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גביה   -ג   תקציב -ת   אחריות -א    

 
 

 דבר ראש המועצה 
 

 תושבים ותושבות יקרים,

לאפשר  מנת  על  יכולתה  כמיטב  פועלת  הנגב  רמת  האזורית  המועצה  המועצה,  מחזון  שמשתקף  כפי 

שירותים ברמה גבוהה, בשקיפות מלאה ובמתן ערך גדול לחיזוק הנהגות הישובים לתושבים מערכת  

וביסוס עצמאותם. כל ישוב הוא יחידה בפני עצמה, ויחד אנו יוצרים מארג שלם שמרכיב את הפאזל 

 הגדול, הייחודי והנהדר שנקרא "רמת הנגב".

ין המועצה לבין גופי הוועד על מנת ליצור מערכת מסודרת ומפורטת, המסדירה את חלוקת העבודה ב

המפרט את עבודות האגפים השונים ואת חלוקת   - המקומי, אנו שמחים להגיש לכם את המסמך הבא

הדו  השלטון  ליבו  לב  זהו  הישובים.  לבין  שבינם  של - הסמכויות  המשותף  לניהול  המתייחס  רובדי, 

לתושבים, ותסייע לכלל הוועדים המקומיים יחד עם המועצה. הנגשת המידע חשובה לשיפור השירות  

 הגורמים להתנהל נכון יותר וטוב יותר למען כל אחד ואחת מכם.

אני רוצה להודות למנכ"לית המועצה הילה קפלן ולעוזרת המנכ"לית חן רודומין על העבודה החשובה 

בארגון והנגשת המידע, והעבודה המסורה לצורך כך. תודה למנהלי האגפים במועצה שנמצאים בעשייה 

 ת עבורכם בכל תחום במקצועיות ובמסירות.מתמד 

שבין  בקשר  מפתח  דמות  ומהווים  וליל  יומם  ממרצם  שמשקיעים  הישובים,  למזכירי  גדולה  תודה 

 המועצה והישובים ועושים זאת על הצד הטוב ביותר .

 

 בברכה,

 ערן דורון

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

גביה   -ג   תקציב -ת   אחריות -א    

 
 

 דבר המנכ"לית 
 

 מזכירים יקרים,

האצלת  בפניכם    מוצג  המקומיים מסמך  לוועדים  חלוקת 2023לשנת    סמכויות  את  המגדיר  מסמך   .

 האחריות בין המועצה לוועד המקומי,  בכל הקשור למתן שירותים מוניציפליים לתושב. 

אחד התהליכים האסטרטגיים אשר הציבה לעצמה המועצה היה חיזוק השותפות בין הנהגות הישובים 

 איכותי ויעיל לתושב.לבין המועצה וזאת על מנת לתת שירות טוב, 

המקומיים.  לוועדים  המועצה  בין  היומיומי  הפעולה  לשיתוף  פרקטית  דוגמא  מהווה  הנ"ל  המסמך 

במיצוי  מנהיגות משותפת המתבטאת  לטובת  צד  כל  של  והאחריות  בחלוקת המשימות  דיוק  מאפשר 

 מיטבי של השירותים הניתנים לתושב.

באופן   לנהל  לכם  יעזור  זה  שמסמך  תקווה  ולנו כולי  לכם  ויאפשר  לתושב  הניתן  השירות  את  מיטבי 

 למקסם את המשאבים הקיימים בדרך  הטובה ביותר.

נמרצת  עשייה  להמשך  הגבית  הרוח  ומתן  המדיניות  התווית  על  המועצה  לראש  להודות  רוצה  אני 

 ואיכותית לרווחת תושבי המועצה.

