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תכנית עבודה מחוברת תקציב: תרבות ספורט וחוגים
תקציר מנהלים

להלן עיקרי תכנית העבודה של אגף תרבות ספורט וחוגים:
תחילת מימוש תכנית אב לספורט, שנסתיימה באמצע 2017. 	 
הגדרת תכנית אב לתרבות, בשיתוף חברת "חכ"ם" .	 
המשך טיפוח תכנית אירועים רב גונית ואיכותית לאורך השנה.	 
פיתוח תרבות בריאות, בשיתוף האגף לשירותים חברתיים ועוד. 	 
הפקת אירועים לציון 70 שנה למדינת ישראל, ביניהם פרויקט קהילתי 	 

בערב  יתקיים  שלו  השיא  שאירוע  ישראל",  את  "מציירים  היקף  רחב 
בפרויקט  החכ"ל  עם  שת"פ  ה-70,  לחגיגות  במקביל  העצמאות  יום 

"המשחק של המדינה" וסדרת תרבות ישראלית .
הקמת ועדת תרבות מועצתית, לשם הגברת מעורבות הציבור בתחום 	 

התרבות במועצה, בהתבסס על תוצאות התהליך האסטרטגי .
אגף תרבות ספורט וחוגים מקיים פעילויות תרבות וספורט במהלך השנה, 
ופועל  המועצה  מתושבי  רבים  נהנים  ממנו  מגוון,  חוגים  מערך  מפעיל 
כל   . המועצה  לתושבי  המוצעות  הפעילויות  מגוון  את  להעשיר  בהתמדה 

זאת, במקביל לחשיבה מתמדת על צמצום עלויות והתייעלות המערכת.
בין  אושרו,  מרביתם  אשר  הטוטו,  מתקציבי  להקים  מתכננים  אנו  השנה 
ארבעה לחמישה מגרשי שחב"ק )שחק בקהילה( מגרש אתלטיקה במבואות 
הנגב ולשפץ, בעזרת איגום משאבים מהטוטו ומהפיס,  את אולם הספורט 

בקיבוץ חצרים.

בברכה       
יוסי טוביאנה,      

מנהל אגף תרבות ספורט וחוגים      
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מנהל מתקני שנתילפחות 3 בשנהמכרזים משותפים
ספורט

מחלקת אחזקה

מנהל מתקני שנתילפחות 2 ענפיםבעלי מקצוע מיומנים
ספורט

מחלקת אחזקה

מנהל מתקני שנתיכל יוםמעקב ניקיון ובטיחות
ספורט

מורים לחנ"ג

שימוש ראוי במתקני הספורט ושמירה 
שנתיכל יוםעל נהלי הטוטו

מנהל אגף 
ספורט, תרבות 

ופנאי

שנתימשתתפים 3000הפעלת מערך חוגים
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

שנתימהנרשמים 80%מערך הרשמה ותשלום אינטרנטי
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

שנתילפחות בכל יישוב 2חוגים ביישובי הקצה
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

שנתימורים 100גיוס מדריכים ומורים איכותים
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

שנתיפחות מ-10%מדד נשירה נמוך
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

שנתיחסכון שנתי של 20%מערך הסעות יעיל
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

הפעלת קבוצות כ.עף וכדורסל ברמה 
תחרותית

לפחות 250 פעילים 
רשומים באיגודים

שנתי

הרשמת קבוצות במועדונים בית 
ספריים

1לפחות 12 קבוצות

1מגוון גדול אך מוגבלהפעלת חוגי ספורט מגוונים

ספורט תחרותי

מצוינות בשרות לתושב

קידום פעילות ספורט
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

מערך אחזקה בטיחות 
וניקיון במתקני הספורט 

והחוגים

שיפור מערך האחזקה והניקיון 
בשיתוף מחלקת האחזקה ובתי 

הספר במועצה

הפעלת מערך חוגי פנאי וספורט 
ברחבי המועצה, עם דגש על 

מקצועיות מחד ונגישות מאידך.

