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"סימולטור חירום"
בתחילת יולי נערך תרגיל סימולציה למערך החירום המועצתי .תורגלה התנהלות המועצה והישובים במצב
בטחוני מורכב .השתתפו כ 70-איש מהמועצה ,נציגי הצח"ים והרבש"צים מהישובים .בתום התרגיל נציגי צה"ל
הגדירו את שער הנגב כמועצה במוכנות ביטחונית גבוהה.
היערכות חדשה במתנ"ס
בהמשך לתהליך הפרדת המתנ"ס והחינוך ,המתנ"ס שינה את שמו ל"מתנ"ס שער הנגב" ובחר לוגו חדש.
הנהלת המתנ"ס אישרה מערך ארגוני חדש ,המבוסס על חמישה "שולחנות" בתחומי העיסוק של המתנ"ס.
פעילויות חינוך בקיץ
בית ספר של הקיץ
השנה הופעל לראשונה "בית ספר של הקיץ" – פעילות חינוכית אזורית במימון משרד החינוך .במיזם ,שנערך
בבית הספר היסודי ,השתתפו  125ילדים מכיתות א' עד ג'.
מופעי קיץ
בסוף החופש הגדול נערך בקרית החינוך "יריד חושים" כינוס גדול של הורים וילדים לקראת ההרשמה לחוגי
המתנ"ס ,הספורט והמרכז ההידרותרפי .ביריד השתתפו כ 700-איש .אירוע זה סגר סדרה של שלושה מפגשים
שהמתנ"ס הוביל ,שכלל גם שני מופעים בכפר עזה וניר עם.
קייטנת רובוטיקה
בתחילת אוגוסט התקיימה במבני בית הספר התיכון קייטנה בת  5ימים ,שעסקה בנושאים כגון :תכנות ,ריגול
רובוטי ,הפעלת רובוטים ועוד .בקייטנה ,שהופקה על ידי המתנ"ס במימון משרד המדע ,השתתפו  104תלמידים
משכבות א' עד ג' .צוותי החינוך ,האחזקה והמחשוב של המועצה נתנו את התמיכה המקצועית והלוגיסטית.
בית הספר היסודי
ניהול בית הספר
שלומציון )שלומצי( כהן ,תושבת מפלסים ובת יכיני ,נבחרה כמנהלת בית הספר היסודי .שלומצי מחליפה את
ענת רגב ,ששמשה מנהלת בית הספר  23שנים.
הקמת בי"ס יסודי חדש
במהלך הקיץ התבצעה הריסה של מבנים ישנים בקרית החינוך ,על מנת להכין שטחים להקמת בית הספר
היסודי החדש.
ליווי הסעות תלמידים
בעקבות הקיטון במקורות הייעודיים ,שאפשרו לנו לתחזק את מערך ליווי ההסעות בבי"ס היסודי ,המועצה
גיבשה מודל חדש ,שמתאים למשאבים הממשלה והמועצה העומדים לרשותנו .במסגרת המודל ,נפתחה
אפשרות לישובים להפעיל מלווים מטעמם.
יריד חזרה לבי"ס
מחלקת החינוך בשיתוף עם דוברת המועצה ,יזמו יריד מכירות מרכזי של ציוד לימודי לקראת חזרה ללימודים.
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לוח תרבות
המועצה והמתנ"ס הקימו מסד של לוח אירועי תרבות של כלל הגורמים באזור .הלוח מופיע באתרים ובפייסבוק
של המועצה והמתנ"ס ומתפרסם באופן קבוע בדף האחורי של עיתון "שער הנגב".
טיפול בצמתים מסוכנים
ראש המועצה והמהנדס פועלים באופן שוטף מול משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל )נת"י( לקידום הטיפול
בצמתים מסוכנים .בימים אלה מתבצע פרויקט הוספת נתיב ביציאה מקריית החינוך אל צומת גבים .פעולות
ציבוריות של תושבים מסייעות בהפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות בנושא זה.
תהליך אסטרטגי בנושא הותיקים
באוגוסט נערך מפגש של שיתוף ציבור במסגרת התהליך האסטרטגי בנושא הותיקים ,שמובל ע"י עמותת
"יחדיו" והמחלקה לשירותים חברתיים .במפגש השתתפו כ 100-איש .לאחר פאנל בנושא העיסוקים לאחר
הפרישה מהעבודה ,המשתתפים התחלקו לשולחנות דיונים בנושאים שונים ,ביניהם תרבות ופנאי ,תעסוקה,
בריאות ,מתנדבים ועוד .החומרים שעלו בדיונים ישמשו תכנים להמשך התהליך.
תוכנית אסטרטגית ל"עוטף"
המשרד לפיתוח הנגב והגליל נענה לפניה של המועצות האזוריות ב"עוטף עזה" ,ותקצב תהליך אסטרטגי,
שמטרתו גיבוש המענים הממשלתיים למרחב בראייה ארוכת טווח .בועז קרצ'מר )קיבוץ צאלים( מונה
כפרויקטור שירכז את התהליך מול צוות היגוי של המועצות.
ממלאי תפקיד חדשים בישובים
במהלך חודשי הקיץ נבחרו בישובים שלושה מנהלי קהילה חדשים :קארין אפרגן מחליפה את אורית בראון
בכפר עזה ,עמיר אלנברג מחליף את ערן ורדון באור הנר ואהרל'ה פוקס מחליף את איילת גלס בנחל עוז.
בדורות נבחרו שלושה ממלאי תפקידים חדשים :יורם ישראלי  -יו"ר הקיבוץ ,אורי שמר  -מרכז משק ,דקלה
גורן  -מנהלת כספים.
יעל קריא  -סיום תפקיד
הרבה יעל קריא סיימה שירות של כארבע שנים ,במהלכן הוסמכה לרבנות מטעם התנועה הרפורמית .יעל,
שהתגוררה בשער הנגב ,קדמה מפגשים ופעילויות בתחומי היהדות ,קשרי ערבים ויהודים ,מקומה של הקהילה
הגאה והאחריות הסביבתית .בימים אלה התנועה הרפורמית פועלת לאיתור ממלא/ת מקום.
דיגום מים
האגף המוניציפאלי מבצע מהלך של דיגום מים בכל ישובי המועצה לבדיקת איכות המים והרכב החומרים
שבתוכם.
מתקני פסולת יישוביים
המועצה מקדמת הקמת מרכזי פסולת חקלאיים )מפח"קים( בחמשת "יישובי הגדר" ,בשיתוף עם המשרד
להגנת הסביבה .אושרה הקמת המתקן הראשון בקבוץ ארז.
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