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תכנית עבודה מחוברת תקציב: תרבות ספורט וחוגים
תקציר מנהלים
וספורט  פנאי  תרבות,  פעילויות  לקיום  אחראי  וחוגים  ספורט  תרבות  אגף 
מתושבי  רבים  נהנים  ממנו  מגוון,  חוגים  מערך  להפעלת  השנה,  במהלך 
המועצה. האגף פועל בהתמדה להעשרת מגוון הפעילויות המוצעות לתושבי 
המועצה . כל זאת, במקביל לחשיבה מתמדת על צמצום עלויות והתייעלות 

המערכת.
להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2019:

המשך מימוש תכנית אב לספורט	 
יישום הגדרת תכנית אב לתרבות	 
המשך טיפוח תכנית אירועים רב גונית ואיכותית לאורך השנה, בדגש על 	 

מתן במה ליצירה מקומית
המשך בניית מגרשי שחב"ק ביישובים	 
הציבור בתחום 	  מעורבות  הגברת  לשם  מועצתית,  ועדת תרבות  הקמת 

התרבות במועצה
תכנון ושיפוץ "הבית הירוק" במבואות הנגב לטובת מרכז מחול ומוסיקה	 

בברכה       
יוסי טוביאנה,      

מנהל אגף תרבות ספורט וחוגים      
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שנתילפחות 3 בשנהמכרזים משותפים
אחראי 
מתקנים

מחלקת אחזקה

שנתילפחות 2 ענפיםבעלי מקצוע מיומנים
אחראי 
מתקנים

מחלקת אחזקה

שנתיכל יוםמעקב ניקיון ובטיחות
אחראי 
מתקנים

מורים לחנ"ג

שימוש ראוי במתקני הספורט ושמירה 
על נהלי הטוטו

שנתיכל יום
אחראי 
מתקנים

מאמנים, מורים

שיפור מתקני ספורט
ביצוע סדר במערך ההקמה של מתקני 

הספורט
5 מגרשים חדשים ו/או 

שיפוץ
שנתי

אחראי 
מתקנים

יישובי המועצה/ 
טוטו/ פיס

שנתי3000 משתתפיםהפעלת מערך חוגים

שנתי80% מהנרשמיםמערך הרשמה ותשלום אינטרנטי

שנתי2 לפחות בכל יישובחוגים ביישובי הקצה

שנתי100 מוריםגיוס מדריכים ומורים איכותים

שנתיפחות מ-10%מדד נשירה נמוך

שנתיחסכון שנתי של 10%מערך הסעות יעיל

הפעלת קבוצות כ.עף וכדורסל ברמה 
תחרותית

לפחות 250 פעילים 
רשומים באיגודים

שנתי

1לפחות 12 קבוצותהרשמת קבוצות במועדונים בית ספריים

קידום פעילות ספורט 
ביישובים

הפעלת חוגי ספורט מגוונים
מגוון מקצועות תוך 

עמידה בתקציב
רכזת חוגים1

אירועים
קיום אירועי ספורט מרכזיים: טורנירים, 

צעדות וכדומה,  אליפויות, מרוצים, 
בשיתוף מחלקות נוספות במועצה

שנתילפחות 5 אירועים בשנה
מנהל אגף 

ספורט, 
תרבות ופנאי

רכזת חוגים, תרבות

אירוע נשים וילדות יער להבספורטיבית
השתתפות כל בתי 

הספר במועצה יחד עם 
ההורים

2
מנהל אגף 

ספורט, 
תרבות ופנאי

מחלקת תרבות

מצוינות בשרות 
לתושב

טיפוח תשתיות 
ציבוריות

קידום ספורט תחרותי

קידום תחום הספורט

מנהל אגף 
ספורט, 

תרבות ופנאי

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

מנהל אגף 
ספורט, 

תרבות ופנאי

מנהל אגף 
ספורט, 

תרבות ופנאי
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טיפוח והתמקצעות 
הרכבים מקומיים

מתן במה להרכבי המועצה
סיום מחול מדברי - מופע  ערב הצדעה - 
מופע הקונסרבטריון של  האולפן למחול- 