מצוינות בהפעלת מערך 
החוגים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

אירועיםקידום פעילות ספורטמצוינות בשירות לתושב

קיום אירועי ספורט מרכזיים: 
טורנירים, אליפויות, מרוצים, צעדות 

וכדומה, בסימן חגיגות ה-70 למדינת 
ישראל בשיתוף מחלקות נוספות 

במועצה.

שנתילפחות 3 אירועים בשנה
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

תרבות, חינוך

אירועים
אירוע מרכזי לפתיחת מגרש 

אתלטיקה מבואות הנגב
השתתפות כל בתי הספר 
3במועצה יחד עם ההורים

מנהל אגף 
ספורט, תרבות 

ופנאי
מחלקת תרבות

אירוע נשים וילדות יער להבספורטיבית
השתתפות כל בתי הספר 
2במועצה יחד עם ההורים

מנהל אגף 
ספורט, תרבות 

ופנאי
מחלקת תרבות

לימוד ויישום נושא 
משלחות ספורטאים 

ומחוללים לחו"ל
תכנון נסיעות וביקוריםקשר עם קהילות יהודיות

לפחות 2 משלחות בקיץ 
20184

מנהל אגף 
ספורט, תרבות 

ופנאי

קיום סדנאות בריאות 
הצעה של לפחות 4 סדנאותוטיפול במועצה

חיבור למרכזי טיפול כגון: עצמת 
הרכות, פלדנקרייז וכדומה.

קיום 4 סדנאות 
בהשתתפות לפחות 60 

תושבי מועצה
שנתי

מנהל אגף 
ספורט, תרבות 

ופנאי

ביצוע מפגש עם כל אחד מהעובדים 
אחת לרבעון

פגישה עם כל עובד אחת קביעת לו"ז לשנה מראש
לרבעון

שנתי
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

קיום ישיבת צוות אגפית אחת 
לחודש

שנתיישיבה אחת לחודשקביעת לו"ז לשנה מראש
מנהל אגף 

ספורט, תרבות 
ופנאי

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

חיבור עובדי המחלקה 
מנהלת תרבותשנתיביצוע בפועלשיבוץ פעילות הפגה ביישוביםעבודה משותפת בשעת חירוםעם החינוך

מצוינות בשירות לתושב
קיום שיחות אגפיות 

ואישיות עם כל עובדי 
האגף

מצוינות בשירות לתושב

קידום פעילות ספורט
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
            )102,000(            )197,000(            )173,000(            )180,000(1השתתפות המועצה באליפויות וטורנירים1829380820

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
            )640,000(            )665,800(            )689,806(            )523,806(1השתתפות המועצה בחוגי ספורט ילדים1829350820

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
              )24,000(              )24,000(              )25,000(              )25,000(1חשמל1829310430
                )2,500(                )2,500(                )2,500(                )2,500(1טלפון אולם ספורט1829310540
              )12,900(              )16,900(              )20,000(              )16,000(1חומרים1829310720
            )200,000(                     -1אחזקת מתקנים1829310742
            )200,000(            )200,000(            )217,000(            )180,000(1אחזקת מתקנים1829310742
              )30,000(              )30,000(              )30,000(              )25,000(1עבודות קבלניות אחזקת אולם1829310750
              )80,000(            )112,700(            )139,700(            )100,000(1ציוד אחזקת מתקנים1829310930

            )549,400(            )386,100(            )434,200(            )348,500(סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
            )708,700(            )708,700(            )702,132(            )660,132(1השתתפות המועצה בחוגי ספורט מבוגרים1829320820
                     -              )45,000(              )45,000(              )40,000(1ביטוח ספורטאים1829340440
              )80,000(              )80,000(              )80,000(              )80,000(1השתתפות המועצה בקבוצת כדורסל משותפת1829340821
              )25,000(              )55,000(              )55,000(              )55,000(1מלגות ספורטאים מצטיינים1829340850

            )813,700(            )888,700(            )882,132(            )835,132(סה"כ

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

ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות | 1001120  אליפויות וטורנירים: 

