
                
                                                                                       
 
 

לפיתוח אזורי מרכז   
 בשלטון המינהל

 המקומי
והנגב הדרום מחוז  

 משרד הפנים
 האגף למינהל מוניציפאלי

 
 

 תכנון בינוי ותשתיות
 

 הנדסה ותשתיות
המייעצת להנהלת הרשות ולישובים , מחלקת תכנון והנדסה הינה יחידת מטה

מתוקף , ביצועית-היא מהווה זרוע תכנונית, במקביל. במגוון מקצועות ההנדסה
לבנייה הציבורית ולעבודות הציבוריות המבוצעות על , בכל הקשור לתכנון, החוק

על מנת , המחלקה פועלת בראייה ארוכת טווח. ח שיפוטהידי המועצה בשט
 .ליצור תשתיות איכותיות ומתאימות לתושבי הישובים שבשער הנגב

תוך , עבודת המחלקה מושתתת בעיקרה על הפעלת גורמים חיצונים מקצועיים
 .ניהול ובקרת איכות התכנון והבטחת הביצוע ברמה גבוהה

  
, תשתיות כלליות כמו מערכות מים וביוב, וחתכניות בינוי ופית :ייזום ותכנון
 .תאורה ותקשורת וכן בניה של מבני חינוך ומבני ציבור, חשמל, כבישים וניקוז

גיבוי , מענה תכנוני ופיזי להרחבת היישובים, יזמות ופיתוח :קשר עם הישובים
תכנון והקמת תשתיות חדשות , פיתוח. וסיוע מקצועי בתחום התכנון והביצוע

בקרת . הקמת מערכות ביוב פנימיות ביישובים ובאזורי התעשייה. םביישובי
תכניות  לסוגיהן ויעוץ בתהליכי רישוי ותכנון המוגשות על ידי היישובים ועל ידי 

 .על פי חוק התכנון והבנייה, יזמים למוסדות התכנון
משרדים ממשלתיים , ייצוג בפני מוסדות התכנון :ייצוג היישובים והמועצה

, מנהלת המים, חברת נתיבי ישראל, משרד הבינוי והשיכון: יבוריים כגוןוגופים צ
 .ל ועוד"קק, משרד הביטחון, משרד התחבורה

, כבישים, ניקוז, ביוב, טיפול בתשתיות כגון מים :טיפול בתשתיות פיזיות
 .שילוט ותמרור, מדרכות, תאורה

ידי המועצה או בנייה לצרכי ציבור המבוצעת על  :שטחי ציבור ומוסדות ציבור
שימור , ליווי תכנון ופיקוח על פרויקטים ציבוריים. לרבות עבודות פיתוח, מטעמה
 .אזורי תעשיה ופיתוח אתרי תיירות, אתרים

 טיפול בהסדרי תנועה בכבישי המועצה :תנועה ותחבורה 
 .בקרת נגישות ובטיחות במבני ציבור ובפרויקטים ציבוריים :נגישות ובטיחות 

 . וץ לתחזוקת מוסדות חינוך ומבני ציבור במועצהיע: תחזוקה
ניהול ופיקוח עליון של פרויקט מיגון בתים ומוסדות בישובים , ליווי תכנון: מיגון

 .בניית מוסדות חינוך  ומבני ציבור, כולל מרכיבי ביטחון
 

 "נגב מערבי"הועדה המרחבית לתכנון ובניה 
ת למועצות האזוריות שער משותפ" עתידים"הועדה המרחבית לתכנון ובנייה 

היא מתמקמת במשכנה החדש במתחם  .מרחבים ושדות נגב, אשכול, הנגב
 .בשטח מועצה האזורית מרחבים" גילת"

רישוי ומתן היתרי בניה בהתאם לחוק , תכנון הועדה מופקדת על  :תחומי אחריות
 .התכנון והבניה בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות

פיקוח על , מידע בנושא ייעודי קרקע וזכויות בניה, ניהמתן היתרי ב :שירותים
ייצוג הועדה ותכניותיה , קידום תכניות מתאר מפורטות, "4טופס "מתן , בניה

 .בוועדה המחוזית והארצית


