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מעגלים בספורט

יום אחד אולי אפרוש כנפיים

יום אחד תראה שלא אפחד

יום אחד אולי אפרוש כנפיים

וזה יהיה כל כך נחמד

— רחל שפירא
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פתיחה

וואוווווו – איזו שנה זו הייתה!

איזה כיף היה לבקר השנה ב-24 ישובים בחבל, 	 
ספריות  ב-16  סיפור,  שעות  מ-120  שנהנו 

מושביות. 

מ-400 	  למעלה  עם  ואליפויות  טורנירים  ב-6 
משתתפים, הבאנו את הספורט במלוא הדרו. 

הפעלנו למעלה מ-130 חוגי ספורט עם למעלה  	
מ-650 משתתפים בסה"כ!

זה כבר קצת רחוק, אבל זוכרים שהיה סגר? אז  	
גם בזמן הסגר שמחנו לייצר פעילויות ללמעלה 
מ-1,300 תושבים שלקחו חלק בפעילויות הסגר 

שלנו!

	  25 הזמר,  בחבורת  שרו  וזמרות  זמרים   34
מציירים  ו-30  התיאטרון  בקבוצת  משחקים 
מ-15  בלמעלה  כבר  שזכתה  הציור,  בנבחרת 

פרסים ומדליות בארץ ובחו"ל!

למעלה  	 חברים  שלנו  הנוער  תנועות  ב-3 
מ-2,000 בנות ובני נוער בחבל, ולמעלה מ-500 
מהם לוקחים חלק ב-26 פעילויות ההכנה לצבא 

שעשינו.

	  200 של  )עליה  בצהרונים  שנהנים  ילדים   900
בתי  צהרוני  ב-12  ובמיוחד  שעברה(,  מהשנה 
עצמם,  בישובים  שפתחנו  החדשים  הספר 

לראשונה בחבל ואפילו במדינה)!(

למעלה מ-180 פעילויות לילדים ולכל המשפחה,  	
56 מופעים והרצאות למבוגרים, ובסה"כ למעלה 
בלמעלה  השנה,  שפגשנו  תושבים  מ-15,000 
אירועים   1.6 בממוצע  שזה  פעילויות,  מ-600 

בכל אחד מ-365 ימים בשנה!
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בקיצור, יש לנו בערך יותר מ-839 סיבות לגאווה על כל 
מה שעשינו השנה, ויש לנו עוד בערך 1,432 מחשבות 

ותכניות על השנה שהולכת לבוא!

שבכל  העובדה  זה  מרגש,  והכי  חשוב,  הכי  אבל 
פעולה ופעולה, בכל חוג ופעילות, בכל קורס, סדנא 
והרצאה, אנחנו מצליחים לתפור זוג כנפיים לילדות 
ולהיות  אותן,  לפרוש  שיוכלו  כדי  שלנו,  ולילדים 
לפחד,  בלי  ירצו,  שרק  מה  כל  יחלמו,  שרק  מה  כל 
להיות  בהמשך  יהפכו  שלנו,  האלה,  שהילדים  כדי 
הכדורגלנים, המוזיקאים, השחקנים והמנהיגים של 

ישראל.

וזה יהיה כל כך נחמד...
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מעגלים בספורט

הספורט במועצה האזורית חבל מודיעין מהווה חלק 
מרכזי מתרבות מהפנאי של תושבי המועצה. מחלקת 
ספורט  פעילויות  של  רחב  מערך  מעמידה  הספורט 
ותשתיות יחד עם מתקנים איכותיים ובטיחותיים בכדי 
באמצעות  עצמי  למימוש  להגיע  תושב  לכל  לאפשר 

הספורט.

המחלקה מארגנת את כל פעילויות הפנאי הן בתחום 
הפורמלי והן בתחום הבלתי פורמלי.

  • ג'ודו     • כדורגל     • כדורסל  
בלט     • השלישי   לגיל  התעמלות 
 •  היפ-הופ ותנועה  •  התעמלות 
  • •  טניס שדה   •  זומבה   נשים  
•  פילאטיס   יוגה     • טניס שולחן  
לבנות מגע  קרב    • קפוארה     • 

מעגלים בספורט

מחלקת הספורט דואגת ופועלת לפתיחת חוגים רבים 
ומגוונים המתאימים לכלל האוכלוסייה, מילדי הגן ועד 
חיים  אורח  שיקיימו  ע"מ  השלישי  הגיל  לאוכלוסיית 

בריא תוך שוויון הזדמנויות לכל אחד ואחת. 