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 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

                )1,600(                )1,600(                )1,718(                )1,718(1ביטוח גרור מס' 18293004402144
            )505,500(            )249,553(            )250,813(            )531,386(1השתתפות בקב"ש שכ"ע מינהל ספורט1829330820
            )511,100(            )538,300(            )537,505(            )544,530(1שכ"ע מחלקת ספורט1829340110
              )50,800(              )50,800(              )47,497(3254רכב1829340530
              )49,312(9842938רכב1829340530
              )19,300(              )19,300(              )16,992(3531רכב1829340530
                )6,200(                )6,200(                )5,356(3532רכב1829340530
                )9,900(                )9,900(                )7,541(3533רכב1829340530
              )32,879(4535230רכב1829340530
                )1,300(                )1,300(                )3,085(                )1,291(1פלאפון1829340541

         )1,105,700(            )876,953(            )870,508(         )1,161,116(סה"כ

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001620 הנהלה וכלליות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

                )1,600(                )1,600(                )1,670(                )2,400(1מתנות1829340514
                )6,000(                )3,000(                )6,295(                )6,600(1השתלמויות1829340521
                )1,600(                )1,600(                )1,600(                )1,600(1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1829340524

                )9,200(                )6,200(                )9,565(              )10,600(סה"כ

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001630 הכנסות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

             120,000             120,000             155,865             1120,000הכנסות מש המדע תרבות1329390990

              120,000              120,000              155,865              120,000הכנסות

         )3,220,000(         )3,020,753(         )3,059,211(         )3,059,154(הוצאות

כ חוגים וספורט          (3,100,000)         (2,900,753)         (2,903,346)         (2,939,154)סה"
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קרן בני שמעון
ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות  10 חוגים וספורט | 1001 מפעלי הספורט | 10011 מפעלי הספורט  | 100112  אליפויות וטורנירים: 

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 102,000               197,000               173,000               180,000              501השתתפות המועצה באירועי ספורט1329380710
)10,000(              )10,000(              )6,000(                )7,000(                501כיבוד לקבוצות1829380515
)12,000(              )12,000(              )12,000(              )10,000(              501ציוד1829380740
)30,000(              )125,000(            )115,000(            )115,000(            501אליפויות,טורנירים1829380780
)50,000(              )50,000(              )40,000(              )48,000(              501עיר בריאה1829380782

 102,000               197,000               173,000               180,000              הכנסות
)102,000(            )197,000(            )173,000(            )180,000(            הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 2,050,000            2,200,000            2,030,000            2,300,000           501גבייה ממשתתפי חוגים1329350411
 640,000               665,800               689,806               523,806              501השתתפות המועצה חוגי ספורט )ילדים ונוער(1329350710
)902,000(            )1,022,000(         )1,022,000(         )1,022,000(         501משכורת-חוגי נוער1829350110
)8,000(                )8,800(                )7,806(                )7,806(                501מתנות1829350514
)350,000(            )280,000(            )180,000(            )280,000(            501נסיעות קבועות1829350710
)130,000(            )130,000(            )130,000(            )134,000(            501כלים ומכשירים1829350741
)1,300,000(         )1,395,000(         )1,350,000(         )1,350,000(         501עבודות קבלניות1829350750
   -                       )30,000(              )30,000(              )30,000(              501ציוד ספורט1829350930

 2,690,000            2,865,800            2,719,806            2,823,806           הכנסות
)2,690,000(         )2,865,800(         )2,719,806(         )2,823,806(         הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

