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דבר ראש המועצה, שי חג׳ג׳

המועצה סיימה את שנת 2016 באיזון תקציבי כפי שקורה ברצף כבר 4 שנים. 
חינוך  ומוסדות  ציבור  מבני  המושבים,  בפיתוח  מאוד  גדולות  השקעות  למרות  זאת 
)כבישים, מדרכות, תאורה, בתי עם, אולמות ומגרשי ספורט, חדר כושר, גני משחקים, 
רישות כל המועצה בביוב מרכזי.  כולל  וכו'(,  ופנאי, בתי כנסת, בתי עלמין  תרבות 
תקציב המועצה לשנת 2017 כולל בתוכו את המשך הפיתוח ורובו מושקע במערכת 
2017 הוצג בהרחבה במליאת המועצה ואושר פה אחד. אנחנו שואפים להיות בעצצ  החינוך שלנו. תקציב

מאות כלכלית, ולא להסתמך על תקציבי מדינה. זה תהליך ארוך, אבל הוא יקרה. 

בדף הבא תוכלו לקרוא על הפרויקטים שהמועצה תקדם בשנה הקרובה. יש עוד לא מעט פרויקטים שלא 
כתבנו כאן, אבל כל תושב ותושבת מרגישים בהם ביום יום. 

ב 2016 עסקנו בכמה נושאים בוערים שישפיעו על המשך התנהלות המועצה: ראשית, נזכיר כי החל מינואר 
2016 אושרו בכנסת הטבות המס לתושבי מרחבים. המשמעות היא חיסכון של עד 9,240 ₪ בשנה )תלוי 
בהכנסה(. אנחנו עמלים על הקמת שני היישובים החדשים במרחבים, בפברואר 2017 יחלו עבודות הפיתוח 
של בית- החולים השיקומי ב"עלה נגב" - הראשון בדרום! מה שיבטיח הקלה משמעותית למי שיזדקק 

לטיפולים ועוד 600 מקומות עבודה במעגל הראשון. 

בנושא תיקון חוק המים: מחיר המים השפירים שונה בין איזורי הארץ מאז קום המדינה.
אנחנו דרשנו להגיע למחיר אחיד לכולם. לא ייתכן שיהיו פערים כאלה במחירים! זה לא הוגן ולא מוסרי! יש 
ליצור שיוויון. יו"ר וועדת הפנים חה"כ דודי אמסלם אמר בדיון: "ההסדרים הישנים שנחתמו אינם מקובלים 
עליי. מבחינתי כל החקלאים בישראל שווים." והמשפט הזה הוא תמצית הדיון. החוק החדש גם יוזיל את 

תעריף המים למשקי הבית בכ- 15 אחוזים. 

בנושא "עיר עולים":
המעמד "עיר עולים" מקנה לרשויות שהוגדרו כך עוד בשנות ה- 50 )בהם מרחבים(, יתרון בקבלת מלוא 
כספיי הארנונה הממשלתית )100%( עבור מתקנים ממשלתיים בתחומיהן, לעומת ערים שלא הוגדרו כך, 
ויכולות לגבות לכל היותר עד 55% ארנונה על מתקנים ממשלתיים. במסגרת חוק ההסדרים, שונה החוק, 
שנועד לסייע לרשויות חלשות. במהלך החודשים האחרונים ייצגתי את מרחבים בכנסת ובוועדה והבהרתי 
כי המדינה צריכה לשלם 100% ארנונה כמו כל אחד אחר, לא ייתכן שבבניין אחד בקומה אחת יהיה משרד 

עורכי דין שמשלם 100% וקומה אחרת משרד החינוך, שלא משלם ארנונה או זכאי לתשלום ארנונה  
פערים  לצמצום  שקלים  מיליון   500 בסך  קרן  יקים  הפנים  משרד  כי  אושר  דבר  של  בסופו  מופחתת. 
ברשויות. רשימת ערי עולים שנקבעה בשנות ה-50 - תבוטל. אני מבקש להודות לשר הפנים, ליו"ר וועדת 

הכספים חה"כ משה גפני ולחברי הוועדה. 

