דו"ח הנהלה פעילה
יולי-ספטמבר 2016

פתיחת שנת הלימודים
במהלך הקיץ ,הופעל חדר מצב ,הכולל את כל השותפים בחינוך האזורי .ההכנות אפשרו פתיחה תקינה וסדורה של
שנת הלימודים .בכל מוסדות החינוך באזור ובישובים יש גידול מספרי עקב הצמיחה הדמוגרפית .בעקבות הנחיית משרד
החינוך להוסיף שעות לימודים בבית הספר היסודי ,התבצעו התאמות בשעות הלימודים ובמערך ההסעות.

מעון יכיני
בתחילת שנת הלימודים נפתח לראשונה מעון פעוטות ביכיני .עד עתה ,הילדים בגילאי  3חודשים עד  3שנים התחנכו
מחוץ למושב .המעון ,בו רשומים  44ילדים ,בשתי כיתות עפ"י שכבות גיל ,מופעל ע"י מתנ"ס שער הנגב בליווי מחלקת
הגיל הרך במועצה.

פרויקט יוב"ל 2016
כמדי שנה ,יצאו  65מנהלים מהמועצה ונציגי הישובים לסדנא בת  3ימים הממוקדים בתחומי החוסן .השנה הנושא היה
"חוסן בראי השנים" .במהלך הכנס נערך סיור במועצה אזורית גולן שממומן ע"י מרכז החוסן .השנה השתלבה במפגש
קבוצה של  6צעירים פעילים ,שמובילים את פעילות הצעירים באזור.

סבב פגישות מועצה – הנהלות ישובים
החודש הושלם סבב מפגשי עבודה של המנהלים במועצה עם הנהלות הישובים .במפגשים נדונו הנושאים המרכזיים
שעל הפרק בכל ישוב ודרכי שיתוף הפעולה והממשקים בין הישוב למועצה.

ממלאי תפקידים חדשים במועצה
במהלך החודשים האחרונים נבחרו  3ממלאי תפקידים במועצה :עדי מאירי )שדרות( החליפה את מיכל כדוברת
המועצה ואת דקלה קיי ,כעורכת העיתון של המועצה .יפעת לוצקי זאבי )ברוש( התמנתה כמנהלת משאי אנוש .נגה
גולסט )מפלסים( החליפה את דקלה קיי בניהול הארכיון ,ותעשה זאת בנוסף לתפקידה כמנהלת היחידה לפיתוח
עסקים קטנים.

גרעיני שנת שירות
• בספטמבר נקלט בארז גרעין משותף למתנ"ס שער הנגב ולחברה למתנ"סים .הגרעין כולל  6נערות ,המתנדבות
בתחומי החינוך.
• בברור חיל נקלט גרעין שנת שירות של הנוער העובד והלומד ,הכולל  8מתנדבים הפועלים ביישובי שער הנגב
ובאשקלון.
• ברוחמה נקלטה קבוצת המנהיגות של 'כוכבי המדבר' כחלק מתכנית מנהיגות רב שנתית של צעירים בני העדה
הבדואית.
הגרעינים החדשים מצטרפים ל 6-מתנדבי שנת השירות של איילים הפועלים ביכיני ובאזור ,מכינת "מיתרים-לכיש"
בנחל עוז ,המתנדבת גם בבית הספר ולגרעין הנח"ל של התק"צ ,שהגיע לכפר עזה ומתגבר את צוותי הנעורים במועצה.

משוב לעובדים
כמדי שנה ,מבוצע מפגשי משוב לכל עובדי המועצה והתאגידים .המפגשים בין המנהלים לעובדים נערכים במסגרת
מקצועית ,שגובשה ע"י מערך משאבי האנוש של המועצה.

היערכות לחירום
בספטמבר נערך תרגול למועצה במסגרת התרגיל הארצי "עמידה איתנה" .צוות החירום האזורי )צח"א( תרגל
התמודדות עם מגוון של תרחישים ואירועים וזכה לפירגון מצד נציגי כוחות הביטחון שליוו את האימון.
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תקציבים 2017-18
מועצות "עוטף עזה" פועלות מול משרדי הממשלה על מנת להבטיח את המשך התקציב המיוחד בשנים הבאות.

ביקורת משרד הפנים 2015
בדו"ח הביקורת השנתי של משרד הפנים בשנת  2015נמצאו אפס )!( ליקויים מהותיים חדשים .זו השנה השנייה
ברציפות שלא נמצאים ליקויים מהותיים בהתנהלות המועצה.

חמס"ה במדים
המועצה מקדמת את פרויקט ההתנדבות האזורי מול אוגדת עזה ,המכונה "חמס"ה במדים" .במסגרת זו מתבצעים
שיתופי פעולה שונים ,ויושק אירוע פתיחה ספורטיבי.

טיפול בחדקונית הדקל
המועצה בצעה פיילוט לטיפול בחרק שגורם נזקים כבדים לעצי הדקל .זאת בנוסף לטיפול השוטף ,שבא לתת מענה
לצרכים המידיים .עם זאת ,אנו עדיין מתמודדים עם תופעה רחבת היקף ,שמאיימת על עתיד הדקלים באזור.

תוכנית אב לקשישים
בשיתוף בין העמותה לקשיש ,המחלקה לשירותים חברתיים ,המטה האסטרטגי ,המועצה משיקה תהליך גיבוש תוכנית
אב לקשישים באזור .במסגרת זו ,יבוצעו מספר סקרים ,שיסייעו במיפוי הצרכים בהווה ובעתיד .יעל רז לחיאני )נחל עוז(
מונתה כפרויקטורית להובלת התוכנית.

"טכנודע"
ה"טכנודע" ,מרכז מדעי-טכנולוגי לילדים ,פועל במתנ"ס שער הנגב מזה מספר חודשים .אל המרכז ,שנחנך בטקס רשמי
בספטמבר ,מגיעים ילדים ממערכות הגיל הרך ומהחינוך החברתי בישובים.

חשיפה לפעילויות הפנאי
בסוף ספטמבר התקיים ערב חשיפה למכלול פעולות הפנאי באזור .בערב שהופק ע"י מתנ"ס שער הנגב ,הוצגו
התוכניות בתחומי החינוך הבלתי פורמאלי ,כולל המחול ,המוזיקה ,הספורט ,המלאכה ועוד.

קשרי חו"ל
ברית ידידות עם העיר סן דייגו
לאחר שנים רבות של קשר עם הקהילה היהודית בסן דייגו ,נכרתה ברית ידידות בין שער הנגב לעיר סן דייגו .במסגרת זו
אלון שוסטר ,ראש המועצה ,נסע בסוף ספטמבר לטקס החתימה בסן דייגו ,שנערך במסגרת אירוע ההתרמה המרכזי
של הפדרציה היהודית בעיר.
משלחות נוער:
• במהלך הקיץ יצאו שתי משלחות נערים לסן-דייגו – לבית הכנסת "סולל" ולמחנה הקיץ "מאונטן חי".
• בחודש יולי יצאה משלחת בני נוער לקרלסרואה .במהלך הביקור ,קודמו פרויקטים חינוכיים משותפים ונבחן שיתוף
פעולה בתחום הצעירים.
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