10 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 10012 הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לילדים ונוער  
| 100122 שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 920,000               920,000               880,000               1,000,000           501גבייה ממשתתפי חוגים1329320411
 708,700               708,700               702,132               660,132              501השתתפות מועצה בחוגי ספורט1329320710
 80,000                 80,000                 80,000                 80,000                501השתתפות המועצה בקבוצת כדורסל משותפת1329340711
)1,001,000(         )1,001,000(         )943,000(            )966,000(            501משכורת-חוגי מבוגרים1829320110
)2,700(                )2,700(                )4,132(                )4,132(                501מתנות1829320514
)60,000(              )60,000(              )80,000(              )85,000(              501ציוד1829320741
)500,000(            )500,000(            )500,000(            )550,000(            501עבודות קבלניות1829320750
)50,000(              )50,000(              )50,000(              )50,000(              501שימוש בתוכנות1829320751
)15,000(              )15,000(              )5,000(                )5,000(                501רישום ביטוח1829320781
)80,000(              )80,000(              )80,000(              )80,000(              501קבוצת כדורסל משותפת הפועל באר שבע1829340750

 1,708,700            1,708,700            1,662,132            1,740,132           הכנסות
)1,708,700(         )1,708,700(         )1,662,132(         )1,740,132(         הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

10 חוגים וספורט | 1001 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 10016 ניהול שוטף | 100161 מינהל ספורט וחוגים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 505,500               249,553               250,813               531,386              501השתתפות המועצה בשכ''ע1329330710
   -                        255,947               255,947                 -                       501החזר מעודפים שנים קודמות1599200510
)444,700(            )444,700(            )463,824(            )484,286(            501שכ''ע מינהל ספורט1829330110
)2,700(                )2,700(                )2,370(                )3,200(                501מתנות1829330514
   -                          -                       )588(                   )588(                   501טלפון נייד מנהל הספורט1829330541
)58,100(              )58,100(              )39,978(              )43,312(              501רכב מור אפרים 31-436-69 הוחלף 6.11 182933053098-480-38

 505,500               505,500               506,760               531,386              הכנסות
)505,500(            )505,500(            )506,760(            )531,386(            הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

           5,006,200           5,277,000           5,061,699           5,275,325הכנסות

         )5,006,200(         )5,277,000(         )5,061,699(         )5,275,325(הוצאות
כ ספורט וחוגים                      -                     -                     -                     -סה"

10 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 10015 הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לבוגרים  
| 100152 שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מנהלת תרבותשנתילפחות 450 מנוייםסדרת תיאטרון למבוגרים

מנהלת תרבותשנתילפחות 400 מנוייםסדרת תיאטרון לילדים

מנהלת תרבותשנתילפחות 30 איש בסדרהסדרת מוזיקה

לפחות 6 טיולים בשנה כ-חובבי טבע
50 משתתפים

מנהלת תרבותשנתי

טיול אחד בשנה כ-90 טיול מושבים
משתתפים

מנהלת תרבות4

מנהלת תרבות15002 משתתפיםאירוע יום העצמאות

מנהלת תרבות15003 משתתפיםאירוע בימות פייס

מנהלת תרבות4002 משתתפיםמופע מתוצרת מקומית )פפריקה(

מנהלת תרבות20003 משתתפיםהפנינג מועצתי

מנהלת תרבותשנתי300 משתתפיםמועדון הזמר האזורי

מנהלת תרבות32 אירועיםאירועי שבוע הספר

מנהלת תרבות24 אוטובוסיםסיור סליחות

מחלקת תרבות מנהלת תרבותשנתילפחות 2 אירועיםאירועים בעלי תוכן מסורת יהודית
תורנית

מחלקת תרבות מנהלת תרבותשנתי5 מפגשים בשנהמפגשי מעגלי נשים
תורנית

שילוב חבורת הזמר מופע שנתי של תרבות מקומית
ולהקת המחול

מנהלת תרבות2

מנהלת תרבותשנתילפחות 2 אירועיםשילוב הרכבי הנוער באירועי המועצה

מנהלת תרבותשנתי6 אירועים לפחותקיום אירועי תרבות בתוך היישובים

מנהלת תרבותשנתילפחות 8 אירועיםסדרת שלישי על הדשא

טיפוח תרבות בריאות 
וסביבה

אחראית תחום מנהלת תרבותשנתי5 הרצאותמגוון הרצאות בנושא בריאותמגוון הרצאות בנושא בריאות
בריאות