 רה וללא פשרות.ומנהלי האגפים והמחלקות על עשייה מקצועית, מסו ה לגזבר המועצ

 

 בברכה,

 
 הילה קפלן 

 מנכ"לית מ.א רמת הנגב 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

גביה   -ג   תקציב -ת   אחריות -א    

 
 

 הגדרות
 

רובדי  הדו  במועצות    -   השלטון  המוניציפלי  דו  האזוריות השלטון  כשלטון  מקבלים - מוגדר  בו  רובדי, 

חלק מהשירותים ניתנים  י. המועצה האזורית, והוועד המקומ   התושבים שירותים משני רבדים שונים:

על -על  וחלקם  המועצה  מסודרת. -ידי  אחריות  לחלוקת  בהתאם  ביישובים,  המקומיים  הוועדים  ידי 

גם תשלומי ארנונות המגורים שמשלמים התושבים   לועדים נגבי בהתאם  ומוחזרת  ידי המועצה  על  ת 

    (. 27%( ובאופן עקיף )73%המקומיים באופן ישיר ) 

 

 ולספק  תח פ ל  צורת השלטון המקומי של היישובים במרחב הכפרי. באחריות המועצה -   מועצה אזורית 

שירותים ליישובי ותושבי המועצה בתחומים שונים: חינוך, קהילה, תברואה, תרבות, עסקים, תחבורה 

תשתיות ומבני   לפתח . משרדי ממשלה ומוסדות המדינה אל מול  האינטרסים האזוריים    לייצג את   .ועוד 

 מרחב.שמירה וניהול השטחים הפתוחים שב , ול חיזוק היישובים והקהילות , לדאוג ל ציבור ביישובים 

 

פורום ציבורי של המועצה המורכב מנציגי היישובים שנבחרו בבחירות, ובסמכותה   -   מליאת המועצה

ל  המועצה,  פעולות  את  למנות   אשר לאשר  ותקציבים,  משאבים  להקצות  תוכניות,  לאשר  עזר,  חוקי 

רמת הנגב במועצה האזורית     .וועדות, לנהל את מקרקעי הרשות, להקים תאגידים ולהאציל סמכויות 

ובראשם    16מכהנים   מליאה  דורון חברי  ערן  המועצה  פומביים  . ראש  הינם  המועצה  מליאת  דיוני 

 של המועצה. דף הפייסבוק  ומתנהלים בשקיפות מלאה לתושבים, ומשודרים בזמן אמת ב 

 

. הוועד המקומי פועל צו המועצות האזוריות קובע כי כל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי נבחר   -וועד מקומי 

מקומי הועד  ה חברי    בשטח השיפוט של הישוב ואחראי על ארגון וניהול חיי התושבים המתגוררים בו.

הישוב,   לניהול  אחריות  ומקבלים  לתפקידם  בסיס  נבחרים  מהמועצה, על  להם  המואצלות  סמכויות 

המקומי חלה אחריות אישית לביצוע על חברי הוועד    ים.ותקציב וכן מחויבים במתן דין וחשבון לתושב 

 כלל הפעולות על פי החוק ומנהל תקין.

 

לבצעכי    קובע  החוק   -   המקומיים  םלוועדי  סמכויות  האצלת  הועד  לאחר    הישוב  בתחום  ות פעול  על 

ע  הסמכויות  האצלת לו  המועצה. הדרושות  ידי  לצו  63סעיף    לפי  סמכותה   בתוקף  ל   המועצות   )ה( 

 ם לוועדי  נגבה  רמת   האזורית  המועצה  בזה  מאצילה–1958,  ח "תשי  ,אזוריות   מועצות/ המקומיות 

 מטה.אות  שבתחום שיפוטה את הסמכויות שבטבל המקומיים

 

 גביה  -  ג תקציב,   –  ת אחריות,    – א  :  להתמצאות   מקרא

 

  



 
 

גביה   -ג   תקציב -ת   אחריות -א    

 
 

 מנכ"לית המועצה 
 

בדגש על  , תושבי המועצהעל פי מדיניות ראש המועצה לטובת   כולל ניהול הארגון  תפקיד המנכ"לית

ועמידה במסגרות התקציביות. המנכ"לית  רותיות ושיתוף ועל פי הוראות המנהל התקין ישקיפות, ש 