ויש גם את הביטחון האישי...
לאחר 5 דיונים בוועדת הפנים של הכנסת בנושא הביטחון האישי במרחבים ושדות נגב, הודיע יו"ר הוועדה, 
חה"כ דודי אמסלם, כי משרד האוצר יתקצב ב 20 מיליון ש"ח שיתפרסו על פני שנתיים, לטובת מרכיבי 
ביטחון ליישובים. אלה מצטרפים ל 15 מיליון ש"ח שתיקצב המשרד לביטחון פנים. כמובן שיהיה תיעדוף 

עפ"י אחוזי הפשיעה ביישובים וייקבעו קריטריונים שוויוניים. 

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית מרחבים 
המועצה האזורית מרחבים נבחרה להיכלל בפיילוט, שיזם מינהל התכנון במשרד האוצר, לקידום 

תכניות מתאר כוללניות במועצות אזוריות. מטרתה של התכנית לקבוע מדיניות תכנון למרחב 
המועצה 

ולכוון בה את הפיתוח בשנים הבאות. לאחר שהתכנית תאושר היא תהווה מסמך חוקי מחייב.
חברי קהילת מרחבים מוזמנים להשתתף בתהליך הכנת התכנית.

מפגשים עם הציבור ייערכו במהלך הכנת התכנית לצורך לימוד נתוני הרקע לתכנון, וקבלת משוב 
מהציבור בזמן גיבוש החזון והעקרונות שישפיעו על הכנתה.

הרשמה לקבלת מידע על התוכנית והזמנה למפגשים – באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.

מה זה "תכנית מתאר כוללנית"?
תכנית המתאר קובעת מדיניות תכנון כוללת, ובה בעת מנחה את התכנון המפורט הנגזר ממנה. 
לאחר אישורה של תכנית מתאר מקומית כוללנית, תוכל הוועדה המקומית, עם הסמכתה, לקבל 

את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות התואמות את 
תכנית המתאר, מבלי להיזקק לאישור הועדה המחוזית.

תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית מרחבים תעסוק בין השאר בזהותה ואופייה של 
המועצה מול מגמות הפיתוח וההתחדשות של הערים בסביבתה, צרכי הפיתוח של הישובים, מערך 

התנועה והכבישים במועצה, מערך השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, מבני הציבור המשרתים 
את הקהילות השונות, מערך התשתיות בישובים, נושאים סביבתיים אחרים, ועוד.

מי מכין את התכנית?
התוכנית מקודמת ע"י מינהל התכנון בשיתוף המועצה האזורית, ונערכת על ידי צוות רחב של 
מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות אדר' אילן איזן )א.ג אייזן - אדריכלים ובוני ערים בע"מ(. 

תהליך הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, נציגי 
וועדת התכנון, רשויות גובלות, גופים ירוקים ועוד.

שיתוף הציבור בהכנת התכנית
גיבוש התכנון מלווה בתהליך שיתוף ציבור. בשלב הראשון כחלק מלימוד המצב הקיים יערכו 
פגישות עם נציגי הישובים )מזכירי ועדים, מזכירי אגודות, וועדים מקומים, חברי אגודה ועוד(. 

בשלבים הבאים בהכנת התכנית יערכו מפגשים נוספים עם הציבור.

שלבים בהכנת התכנית
מהלך קידום התכנית מתחלק לשני שלבים מרכזיים: 1. שלב הכנת התכנית 2. שלב אישור התכנית.