ואדים

השתתפות 90% 
מהמשתתפים, אירוע 

תרבותי מכובד
3

מנהל אגף 
ספורט, 

תרבות ופנאי

לימודי מוזיקה 
והרכבים מוזיקאלים

המשך הפעלת ההרכבים 
ולימודי המוזיקה

שכירת מורים ומנהלי הרכבים
1 חוג מוזיקה בכל 

יישוב, לפחות שמונה 
הרכבי מוזיקה

1
מנהל אגף 

ספורט, 
תרבות ופנאי

רכזת חוגים, מנהל 
הרכבים, בתי 
הספר במועצה

טיפוח תשתיות 
ציבוריות

הקמת מערך מקצועי 
לאחזקת מגרשי שחב"ק

רכישת ציוד והתמקצעות
טיפול בכל מגרשי 
ק ביישובי  השחב"

המועצה
3

אחראי 
מתקנים

בתי ספר ויישובי 
המועצה

טיפוח תשתיות 
ציבוריות

תכנון ושיפוץ בית ירוק 
במבואות הנגב לטובת מרכז 

מחול ומוסיקה
תכנון שיפוץ וביצוע עבודות

מבנה מוכן לפעולה עד 
תחילת שנת תש"פ

2
אחראי 
מתקנים

בית ספר מבואות 
הנגב

שילוב רכזת חוגים 
חדשה בעבודה

הפעלת מערך חוגי פנאי 
וספורט ברחבי המועצה, עם 

דגש על מקצועיות מחד 
ונגישות מאידך

הטמעת אופי העבודה ותודעת שירות 
גבוהה

הסתגלות ולמידה 
מהירה

1
מנהל אגף 

ספורט, 
תרבות ופנאי

עובדי האגף

אירועיםקידום תחום ספורט
אירוע מרכזי לפתיחת מגרשי הספורט 

בקיבוץ להב
השתתפות תושבי 

המקום ואורחים
קיבוץ להב3

לימוד ויישום נושא 
משלחות לחו"ל

תכנון נסיעות וביקוריםקשר עם קהילות יהודיות
לפחות 2 משלחות 

בקיץ 2019
3

העצמת והתמקצעות 
מערך החוגים

אירועי סיום מערך החוגים
הפקת אירועי סיום אשר יביאו לידי ביטוי 

את הישגי המשתתפים
רכזת חוגים3אירוע סיום

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
שנתי

מחלקות תרבות 
ובריאות

מצוינות בשירות 
לתושב

מנהל אגף 
ספורט, 

תרבות ופנאי

מנהל אגף 
ספורט, 

תרבות ופנאי

מצוינות בשירות 
לתושב
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ביצוע מפגש עם כל אחד 
מהעובדים אחת לרבעון

קביעת לו"ז לשנה מראש
פגישה עם כל עובד 

אחת 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 
עם החינוך

עבודה משותפת בשעת 
חירום

שנתיביצוע בפועלשיבוץ פעילות הפגה ביישובים
מנהל אגף 

ספורט, 
תרבות ופנאי

מצוינות בשירות 
לתושב

קיום שיחות אגפיות 
ואישיות עם כל עובדי 

האגף
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מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                (180,000)                (297,000)                (285,000)1השתתפות המועצה באליפויות וטורנירים1829380820

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                (523,806)                (427,967)                (412,000)1השתתפות המועצה בחוגי ספורט ילדים1829350820

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                  (25,000)                  (27,000)                  (27,000)1חשמל1829310430
                    (2,500)                    (4,500)                    (4,500)1טלפון אולם ספורט1829310540
                  (16,000)                  (17,000)                  (17,000)1חומרים1829310720
                (180,000)                (365,950)                (180,000)1אחזקת מתקנים1829310742
                  (25,000)                  (30,000)                  (30,000)1עבודות קבלניות אחזקת אולם1829310750
   -                                                (5,616)                  (10,000)1הוצאות שונות1829310780
                (100,000)                (107,600)                (100,000)1ציוד אחזקת מתקנים1829310930

