תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית

שם המחלקה:תרבות
מטרה (מתוך
מטרות הלבה)

שם
המשימה

גורם
אחראי

מס

סעיף תקציבי

1

היכל תרבות

המנוי יכלול  7הצגות ויאפשר
הרחבת מנוי
מועצה יוזמת פעולות
א.מתן שירות מיטבי
למנויים שלא ממשו חלק מהמנוי
בתחומי תרבות שונים תחת מבוגרים עם
לתושבים .ב.ולהנגיש
יוכלו לצפות במופעים שיתקיימו
אפשרות
קורת גג של ההיכל,שיתן
תחומי תרבות
מענה לכלל האוכלוסיה תוך לבחירה שני במהלך העונה עד  2מופעים,הצגות
לתושבים באיזורנו
או מופעי מוזיקה לבחירה
מופעים
עידוד הציבור לתרבות הפנאי

שמעון

2

היכל תרבות

מועצה יוזמת פעולות
א.מתן שירות מיטבי
בתחומי תרבות שונים תחת
לתושבים .ב.ולהנגיש
קורת גג של ההיכל,שיתן
תחומי תרבות
מענה לכלל האוכלוסיה תוך
לתושבים באיזורנו
עידוד הציבור לתרבות הפנאי

הפקת לקחים מעונה זו היא
א.לעשות מיני מנוי לקטנטנים
לגילאי  3-5ארבע הצגות,ב.מנוי
ילדים רגיל לגילאי  5-9שש הצגות

שמעון

3

היכל התרבות

שיפור השירות לבאים
להיכל

4

היכל תרבות

בטיחות וביטוח

יעד

מנוי ילדים
ומיני מנוי
לקטנטנים

תיאור המשימה

רכישת
ריהוט,תערוכה
בלובי
לדאוג שמקום שמרכז
רכישת ריהוט בלובי ההיכל שיהה
ההיכל,ובית
ומאגד בתוכו תרבות
כיף לשבת בו,בית קפה קר,תערוכת
קפה קר
בתחומי אומנויות יהיה נעים
בקיר ההיכל של התושבים
התקנת
וכיף להגיע אליו
וילונות מצידי
הבמה
מועצה תקיים אירועים לכלל
אחזקה
האוכלוסיה וצריכה לדאוג
שוטפת של צריך לשלם לספקים נותני השירות
שהאירוע יהיה עם כל
להיכל על מנת להבטיח תקינות
גנרטור,כיבוי
האישורים מגורמי חוץ
ובטיחות ההיכל במהלך השנה
אש,צוגים,אור
ושהאירוע נגיש לכלל
ד מערכות
האוכלוסיה

לו"ז

בתיאום עם
התחלה

משאבים

תקציב (בתאום
עם הגזבר)

לאחר צפיה
בהצגות על ידי
ועדת
רפרטואר,הצעות
מחיר,פמי פרמיום
לסבסוד,תרבות
יהודית,שיווק
ופרסום

תקציב עבור הצגות
ומופעי מוזיקה
כ₪ -320.000
(הערכה משנה
קודמת)הכנסות
ממשתפים וסבסוד
מגורמי חוץ כ-
₪ 250.000

שליחת ועדת רפרטואר
לצפיה בהצגות ישיבות
עם הועדה ובחירת
ההצגות.פרסום ושיווק
לתושבים,ומתן אפשרות
למנויים לשמור מקומות
ישיבה מעונה קודמת.

 350משתתפים
בכל מופע כולל
מכירה לבודדים

לאחר צפיה
בהצגות על ידי
ועדת
רפרטואר,הצעות
מחיר,פמי פרמיום
לסבסוד,שיווק
ופרסום

תקציב עבור הצגות
כ₪ 150.000-
הישוב יגבש תוכנית יחד
(הערכה משנה
בעזרה ובהכוונה של
קודמת)הכנסות
מחלקת תרבות
ממשתפים וסבסוד
מגורמי חוץ כ-
( ₪ 75.000הערכה)

רוב הישוב יטול
חלק בפעילות

סיום

לשכה,גזברות,
01/01/2017
דוברות

31/05/2017

לשכה
גזברות,.דוברו 01/01/2017
ת

31/05/2017

מדדים
ביצוע

תוצאה מצופה

שמעון

גזברות
,מזכירות
,לשכה עופר

01/01/2017

31/05/2017

מותנה בבדיקה
ואישור הגזברות

בדיקה ועריכת
תקציב ואישור הגזבר

שמעון

עופר,מהנדס,ג
זבר לשכה

01/01/2017

31/05/2017

יצירת קשר עם
הספקים וקבלת
הצעות מחיר
תשלום על ידי
המועצה

תפעול שוטף ותקין של
בדיקה ועריכת
החוגים כולל מתן
תקציב ואישור הגזבר
פתרונות לבלתמי"ם

מותנה באישור תקציבי

מתקיימם ישבות כדי
להוציא את הפעילות
לפועל

תוספת
משתתפים
בחוגים ל1200-

300