טיפוח גופי תרבות 
מקצועיים במועצה

פיתוח סל שירותים במגוון תחומי 
תרבות

העשרת תרבות הפנאי 
של תושבי המועצה מצוינות בשירות לתושב

הפקת אירועים המוניים כלל 
מועצתיים

יצירת מסגרות למפגש 
בלתי פורמלי בין 

תושבים

אירועי תרבות יהודית
פיתוח וחיזוק הקהילה 

האזורית

תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובן 
באירועי המועצה

מגוון אירועי תרבות "קטנים" 
במהלך השנה

יצירת חיי תרבות 
תוססים ומגוונים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

סדרת "תרבות ישראלית" במגוון מגוון אירועים לציון שנת ה70
תחומים

מנהלת תרבותשנתי8 מפגשים
חינוך, תרבות 

תורנית, עמותת 
ותיקי בני שמעון

מציירים את ישראל" מנהלת תרבות1,2כ500 שותפים ביצירהפרויקט תרבות ואמנות בקהילהפרויקט  "
חינוך, תרבות 

תורנית, עמותת 
ותיקי בני שמעון

הגדרת תכנית אב 
לתרבות במועצה

מיפוי צרכים והגדרת תכנית אב 
למחלקת התרבות

מיפוי צרכים והגדרת תכנית אב 
למחלקת התרבות

מנהלת תרבות2תכנית כתובה

מנהלת תרבותשנתילפחות 10 נציגי יישובים

מנהלת תרבותשנתי6 מפגשים בשנה

פיתוח ושימור הידע המקצועי 
במחלקה

כתיבת תיק נהלים להפקת אירוע 
המוני

מנהלת תרבות2תיק כתוב

השתתפות בהשתלמויות התמקצעות מנהלת המחלקה
התמקצועוית רלוונטיות

לפחות 2 השתלמויות 
מקצועייות בשנה

מנהלת תרבותשנתי

מצוינות בשירות לתושב
ניהול פעילות הפגה 

מנהלת תרבותביצוע פעילותשיבוץ פעילות הפגה ביישוביםניהול פעילות הפגה בזמן חרוםבזמן חרום

מצוינות בשירות לתושב

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

ציון חגיגות 70 שנה 
למדינת ישראל

הגברת מעורבות הציבור 
בתחום התרבות 

המועצתית

שיתוף ציבור בבניית תכנית העבודה 
הקמת וועדת תרבות מועצתיתשל המחלקה

פיתוח ושימור הידע 
המקצועי במחלקה
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
              )46,300(              )56,400(              )56,000(              )56,000(1השתתפות בתיאטרון1822200820

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
              )45,500(                )4,841(                )4,341(              )45,000(1השתתפות בתאטרון ילדים1826400820

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
                )4,400(                )4,000(                )3,853(                )3,853(1השתתפות בסינפונייטה1822210820
                )2,200(                )2,200(                )3,000(                )3,000(1השתתפות בתזמורת בין קבוצית1822900820

                )6,600(                )6,200(                )6,853(                )6,853(סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
              )20,800(              )20,800(              )20,676(              )28,000(1השתתפות בחובבי טבע1822300820

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
              )11,400(              )11,400(                )7,460(                )7,460(1השתתפות בטיול מושבים1822300821

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
            )149,400(            )149,400(            )144,625(            )157,625(1השתתפות במועדון זמר1822500820

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

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

היישובים וקהילת המועצה  90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
| 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  | 901130 סדרות מוסיקה

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
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ספ מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

              )17,100(              )17,100(              )17,100(              )16,972(1הוצאות תרבות ביחדיו1822410752
            )337,000(            )324,800(            )244,312(            )342,000(1השתתפות במופעים במהלך השנה1822600820

            )354,100(            )341,900(            )261,412(            )358,972(סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
הפנינג ויום העצמאות1822000821             )252,700(            )284,300(            )289,300(            )290,000(1השתתפות בקרן בני שמעון -

