
רמת הנגב
גוריוןבןמדרשתתושביםאסיפת

מועצה אזורית 

כשהאישי והלאומי מתחברים
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מחנה טלישדה בוקררביביםמשאבי שדהטלליםעזוזניצנהמדרשת בן גוריוןבאר מילכהכמהיןשיזףרתמיםמרחב עםקדש ברנעאשלים

תושבים7,631|2018

תושבים9,318|2021
תושבים9,791|2022

תושבים8,000-מהקיץ צמיחה דמוגרפית
כשהאישי והלאומי מתחברים

יחידות -פיתוחמשפחות -קליטהיישוב
דיור

14100רתמים
8רביבים

13שיזף
644טללים

560שדה בוקר
1359מרחב עם

מתוכן  32)1986מדרשת בן גוריון
(מחיר למשתכן

440משאבי שדה
16אשלים

3כמהין
332קדש ברנע

419באר מילכה
660ניצנה

24מחנה טלי
142כ "סה

:  תוספת משפחות
79

354



על הפרק
כשהאישי והלאומי מתחברים

ועדת גבולות

שחרור שטחי אש ושמורות טבע

של עבדתטוסקנה-ה'עבד

תכנית הזנקה לאומית לפתחת ניצנה

תיכון רמת הנגב

התנועה החדשה 



תיירותתוכניות 
הגדלת היצע החדרים באגן שדה בוקר

חוואריםנחל -רצף טיילות צריף בן גוריון

טיילת הגשרים התלויים בן גוריון+ הציניםטיילת מצוק 

קדמאמלון 

רבוקשדהע"בסיס גדנ✓



מדרשת שדה בוקר תאגיד 

לקראת הסכם



אין חנייה  
לאוטובוסים

אין חנייה  
לאוטובוסים

אין חנייה  
לאוטובוסים

אין חנייה  
לאוטובוסים

חנייה  
לאוטובוסים

חנייה חדשיםהסדרי



מדרשת בן גוריון
מספר  ועדות

משתתפים 
מספר פעולות  

בשנה
בעיקר בחגים4תרבות

1241י"צח

הנהלה ציבורית  
לחינוך

ישיבה דו 4
מספר+ שבועית

פרויקטים  
קהילתיים בשנה

אחזקהמבני קהילה
קיבוצוןמעונות

קיבוצוןגני ילדים
תאגיד מדרשת שדה בבעלותבריכה

בוקר
אולם  /משחקים/ספורטמגרש

ספורט
רמת הנגב. א.מ

תאגיד מדרשת שדה בבעלותבית כנסת
המועצה' ובהשתבוקר 

תושבים1633
תדירותאחריותמוניציפליה

שני רביעי ושישימועצהכמות פינויי אשפה
שלישי-נווה בוקר
חמישי-מוטמנים

פעם בשבועיים ימי שנימועצהפח כתום

רביעי-פעם בשבועמועצהפח חום

יום רביעי פעם מועצהגושית
בשבועיים

גזם תושבים  . חמישיימי מועצהפינוי גזם
.בלבד

מועצהריסוס והדברה
מועצהומיםגינון

יום יום  מועצהניקיון הישוב

מועצהמדרכות

משותףמרכיבי ביטחון



201720182019
הועד 

המקומי

₪1,547,0421,736,127₪

720,247₪
989,000₪: מחלקה מוניציפלית

1,709,247₪-כ"סה

34,000₪נראות

השתתפות במסיבת פורים לחגיגה משותפת עם  תרבות
20-21.102500₪דמות הבלש ש"בסופהשתתפות 2500₪בוקרקיבוץ שדה 

בקשה להשתתפות במסיבת פורים לחגיגה משותפת עם  
4000₪קיבוץ שדה בוקר על סך 

4,000₪נגרות בקהילה 

תקציב 
פיתוח  

(פרוייקטים)

50,000₪הצטיידות גנים חדשים 
40,000₪הנמכת מדרכות 

60,000₪עבודות פיתוח בית עלמין 

22,815₪עריכת תחשיב לאגרת חנייה 
39,312₪-שעות120כ, הכנת חוק עזר חנייה

50,000₪לגני ילדים ע"תבהכנת 
14,000₪ט "שיפוצי קיץ תשע

3100,000₪שיפוץ מבנה לגיל ה 
60,000₪התקנת שער בנווה בוקר 

300,000₪חינוך ונראות המרחב הציבורי . למבטיחות ונגישות 
ממקורות המועצה( 57,000₪)285,000₪תכנון שביל אופניים 

(  ממקורות המועצה50,000₪) 250,000₪תחנה לתלמידים 
(  ממקורות המועצה310,000)374,295₪פאמפטרק