שלב הכנת התכנית מורכב מארבעה שלבים מרכזיים:
שלב א' - לימוד מצב קיים. ניתוח הזדמנויות ואתגרים מרכזיים. בשלב זה לומד צוות התכנון את 
המצב הקיים ברחבי המועצה בכל הנושאים הרלוונטיים: מגורים, חברה וכלכלה, תחבורה, סביבה 

ושטחים פתוחים, תיירות, מבנים ושירותי הציבור ועוד. בתום שלב זה ייגזרו הסוגיות המרכזיות 
בהן תטפל התכנית ויגובש מתווה של תכנית המתאר, כך שתתאים ככל הניתן לצרכי המועצה 

האזורית.
שלב ב' - גיבוש חזון. בשלב זה מגבש צוות התכנון בשיתוף התושבים את החזון, המטרות, היעדים 

והפרוגראמה הרעיונית, המרכיבים יחד תמונת עתיד למועצה וליישובים ואשר יהוו בסיס לתכנית 
המתאר.

שלב ג' - חלופות. בשלב זה מוצעות חלופות תכנון פיזיות, כלומר דרכים שונות להשגת החזון 
והמטרות שנקבעו קודם. אלה ייבחנו בדיונים בפורומים שונים, ובכלל זה עם תושבי המועצה 

האזורית ונציגיה, ותגובש חלופה נבחרת.
שלב ד' – גיבוש התכנית. בשלב זה מגובשת התכנית על כל מרכיביה לרבות פרוגראמה של כל 

מרכיב ומרכיב.
על בסיס התכנית שהתגבשה נערכים מסמכי תכנית המתאר. אלה כוללים תשריט מחייב )או כמה 

תשריטים(, מסמך הוראות המפרט את עקרונות התכנון והנחיות להכנת תכניות מפורטות שיאפשרו 
את מימושו, ונספחים - מסמכים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית בתחומים שונים כגון 

סביבה ונוף, תחבורה, תשתיות, וכלים מוצעים ליישומם.
במקרה מיוחד זה של תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית, ייתכנו שינויים מסויימים בהרכב 

המסמכים, בהתאם לתובנות שיתקבלו במהלך התכנון.
כל מסמכי התכנית מוגשים לוועדות התכנון והבניה לשם הפקדתה להתנגדויות ולאישורה.



פרויקטים לשנת 2017  
מצורפות רשימות הפרויקטים של המועצה, המתוכננים לשנת 2017. חלק מהפרויקטים קידמנו גם בשנים קודמות והם יימשכו גם בשנת התקציב הקרובה. 

במועצה האזורית מרחבים

חינוך וסביבה
הכשרת צוותים מקצועיים בכל המערכת	 
תוכנית הזנה- בגני הילדים וביסודי )התשלום 	 

בהשתתפות המועצה( 
ספריית פיג'מה במעונות יום ובגני הילדים	 
מיל"ת- הארכת יום הלימודים בגני טרום חובה	 
מעגן מערך תומך מעון- גן	 
מעגן עבור גני הילדים החרדיים   	 
 
סל תרבות- חשיפה לתרבות ואמנות: תאטרון, 	 

מחול, מוסיקה, קולנוע ועוד מהגן ועד התיכון
קרן קרב- חוגי העשרה בתחומי מוסיקה,   	 

רובוטיקה, מחול, קיימות וסביבה ועוד מהגן ועד 
התיכון

מוכנות לכיתה א'	 
שיקום ושיפוץ מתקני משחקים	 
תכנון מוסדות חינוך	 
שיפוצים והנגשה במוסדות חינוך  	 
שיפוצים במעונות יום	 
נגישות אקוסטית חושית 	 
הצטיידות מעבדות במדעים בחט"ב ויסודי	 
רכישת טאבלטים לבעלי מוגבלויות במועצה	 
רכישת מחשבים לכיתות ואמצעי החשכה לכיתות 	 
 
סדנאות גלישה בטוחה 	 
"פותחים עתיד"- התפתחות אישית באמצעות 	 

נאמן כבוגר משמעותי ומודל לחיקוי בבתיה"ס 
היסודיים

תוכניות לחיזוק הזהות היהודית בבתיה"ס  	 
ובקהילה

תכנית התקשוב בגישת הענן החינוכי 	 
חינוך בנושא זיהום אוויר וסביבה בריאה	 
תוכנית דה וינצ'י- לימודי העשרה בתחומי  	 

