
ביצועסיוםהתחלה
תוצאה 

מצופה

איכות סביבתיתיוזמות1

הקניית ידע בנושא תזונה 

בריאה בבית ובמשפחה 

טיפול מניעה במחלות .

דימוי ,. שנגרמות מהשמנה

שיפור מדדים . עצמי גבוה

.בריאותיים

תזונה נכונה 

בבית הספר

העשרת יד בתזונה 

חיזוק , נכונה 

ביטחון העצמי

ספורט

,גזברות,לשכה

' מח,, דוברות

מנהלי , החינוך 

, בתי ספר 

מורים לחניוך 

מחנכים , גופני 

והורים

01/03/201730/06/2017
+ סל ספורט 

מועצה
18,000

ישיבה עם מנהלי בתי הספר 

להביא .ומורים לחינוך גופני 

פעילות .לידיעת ההורים 

מסכמת עם ההורים והילדים

 בתי ספר 3

4מתוך 

יוזמות2
שיפור השרות לנכים 

ומבוגרים

. פעילות העשרה בספורט 

עידוד תושבים מבוגרים ונכים 

שינוי אורח , לעסוק בספורט 

חיים בריא למבוגרים

פעילות ספורט 

למבוגרים ונכים 

ימי ספורט .

למבוגארים 

ונכים

הגדלת כמות 

הפעילים בספורט 

. למבוגרים ולנכים 

פעילות ספורט 

במועדונים פעם 

ימי ספורט .בשבוע 

למבוגרים ולנכים

ספורט

,גזברות,לשכה

, סמי ,דוברות

פעאולה ומאיר 

' מח, זגזג

תחבורה ומדור 

רווחה' רכש ומ

17-דצמ17-מרץ
+ סל הספורט 

המועצה
30,640

סבב פגישות עם נציגי 

ישום , הספורט בישובים

ובחינת , תוכנית אב לספורט

השפעת קבוצת מכבי על 

איכות החוג

תוספת של כ 

 של 20%

משתתפים 

בחוגים 

בעקבות 

הכנסת 

החוגים 

לישובים

שיפור השירותחוגים3

- המשתתפים ב ' הגדלת מס

ניצול תקציב משרד 10%

הספורט  תוכנית לאומית 

הנגשת . הוזלת מחיר החוג.

' הגדלת מס. החוג 

.המשתתפים בכדורסל

פרחי ספורט 

'שלב ב

הרחבת כמות 

הפעילים בכדורסל 

הנגשת . בנות 

החוגים לבתי הספר 

מפגש הילדים עם .

קבוצות מרשויות 

אחרות

ספורט

, לשכה

, גזברות

, דוברות 

, ג "מורים לחנ

התאחדות 

פרחי ספורט 

, לבתי ספר

מפקח איגוד 

הכדורסל

01/09/201630.6.2017

פרחי ספורט 

ותשלום 

משתתפיםמועצה

 וסל הספורט

150,000

בדיקה , בדיקת גילאי הילדים 

רעשום . רפואית לילדים

רישום , באיגוד הכדורסל

, בהתאחדות בתי הספר 

בחירת , תיאום עם המדריכים

מקום החוג

- קבוצות כ 6

ילדים  50 

תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית

ספורט: שם המחלקה

מס
סעיף 

תקציבי
יעדמטרה

מדדים
גורם 

אחראי

שם 

המשימה

תקציב 

בתאום )

עם 

(הגזבר

תיאור 

המשימה

בתיאום 

עם

ז"לו

משאבים



ביצועסיוםהתחלה
תוצאה 

מצופה

מס
סעיף 

תקציבי
יעדמטרה

מדדים
גורם 

אחראי

שם 

המשימה

תקציב 

בתאום )

עם 

(הגזבר

תיאור 

המשימה

בתיאום 

עם

ז"לו

משאבים

חיזוק תשתיותיוזמות4

שיפור תנאים לפעילות ספורט 

הפעילים ' הגדלת מס.

.בספורט

מיזוג אולמות 

ספורט

התקנת מזגנים 

באולמות הספורט

, ספורט

' מח, הנדסה

ע"שפ

, לשכה

' מח, גזברות

, הנדסה 

' מח, ע"שפ

מדור , חינוך

רכש

17-דצמ17-אפר
משרד הספורט 

מועצה+ 
       400,000 

ישיבה . בחירת אולמות לביצוע

חשמל ומיזוג , עם בעלי מקצוע

הצעות מחיר . הכנת אומדן.

י "ע.מעקב וה תקנה . ומכרז

.ההנדסה' מח

הקנת 

מזגנים 

באולם 

,הפייסמועצה

 בתושייה 

ונריה בנות

שיפור השירותיוזמות5

עידוד התושבים לעסוק 

זמן איכות לכל .בספורט 

מתן מגוון פעילות . המשפחה 

מפגש . העשרה בספורט

חברתי לכל הישוב

פעילות 

ספורטיבית לכל 

המשפחה

פעילות ספורט 

בתחנות מגוונות

' מח, ספורט 

ע"שפ

גזברות , לשכה

, רכש' מח

, נאמני ספורט

, ועדי ישובים

' מדריכים מח

ע"שפ

17-אוג17-מאי
+ סל הספורט 

המועצה
30,400

תיאום עם פעילי ספורט וועדי 

. תיאום עם מדריכים , ישובים 

פרסום . רכישת ציוד מתאים

ע"שפ' תיאום מח. לתושבים 

ביצוע ימי 

ספורט לכל 

המשפחה 

בכל הישובים

חיזוק תשתיותיוזמות6

הקמת מגרש כדורגל בכל 

מתן תנאים איכותיים . ישוב 

. טובים לפעילות גופנית 

פעילים בספורט ' הגדלת מס

בכל ישוב

הקמת מגרשי 

ספורט בישובים

הקמת מגרש 

כדורגל בישובים
ספורט

, לשכה

' מח, גזברות

רכש , הנדסה 

וועדי ישובים , 

פיקוח, 

1712/07/2017-מאי

משרד הספורט 

, מועצה + 

ישובים

6,000,000

קבלת , בדיקת מיקום המגרש 

אישור מהישוב על המיקום  

, אומדן, ואישורים הדרושים 

.ומעקב . פיקוח. מכרז

 10הקמת 

מגרשים 

בישובים 

בהם פעילות 

ספורט