תיאום ובקרה בין אגפי ומחלקות  , כמו גם אחראית לפיתוח הארגון וקידומו מבחינה מקצועית

 מתן מענה מיטבי לתושבים.   , וליווי הנהגות הישובים בקידוםהמועצה

 

 מועצה אחריות  נושא
ועד 

 מקומי
 הערות

אחריות כוללת על  

ההתנהלות המנהלית של  

המועצה על פי הנחיות משרד 

 הפנים 

   א 

בקרה על סנכרון בין  

מחלקות המועצה ותוכניות  

העבודה של המחלקות  

 והישובים 

  א 
עבודה מול מזכירי הישובים ע"ב  

 תוכניות עבודה 

פתירת חסמים מול גופים  

 חיצוניים 
  א 

חיזוק הקשר בין המועצה  

 למשרדי הממשלה וגורמים שונים 

 ליווי הנהגות הישובים

ליווי הועדים  

לביצוע תפקידם  

 באופן מיטבי 

   א

ליווי וחניכה  

 למזכירי הישובים 
   א

 מענה לפי הוראות הדין   א  ממונה על חוק חופש המידע 

  א  ומליאה ישיבות הנהלה  

 -שקיפות שירותיות ושיתופיות

אחריות על העברת והנגשת  

המידע המועבר במליאת המועצה  

 ובוועדות השונות לתושבים 

 

  



 
 

גביה   -ג   תקציב -ת   אחריות -א    

 
 

 ך אגף קהילה וחינו
 

ף קהילה וחינוך אחראי ליצירת התנאים לחינוך איכותי, ערכי, נגיש, מכיל ומותאם לכל ילדי רמת  אג

 .קהילתיים איכותיים וטיפוח קהילות מעורבות ושותפותהנגב, ליצירת חיים  

 ., מכיל מפתח ומקדם 21 -להעמיד לרשות הילדים חינוך מעולה, מוביל, ערכי, מותאם למאה ה 

לאפשר נגישות מקסימלית לכל תלמיד ברמת הנגב לתחומי חינוך, פורמלי ובלתי פורמלי, על מנת  

 .לפתח את כישוריו, סקרנותו ויכולותיו

 

 מועצה אחריות  נושא
ועד 

 מקומי
 הערות

חינוך  

לגיל  

 הרך

הקמת מעונות יום / גן משרד 

 החינוך 
   א ת

 ג  א ת א הפעלת מעונות יום 
בליווי  ניהול על ידי היישוב 

 והדרכה של המועצה 

 א א ת הפעלת גני משרד החינוך 

מטעם משרד  תקצוב 

 החינוך 

ניהול על ידי היישוב   

 בליווי המועצה 

 בתי ספר 
הקמה / הפעלת בי"ס  

 יסודי/חטיבה/תיכון 
  א ת

באחריות המועצה תכנון  

הקמת מערכות חינוך ע"מ  

לתת מענה לקצב הצמיחה  

הדמוגרפית הצפוי  

 ולאוכלוסיות השונות. 

 מופעל על ידי המועצה   א ת ג  ב-לכיתות אאזורי צהרון ניצנים  צהרון 

 א ת ג   ב-צהרון ניצנים יישובי לכיתות א 

ישובים המעוניינים  

מפעילים צהרון מסובסד  

על ידי משרד החינוך  

בליווי המועצה, בכפוף  

לקול קורא של משרד  

 החינוך 

בלתי  

 פורמאלי 
 א ת  מועדון ילדים ונוער 

ע"פ תיעדוף של הועד  

 המקומי ולפי קבוצות גיל. 



 
 

גביה   -ג   תקציב -ת   אחריות -א    

 
 

 

 א ת א ת העסקת כ"א )רכז/מד"ב(  

לבחירת היישוב בהתאם  

למודל שנקבע בין המועצה  

 ליישוב 

 א ת א ת הפעלת תנועת נוער 

פעילות עוטפת באחריות  

 הישובים.

אירועי שיא וריכוז הדרכה  

 בשוטף על ידי המועצה.