                (348,500)                (557,666)                (368,500)סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                (660,132)                (489,435)                (635,200)1השתתפות המועצה בחוגי ספורט מבוגרים1829320820
                  (40,000)                  (40,000)                  (40,000)1ביטוח ספורטאים1829340440
                  (80,000)                  (80,000)                  (80,000)1השתתפות המועצה בקבוצת כדורסל משותפת1829340821
                  (55,000)                  (55,000)                  (55,000)1מלגות ספורטאים מצטיינים1829340850

                (835,132)                (664,435)                (810,200)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 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                    (1,718)   -                               -                            1ביטוח גרור מס' 18293004402144
                (531,386)   -                            (550,522)                1השתתפות בקב"ש שכ"ע מינהל ספורט1829330820
                (544,530)(544,530)                (544,529)                1שכ"ע מחלקת ספורט1829340110
                  (32,879)(33,050)                  (34,703)                  4535230רכב1829340530
                  (49,312)(43,824)                  (44,700)                  9842938רכב1829340530
                    (1,291)(4,345)                    (1,152)                    1פלאפון1829340541

             (1,161,116)                (625,749)             (1,175,606)סה"כ

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001620 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                    (2,400)                    (1,720)                    (1,720)1מתנות1829340514
                    (6,600)                    (6,600)                    (6,600)1השתלמויות1829340521
לקידום מקצועי וחברתי1829340524                     (1,600)                    (1,649)                    (1,649)1דמ"ח ע.

                  (10,600)                    (9,969)                    (9,969)סה"כ

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001630 הכנסות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                 120,000                 153,635                 1120,000הכנסות מש המדע תרבות1329390990

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001640 שונות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ר מגרשי דשא סינטטי לקהילה1829300910    -                                            (450,000)   -                            1העברה לתב"
   -                                              (60,000)   -                            1העברה לתבר ספורט1829300911

   -                                            (510,000)   -                            סה"כ

                  120,000                  153,635                  120,000הכנסות

             (3,059,154)             (3,092,786)             (3,061,275)הוצאות

כ חוגים וספורט              (2,939,154)             (2,939,151)             (2,941,275)סה"
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קרן בני שמעון
ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות  10 חוגים וספורט | 1001 מפעלי הספורט | 10011 מפעלי הספורט  | 1001120 אליפויות וטורנירים: 

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 180,000                   297,000                   285,000                  501השתתפות המועצה באירועי ספורט1329380710
   -                            (66,520)                  (30,000)                  501נסיעה לחו"ל -להקת מחול מדברי1829380513
   -                             44,520                       -                            501 הכנסה משלחות לחו"ל1329380690
(7,000)                    (7,000)                    (7,000)                    501כיבוד לקבוצות1829380515
(10,000)                     -                               -                            501ציוד1829380740
(115,000)                (220,000)                (200,000)                501אליפויות,טורנירים1829380780
(48,000)                  (48,000)                  (48,000)                  501עיר בריאה1829380782

 180,000                   341,520                   285,000                  הכנסות
(180,000)                (341,520)                (285,000)                הוצאות
   -                               -                               -                            סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 2,300,000                2,400,000                2,100,000               501גבייה ממשתתפי חוגים1329350411
 523,806                   427,967                   412,000                  501השתתפות המועצה חוגי ספורט (ילדים ונוער)1329350710
(1,022,000)             (1,108,000)             (1,104,000)             501משכורת-חוגי נוער1829350110
(7,806)                    (7,790)                    (8,000)                    501מתנות1829350514
(280,000)                (300,000)                (280,000)                501נסיעות קבועות1829350710
(134,000)                (120,000)                (130,000)                501כלים ומכשירים1829350741
(1,350,000)             (1,350,000)             (1,350,000)             501עבודות קבלניות1829350750
(30,000)                  (2,500)                    (40,000)                  501ציוד ספורט1829350930

