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מועצת חינוך
מועצת החינוך הוקמה בעקבות תהליך ההיערכות המחודשת בניהול החינוך באזור.
המועצה ,המורכבת מנציגים מהגורמים הפעלים בתחומי החינוך במועצה ובישובים ,הקדישה את פגישה השנייה לתחום החינוך
החברתי .בפגישה גובשו קווים מנחים ליצירת אמנה בין המועצה לישובים ,שתסדיר את העקרונות ודרכי ההתנהלות בתחום זה.

סיירת הורים
בליווי מחלקת החינוך והמתנ"ס הוקם צוות הורים שיוביל הקמה ותפעול של "סיירת הורים" .זו פעילות שמטרתה להגדיר את "תווי
תקן" לאירועים של בני נוער ולגלות נוכחות של מבוגרים בהם.

הערכות לתקציב 2018
בעקבות העלייה של המועצה בדירוג הסוציו-אקונומי ,שתצמצם את ההכנסות ממשרד הפנים ,החליטה ועדת ההנהלה על צעדי
היערכות לקראת תקציב  .2018במסגרת זו ,תוכן תוכנית הכוללת צעדי צמצום והתייעלות בצד מהלכים להגדלת המקורות.

ריענון "טבלת האיזון"
מליאת המועצה אישרה המלצות שהגישה ועדת אד-הוק לגבי "טבלת האיזון" .הטבלה ,שגובשה ע"י שמעון קרן צבי ,גזבר המועצה,
קובעת כללים לחלוקת תקציבי פיתוח לישובים .בעדכון הוכנסו קריטריונים המתייחסים לגודל הישוב.

תעריפי ביוב
עודכן תעריף לטיהור שפכים לתושבים ולעסקים ,על מנת לאזן את תשלומי המועצה לאיגוד ערים לביוב .הביוב העירוני של שדרות
אמור להתחבר בקרוב למרכז טיהור השפכים המרכזי ,ובכך יושלם מהלך אזורי רב לטיפול בשפכים.

תחזית דמוגרפית
המטה האסטרטגי הוביל מהלך של גיבוש תחזיות דמוגרפיות לישובים ולמועצה במטווחים של  5-10שנים .התחזיות ,שגובשו ע"י
חברה מקצועית בדיאלוג עם הישובים ,ישמשו בסיס לקבלת החלטות בתחומי הקליטה ,החינוך ,מבני ציבור ועוד.

סקר בקרב הוותיקים
במסגרת תהליך אסטרטגי רחב לנושא האוכלוסיה הוותיקה ,בוצע סקר עמדות אינטרנטי בקרב הוותיקים באזור .הסקר ,שבחן מגוון
של צרכים ושירותים במועצה ובישובים ,ישמש בסיס לעבודת צוות ההיגוי שמופקד על הובלת התוכנית וגיבושה .תוצרי הסקר
יחשפו בפני הציבור בהמשך התהליך.

עמותת התיירות
אלון שוסטר ,ראש המועצה ,מונה כיו"ר התורן של עמותת התיירות "שקמה-בשור" ,הכוללת את שער הנגב ,אשכול ,שדות נגב,
מרחבים ובני שמעון .את עמית לבקוב ,המנהל היוצא ,החליפה ליאורה סלע דוד ,מקבוץ צאלים.

אליפויות ישראל בשחייה
• אליפות ישראל נערכה בווינגיט .משער הנגב השתתפו  16שחיינים .רוב השחיינים שפרו את התוצאות ושניים מהם זכו במדליות.
ההתקדמות באה בעקבות תהליך התמקצעות בתחום השחייה ,שהתבצע במרכז ההידרותרפי בשיתוף עם עמותת הספורט.
• באליפות ישראל )חורף( בשחייה לגילאים צעירים ובאליפות ישראל לגילאי נוער ובוגרים השתתפו  30שחיינים מנבחרת שער
הנגב .בסך הכל הם זכו ב 14 -מדליות.
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סיור מוניציפאלי
לפני מספר שבועות נערך סיור לאנשי הקשר בישובים של האגף המוניציפאלי .השתתפו  27אנשים העוסקים בתחומי הגינון,
התברואה ,חצרנים ,ומנהלי קהילה .המשתתפים ביקרו באתרי חיריה ושפדן ולמדו על נושאי איכות הסביבה.