90 תרבות הפנאי | 9030 טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה )להקות מוסיקה ומחול( | 90320 תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903210 פפריקה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

              )98,600(            )110,100(              )87,559(              )87,559(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 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

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

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
                )7,300(                )7,300(                     -                     -1השתתפות בנאמני תרבות1822800820

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
                )5,000(                )5,000(                )5,000(                )5,000(1הפקת טקס מילגות1822300751
              )25,000(              )25,000(              )25,000(              )25,000(1מילגות יוצרים1822300850

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

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

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

90 תרבות הפנאי | 9050 חיזוק הפעילות התרבותית ביישובי המועצה ומתן כלים להתמקצעות פעילי התרבות 
| 90510 הקמת פורום פעילי תרבות ורכזי תרבות מועצתי | 905110 הפקת 6 מפגשים בשנה של פורום פעילי תרבות – העשרה, קבוצת עמיתים
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90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909110 כח אדם ושכר
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

            )321,400(            )321,400(            )321,326(            )321,563(1שכ"ע מחלקת תרבות1822000110
              )22,900(              )22,900(              )17,988(3901החזקת מכוניות וביטוח1822000530
                )4,100(                )4,100(                )4,037(3902החזקת מכוניות וביטוח1822000530
              )10,000(              )10,000(              )19,071(3903החזקת מכוניות וביטוח1822000530
                     -              )32,037(3127752החזקת מכוניות וביטוח1822000530
                )1,400(                )1,400(                )1,191(                )1,191(1פלאפון1822000541

            )359,800(            )359,800(            )363,613(            )354,791(סה"כ

90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909120 הנהלה וכלליות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

                )1,600(                )1,600(                )1,600(                )1,600(1מתנות1822000514
                )1,400(                )1,400(                )1,650(                )1,650(1השתלמויות1822000521
ח איגוד מנהלי תרבות1822000523                    )700(                   )700(                   )700(                   )700(1דמ"
                )1,600(                )1,600(                )1,548(                )1,600(1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1822000524
                )2,925(                )5,850(1סיוע בהגשת קולות קוראים1822000759

                )5,300(                )5,300(                )8,423(              )11,400(סה"כ

90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909130 שונות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

               75,500               175,500משרד התרבות1322100920
              )95,000(              )95,000(1פרויקטים 70 שנה למדינה1822100752

                     -                     -              )19,500(              )19,500(סה"כ
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                 1,000                 1,000                    180                     -1הכנסות "חברותא"1322100691
פרוייקטור1822100750               )31,000(              )31,000(              )31,000(              )31,000(1עידוד הזהות היהודית-

 1,000                   1,000                   180                        -                       הכנסות
)31,000(              )31,000(              )31,000(              )31,000(              הוצאות
)30,000(              )30,000(              )30,820(              )31,000(              סה"כ

90 תרבות הפנאי | 90120 פהכנת תכנית אב לתרבות | 901210 יסקר איתור צרכים בקרב תושבי המועצה | 9012110 בחירת גורם מקצועי חיצוני
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

              )20,000(              )20,000(              )20,000(              )10,000(1סקר איתור צרכים1822100751

                  1,000                  1,000                75,680                75,500הכנסות
         )1,478,800(         )1,478,741(         )1,390,762(         )1,534,160(הוצאות
         (1,477,800)         (1,477,741)         (1,390,582)         (1,534,160)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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קרן בני שמעון

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 240,000               248,000               243,000               239,000              501תאטרון מנויים1322200410
 14,000                 6,000                   6,000                   6,000                  501תאטרון-כרטיסים בודדי1322200419
 46,300                 56,400                 56,000                 56,000                501 השתתפות  המועצה סדרת תאטרון1322200712
)400(                   )400(                      -                          -                       501מתנות תיאטרון מבוגרים1822200514
)30,000(              )20,000(              )20,000(              )20,000(              501תאטרון -הסעות1822200718
)203,900(            )224,000(            )219,000(            )215,000(            501תאטרון-הצגות1822200782
)66,000(              )66,000(              )66,000(              )66,000(              501אולם1822200784