 2,823,806                2,827,967                2,512,000               הכנסות
(2,823,806)             (2,888,290)             (2,912,000)             הוצאות
   -                            (60,323)                  (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 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 1,000,000                1,100,000                950,000                  501גבייה ממשתתפי חוגים1329320411
 660,132                   489,435                   635,200                  501השתתפות מועצה בחוגי ספורט1329320710
 80,000                     80,000                     80,000                    501השתתפות המועצה בקבוצת כדורסל משותפת1329340711
(966,000)                (900,000)                (916,000)                501משכורת-חוגי מבוגרים1829320110
(4,132)                    (4,435)                    (4,200)                    501מתנות1829320514
(85,000)                  (50,000)                  (45,000)                  501ציוד1829320741
(550,000)                (580,000)                (570,000)                501עבודות קבלניות1829320750
(50,000)                  (55,000)                  (50,000)                  501שימוש בתוכנות1829320751
(5,000)                       -                               -                            501רישום ביטוח1829320781
(80,000)                  (80,000)                  (80,000)                  501קבוצת כדורסל משותפת הפועל באר שבע1829340750

 1,740,132                1,669,435                1,665,200               הכנסות
(1,740,132)             (1,669,435)             (1,665,200)             הוצאות
   -                               -                               -                            סה"כ

10 חוגים וספורט | 1001 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 10016 ניהול שוטף | 1001610 מינהל ספורט וחוגים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 531,386                     -                             550,522                  501השתתפות המועצה בשכ''ע1329330710
   -                             995,013                   400,000                  501החזר מעודפים שנים קודמות1599200510
(400,000)                501רזרבה1829330960
ע מינהל ספורט1829330110 (484,286)                (484,286)                (497,806)                501שכ''
(3,200)                    (3,630)                    (3,630)                    501מתנות1829330514
(43,312)                  (46,245)                  (48,557)                  501רכב מור אפרים 31-436-69 הוחלף 6.11 182933053098-480-38
(588)                       (529)                       (529)                       501טלפון נייד מנהל הספורט1829330541

 531,386                   995,013                   950,522                  הכנסות
(531,386)                (934,690)                (550,522)                הוצאות
   -                             60,323                     400,000                  סה"כ

               5,275,325               5,833,935               5,412,722הכנסות

             (5,275,325)             (5,833,935)             (5,412,722)הוצאות
כ ספורט וחוגים                          -                         -                         -סה"

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 
תרבות

שנתילפחות 400 מנוייםסדרת תיאטרון לילדים
מנהלת 
תרבות

שנתילפחות 30 איש בסדרהסדרת מוזיקה
מנהלת 
תרבות

חובבי טבע
לפחות 6 טיולים בשנה 

כ-50 משתתפים
שנתי

מנהלת 
תרבות

טיול מושבים
טיול אחד בשנה כ-90 

משתתפים
4

מנהלת 
תרבות

15002 משתתפיםאירוע יום העצמאות
מנהלת 
תרבות

15003 משתתפיםאירוע בימות פייס
מנהלת 
תרבות

תקנת סל"ע 3סה"כ 2000 משתתפיםפסטיבל קיץ יומיים - 
מנהלת 
תרבות

20003 משתתפיםהפנינג מועצתי
מנהלת 
תרבות

שנתי300 משתתפיםמועדון הזמר האזורי
מנהלת 
תרבות

32 אירועיםאירועי שבוע הספר
מנהלת 
תרבות

24 אוטובוסיםסיור סליחות
מנהלת 
תרבות

מחלקת תרבות 
תורנית

שנתי4 אירועים לפחותאירועים בעלי תוכן מסורת יהודית
מנהלת 
תרבות

מחלקת תרבות 
תורנית

שנתי5 מפגשים בשנהמפגשי מעגלי נשים
מנהלת 
תרבות

מחלקת תרבות 
תורנית

מופע שנתי של תרבות מקומית
שילוב כשרונות צעירים 
חבורת זמר ולהקת מחול

2
מנהלת 
תרבות

שילוב הרכבי הנוער באירועי 
המועצה

שנתילפחות 2 אירועים
מנהלת 
תרבות

טיפוח גופי תרבות 
מקצועיים במועצה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

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

תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובן 
באירועי המועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