הפרוגרמה החקלאית
המועצה מקדמת הכנת פרוגרמה להיקף השטחים החקלאיים באזור .במסגרת ההערכות ,נבחר מתכנן שילווה את המהלך.
המטרה להגדיל את מספר הנחלות ואת ובהתאם את שטחי החקלאות על בסיס צפי הצמיחה הדמוגרפית באגודות החקלאיות.

מפגש עם ראש אגף התקציבים באוצר
פורום מנהלי ענפי החקלאות ,שפועל במסגרת "מעברים" בשיתוף עם הועדה החקלאית וארגוני חקלאים אזוריים ,אירח לאחרונה
את אמיר לוי ,ראש אגף התקציבים באוצר ואת סגנו לנושא החקלאות והמים .עשרות ממלאי תפקיד מהישובים השתתפו במפגש,
שאפשר שיחה טובה ועניינית עם קובעי מדיניות באוצר.

פסטיבל דרום אדום
הפסטיבל ,שנערך בהצלחה זו השנה ה ,12-עמדה בסימן שנת המים לנגב ,עם מלאות  70שנה להקמת "מקורות" .הפריחה
המאוחרת הביאה להארכת הפסטיבל בשבוע נוסף .הארגון והשיווק המוצלחים בשילוב עם מזג אוויר מאיר פנים הביאו גם השנה
מאות אלפי מטיילים לאזור.

אירוע חשיפה של חממת היי-טק
אנו נערכים לפתיחת חממה לחברות סטרטאפ באזור .במסגרת זו ,נערך במכללת ספיר כנס חשיפה ומיצוב של המיזם .בכנס הציגו
 24חברות סטרטאפ את המוצר שהן מפתחות .במהלך השבועיים הקרובים יערך תהליך מיון ,במהלכו יבחרו החברות שיפעלו
במתחמים המוקמים במועצה )מתחם ספירטק לשעבר( ובניר עם .הפרויקט מוקם במשותף בין המועצה ,עמותת ,SouthUp
מכללת ספיר ,קהילת סן-דייגו ,מעברים ,בית ספר התיכון ותק"צ.

תוכנת ניהול חירום
המועצה משלימה בימים אלה מהלך של פיתוח תוכנה לניהול מצבי חירום ,בביצוע חברת "משפוחה" ,שייסדה את "מועצה-נט".
התוכנה ,הנקראת "חמ"לנט" ,תאפשר סנכרון אינטרנטי בין מכלולי המועצה והחמ"לים בישובים ומעקב אחר האירועים והטיפול
בצרכי החירום.

ממלאי תפקידים חדשים במועצה
• לאחר מעל  40שנים של עבודה במועצה ,מנהל מח' התחבורה אלי תורג'מן פורש לגימלאות .אבנר פרץ ,עובד המחלקה ,מונה
לרכז מחלקת התחבורה .לצידו תעבוד סלעית קהלני ,שנבחרה לתפקיד מזכירת מחלקות התחבורה והביטחון.
• גולן גנם נבחר לתפקיד קב"ט מוסדות חינוך .במסגרת תפקידו הוא מופקד על בטחון ובטיחות התלמידים בקריית החינוך וילדי
הגיל הרך בישובים.

שירותי דת של הרבנות הרפורמית
יעל קריא ,הרבנית הפועלת באזור מטעם התנועה הרפורמית ,מקדמת כבר שנים פעילויות שונות במרחב .לאחרונה הוסדרה
האפשרות לקבל מיעל שירותי דת ,ביניהם טקסי חתונה ,בר מצוה ,ברית מילה ולוויה.

אירוע הוקרה ללוחמי ההתשה
בתחילת ינואר נערך בכפר עזה אירוע ארצי להוקרה ללוחמי מלחמת ההתשה .את האירוע יזם והוביל שלמה נדב ,תושב כפר עזה,
שפועל מזה שנים להכרה ציבורית באותה מלחמה .במהלך האירוע הוצג אתר אינטרנט חדש ,שמצטרף לערכות זכרון שיחולקו
ללוחמים ולמשפחות הנופלים.
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