ארגון מפגשי חברותא פעם בחודש
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 239,000               239,000               240,000               240,000              501תאטרון מנויים1322200410
 6,000                    6,000                    6,000                    5,000                   501תאטרון - כרטיסים בודדים1322200419
 37,000                  37,000                  28,000                  27,000                 501 השתתפות  המועצה סדרת תאטרון1322200712
   -                              -                           (800)                        -                           501תאטרון - הסעות1822200718
(210,000)            (210,000)            (189,200)            (200,000)            501תאטרון - הצגות1822200782
(72,000)               (72,000)               (84,000)               (72,000)               501אולם1822200784

 282,000               282,000               274,000               272,000              הכנסות
(282,000)            (282,000)            (274,000)            (272,000)            הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 45,000                  45,000                  45,000                  45,000                 501השתתפות המועצה מנויי תאטרון ילדים1326400710
(45,000)               (45,000)               (45,000)               (45,000)               501מנויים גן-ט' לתיאטרון ב''ש1826400756

 45,000                  45,000                  45,000                  45,000                 הכנסות
(45,000)               (45,000)               (45,000)               (45,000)               הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 29,000                  29,000                  29,000                  29,000                 501תשלום מנויים1322210410
(29,000)               (29,000)               (29,000)               (29,000)               501תשלום לסינפונייטה1822210751

 29,000                  29,000                  29,000                  29,000                 הכנסות
(29,000)               (29,000)               (29,000)               (29,000)               הוצאות

9   תרבות הפנאי | 901   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה 
| 9011     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901110   סדנת תיאטרון למבוגרים

9   תרבות הפנאי | 901   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה 
| 9011     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901120   סדרת תיאטרון לילדים

9   תרבות הפנאי | 901   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה
 | 9011     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901130   סינפונייטה

קרן בני שמעון
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ספ מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 53,000                  53,000                  43,400                  43,400                 501תשלום מנויים1322300691
 21,000                  21,000                  21,000                  21,000                 501השתתפות המועצה בחובבי טבע1322300710
(26,000)               (26,000)               (22,400)               (22,400)               501הסעות1822300713
(22,000)               (22,000)               (22,000)               (22,000)               501עבודות קבלניות-הדרכה1822300750
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 501כניסה לאתרים הוצאות1822300787
(20,000)               (20,000)               (14,000)               (14,000)               501לינה וארוחות1822300788

 74,000                  74,000                  64,400                  64,400                 הכנסות
(74,000)               (74,000)               (64,400)               (64,400)               הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 77,000                  77,000                  59,000                  59,000                 501הכנסות תושבים1322300692
 11,000                  11,000                  15,000                  15,000                 501השתתפות המועצה בטיול מושבים1322300711
(88,000)               (88,000)               (74,000)               (74,000)               501טיול מושבים1822300780

 88,000                  88,000                  74,000                  74,000                 הכנסות
(88,000)               (88,000)               (74,000)               (74,000)               הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 11,000                  11,000                  11,000                  11,000                 501תשלום מנויים1322900410
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 501הסעות1822900710
(8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 501תזמורת בין קיבוצית1822900780

 11,000                  11,000                  11,000                  11,000                 הכנסות
(11,000)               (11,000)               (11,000)               (11,000)               הוצאות

9   תרבות הפנאי | 901   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה 
| 9011     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901150   טיול מושבים

9   תרבות הפנאי | 901   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה 
| 9011     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901170   תזמורת בין קיבוצית

9   תרבות הפנאי | 901   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה
 | 9011     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901140   חובבי טבע
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ספ מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 20,000                  20,000                  20,000                  20,000                 501הכנסות יישובי המועצה בגין ארועי תרבות בתחומם1322900690
(20,000)               (20,000)               (20,000)               (20,000)               501ארועי תרבות ביישובי המועצה1822900781