טיפוח גופי תרבות 
מקצועיים במועצה

תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובן 
באירועי המועצה

תמיכה בלהקת המחול הורה שמש
שילוב הלהקה באירועי 

המועצה
שנתי

מנהלת 
תרבות

שנתי6 אירועים לפחותקיום אירועי תרבות בתוך היישובים
מנהלת 
תרבות

שנתילפחות 6 אירועיםסדרת שלישי על הדשא
מנהלת 
תרבות

טיפוח תרבות בריאות 
וסביבה

שנתי5 הרצאותמגוון הרצאות בנושא בריאותמגוון הרצאות בנושא בריאות
מנהלת 
תרבות

אחראית תחום 
בריאות

פיתוח ושיפור 
שירותים

קמפיין להפצת מידע לאירועים 
מונגשים

כתבה בעיתון המועצה,  פייסבוק, 
אתר המועצה

שנתיפרסום בכל אירוע
מנהלת 
תרבות

הוצאת רשיון עסק שנתי אולם 
להב

תאום והתנהלות מול כל הגורמים 
הרלוונטים

שנתיקבלת רישיון שנתי
מנהלת 
תרבות

תוספות לבמה ועיגון אמפי שובלתוספות לבמה ועיגון אמפי שובל
טבעות  גב במה קבוע + 

עיגון
שנתי

מנהלת 
תרבות

טיפוח גופי תרבות 
מקצועיים במועצה

תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובן 
באירועי המועצה

2004 אישכנס חבורות זמר
מנהלת 
תרבות

לפחות 10 נציגי 
יישובים

שנתי
מנהלת 
תרבות

שנתי6 מפגשים בשנה
מנהלת 
תרבות

פיתוח ושימור הידע המקצועי 
במחלקה

כתיבת תיק נהלים להפקת אירוע 
המוני

2תיק כתוב
מנהלת 
תרבות

התמקצעות מנהלת המחלקה
השתתפות בהשתלמויות 
התמקצועוית רלוונטיות

לפחות 2 השתלמויות 
מקצועייות בשנה

שנתי
מנהלת 
תרבות

מצוינות בשירות 
לתושב

הגברת מעורבות 
הציבור בתחום 

התרבות המועצתית

פיתוח ושיפור מתקני 
תרבות מקומיים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

פיתוח ושימור הידע 
המקצועי במחלקה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

שיתוף ציבור בבניית תכנית 
העבודה של המחלקה

הקמת וועדת תרבות מועצתית

מגוון אירועי תרבות "קטנים" 
במהלך השנה

יצירת חיי תרבות 
תוססים ומגוונים
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הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

ניהול פעילות הפגה 
בזמן חרום

לפי הצורךלפי הצורךשיבוץ פעילות הפגה ביישוביםניהול פעילות הפגה בזמן חרום
מנהלת 
תרבות
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מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                  (56,000)                  (40,000)                  (37,000)1השתתפות בתיאטרון1822200820

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                  (45,000)                  (45,000)                  (45,000)1השתתפות בתאטרון ילדים1826400820

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                    (3,853)                    (3,853)   -                            1השתתפות בסינפונייטה1822210820
                    (3,000)   -                               -                            1השתתפות בתזמורת בין קבוצית1822900820

                    (6,853)                    (3,853)   -                            סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                  (28,000)                  (20,971)                  (21,000)1השתתפות בחובבי טבע1822300820

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                    (7,460)                  (10,460)                  (11,000)1השתתפות בטיול מושבים1822300821

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                                               20,000 20,000                    1הכנסות יישובים בגין ארועי תרבות1322900690
   -                            (20,000)                  (20,000)                  1ארועי תרבות ביישובים1822900781

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

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

היישובים וקהילת המועצה 90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901130 סדרות מוסיקה

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

היישובים וקהילת המועצה 90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901160 ארועי תרבות ביישובים
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מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                               -                            (43,000)                  1השתתפות המועצה בהסעות1822000820

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                (157,625)                (153,066)                (147,000)1השתתפות במועדון זמר1822500820

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                  (16,972)                  (16,972)                  (16,870)1הוצאות תרבות ביחדיו1822410752
                (342,000)                (342,000)                (300,000)1השתתפות במופעים במהלך השנה1822600820

                (358,972)                (358,972)                (316,870)סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
הפנינג ויום העצמאות1822000821                 (290,000)                (316,000)                (316,000)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 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

חבורת זמר פפריקה1822000822                   (87,559)                (112,405)                (101,424)1השתתפות בקרן בני שמעון- 

90 תרבות הפנאי | 9030 טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול) | 90320 תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903220 הורה שמש
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