המדעים באוני' בן- גוריון
קידומטיקה- לתלמידים מצטיינים בבתיה"ס 	 

היסודיים
מעו"ף- לילדים מחוננים	 
תחרות רובוסטאר	 
סל מדע 	 
שדרוג כיתות מחשבים רובוטיקה ואתרי תוכן	 
 	FLL תחרות רובוטיקה
הפעלת תכנית תכנות ורובוטיקה בכיתה ד'	 
הצטיידות מעבדות בתפוח פיס	 
רובוטיקה- חוגים ותחרויות מהגן ועד כיתה ט'	 
תוכנית "צועקים למדע"- להעשרה ולעידוד 	 

למצויינות 
"ניצנים ומגשימים"- תוכנית הסייבר הלאומית 	 
 
סדנאות מניעה לנוער	 
סדנאות למניעת חיזור אלים	 
תעודת בגרות חברתית בתיכון	 

מסע ישראלי- לגיבוש וחיזוק הזהות היהודית 	 
ישראלית

תוכנית נוער בוחר ערך כדרך 	 
תוכנית להבה לטיפול בנוער בסיכון במגזר הכפרי	 
מצילה - תוכנית למניעת התנהגות סיכונית	 
פעילות של התנסות מדעית טכנולגית 	 
"הזנק"- קידום בני נוער להצלחה בבחינות הבגרות	 
עיר הילדים והנוער	 
תרבות יהודית	 

קהילה תרבות וספורט
ק.ש.ת - קהילות של תרבות יהודית ישראלית 	 
המירוץ למרחבים שיתקיים ב 28.4.17	 
החממה לתרבות יהודית ישראלית - קב' מנהיגות 	 

ביישובים
929- לומדים תנ"ך ביחד )למבוגרים(	 
שנת מצווה  	 
פנאי וקהילה: ג'ימבורי נייד, הצגות, סדנאות 	 

להורים במעונות 
סיירת הורים	 
בית ספר להורים     	 
הקמה ופיתוח מרכז הצעירים המשותף למרחבים 	 

ושדות נגב
פר"ח 	 
הגדלת המלגות לסטודנטים	 
סדנאות מרכז צעירים והגיל הרך: חיבוקאמא, 	 

רוגע של הורות, איפור, שרפרפים על גלגלים, הום 
סטיילינג, זילוף 

מערכת מיתם להכוונת קריירה	 
הרצאות "הרהורים": קובי אריאלי, פרופ' עמוס 	 

רולידר, פאולה רוזנברג, מיכל דליות "סופר נני"
כנס מתגייסים	 
קורס ניהול עסקי בחקלאות 2016	 
קורס נשים לעסקים 2016    	 
מרכזי מצוינות יישוביים	 
יום ירושלים מופע מוסיקלי 	 
ערב מוזיקלי מזרחי	 
הקמת גינות קהילתיות	 
להקת מחול וחבורת זמר	 
הגדלת היצע החוגים	 
פתיחת אולם ספורט וחדר כושר במבועים	 
הצטיידות אולמות ספורט	 
מסע אופניים 	 
ליגת המושבים ע"ש איציק פרץ ז"ל	 
טורנירים בענפי הכדור	 
בית- ספר לוותיקים בתיכון מרחבים	 
פעמי המזרח - אירועי תרבות תורנית	 
דרום אדום	 
פסטיבל מגלים עולם אירועי קיץ בצפון הנגב  	 
 

הנדסה
הסדרת והרחבת המושבים: בטחה, גילת, פדויים, ניר 	 

משה, פעמי תש"ז, קלחים, שדה צבי, תלמי ביל"ו, 
מבועים, תפרח - קידום תכניות מפורטות להסדרת 

והרחבת הישוב
תכנון בית ספר לחינוך מיוחד בתחום בי"ס אשל 	 

הנשיא
שדרוג בית ספר נחלים	 
הנגשת מוסדות החינוך, עריכת סקרי נגישות  	 

מפורטים לכל מבנה לרבות הנגשת המבנה בפועל
הנגשת המבנים קולטי הקהל, השצ"פים והרחובות 	 