280,000₪תכנון מעגל תנועה 
2,000,000₪פיתוח טיילת בן גוריון 

חינוך ונראות המרחב הציבורי . למבטיחות ונגישות 
400,000₪

תקציב נראות-(ובית כנסתמיטרני)חדשות מיחזורפינות 
20,000₪-חושבים עושים פינת חי

20,000₪-גינת כלבים
שתילות גן אוסטרלי

3000₪-שולחנות וספסלים גן אוסטרלי
חינוך ונראות המרחב הציבורי . למבטיחות ונגישות 

400,000₪

השתתפויות  
שונות

בועדייעוץ משפטי בנושא תביעת עובדות גנים 
68,832.41₪גוריוןהמקומי מדרשת בן 

24,108₪ימי שביתה3-שכר גננות
20,000₪-חושבים עושים כיל

2-230,000₪פחים מוטמנים והחלפת 8הוספת 
פינוי פסולת גושית מפתח הבית

12,000₪החלפת פינות גזם ברחבי היישוב 

אחזקה
פינות )

(מחזור

בשנה לכל המועצה180,000

בתקציביםהשתתפות המועצה 



בחינוךהשתתפות המועצה 
201720182019

חינוך בלתי  
פורמלי

מחלקת
נוער

מנחה חיצוני לקבוצת הורים  
לנוער משתמש בסמים  

11,000₪ואלכוהול 
הכשרה לסיירת הורים  

5,000₪

13,000₪קורס צלילה לנוער 

35,000₪בים"מדבשכר השתתפות 

וליווי  3700₪-לסיירת הוריםהכשרה 
2000₪-קבוצת נערות

1000₪-טיול יישוביהסעה 

1000₪-גיבוש והכשרת סיירת הורים

2000₪-אוטובוסים לטיול עם מחנה רמון

4500₪-ס צין"תכנית מניעה בי

20,000₪-ב"מדשכר 

2019-4000₪פעילות נגרות קיץ 

3500₪-תשלום קורס מדצים' השת

47,700₪: כ"סה

ח"ש47,000שיפוצי קיץ 64,000₪שיפוצי קיץ חינוך
72,000₪החינוך ומועצה . צהרון ניצנים סבסוד מ

22,000₪בית ספר של חופשת פסח 

22,000₪בית ספר של חופשת חנוכה 

56,000₪-חופש גדול–בית ספר של הקיץ 

40,000₪-קייטנה אנגליתא"תלמתכנית 

:  גיל רך
120,000₪-סבסוד גנים ומעונות

15,000₪-הסרת ליקויי בטיחות

1,000₪( חדשנות פדגוגית)מסלול תחושתי 

9,700₪-תיקון ליקויים שוטף

700₪-לטיולר"מע

146,400₪: כ גיל רך"סה

:  ס צין"בי
660,000₪ב ' השת

60,000₪' חקר תלמידי ח

20,000₪יוזמות פדגוגיות 

~50,000₪רובוטיקה 
~50,000₪ס מנגן "בי

ח"ש840,000: ס צין"כ בי"סה

נוערמדריכתוהנחייתליווי✓
נוערתנועתפעילותסבסוד✓
תעסוקיץ✓
ריתוךקורס✓

: חוגים במדרשת בן גוריון
תחומים 15✓
קבוצות35✓
משתתפים290✓
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ח"השתתפות המועצה במיליוני ש



רמת הנגב106מוקד 

מדרשת בן גוריון
52%

אשלים
16%

טללים
7%

מרחב עם
4%

מדרשת בן גוריון

אשלים

טללים

מרחב עם

מועצה איזורית רמת נגב

שדה בוקר

כפר רתמים

משאבי שדה

קדש ברנע

שיזף

כמהין

מחנה טלי

רתמים

באר מילכה

חוות

ניצנה

רביבים

: כ פניות"סה
839

134פניות438
פניות

מאוכלוסיית רמת הנגב20%תושבי מדרשת בן גוריון מהווים כ * 

24%; 107; מים/ביוב

23%; 99; אשפה

; 78; תאורת רחוב
18%

; בעלי חיים משוטטים 
28 ;6%

6%; 25; עצים

; 18; פניות הציבור
4%

4%; 17; בור בכביש

4%; 17; הדברה

;  הנדסה מבנה ציבור
14 ;3%

; 10; גני משחקים
2%

1%; 7; כללי

2%; 7; פסולת בניה

2%; 7; רכב נטוש

1%; 4; מטרדים

פניות למוקד

קטגוריות פניות מדרשת בן גוריון



? אז מה הסיפור