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

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                    (5,000)                    (5,000)                    (6,000)1הפקת טקס מילגות1822300751
                  (25,000)                  (25,000)                  (25,000)1מילגות יוצרים1822300850

                  (30,000)                  (30,000)                  (31,000)סה"כ

היישובים וקהילת המועצה 90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901170 השתתפות בהסעות

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  | 902110 מועדון הזמר

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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 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909110 כח אדם ושכר
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                (321,563)(369,452)                                (379,259)1שכ"ע מחלקת תרבות1822000110
                  (32,037)(21,927)                     -                            3127752החזקת מכוניות וביטוח1822000530
   -                            (27,494)                                    (49,704)39682301החזקת מכוניות וביטוח1822000530
                    (1,191)(2,488)                                        (1,200)1פלאפון1822000541

                (354,791)                (421,361)                (430,163)סה"כ

90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909120 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                    (1,600)(1,720)                                        (1,720)1מתנות1822000514
                    (1,650)(1,650)                                        (1,650)1השתלמויות1822000521
ח איגוד מנהלי תרבות1822000523                        (700)(700)                                              (700)1דמ"
לקידום מקצועי וחברתי1822000524                     (1,600)(1,649)                                        (1,649)1דמ"ח ע.
                    (5,850)(5,850)                                        (5,850)1סיוע בהגשת קולות קוראים1822000759

                  (11,400)                  (11,569)                  (11,569)סה"כ

90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909130 שונות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                   75,500                 190,900   -                            1משרד התרבות1322100920
   -                                               75,000   -                            1משרד התרבות כאן גרים1322200990
   -                                            (230,000)   -                            1פרויקט כאן גרים1822200752
   -                                               30,000   -                            1מפעל הפיס1322300740
                  (95,000)                    (6,200)   -                            1פרויקטים 70 שנה למדינה1822100752

                   75,500                 295,900   -                            הכנסות
                  (95,000)                (236,200)   -                            הוצאות
(19,500)                   59,700                       -                            סה"כ
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
פרוייקטור1822100750                   (31,000)                  (31,000)                  (31,000)1עידוד הזהות היהודית-

90 תרבות הפנאי | 90120 פהכנת תכנית אב לתרבות | 901210 יסקר איתור צרכים בקרב תושבי המועצה | 9012110 בחירת גורם מקצועי חיצוני
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

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

                    75,500                  315,900                    20,000הכנסות
             (1,609,660)             (1,860,856)             (1,602,026)הוצאות
             (1,534,160)             (1,544,956)             (1,582,026)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 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 239,000                   239,000                   239,000                  501תאטרון מנויים1322200410
 6,000                       6,000                       6,000                      501תאטרון-כרטיסים בודדי1322200419
 56,000                     40,000                     37,000                    501 השתתפות  המועצה סדרת תאטרון1322200712
(20,000)                  (15,000)                     -                            501תאטרון -הסעות1822200718
(215,000)                (215,000)                (210,000)                501תאטרון-הצגות1822200782
(66,000)                  (55,000)                  (72,000)                  501אולם1822200784

 301,000                   285,000                   282,000                  הכנסות
(301,000)                (285,000)                (282,000)                הוצאות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 45,000                     45,000                     45,000                    501השתתפות המועצה מנויי תאטרון ילדים1326400710
לתיאטרון ב''ש1826400756 (45,000)                  (45,000)                  (45,000)                  501מנויים גן-ט' 

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 3,853                       3,853                         -                            501השתתפות המועצה בסנפוניטה1322200710
 29,000                     32,000                     29,000                    501תשלום מנויים1322210410
(3,000)                    (6,000)                       -                            501הסעות1822210710
(29,853)                  (29,853)                  (29,000)                  501תשלום לסימפונייטה1822210751

 32,853                     35,853                     29,000                    הכנסות
(32,853)                  (35,853)                  (29,000)                  הוצאות

היישובים וקהילת המועצה  9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901110 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  | 901120 סדרת תיאטרון לילדים