  ג א ת פעילות נוער אזורית  

 חוגים 

הפעלת מערך חוגים והעשרה 

במרכז המועצה  מועצתי 

 ובישובים 

  א ת ג 

מופעל ע"י תוכנית העבודה  

 . של המתנ"ס

חוגים פרטיים בישובים  

 באחריות היישוב. 

קהילה  

 תרבות ו

   א ת ג  אירועי תרבות מועצתיים 

אירועי תרבות מועצתיים  

 ביישובים 
 א א ת ג 

הפעילות באחריות  

 היישוב   שותפותהמועצה ו

אירועי תרבות מקומיים ביוזמת 

 היישוב 
  א ת ג  

מוכוונים לגיל   ואירועיםפעילות 

במרכז המועצה   השלישי

 וביישובים 

   א ת ג 

 

מוכוונים   פעילות ואירועים

צעירים במרכז המועצה  

 וביישובים 

   א ת ג 

 
מערכים שונים לקידום  

 קהילתיות בישובים ה
 א ת 

בליווי ובהנחיה של  

 המועצה 

 

 

 

 

 



 
 

גביה   -ג   תקציב -ת   אחריות -א    

 
 

 אגף שפ"ה וסביבה 
 

  ,מוניציפאליים לתושבי המועצה בתחומי התברואה, וטרינריה, סביבהתת שירותים  מטרת האגף ל

,  . עבודת האגף השוטפת כוללת בתוכהניהול מוניציפאלי )לישובים השותפים במערך(, פיקוח ואכיפה.

סביבה ותברואה, תוך חיפוש מתמיד לדרכים לשיפור השירות  קידום וטיפול בנושאי  בין היתר,

שימוש בכלים כדוגמת חינוך ותכנון סביבתי, קידום יוזמות להתייעלות  והמשך ייעול המערך, על ידי  

 . אנרגטית והערכות לשינוי האקלים

 

 מועצה אחריות  נושא
ועד 

 מקומי
 הערות

 תברואה 

 

  א ת פינוי פגרים גדולים 

למעט בחצר פרטי, כבישים בינעירוניים  

באחריות נתיבי ישראל( ופגרי חיות בר  

 והגנים()באחריות רשות הטבע 

לכידת נחשים ובעלי חיים  

 ארסיים 
 א ת 

המועצה אחראית על מוסדות החינוך  

המועצתיים, הישובים אחראים על  

 למעט חצרות פרטיים  -תחומם 

הדברת תיקנים/חולדות  

 בשוחות ביוב 
  א ת

הדברת שוחות ביוב ציבורי בלבד ולא  

באחריות מי רמת   –בחצרות הבתים 

 הנגב 

איתור וטיפול מונע במוקדי  

 דגירה של זבובים ויתושים 
  א ת

ע"פ תוכנית עבודה שנתית בשת"פ  איתור  

 וטיפול לפי הצורך. עם הישוב 

הדברת צרעות בשטחים  

 ציבוריים
   א ת

 א א ת הדברה נגד יתושים 

בקבלת דיווחים מהישובים על  סיוע 

מוקדי מים עומדים, סיוע בקידום טיפול  

ללא תקצוב  - במפגעים באזורים פרטיים 

 מועצתי. 

 אחריות משותפת במתן מענה לתושב 

הדברה נגד מכרסמים  

במבני ציבור ומוסדות  

 חינוך של המועצה 

   א ת

  א ת הדברה נגד מכרסמים  



 
 

גביה   -ג   תקציב -ת   אחריות -א    

 
 

