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החוק קובע שועד לא יכול לבצע שום פעולה בתחום הישוב מבלי שהמועצה האצילה את הסמכויות  :הסבר
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" סל שירותים"אין ברשימה שלהלן אנו מנסים להכניס את כל הפעולות האפשריות הקיימות מאחר וכאמור 

מבצע כל הפעולות המוניציפאליות המתאימות לו והמועצה אינה מתערבת  ציבובמסגרת תקכל ועד  ,מחייב
 . בהרכב סל זה כל עוד הוא במסגרת פעולות מוניציפאליות מאושרות בתקציב הועד
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 ראש המועצה  

 

 

 mirit@rng.org.il|  80-1553651: פקס|    80-1514656: טל

 מועצה אזורית רמת: בפייסבוק|  www.rng.org.il|    80-1514688. פקס|    80-1514666. טל|    05565חלוצה . נ.ד

 נגב

 X X בתחום היישוב  טיפול בבעלי חיים משוטטים 26

 הדברה וריסוס
  X טיפול מונע במוקדי דגירה של זבובים ויתושים 24
למעט טיפול מונע במוקדי , הדברת זבובים ויתושים 29

 דגירה
X X 

סביב הגדר ההיקפית , ריסוס עשביה לאורך כבישי גישה 23
 . הכבישים ובשטחים הציבוריים לאורך,בישובים 

X X 

 בטחון
 X X תחזוקת מרכיבי בטחון 27

 X  שמירה בישובים 21
 X X סיור שדות 25

 חינוך תרבות וספורט
תרבות וספורט בישוב במסגרת , פעילויות בתחומי חינוך 61

 .התקציב המוניציפלי 
 X 

 
 :הערות
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