היישובים וקהילת המועצה 9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
 | 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901130 סינפונייטה
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ספ מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 53,000                     53,000                     53,000                    501תשלום מנויים1322300691
 28,000                     20,971                     21,000                    501השתתפות המועצה בחובבי טבע1322300710
(26,000)                  (26,000)                  (26,000)                  501הסעות1822300713
(22,000)                  (22,000)                  (22,000)                  501עבודות קבלניות-הדרכה1822300750
(13,000)                  (6,000)                    (6,000)                    501כניסה לאתרים הוצאות1822300787
(20,000)                  (19,971)                  (20,000)                  501לינה וארוחות1822300788

 81,000                     73,971                     74,000                    הכנסות
(81,000)                  (73,971)                  (74,000)                  הוצאות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 76,950                     76,950                     77,000                    501הכנסות תושבים1322300692
 7,460                       10,460                     11,000                    501השתתפות המועצה בטיול מושבים1322300711
(84,410)                  (87,410)                  (88,000)                  501טיול מושבים1822300780

 84,410                     87,410                     88,000                    הכנסות
(84,410)                  (87,410)                  (88,000)                  הוצאות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 13,000                     11,000                     11,000                    501תשלום מנויים1322900410
 3,000                         -                               -                            501השתתפות המועצה תזמורת בין קיבוצית1322900710
(4,000)                    (3,000)                    (3,000)                    501הסעות1822900710
(12,000)                  (8,000)                    (8,000)                    501תזמורת בין קיבוצית1822900780

 16,000                     11,000                     11,000                    הכנסות
(16,000)                  (11,000)                  (11,000)                  הוצאות

היישובים וקהילת המועצה  9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901150 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  | 901170 תזמורת בין קיבוצית

היישובים וקהילת המועצה 9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
 | 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי  | 901140 חובבי טבע
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ספ מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

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

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 34,000                     34,700                     35,000                    501תשלום אורחים1322500690
 157,625                   153,066                   147,000                  501השתתפות מועצה במ.זמר1322500710
(525)                       (1,166)                    (1,500)                    501מתנות-תרבות1822500514
(7,000)                    (8,000)                       -                            501הסעות1822500719
(70,800)                  (70,800)                  (75,000)                  501אמנים-עב.קבלניות1822500750
(20,000)                  (17,000)                  (17,000)                  501דביר-עב.קבלניות1822500755
(35,000)                  (32,000)                  (32,000)                  501הגברה1822500756
(35,000)                  (32,000)                  (32,000)                  501הנחייה- מועדון זמר1822500757
(6,500)                    (10,000)                  (10,000)                  501כיבוד1822500783
(16,800)                  (16,800)                  (14,500)                  501שירונים1822500784

 191,625                   187,766                   182,000                  הכנסות
(191,625)                (187,766)                (182,000)                הוצאות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 100,000                   215,000                   132,000                  501הכנסות תושבים1322600691
 113,227                     -                            501החזר עודפים משנים קודמות1599400510
 342,000                   342,000                   300,000                  501השתתפות המועצה במופעים במהלך השנה1322600710
(17,000)                  (17,000)                  (17,000)                  501פרסום מופעים1822600550
(10,000)                  (5,000)                       -                            501הסעות1822600710
(415,000)                (648,227)                (415,000)                501מופעים במהלך השנה1822600750

 442,000                   670,227                   432,000                  הכנסות
(442,000)                (670,227)                (432,000)                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

היישובים וקהילת המועצה  9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, 
| 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 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 290,000                   316,000                   316,000                  501תמיכת המועצה הפנינג קיץ ויום העצמאות1322520710
(120,000)                (116,000)                (116,000)                501הפנינג1822520750
(170,000)                (200,000)                (200,000)                501יום העצמאות1822520751

 290,000                   316,000                   316,000                  הכנסות
(290,000)                (316,000)                (316,000)                הוצאות

9 תרבות הפנאי | 903 טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול) | 9032 תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903210 פפריקה
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 14,050                     14,050                     14,050                    501הכנסות1322510690
 89,803                     112,405                   101,424                  501תמיכת המועצה חבורת זמר פפריקה1322510710
(14,000)                  (12,000)                     -                            501הסעות1822500714
(86,728)                  (109,330)                (110,374)                501משכורת-תרבות ח.זמר1822510110
(1,500)                    (1,500)                    (1,500)                    501כיבוד1822510511
(1,625)                    (3,625)                    (3,600)                    501מתנות1822510514