 במבנים השייכים ליישובים 

 א ת א ת האש הקטנה נמלת 
מועצה בשטחים ציבוריים, ישוב בבתים  

 פרטיים 

טיפול  

באשפה  

 ומיחזור 

עגלות    -פינוי אשפה ביתית 

אשפה, פחים מוטמנים  

 וצפרדעים 

 ע"פ תוכנית עבודה   א ת

  א ת החלפת פחים בלויים 
  106בכפוף לפתיחת קריאה במוקד 

 ואישור הצורך ע"י אגף שפ"ה

 בכפוף לתוכנית עבודה   א ת פחים ניקיון חיצוני של 

  א ת איסוף גזםפינוי עמדות 
הקמת עמדות חדשות ע"פ צורך ותלוי  

 תקציב בתיאום עם הועד המקומי 

פסולת  פינוי של עמדות  

 גושית 
 על פי תוכנית עבודה   א ת

 א א ת פינוי ונקיון פינות מיחזור 

המועצה אחראית על פינוי עמדות  

המחזור והקרטוניות למעט בקבוקי  

 הפיקדון שבאחריות הישובים.

ניקיון ותחזוקה שוטפת של  

 היישוב 
 א ת 

בישובים המוניציפליים באחריות  

 המועצה ולפי הסכם שנסגר מול היישוב 

יחידה  

 סביבתית 

בכלל הנושאים,   -אכיפה  

מפגעי סביבה, השלכת  

 פסולת 

 א ת א ת

בשיתוף פעולה מועצה/ישוב הסברה וכן  

אכיפה במקרה הצורך. תקצוב ואחריות  

 בהתאם למפגע 

פינוי מפגעים בתחומי  

היישוב )פסולת חריגה,  

 רכבים נטושים( 

  א ת 

פינוי מפגעים מחוץ ליישוב  

בשטחים הפתוחים  

 הציבוריים 

  א ת

, המועצה  106בכפוף לדיווח במוקד 

למפגע. באחריותה  תפעל לאיתור הגורם 

 לפעול לסילוק המפגע כתלות במפגע 

טיאוט כבישים וניקיון  

 כבישים ברחבי הישוב 
  א ת

במימון   50%על חשבון המועצה  50%

הישוב. ישוב שמבצע את הטיאוט בעצמו  

 ישופה בסכום יחסי. 

   א ת הקמת מרכזי מחזור 
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תחזוקת מרכזי איסוף  

 ומחזור ביישובים 
   א ת

 וטרינריה 

פינוי פגרים של כלבים  

 וחתולים 
 בשטחים ציבוריים מחוץ ליישוב בלבד   א ת

   פינוי חיות בר פצועות / פגר 
מחוץ ליישוב באחריות רשות הטבע  

 * 3639והגנים, מוקד 

  א ת ג  כלבים משוטטים/חופשיים 

ביצוע סיורים יזומים בישובים ע"י לוכד  

בעל  בשטחי הציבור. תשלום ההסגר ע"י 

 הכלב. 

  א ת כלבים מתפראים 

  106בכפוף לפתיחת קריאה במוקד 

ואימות הנתונים מול הועד, עלות  

 הקריאה והפינוי ע"ח המועצה

נשיכה/תקיפה על ידי בעלי  

 חיים 
 א א

  –המועצה  תלווטרינרידיווח היישוב  

 המשך טיפול ע"פ החוק 

 א א ג חיסוני כלבים 

ולתושבים כולל  הודעה יוצאת לישוב 

שוברים לתשלום. הווטרינר מגיע לישוב.  

הקצאת מקום מסודר לחיסון באחריות  

 הישוב. 

דיגומי  

 מים

דגימות לאיכות מי שתיה  

בהתאם להנחיות משרד  

 הבריאות 

   א ת

תאורת  

 רחובות 

תחזוקה שוטפת של תאורת  

רחוב ובהתאם לדיווחי  

 הישוב 

 א ת א
בן   מדרשתתחת מחלקה מוניציפאלית:  

 גוריון, מרחב עם, אשלים 

תשלום חשבון החשמל  

 בשוטף )לחברת חשמל( 
  א ת 

שטחים  

 ציבוריים

מתקני ספורט ושעשועים  

 במוסדות החינוך 
  א ת

בדיקות ותיקון ליקויים באחריות  

 ומימון המועצה 

  א ת גני שעשועים ביישובים 
שהוקמו על ידי  למעט גני משחקים 

 הוועד 

תחת מחלקה מוניציפאלית: מדרשת בן   א ת א גינון ציבורי 
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  גוריון, אשלים, מרחב עם, קדש ברנע