 300,300               310,400               305,000               301,000              הכנסות
)300,300(            )310,400(            )305,000(            )301,000(            הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 45,500                 4,841                   4,341                   45,000                501השתתפות המועצה מנויי תאטרון ילדים1326400710
   -                        40,659                 40,659                   -                       501החזר עודפים משנים קודמות1599200511
)500(                   )500(                      -                          -                       501הסעות1826400710
)45,000(              )45,000(              )45,000(              )45,000(              501מנויים גן-ט' לתיאטרון ב''ש1826400756

 45,500                 45,500                 45,000                 45,000                הכנסות
)45,500(              )45,500(              )45,000(              )45,000(              הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

היישובים וקהילת המועצה  9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 90111 סדנת תיאטרון למבוגרים

היישובים וקהילת המועצה  9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 90112 סדרת תיאטרון לילדים
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 4,400                   4,000                   3,853                   3,853                  501השתתפות המועצה בסנפוניטה1322200710
 47,000                 47,000                 29,000                 29,000                501תשלום מנויים1322210410
)1,000(                )3,000(                )3,000(                )3,000(                501הסעות1822210710
)50,400(              )48,000(              )29,853(              )29,853(              501תשלום לסימפונייטה1822210751

 51,400                 51,000                 32,853                 32,853                הכנסות
)51,400(              )51,000(              )32,853(              )32,853(              הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 55,000                 53,700                 53,700                 53,000                501תשלום מנויים1322300691
 20,800                 20,800                 20,676                 28,000                501השתתפות המועצה בחובבי טבע1322300710
)26,000(              )26,000(              )24,376(              )26,000(              501הסעות1822300713
)25,300(              )20,000(              )21,500(              )22,000(              501עבודות קבלניות-הדרכה1822300750
)9,000(                )13,000(              )13,000(              )13,000(              501כניסה לאתרים הוצאות1822300787
)15,500(              )15,500(              )15,500(              )20,000(              501לינה וארוחות1822300788

 75,800                 74,500                 74,376                 81,000                הכנסות
)75,800(              )74,500(              )74,376(              )81,000(              הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 90113 סינפונייטה

9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 90114 חובבי טבע
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מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 79,200                 79,200                 76,950                 76,950                501הכנסות תושבים1322300692
 11,400                 11,400                 7,460                   7,460                  501השתתפות המועצה בטיול מושבים1322300711
)90,600(              )90,600(              )84,410(              )84,410(              501טיול מושבים1822300780

 90,600                 90,600                 84,410                 84,410                הכנסות
)90,600(              )90,600(              )84,410(              )84,410(              הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 18,000                 18,000                 13,000                 13,000                501תשלום מנויים1322900410
 2,200                   2,200                   3,000                   3,000                  501השתתפות המועצה תזמורת בין קיבוצית1322900710
)2,000(                )2,000(                )4,000(                )4,000(                501הסעות1822900710
)18,200(              )18,200(              )12,000(              )12,000(              501תזמורת בין קיבוצית1822900780

 20,200                 20,200                 16,000                 16,000                הכנסות
)20,200(              )20,200(              )16,000(              )16,000(              הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 37,000                 37,000                 34,000                 34,000                501תשלום אורחים1322500690
 149,400               149,400               144,625               157,625              501השתתפות מועצה במ.זמר1322500710
)1,300(                )1,300(                )525(                   )525(                   501מתנות-תרבות1822500514
)10,000(              )7,000(                )7,000(                )7,000(                501הסעות1822500719
)50,000(              )70,800(              )63,800(              )70,800(              501אמנים-עב.קבלניות1822500750
)17,000(              )17,000(              )17,000(              )20,000(              501דביר-עב.קבלניות1822500755

היישובים וקהילת המועצה  9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 90115 טיול מושבים

היישובים וקהילת המועצה  9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 90117 תזמורת בין קיבוצית

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  | 90211 מועדון הזמר
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ספ מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