 103,853                   126,455                   115,474                  הכנסות
(103,853)                (126,455)                (115,474)                הוצאות

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                               -                             43,000                    501סעיף חדש השתת המועצה הסעות פעילויות תרבות1322000710
   -                               -                            (43,000)                  501סעיף חדש הסעות כללי פעילויות תרבות1822000710

              1,587,741              1,858,682              1,637,474הכנסות
             (1,587,741)             (1,858,682)             (1,637,474)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
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יוני תשע"ט        81,814מס' תלמידים -ינואר- 

      54,543מס' תלמידים - ספטמבר-דצמבר תש"פ לפי תשע"ט
136,356    

 136,356     סה"כ מנה 2019

יוני תשע"ח        68,400מס' תלמידים -ינואר- 

      54,543מס' תלמידים - ספטמבר-דצמבר תשע"ט 
122,943    

            -ביצוע סופי קרן בני שמעון 2017

 122,943     סה"כ מנה 2018

 מנה 2019
אולפנה למחול

עדכון מנה 2018
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019
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קרן בני שמעון

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(208,000)                (190,000)                (190,000)                581משכורת-אולפנא למחול1825000110
(155,000)                (130,000)                (130,000)                589משכורת-אולפנא למחול1825000110
(15,000)                  (13,840)                  (30,000)                  581עובדים חיצוניים1825000756
(10,000)                  (29,753)                  (33,006)                  589עובדים חיצוניים1825000756

   -                               -                               -                            הכנסות
(388,000)                (363,593)                (383,006)                הוצאות
(388,000)                (363,593)                (383,006)                סה"כ

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
(4,000)                    (4,000)                    (4,000)                    581חשמל1825000430
(1,500)                    (1,500)                    (1,500)                    589חשמל1825000430
(900)                       (500)                       (500)                       581טלפון1825000540
(500)                       (150)                       (150)                       589טלפון1825000540

   -                               -                               -                            הכנסות
(6,900)                    (6,150)                    (6,150)                    הוצאות
(6,900)                    (6,150)                    (6,150)                    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

מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
                  (68,400)                  (68,400)                  (81,814)81השתתפות בעמותה1825000820
                  (45,600)                  (54,543)                  (54,543)89השתתפות בעמותה1825000820

                (114,000)                (122,943)                (136,356)סה"כ אולפנה למחול

260 אולפנה למחול | 26010 תמיכה באולפן מחול חצרים | 260110 תמיכה בילדי המועצה, הלומדים באולפן למחול חצרים | 2601110 תמיכת המועצה
תקציב
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מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס
 180,000                   220,000                   230,000                  581הכנסות אולפנא1325000410
 120,000                   160,000                   160,000                  589הכנסות אולפנא1325000410
 89,600                       -                               -                            589הכנסות חצרים1325000690
 68,400                     68,400                     81,814                    581תמיכת מועצה1325000710
 45,600                     54,543                     54,543                    589תמיכת מועצה1325000710
(1,000)                    (1,000)                    (1,000)                    581ציוד משרדי1825000470
(200)                       (200)                       (200)                       589ציוד משרדי1825000470
(45,000)                  (49,000)                  (50,000)                  581הסעות1825000710
(20,000)                  (35,000)                  (35,000)                  589הסעות1825000710
(4,000)                    (4,000)                    (6,000)                    581הוצאות אחרות1825000780
(2,500)                    (6,000)                    (6,000)                    589הוצאות אחרות1825000780
(35,000)                  (35,000)                  (35,000)                  581הוצאות מופע סיום1825000781
(500)                       (1,500)                    (2,000)                    581ציוד1825000930
(500)                       (1,500)                    (2,000)                    589ציוד1825000930

 503,600                   502,943                   526,356                  הכנסות
(108,700)                (133,200)                (137,200)                הוצאות
 394,900                   369,743                   389,156                  סה"כ

                 503,600                 502,943                 526,356הכנסות
                (503,600)                (502,943)                (526,356)הוצאות

                         -                         -                         -סה"כ אולפנה למחול

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


