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תקציבים
עדכון תקציב 2016
במסגרת עדכון התקציב לשנת  2016שאושר במליאת המועצה ,הוחלט להגדיל את החזרי הארנונה ממגורים בהיקף של
 .10%המשמעות היא הגדלת העברת הכספים מהמועצה לפעילות המקומית בישובים.
תקציב 2017
מליאת המועצה אישרה את תקציב המועצה לשנת  .2017בשל העלייה של המועצה בדירוג הסוציו-אקונומי מרמה 6
ל ,7 -יש ירידה בתקציבים מהמדינה ,שמחייבת צעדי צמצום והתייעלות ובחינה מחודשת של מערכות ופעילויות שונות.
תקציבי "עוטף עזה"
בהמשך לתוכנית הממשלה שלאחר "צוק איתן" ,שוב הצלחנו להעביר בממשלה תוכנית רב תחומית לשנים ,2017-2018
להמשך התמיכה בתושבים ,בישובים וברשויות בעוטף עזה.

יעדים 2017
מליאת המועצה אישרה את היעדים המרכזיים של המועצה לשנת  .2017ביעדים יש ביטוי לתהליכים שנמשכים מהשנים
הקודמות ומהלכים ופרויקטים חדשים במכלול של נושאים על בסיס היעדים שגובשו .מנהלי המחלקות והתאגידים
מכינים את היעדים המפורטים בתחום פעילותם.

פיתוח מבנים ותשתיות
במסגרת תקציבים של משרד השיכון ל"עוטף עזה" בעקבות מבצע "צוק איתן" ,אישרה מליאת המועצה תוכנית לפיתוח
תשתיות ומבנה ציבור במתחמים המועצתיים ובישובים .התוכנית גובשה ע"י הגזברות ומחלקת ההנדסה ,בהיקף של
כ 3.8-מיליון .₪

חינוך
מועצת חינוך
המועצה ,שהוקמה בעקבות הליך בחינה שהתבצע בתחום החינוך ,התכנסה לפגישתה הראשונה .הפורום ,הכולל אנשי
מועצה ,מנהלי מוסדות החינוך ונציגי ישובים וציבור ,תתכנס מספר פעמים בשנה ותוביל את מדיניות החינוך באזור,
כשאת המלצותיה היא תגיש למליאת המועצה.
תוכנית בי"ס יסודי חדש
משרד החינוך אישר את התוכנית הסופית של בית הספר היסודי החדש ,שיוקם בסמוך לבית הספר היסודי הנוכחי.
התוכנית שמה דגש על החיבור הפדגוגי והפיזי בין שני בתי הספר .הפן החינוכי מובל ע"י ועדת היגוי אזורית ,שבאחריות
מחלקת החינוך.
גני ילדים חדשים
בגבים גן ילדים ממוגן עומד בפני סיום .בברור חיל ורוחמה עומדים להתחיל בבניית גנים ממוגנים חדשים .אלה הגנים
הראשונים שנבנים באזור מזה כמה עשורים בגין צמיחה דמוגרפית.

סיור צמד
במסגרת ההכשרות האזוריות בתחום הצמיחה הדמוגרפית ,המטה האסטרטגי הוביל למידה בקבוץ כרמים .בסיור
השתתפו  25מנהלי קהילות והעוסקים בצמיחה וקליטה בישובים .בסיור ניתן דגש על תהליכי שיתוף ציבור בקליטה.
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חוסן
"יציאה קהילתית"
במטרה לחזק תהליכים קהילתיים בישובים ,יזמו מרכז החוסן ומחלקת הרווחה מודל של יציאה מרוכזת של ציבור רחב
אל מחוץ לישוב .במסגרת המודל ,שממומן ע"י הקואליציה לטראומה ,יצאו עד כה תושבי נחל עוז ,ארז וכפר עזה.
הפגה לצח"ים
במפגש הדו-יומי שנערך באזור ים המלח ,השתתפו כ 120-איש .התוכנית כללה למידה ,פעילות גיבוש והוקרה .ההפגה
אורגנה ע"י מרכז החוסן בתקציבים מהקואליציה לטראומה ומחלקת הרווחה.

פינוי פסולת בניין
במסגרת פעילות משותפת של אשכול "נגב מערבי" ,המשותף לרשויות בצפון הנגב ,ובאמצעות תקציבי "צוק איתן",
נערך מבצע של פינוי ריכוזי פסולת בניין בישובים ובתחומים אזוריים .ההיקף הכספי הוא כ 340-אש"ח ,במימון המשרד
להגנת הסביבה .בכל מקום שיפונה יוצבו שלטים ותתבצע אכיפה בהמשך.

ניהול עמותת התיירות
ליאורה סלע דוד ,חברת קבוץ צאלים ,מחליפה את עמית לבקוב בתפקיד מנהלת עמותת התיירות שדות שקמה בשור.
העמותה ,בה שותפים חמש מועצות אזוריות בצפון הנגב ,היא הגורם המוביל את פעילות "דרום אדום" ,שיערך השנה
בפעם ה 12-במהלך חודש פברואר.

משוב לעובדים
כמדי שנה ,מתבצעים תהליכי משוב לכלל העובדים במועצה ובתאגידים .המשובים מבוססים על כלים שהמועצה פתחה
במהלך השנים.

קליטה באיבים
גרעיני "צבר" :במהלך השנה צפויים להגיע  4גרעינים – שלושה חילוניים ואחד דתי .זהו פרויקט של קליטת בני נוער
מחו"ל ,שמגיעים לארץ בלי משפחותיהם ומתגייסים לצה"ל .מחלקות צעירים והתנדבות של המועצה פועלות לחיבור
העולים הצעירים למשפחות באזור.
פרויקט "בראשית" :קבוצה של בני נוער יהודים מצרפת ,שמגיעים לארץ לתקופה של מספר חודשים במסגרת תוכנית
"מסע".
כמו כן ,אמורות להגיע במהלך החודשים הקרובים משפחות נקלטות מחבר העמים לתקופת אולפן וקליטה עד
התבססות בארץ.

פסטיבל "מאירים את הנגב"
הפסטיבל נערך ב 3-ימי חנוכה ,עם דגש על הצעירים באור הנר ,יכיני ונחל עוז במימון משרד התרבות .במהלך
הפסטיבל נערכו הופעות והפעלות רבות ומגוונות.

השקמה כמרחב ביוספרי
מינהלת פארק השקמה אישרה עקרונית כניסה למהלך שמטרתו להכריז על השקמה כמרחב ביוספרי .המהלך מתבצע
על פי פניית המשרד להגנת הסביבה ,שפועל על בסיס הנחיות אונסק"ו .המטרה היא לעודד את הפעולה המשולבת של
אדם וטבע ,בכדי לאפשר פיתוח בצד שימור הסביבה לטובת הדורות הבאים.
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