 וטללים

כבישים  

 ותנועה 

ליקויים בכביש בתוך שטח  

 הישוב 
  א ת 

ליקויים בכביש גישה  

 לישוב 
   א ת

מדרכות  

 ושול הדרך 
 למעט פרויקטים שאושרו בתב"ר נפרד  ת א  אחזקה ותיקון 
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 התיישבותאגף הנדסה ו
 

האגף עוסק בתכנון ופיתוח מרחב המועצה על ידי ייזום והקמת פרויקטים ציבוריים, תשתיות  

ציבוריות ומבני ציבור ביישובי המועצה ובמרחבה. בין פעולות האגף, לאור הצמיחה הדמוגרפית  

 שובי המועצה השונים, ומקודמות תשתיות ציבור איכותיות. במועצה, משווקים מגרשים למגורים ביי

 

 מועצה אחריות  נושא
ועד 

 מקומי
 הערות

מבנים  

 ציבוריים

חוזה שימוש במבני ציבור  

 בבעלות המועצה 
  א

הועד יחתום על חוזה שימוש ואחזקת המבנים  

הציבוריים שבבעלות המועצה בהם הוא עושה  

 שימוש. 

תחזוקת מבני ציבור  

ומוסדות חינוך השייכים  

 למועצה 

 א ת א ת

מבני מוסדות חינוך בלבד.   -אחריות מועצה 

ליקויי בטיחות, ע"פ   במסגרת הסדרתמבוצע 

תוכנית עבודה שתועבר לאגף חינוך והנדסה  

   מדי שנה.

 מבני ציבור באחריות היישוב.

תחזוקת מבני ציבור  

ומוסדות חינוך השייכים  

 ליישוב 

  א ת 

  מתקני  של  ותחזוקה   הפעלה

הנמצאים    לילדים   משחקים

  המופעלים   ילדים  גני  בחצרות 

 המועצה   י "ע

  א ת

הסדרת ליקויי בטיחות, ע"פ    במסגרתמבוצע 

תוכנית עבודה שתועבר לאגף חינוך והנדסה  

 מדי שנה. 

 א ת א ת נגישות 

חברתי,   לשוויון ע"פ תוכנית שהוגשה למשרד 

.  נגישות מהמועצה מורשהבליווי והכוונה של 

 . היישוב באחריות הנגשת מבני ציבור 

הסדרי  

 תנועה 

שינויים בהסדרי תנועה  

יבוצעו על ידי המועצה לאחר 

 אישור יועץ תנועה 

  א ת
ובכפוף  ע"פ בקשות וצרכים שיעלו מהישובים 

 עבודה של אגף הנדסה והתיישבות  לתכנית 

  א ת סימון ותמרור 

ביצוע סימון כבישים ותחזוקת תמרורים על  

ידי המועצה על פי בקשות וצרכים שיעלו  

 ובהתאם לתכנית עבודה  מהישובים
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  א ת פסי האטה 

בהתאם לתכניות שהוגשו על ידי הישובים  

יועץ התנועה של המועצה  ובאישור ותיעדוף  

 ידי וועדת תנועה שאושרו על 

 ביוב 

הקמת מערכות ביוב חדשות  

 ואחזקתן 
  א ת

ביישובים שמערכות הביוב באחזקת המועצה  

באמצעות מי רמת הנגב ומחויבים באגרת ביוב  

 מי רמת הנגב. יתוקצב ויבוצע באחריות   –

  א ת פריצות/סתימות ביוב 

ביישובים שמערכות הביוב באחזקת המועצה  

ומחויבים באגרת ביוב  באמצעות מי רמת הנגב  

 . מי רמת הנגבאחריות  -

  - שאינם באחריות המועצה ביישובים

 באחריות היישוב. 
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 המחלקה לשירותים חברתיים
 