המחלקה מארגנת אירועי ספורט עממיים ותחרותיים, 
טורנירים וליגות.

 ענפי ספורט / 1414
חוגים אחה"צ

עם למעלה מ-600 רשומים!
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אירועי ספורט
אליפות טניס שולחן // 70 משתתפים 	 

יום היוגה הבינלאומי // 100 משתתפים	 

יום ההליכה העולמי // 400 משתתפים 	 

ליגת שחב"ק בכדורגל ) נוער ובוגרים( // 200 משתתפים	 

ליגת חבליג בכדורסל // 80 משתתפים	 

פאנל ספורט נינג'ה ישראל // 120 משתתפים	 

פרויקט ספורט לגיל השלישי // 200 משתתפים	 

שבוע ספורט בבתי הספר // 2,000 תלמידים ותלמידות	 

פעילויות קיץ // 1,000 משתתפים	 

ספורט בחינוך הפורמלי // 2,000 תלמידים ותלמידות 	 

קורס ניווט לצרכים מיוחדים // 20 משתתפים	 

תחרויות ניווט אזוריות וארציות // 380 משתתפים	 
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מעגלים בספורט

מעצמת הניווט הישראלית
כבר שנים רבות שמועדון הניווט בחבל מודיעין מוביל 
גילאי  ועד  הגן  מגיל  החל  ילד  כשכל  בארץ,  בתחומו 

ביה"ס לומד ומתחרה בתחום.

תחרויות 	  מ-30  בלמעלה  המועדון  השתתפות 
וטורנירים במהלך השנה.

למעלה מ-15 מדליות ופרסים.	 

ספורט בחינוך הפורמאלי
היסודיים  הספר  בתי  תלמידי  מ-1,200  למעלה 
שמשתתפים בפרויקט העשרת שיעורי הספורט, ב-8 
שולחן,  טניס  כדורסל,  ניווט,  כדורגל,  שונים:  ענפים 

קפוארה, התעמלות, קרב מגע ופריזבי.

 מתחזקים ומשדרגים 
את מתקני הספורט

תחזוקה שנתית שוטפת	 

הצבת 10 מתקנים לתחזוקת אופניים בישובים	 
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התכניות שלנו ל-2022  	
הרחבת מערך חוגי הספורט. 	

הקמת בי"ס להתעמלות ואקרובטיקה. 	

קיום אירוע ספורט מועצתי גדול - צעדה/ ריצה/  	
מסע אופניים.

שדרוג ותחזוקה של מתקני הספורט. 	

הפעלת קייטנות ספורט בחופשות. 	

הקהילתית:  	 הספורט  פעילות  מערך   הרחבת 
יום ההליכה, יום היוגה, יום בריאות.

כמות  	 והגדלת  לכדורגל  ביה"ס  הפעלת 
המשתתפים.

הפעלת פרויקט "שווה בספורט" לספורט לנערות. 	

ביה"ס לכדורגל של חבל מודיעין

יום ההליכה העולמי
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אירועים ומופעים
למעלה מ-1,000 משתתפים בעדלאידע הפוכה	 

350 משתתפים באירועי יום האישה 	

שירי  	 בפסטיבל  שהשתתפו  וילדים  ילדות   55
הילדים הראשון! 

מיזם הקטר
מוביל את פעילות התרבות לישובי החבל:

פעילויות 	  ב-19  משתתפים  מ-3,000  למעלה 
הקטר בקיץ

פעילויות 	  ב-10  משתתפים  מ-1,500  למעלה 
הקטר עם קיר הטיפוס בחנוכה

 200
ילדים שלומדים נגינה 

בפיילוט בי"ס מנגן, 
כשבכל שכבה לומדים כלי 

נגינה אחר

עושים מוזיקה בחבל!