עריכת סקרי נגישות מפורטים לכל מבנה
קידום תכנית להקמת הישוב דניאל	 
קידום תכנית להקמת הישוב אשל הנשיא	 
עדכון והתאמה של הסדרי תנועה ביצוע מעגלי 	 

תנועה בישובים מבועים, שדה צבי, פדויים, קלחים.       
שביל אופנים פדויים - רנן - מסלול, פיתוח סביבתי 	 

באמצעות שבילי אופניים
קידום תכנית מפורטת למסחר ותיירות בצ. גילת	 
קידום תכנית כוללנית בשטחי המועצה	 
עריכת פרוגרמה חקלאית מועצתית	 
מיזם ליצירת חשמל מפסולת רפתות - בפטיש	 
שיפוץ ושידרוג מבנה המועדון בישובים קלחים, רנן, 	 

אשבול, שדה צבי
ביצוע הסדרי העלאה והורדה בטוחה באזורי מבני 	 

החינוך בפעמי תש"ז, קלחים, תלמי ביל"ו, שדה 
צבי- גן ילדים, שדה צבי בי"ס 'מרחב', פדויים.  

שיקום כבישים ומדרכות מושב קלחים, פעמי תש"ז, 	 
תפרח 

אולם ספורט מבועים: השלמת כלל העבודות  	 
להקמת אולם הספורט וחדר הכושר

שדרוג מבנה המועצה הרחבת מבנה המועצה ע"י 	 
הקמת מרכז הפעלה בחרום ושיפוץ המבנה הקיים 

הקמת מערכות סולאריות על גגות ביישובים	 
הגדלת כמויות הפסולת המיועדת למחזור	 
שדרוג תאורת רחוב לתאורת לדים	 

שירותים חברתיים ומוכנות לחירום
טיפול וסיוע לניצולי שואה	 
טיפול בהתנהגויות חריגות ובמצבי מצוקה בקרב 	 

ילדים ובני נוער
מחשוב מחלקת הרווחה - כולל רכישת מחשבים  	 

ותוכנות ייעודיות של משרד הרווחה
טיפול בבני נוער המתמודדים עם התמכרויות שונות	 
סיוע בסידור בני נוער במסגרות טיפוליות, פנימיות 	 

ומוסדות חינוך
מועדונים חברתיים ומרכזי היום לקשיש, לטובת ותיקי 	 

המועצה
נופשונים וקייטנות לילדים עם צרכים מיוחדים	 
הקמת יחידה להתנדבות בקהילה	 
תוכנית בינוי קהילתי ועבודה עם פעילים	 
טיפול במשפחות עם ילדים, טיפול משפחתי, טיפול 	 

באמצעים יצירתיים, הדרכות הורים ועוד 
סיוע ושיקום אנשים עם מוגבלויות החיים בקהילה	 
מרכז מעברים לקידום התעסוקה במרחב הכפרי	 
תוכנית לאומית לילדים ונוער, כולל איתור ומניעה של 	 

מצבי סיכון וליקויי התפתחות
טיפול בפרט ובמשפחה, על פי תוכניות טיפול	 
סדנאות למשפחות בעלות מאפיינים ייחודיים 	 
טיפול בקשישים סיעודיים	 
מסגרות טיפוליות לנפגעי תקיפה מינית ולפוגעים 	 

מינית 
בית חם לנערות	 
קהילות תומכות לאנשים עם מוגבלויות	 
טיפול במכורים כולל גמילה וטיפול רפואי, מיצוי 	 

זכויות ושיקום התמכרויות-מבוגרים
מועדוניות משותפות	 
תעסוקה נתמכת לנכים, מפעלים מוגנים, מע"ש  	 

ומסגרות יומיות אחרות
סיוע למשפחות החיות בעוני    	 
 
הכשרת צוות המחלקה להערכות לשעת חירום	 
הקמת צוותי חוסן וחירום בכל יישובי המועצה	 
סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 	 
רכישת ציוד למתנדבים 	 
אמצעים לחמ''לים ישוביים	 