 20,000                  20,000                  20,000                  20,000                 הכנסות
(20,000)               (20,000)               (20,000)               (20,000)               הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 35,000                  35,000                  40,000                  40,000                 501תשלום אורחים1322500690
 147,000               147,000               123,000               128,000              501השתת.המועצה מועדון זמר1322500710
(1,500)                 (1,500)                 (2,000)                 (2,000)                 501מתנות - תרבות1822500514
(75,000)               (75,000)               (70,000)               (65,000)               501אמנים - עב. קבלניות1822500750
(17,000)               (17,000)               (3,000)                 (17,000)               501דביר - עב. קבלניות1822500755
(32,000)               (32,000)               (32,000)               (32,000)               501הגברה1822500756
(32,000)               (32,000)               (32,000)               (32,000)               501הנחייה - מועדון זמר1822500757
(10,000)               (10,000)               (14,000)               (10,000)               501כיבוד1822500783
(14,500)               (14,500)               (10,000)               (10,000)               501שירונים1822500784

 182,000               182,000               163,000               168,000              הכנסות
(182,000)            (182,000)            (163,000)            (168,000)            הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                            30,000                  64,931                    -                           501מופע קיץ גו אלון1322520691
 132,000               132,000               112,000               172,000              501הכנסות תושבים1322600691
 300,000               226,150               161,150               198,500              501השתת.המועצה מופעים במהלך השנה1322600710
   -                            88,850                  88,850                    -                           501החזר מעודפים שנים קודמות1599400510
   -                           (35,000)               (69,931)                  -                           501מופע קיץ גו אלון1822520752
(17,000)               (17,000)               (17,000)               (17,000)               501פרסום מופעים1822600550
(415,000)            (425,000)            (340,000)            (353,500)            501מופעים במהלך השנה1822600750

 432,000               477,000               426,931               370,500              הכנסות
(432,000)            (477,000)            (426,931)            (370,500)            הוצאות

9   תרבות הפנאי | 902     יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
| 9021     פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח  | 902130   מופעים במהלך השנה

9   תרבות הפנאי | 901   העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט,   היישובים וקהילת המועצה 
| 9011     פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901180   ארועי תרבות ביישובי המועצה

9   תרבות הפנאי | 902     יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת 
| 9021     פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח  | 902110   מועדון הזמר
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ספ מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 316,000               332,450               332,450               332,450              501תמיכת המועצה הפנינג קיץ ויום העצמאות1322520710
(116,000)            (116,000)            (116,000)            (116,000)            501הפנינג1822520750
(200,000)            (216,450)            (216,450)            (216,450)            501יום העצמאות1822520751

 316,000               332,450               332,450               332,450              הכנסות
(316,000)            (332,450)            (332,450)            (332,450)            הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 14,050                  14,050                  14,050                  14,050                 501הכנסות1322510690
 101,424               101,424               84,619                  86,022                 501השתתפות המועצה חבורת זמר פפריקה1322510710
(110,374)            (110,374)            (93,569)               (94,972)               501משכורת - תרבות ח. זמר1822510110
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 501כיבוד1822510511
(3,600)                 (3,600)                 (3,600)                 (3,600)                 501מתנות1822510514

 115,474               115,474               98,669                  100,072              הכנסות
(115,474)            (115,474)            (98,669)               (100,072)            הוצאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 43,000                  43,000                  55,000                  55,000                 501השתתפות פעילות תרבות קב"ש1322000710
(43,000)               (43,000)               (55,000)               (55,000)               501הסעות פעילות תרבות1822000710

 43,000                  43,000                  55,000                  55,000                 הכנסות
(43,000)               (43,000)               (55,000)               (55,000)               הוצאות

         1,637,474         1,698,924         1,593,450         1,541,422הכנסות
        (1,637,474)        (1,698,924)        (1,593,450)        (1,541,422)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ תרבות

9   תרבות הפנאי | 902     יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
 | 9021     פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח  | 902140   הפנינג

9   תרבות הפנאי | 9100   ניהול שוטף | 901010   ניהול שוטף | 9010110   הסעות פעילות תרבות

9   תרבות הפנאי | 903     טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (  להקות מוסיקה ומחול) | 9032     תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903210   פפריקה
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      71,554מס' תלמידים -ינואר- יוני תש"פ 

71,554סה"כ מנה 2020

      27,256השתתפות המועצה- כיסוי גירעון (הערכה)

      98,810סה"כ מתוקצב בפועל לשנת 2020

      81,814מס' תלמידים -ינואר- יוני תשע"ט

      47,702מס' תלמידים - ספטמבר-דצמבר תש"פ

  129,516סה"כ מנה 2019

      61,452כיסוי גירעון -ינואר- יוני תשע"ט

      13,638כיסוי גירעון - ספטמבר-דצמבר תש"פ (הערכה)