 8
חדרי מוזיקה חדשים 

ומאובזרים בישובים

 70
משתתפים בהרכבים 

מוזיקליים לנוער

 140
משתתפים בחוגי מוזיקה 

ונגינה

מעגלים בתרבות
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פסטיבל שירי הילדים
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מעגלים בתרבות

חוגים, קורסים, וסדנאות

בהנחייתה  	 גילאית  רב  קבוצה   - הציור  נבחרת 
בציור. והתנסות  ללמידה  סיגל  שירלי   של 
בתחרויות  מדליות  ב-22  שזכו  משתתפים   20

ברחבי העולם.

"קצת  	 מקהלת  הזמר,  בחבורת  משתתפים   34
אחרת", שהופיעו ב-8 הופעות, טקסים ואירועים.

140 משתתפים בקבוצות ללימוד ערבית, אנגלית  	
ותיאטרון

זוכרים ומנציחים
ופעילות 	  נחשון  בתיכון  ההנצחה  חדר  שדרוג 

שנתית

עם 	  כהן,  וסגיב  עטרי  גלי   - לזכרם"  "שרים  אירוע 
למעלה מ-550 משתתפים

מטיילים עם מעגלים
מ-650  למעלה  עם  סדרות,  ב-3  בשנה  טיולים   18

משתתפים

 מעגלים עד הבית: 
גם בתקופת הסגר

שלנו  פעילויות  ב-34  משתתפים  מ-1,300  למעלה 
בתקופת הסגר

אירועי קיץ
למעלה מ-1,700 משתתפים באירועי הקיץ שלנו
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חבורת הזמר

אירועי קיץ נבחרת הציור
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התכניות שלנו ל-2022  	
משלחת  	 ואירוח  חוץ"  "קשרי  פרויקט  הפעלת 

מגרמניה.

הרחבת פיילוט בי"ס מנגן לבי"ס נוסף. 	

קיום אירוע מועצתי בסימן שבוע החלל הישראלי. 	

הרחבת פעילות להורים וזוגות צעירים - הרצאות,  	
סדנאות ופעילויות.

קיום ירידי תרבות קהילתיים בישובים "פריסקול". 	

קיום אירוע מועצתי גדול - פסטיבל בירה/סדרת  	
הופעות/אחר.

קיום אירועי "סוכת המועצה" בסוכות. 	

נשים,  	 מגוון:  לקהל  טיולים  סדרות  הרחבת 
מבוגרים, וותיקים.

 סדרת הופעות:
מחזירים את התרבות

לאחר  מוזיקה  בהופעות  משתתפים  מ-900  למעלה 
תקופות הסגרים:

דני רובס בטירת יהודה  •  מיקי קם ויהודה עדר בבית 
נחמיה  •  אהרון פררה בנחלים  •  סגיב כהן בחדיד  • 

חמי רודנר בשילת ובני עטרות

מעגלים בתרבות
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אירועי קיץ

רינת גבאי

משלוחי מנות

הקטר וקיר טיפוס בחנוכה
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מעגלים בנוער

קורסים והכשרות לנוער
קורסים  תכניות,  ב-10  משתתפים  מ-300  למעלה 

והכשרות לנוער: 

תכנות  •  פיתוח משחקי מחשב  •  תיאוריה לנהיגה  
•  שוק ההון  •  יזמות וכלכלה   •  ועוד...

הנוער עם הפנים לקהילה
למעלה מ-2,500 משתתפים בכ-12 מיזמי התנדבות 

לאורך השנה:

תרומה  חנוכה,  נרות  חלוקת  בשבט,  ט"ו  התנדבויות 
לעמותת ״עדי״, חלוקת אגרת שנה טובה ביישובים

 תנועות הנועררכזי הנוער

רכזי נוער בישובים שנהנים 
מתכנית ליווי והדרכה שנתית 161,100

האיחוד החקלאי
750

בני עקיבא
220

הצופים

למעלה מ-2,000 משתתפים

ב-3 תנועות הנוער בחבל:
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הכנה לצה"ל
הכנה 	  קבוצות  ב-5  משתתפים  מ-70  למעלה 

לצה"ל וכושר קרבי

הכנה  	 ערכת  לראשונה  שקיבלו  י"א  תלמידי   320
אינטרנטית מסובסדת לצו ראשון

ופעילויות 	  בסדנאות  משתתפים  מ-500  למעלה 
הכנה לצבא

לראשונה! אירוע חשיפה למכינות ושנת שירות	 

למעלה מ-700 משתתפים ב-16 אירועי מתגייסים	 
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מעגלים בנוער

התכניות שלנו ל-2022  	
השקעה של כ-1 מיליון ₪ בתנועות הנוער, סיוע  	

החברים  מספרי  והעלאת  בהפעלה  לישובים 
בתנועות.