)32,000(              )32,000(              )32,000(              )35,000(              501הגברה1822500756
)46,800(              )35,000(              )35,000(              )35,000(              501הנחייה- מועדון זמר1822500757
)12,500(              )6,500(                )6,500(                )6,500(                501כיבוד1822500783
)16,800(              )16,800(              )16,800(              )16,800(              501שירונים1822500784

 186,400               186,400               178,625               191,625              הכנסות
)186,400(            )186,400(            )178,625(            )191,625(            הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 40,000                 80,000                 116,691               100,000              501הכנסות תושבים1322600691
 337,000               324,800               244,312               342,000              501השתתפות המועצה במופעים במהלך השנה1322600710
)12,000(              )17,000(              )17,000(              )17,000(              501פרסום מופעים1822600550
)10,000(              )10,000(              )10,000(              )10,000(              501הסעות1822600710
)355,000(            )377,800(            )334,003(            )415,000(            501מופעים במהלך השנה1822600750

 377,000               404,800               361,003               442,000              הכנסות
)377,000(            )404,800(            )361,003(            )442,000(            הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 252,700               284,300               289,300               290,000              501תמיכת המועצה הפנינג קיץ ויום העצמאות1322520710
)115,000(            )115,000(            )120,000(            )120,000(            501הפנינג1822520750
)137,700(            )169,300(            )169,300(            )170,000(            501יום העצמאות1822520751

 252,700               284,300               289,300               290,000              הכנסות
)252,700(            )284,300(            )289,300(            )290,000(            הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

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  | 90213 מופעים במהלך השנה

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  | 90214 הפנינג

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  | 90211 מועדון הזמר )המשך(
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9 תרבות הפנאי | 903 טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה )להקות מוסיקה ומחול( | 9032 תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 90321 פפריקה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 28,000                 13,500                 14,050                 14,050                501הכנסות1322510690
   -                        4,750                   1,760                     -                       501הכנסות עבור מיל''ה1322510691
 98,600                 110,100               87,559                 89,803                501תמיכת המועצה חבורת זמר פפריקה1322510710
)17,000(              )14,000(              )14,000(              )14,000(              501הסעות1822500714
)98,600(              )98,600(              )93,444(              )86,728(              501משכורת-תרבות ח.זמר1822510110
)1,500(                )1,500(                )1,000(                )1,500(                501כיבוד1822510511
)4,100(                )4,100(                )1,625(                )1,625(                501מתנות1822510514
)5,400(                )5,400(                   -                          -                       501הוצאות אחרות1822510780
   -                       )4,750(                 6,700                     -                       501מיל''ה1822510782

 126,600               128,350               110,069               103,853              הכנסות
)126,600(            )128,350(            )110,069(            )103,853(            הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 7,300                   7,300                     -                          -                       501השתתפות המועצה נאמני תרבות1322800710
)800(                   )800(                      -                          -                       501כיבוד ואירוח1822800515
)500(                   )500(                      -                          -                       501פרסום1822800550
)6,000(                )6,000(                   -                          -                       501נאמני תרבות1822800750

 7,300                   7,300                     -                          -                       הכנסות
)7,300(                )7,300(                   -                          -                       הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

          1,533,800          1,603,350          1,496,636          1,587,741הכנסות
         )1,533,800(         )1,603,350(         )1,496,636(         )1,587,741(הוצאות

                     -                     -                     -                     -סה"כ תרבות

9 תרבות הפנאי | 905 חיזוק הפעילות התרבותית ביישובי המועצה ומתן כלים להתמקצעות פעילי התרבות 
| 9051 הקמת פורום פעילי תרבות ורכזי תרבות מועצתי | 90511 הפקת 6 מפגשים בשנה של פורום פעילי תרבות – העשרה, קבוצת עמיתים



| בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר |
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              )62,811(              )68,400(81השתתפות בעמותה1825000820
              )45,600(              )45,600(89השתתפות בעמותה1825000820

            )108,411(            )114,000(סה"כ

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