75,090    

    48,236-ביצוע סופי קרן בני שמעון 2018 - הצגה בלבד, לא לחישוב

   204,606סה"כ מתוקצב בפועל לשנת 2019

אולפן למחול

 מנה 2020

אולפן למחול

עדכון מנה 2019
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ספ מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(81,814)                             (81,814)(81,814)               (71,554)               81השתתפות בעמותה1825000820
(54,543)                             (54,543)(47,702)                  -                           89השתתפות בעמותה1825000820
(61,452)               (27,256)               81השתת. המועצה כיסוי גירעון אולפנא1825000821
(13,638)                  -                           89השתת. המועצה כיסוי גירעון אולפנא1825000821

(136,356)            (136,356)            (204,606)            (98,810)               סה"כ אולפנה למחול

260   אולפנה למחול | 26010   תמיכה באולפן מחול חצרים | 260110   תמיכה בילדי המועצה,   הלומדים באולפן למחול חצרים | 2601110   תמיכת המועצה
תקציב

קרן בני שמעון

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(190,000)            (190,000)            (214,489)            (192,000)            581משכורת - אולפנא למחול1825000110
(130,000)            (130,000)            (90,000)                  -                           589משכורת - אולפנא למחול1825000110
(30,000)               (30,000)               (26,050)               (34,000)               581עובדים חיצוניים1825000756
(33,006)               (33,006)               (30,000)                  -                           589עובדים חיצוניים1825000756

   -                              -                              -                              -                           הכנסות
(383,006)            (383,006)            (360,539)            (226,000)            הוצאות
(383,006)            (383,006)            (360,539)            (226,000)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (3,300)                 581חשמל1825000430
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                    -                           589חשמל1825000430
(500)                     (500)                     (500)                     (390)                     581טלפון1825000540
(150)                     (150)                     (150)                        -                           589טלפון1825000540

   -                              -                              -                              -                           הכנסות
(6,150)                 (6,150)                 (6,150)                 (3,690)                 הוצאות
(6,150)                 (6,150)                 (6,150)                 (3,690)                 סה"כ

260   אולפנה למחול | 26010   ניהול שוטף | 260110   התנהלות שוטפת | 2601110   כוח אדם

260   אולפנה למחול | 26010   ניהול שוטף | 260110   התנהלות שוטפת | 2601120   הנהלה וכלליות
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 230,000               230,000               195,333               220,000              581הכנסות אולפנא1325000410
 160,000               160,000               100,000                 -                           589הכנסות אולפנא1325000410
 81,814                  81,814                  81,814                  71,554                 581השתת.  המועצה אולפנא למחול1325000710
 54,543                  54,543                  47,702                    -                           589השתת.  המועצה אולפנא למחול1325000710
   -                            61,452                  27,256                 581השתת.  המועצה כיסוי גירעון אולפנא1325000711
 13,638                 589השתת.  המועצה כיסוי גירעון אולפנא1325000711
(1,000)                 (1,000)                 (200)                     (720)                     581ציוד משרדי1825000470
(200)                     (200)                     (200)                     589ציוד משרדי1825000470
(50,000)               (50,000)               (45,000)               (45,000)               581הסעות1825000710
(35,000)               (35,000)               (35,000)                  -                           589הסעות1825000710
(6,000)                 (6,000)                 (4,154)                 (6,000)                 581הוצאות אחרות1825000780
(6,000)                 (6,000)                 (3,490)                    -                           589הוצאות אחרות1825000780
(35,000)               (35,000)               (39,720)               (35,000)               581הוצאות מופע סיום1825000781
(2,000)                 (2,000)                 (4,486)                 (2,400)                 581ציוד1825000930
(2,000)                 (2,000)                 (1,000)                    -                           589ציוד1825000930

 526,356               526,356               499,939               318,810              הכנסות
(137,200)            (137,200)            (133,250)            (89,120)               הוצאות
 389,156               389,156               366,689               229,690              סה"כ

             526,356             526,356             499,939             318,810הכנסות
            (526,356)            (526,356)            (499,939)            (318,810)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ אולפנה למחול

260   אולפנה למחול | 26010   ניהול שוטף | 260110   התנהלות שוטפת | 2602110   פעילויות