הרחבת קבוצות כושר קרבי לישובים נוספים. 	

הרחבת מערך פעילות הקיץ. 	

הפעלת תכנית בני/בנות מצווה. 	

הקמת קבוצת מנהיגות נוער. 	

הפעלת מערך תכניות מניעה בשיתוף עם הרשות  	
לבטחון קהילתי.

קיום מערך טיולי אתגר ותוכן לנוער. 	

אירועים ופעילויות לנוער
למעלה מ-1,800 משתתפים במגוון פעילויות:

אירועים, 	  ב-80  משתתפים  מ-1,500  למעלה 
פעילויות וסדנאות בתקופת הקיץ

מצטיין  	 לנוער  ההוקרה  בטקס  משתתפים   280
ולצוותי הנוער
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תנועות הנוער

אירועי מתגייסים
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מעגלים בספריות

בואו נדבר במספרים:

39,436 השאלות
16 ספריות ישוביות

9,516 מנויים פעילים
183 אירועים בספריה

4,600 כמות משתתפים

149,512
ספרים במלאי

פעילויות תרבות בספריות
אירועים 	  ב-183  משתתפים  מ-4,500  למעלה 

ופעילויות תרבות בספריות!

63 אירועי תרבות למבוגרים 	

120 שעות סיפור לילדים 	

סיורי ליקוט  •  שלישי נשי  •  סדנאות 
מסביב  הרצאות  סדרת    • כתיבה  
לעולם  •  הצ'ייסר  •  חודש הקריאה  

•  ועוד...



21 השנה של מעגלים  |  חבל מודיעין

התכניות שלנו ל-2022  	
הגדלת היצע הספרים וכמות הקוראים. 	

הרחבת היצע הספרים הדיגיטליים. 	

שדרוג הספריות הישוביות. 	

וילדים  	 למבוגרים  תוכן  אירועי  סדרת  הפעלת 
במתחם חצר הספריה.

יצירת קטלוג אינטרנטי לכלל הספריות הישוביות. 	

חנוכת חצר הספריה

פרויקט חצר הספריה
שיפצנו עבורכם את מתחם חצר הספריה כדי שיהפוך 

למקום נוסף של תרבות ואמנות!
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מעגלים בצהרונים

 אנחנו כאן,
גם בחופשות החגים והקיץ!

14 ימי פעילות בשנה בתקופת 	  הצהרונים פועלים 
חופשות משרד החינוך.

החגים 	  בקייטנות  משתתפים  מ-1,500  למעלה 
המסובסדות בעלות של 20 ₪ ליום!

למעלה מ-1,800 משתתפים בקייטנות הקיץ!	 

הילדים, 	  ולהנאת  ההורים  לנוחיות  לראשונה, 
הופעלה קייטנה בחודש אוגוסט!

בואו נדבר במספרים:

160 בצהרוני בתי הספר,
900 ילדים ב-42 צהרונים:

740 בגני הילדים.
140 נשות צוות בצהרונים.

19,900
ארוחות צהריים חמות 

בכל חודש

כ-

2,6902,690
תכניות העשרה ופנאי

שעות חוגים והעשרה בצהרונים לאורך השנה במגוון 
תחומים: 

יצירה  • דרמה  • ספורט  • בישול  • אנגלית  • מדע  
• קסמים  • סיפורים ועוד!
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 מקשיבים לכם, 
משתפרים בשבילכם

חשוב לנו לשמוע אתכם, ולכן ביצענו השנה 4 משובים 
לבחינת שביעות הרצון, עם למעלה מ-1,200 מגיבים 
ולמעלה מ-83% שביעות רצון ברמה הגבוהה ביותר!