,  ובמשפחה בפרט  בטיפול הדוגלת מערכתית  תפיסה פי  על פועלת  חברתיים  לשירותים המחלקה 

 .בתוכה  החיים  לפרטים  הקהילה של  והאחריות  הזיקה שמירת תוך, קהילתי יישוב או  קיבוץ

  האחריות  תחומי, מערכתי וקהילתי. משפחתי: פרטני/רבדים בשלושהנותנת מענה   המחלקה 

  וקהילה משפחה, אדם  כל ולהעצים לשקם, לתווך, ללוות,  לסייע, להגן שמטרתן בפעולות מתמקדים

  עקב יכולתם  את למצות המתקשים מתמשך או זמני במשבר, בסכנה או סיכון , בקושי הנתונים

,  חולי, משפחתיים  משברים, אבטלה, תפקוד קשיי, כלכליים קשיים,  מיוחדים צרכים, מוגבלות

 .וכדו' פגיעה

 

 מועצה אחריות  נושא
ועד 

 מקומי
 הערות

המחלקה  

לשירותים  

 חברתיים 

מתן מענה לצרכי הפרט,  

המשפחה, המערכת והקהילה 

 בישובי המועצה. 

  א ת ג 

באחריות היישוב לספק תשתית  

ביישוב. קרי,  לעבודת העו"ס

חדר ותנאים נאותים לקבלת 

 קהל.  

בנוסף, אחריות בעלי תפקידים 

לקשר הדדי עם העו"ס לקידום 

 צרכי היישוב והפרט. 

צוותי חירום  

ביישובים  

 )צח"י( 

גיוס, ליווי והפעלה של צוותי 

החירום היישובים ביחד עם  

קב"ט המועצה בשיתוף והובלת  

 הישובים

 א ת א ת

  לאייש להקים, הישובבאחריות 

  החירום וותצאת  ולקדם

 ולהכינו לחירום. 

המועצה תתרגל, תכווין ותכשיר 

את הצוותים על מנת לוודא  

 מוכנות הצח"י ביישובים.

 מתנדבים 
גיוס מתנדבים לקידום  

 פרויקטים במועצה 
  א  א ת

 מרכז טיפולי 

- מתן מענה לטיפולים פרא

רפואיים ורגשיים לכלל תושבי  

 המועצה 

   א ת ג 
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 מחלקת דת 
 

מחלקת הדת של המועצה האזורית רמת הנגב משמשת ככתובת לתושבי המועצה בענייני יהדות  

 .וצורכי הדת

 

 מועצה אחריות  נושא
ועד 

 מקומי
 הערות

 בתי כנסת 
 במימון משותף  א ת א ת הקמה 

  א ת  אחזקה ותחזוקה 

 מקוואות 
 משותף במימון  א ת א ת הקמת מקוואות 

  א ת  אחזקה ותחזוקה 

 בית עלמין 

 א ת  קבורה 

באחריות הועד המקומי  

בתיאום מול הרב  

 המועצתי. תיקצוב מבט"ל 

   א ת תכנון ובינוי 

 א ת  אחזקה וגינון 

בישובים המנוהלים על ידי  

  -המחלקה המוניציפאלית 

אחזקה וגינון בבית העלמין  

יבוצעו כחלק מתוכנית  

 העבודה 

 עירוב 
הקמת עירוב  

 ותחזוקה 
  א ת 

 פתיחת תיק נישואין 

קישור לרשמי  

הנישואין ופתיחת  

תהליך רישום  

 דיגיטלי 

   א

   א בקשת מסמכים  ארכיון דת 
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 והסעותמחלקת תחבורה 
 

תחבורה אחראית על ביצוע מערך ההסעות לבתי הספר, החינוך המיוחד ועל הבטיחות  ה  לקתמח

 .בדרכים

 