התכניות שלנו ל-2022  	
שדרוג תפריט הצהרונים ואיכות ההזנה. 	

שדרוג שכר סייעות הצהרונים. 	

תוספת תקן רכז פדגוגי לבקרה ופיקוח בשטח. 	

הפעלת תכנית הכשרה שנתית לצוותים. 	

הפעלת תכניות העשרה נוספות בצהרונים. 	

חיזוק הקשר עם ההורים. 	
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המסתכם   ,2022 לשנת  החברה   תקציב 
תחומי  הרחבת  את  משקף   ,₪ ב-26,900,475 
המשתתפים,  היקף  הגדלת  מעגלים,  של  הפעילות 
זוכה  החברה  לו  האמון  את   - ובראשונה  בראש  אך 
הנהלת  מצד  והן  המועצה  ותושבי  תושבות  מצד  הן 

המועצה.

את  למצב  מנת  על  פעלנו  החולפת  השנה  במהלך 
החברה כארגון יזמי, יעיל ומקצועי, הרואה עצמו ראוי 
להתחרות עם גופים מהמגזר הפרטי, ומוביל בתחומי 

פעילותו ובמתן השירות לתושבים. 

ביצענו שינויים במבנה הארגוני ובכוח האדם והחלנו 
צעדים שונים להתייעלות וחיסכון בכל רחבי החברה, 
על מנת להבטיח את היעילות הכלכלית של החברה 

ואת היכולת להרחיב את פעילותה. 

פיתחנו מקורות כספיים חדשים, מיצינו וייעלנו את 
פעילויות  של  נכון  תמחור  וביצענו  הגבייה  הליכי 
החברה, והכל – כדי לספק את השירות הטוב ביותר.

תקציב 2022 נותן ביטוי לרעיונות יצירתיים, יזמיים 
מנת  על  החברה,  של  הפעילות  בתחומי  וחדשניים 
ובכך להמשיך  ולבצע,  ליזום  לחלום,  שנוכל להמשיך 
ולספק לתושבות ותושבי המועצה איכות חיים ברמה 

הגבוהה ביותר.
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בניית התקציב וניהול החברה בכללותה, 
מתבססים על 3 יסודות:

 הרחבת מגוון הפעילויות
ומעגל הלקוחות

 ארגון יעיל, יזמי 
ומקצועי

חיזוק האיתנות 
הפיננסית של החברה

מוזיקה

קורסים לנוער

הכנה לצה"ל

ענפי ספורט

אסטרונומיה וחלל

מבנה ארגוני וכ"א

בקרה ומדידה

 ניהול הוצאות 
והתמחרות

 הקטנת ההישענות 
על המועצה

 יצירת מקורות הכנסה 
חדשים

מיצוי גבייה והכנסות 

דיוק תמחור הפעילות
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₪ 26,900,475

היקף התקציב לשנת 2022

גידול של 

₪ 2,788,807
מתקציב 2021
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התפלגות התקציב

צהרונים
9,455,910

 

שרות לתושב
560,000

 

תרבות תורנית
280,000

 

קיטנות
4,042,600

 
ספורט
3,455,690

 

נוער
3,318,400

 

תרבות
2,666,200

 

מטה
2,013,675

 

ספריה
1,108,000
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מגמות

ירידה בחלק השתתפות 
המועצה בתקציב מעגלים

 ירידה בגובה ההוצאה 
על הנהלה וכלליות

54%
2019

9.94%
2019

57%
2020

10.39%
2020

50%
2021

8.87%
2021

45%
2022

7.49%
2022
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התפלגות השקעת המועצה

נוער
3,044,400

 

תרבות תורנית
140,000

 

תרבות
2,389,450

 

מטה
1,990,575

צהרונים
 1,875,910

ספריה
880,000

ספורט
1,361,665

 

שרות לתושב
 560,000
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התפלגות הכנסות

סה"כ:

₪ 26,900,475 הכנסות עצמיות
11,228,484

 

הכנסות ממשלה
3,421,991
 

השקעת המועצה
12,250,000
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אירועי הקטר



www.maagalim.org.il