 מועצה אחריות  נושא
ועד 

 מקומי
 הערות

הסעות למוסדות  

 החינוך 

   א ת הסעה לבתי הספר 

ליווי בהסעות  

מהיישוב לבית  

 הספר וחזרה 

 לשיקול דעת הועד המקומי  א ת 

 תחנות הסעה 

הקמת תחנות  

 הסעה ביישובים 
 ע"פ הצורך   א ת

תחזוקת תחנות  

 הסעה 
  א ת

תחנות שאושרו ע"י  

 המועצה 

 חינוך הסעת צוותי  

הסעת מטפלות   

מעונות יום  

 בישובים 

 בהתאם לצורך  א ת א ת

הסעת גננות משרד  

 החינוך 
   א ת

הסעת סייעות  

 משרד החינוך 
 בהתאם לצורך  א ת א ת
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 מחלקת ביטחון וחירום
 

של כל נושאי הביטחון והבטיחות   , הכשרות מחלקת בטחון אחראית על ארגון תיאום, בקרה ופיקוח

בנוסף על תיאום מול פעילות כוחות   ובחרום במוסדות המועצה ובמוסדות החינוך ובישובים,בשגרה 

הכנת היישובים והתושבים,   השיטור, הצבא וההצלה שפועלים בשטח המוניציפאלי של המועצה.

 כולל הצטיידות הכשרות, אימונים וכתיבת נהלים לשעת חירום. 

 

 מועצה אחריות  נושא
ועד 

 מקומי
 הערות

 מרכיבי ביטחון 

 ת א  גדר ושביל ביטחון 
קיים תקצוב  קדמיים בישובים 

ייעודי למרכיבי ביטחון ממשרד 

, הביטחון יתוקצב ע"י המועצה

למעט מצלמות ומכשול  

 תעלה/סוללה. 

 

ביישובים עורפיים )שאר  

לשיקול דעת הישוב  - הישובים(

אופן מימוש תקציב ייעודי  

. בנוסף  )נראות/בטיחות/ביטחון(

ע בתקצוב על ידי המועצה לסיו 

לפי תכנית העבודה של מחלקת 

 בטחון. 

 ת א  מכשול תעלה/סוללה 

 ת א  תאורת גדר 

 ת א  שערים רכב/רגל 

 ת א  מצלמות 

 ת א  ביתן שומר 

 א ת  רכב ביטחון 

 שמירה 

תיקוף חוק השמירה  

 בישוב 
  א

הפעיל  באחריות המועצה ל 

חוק השמירה   במסגרת 

 בישובים שבחרו בכך 

שמירה בישובים /  

 היטל שמירה 
 א ג

גביית כספים נוספים לצרכי  

שמירה, מותנה בהגשת תכנית 

שמירה וקבלת אישור משרד  

לתכנית   ועדת הפנים /הפנים 

 היישובית 

 מקלטים 
שימוש במקלטים  

 ציבוריים
 א ת 

ע"פ החלטת ועד, נדרש לחתום 

חירום. אחזקת על הסכם לשעת 

ע"ח המשתמשים/   המקלט
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 הישוב. 

 ת א אחזקת מקלטים 

באחריות הועד לצבוע תקציב 

ייעודי לתחזוקת מקלטים ע"פ 

קב"ט המועצה  הנחיות המועצה 

 אחראי לביצוע התקציב. 

 ביטחון מוסדות חינוך 

שמירה במוסדות  

חינוך המופעלים ע"י  

 המועצה 

   א ת

 כיבוי אש

הערכות למניעת  

שריפות ברחבי  

 היישוב 

 ת א 

בדיקת   -באחריות הישוב 

תקינות ציוד כיבוי, תחזוקת  

 . , החלפת ציודעגלות כיבוי

 

ניהול מערך החירום  

אחריות   -המועצתי 

מלאה מועצה, הכנה  

 לחירום 

קידום מוכנות  

לחירום רשותי  

 ישובי, יו

 א א

הפעלת צוות החירום המועצתי  

תיאום ושיתוף פעולה עם  

הנהגות הישובים ועם צוותי  

 הצח"י 

 

 

 


