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היערכות להקמת בי"ס יסודי חדש
בניית בית הספר מתקדמת על פי התוכנית ,במטרה לפתוח אתו במועד בפתיחת שנת הלימודים תשע"ט.
מליאת המועצה אישרה את חלוקת אזורי הרישום )ישובים( ואת עקרון הצמיחה ההדרגתית .נערך מפגש עם
ההורים ,בו הוצגה היערכות הפיזית והפדגוגית.
הסכם גבולות עם שדרות
לאחר עבודה שנמשכה על פני חודשים ,הושגו הסכמות בין שער הנגב לשדרות על הסדר מעודכן לגבי
הגבולות וחלוקת הארנונה בין הרשויות .ההסכם כולל הקצאת שטחים לצרכי הצמיחה הדמוגרפית בשדרות
ולצרכי פיתוח כלכלי של שתי הרשויות ביחד ולחוד .ההסכם ,שנחתם בראשי תיבות ע"י ראשי שתי הרשויות,
הוצג בפני הועדה הגיאוגרפית המרחבית ,שאישרה אותו כלשונו .בשלבים הבאים הוא יובא לאישור פורמאלי
של המליאות בשתי הרשויות ולקבלת אישור מהשרים הרלוונטיים.
דרום אדום
פסטיבל "דרום אדום" נערך בחודש פברואר בפעם ה .13 -הפסטיבל ,שהיה עשיר וססגוני במיוחד ,נערך בסימן
כחול לבן וציון מלאות  70שנה לקרן הקיימת לישראל .גם השנה ,האירוע המרכזי בשער הנגב היה צעדת
הכלניות ע"ש שושנה דמארי באזור רוחמה ,בה השתתפו אלפי צועדים מכל רחבי האר.
תכנון ארוך טווח
תוכנית כוללנית
לבקשתנו ,מינהל התכנון במשרד האוצר הקצה תקציב משמעותי להכנת תכנית כוללנית ,שמהותה קביעת
עקרונות יסוד לתכנון פיזי בכל מרחב המועצה האזורית :בשטחים המוניציפליים ,בשדות ובשטחים הפתוחים.
הכנת התוכנית תשרת את יישום חזון המועצה ארוך הטווח ותאפשר קיצור הליכי אישור תוכניות לביצוע.
תב"עות בישובים – שיתוף ציבור
משרד הבינוי והשיכון העמיד לרשותנו תקציבים משמעותיים לגיבוש תוכניות בינוי )תב"עות( מעודכנות
לישובים ,מתבצעים תהליכי שיתוף ציבור .המטרה היא ליצור את התוכניות על בסיס ציבורי רחב ככל האפשר
על מנת לוודא ולחזק את תקפותן לאורך זמן.
תכנון השקמה כמרחב ביוספרי
על פי יוזמת המועצה והשותפים בניהול פארק השקמה ,קרן השטחים הפתוחים הקצתה תקציב לתכנון פארק
השקמה כמרחב ביוספרי .המשמעות היא הכרה בפארק על ידי אונסק"ו כמרחב בו מתקיים איזון ראוי בין
פיתוח כלכלי וקהילתי לבין שימור הסביבה.
מערכת פוטו-וולטאית
התבצעה הפעלת המערכת הפוטו-וולטאית ,שהוצבה על גגות בתי הספר )התיכון והיסודי( .המערכת תביא
לחסכון משמעותי בהוצאות החשמל בקרית החינוך.
קורס הידרותרפי לפיזיותרפיסטים
קורס הידרותרפיה לפיזיותרפיסטים בוצע בשיתוף מכללת ספיר והסתיים בהצלחה .בקורס השתתפו 18
תלמידי שנה ג' במגמת פיזיותרפיה.
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מרץ איתי שמים במים
מרוץ איתי למען ילדי שמים במים התקיים זו השנה הרביעית ברציפות .מטרת המרוץ המרכזית היא העלאת
המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ,בדגש על הילד האוטיסט ובני משפחתו והנצחתו של איתי צורי ז"ל ,שהיה
המנהל והמקים של המרכז ההידרותרפי .במרוץ השתתפו כ 350 -איש ,ובהכנתו לקחו חלק פעיל הקבוצה
האתגרית וילדי שנת בר מצווה מקיבוצי האזור.
סיורי למידה למנהלי קהילות
המטה האסטרטגי ארגן והוביל שני סיורי למידה למנהלי הקהילות ללמידה של התנהלות ישובים במצב של
קיום מספר הנהלות .הסיורים נערכו במועצות האזוריות ברנר ,חוף הכרמל ובני שמעון.
פורומים אזוריים
• במסגרת המתנ"ס מתנהלים שני פורומים חדשים-ישנים ,שנפגשים באופן סדור :פורום יו"רי ועדות חינוך
ופורום רכזי תרבות .במפגשים נמסר מידע הדדי ,מתקיימות התייעצות ומועלים נושאים להמשך קידום וטיפול.
מפגשים אלה מצטרפים לפעילות של פורמים נוספים של ממלאי תפקידים ,הפועלים במועצה לאורך שנים.
• בחודש מרץ חידש המטה האסטרטגי את מפגשי פורום העוסקים בקליטה ביישובים .מטרת הפורום היא
למידה ועדכון של תהליכי הקבלה והקליטה באמצעות מפגשים ביישובי המועצה ומחוצה לה.
קורסי דירקטורים
• ביוזמת הפורום המועצתי לקידום נשים ,נפתח קורס דירקטוריות ,בו משתתפות  20נשים ,רובן משער הנגב.
הקורס מתנהל במכללת ספיר ,מסובסד ע"י התק"צ.
• נפתח מחזור נוסף של קורס דירקטורים קהילתיים ,המיועד לפעילים וחברי הנהלות בישובים .הקורס שמובל
בשותפות בין המטה האסטרטגי ומרכז החוסן ,מתבצע במימון המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
אירוע לזכרה של מרווה מייזליס ז"ל
בתחילת חודש מרץ נערך באולם דורות זו השנה השניה אירוע שכלל  3אלמנטים :ציון יום האשה הבין לאומי,
הנצחת זכרה של מרוה מייזלס ז"ל ,שהיתה מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,והוקרה לנשים בולטות
באזור בעשייה הציבורית .האירוע ,שכלל גם הופעה אומנותית והופק ע"י צוות מועצתי בהובלתה של היועצת
למעמד האישה ,נערך בהשתתפות עובדי מועצה ותושבי האזור.
חוברת סל שירותים 2018
הושלמה הכנת חוברת המרכזת את כלל השירותים של המועצה והתאגידים .החוברת ,הכוללת גם את כל
ערוצי הקשר הזמינים ,תופץ לכל התושבים והמוסדות ברחבי האזור.
חנוכת משרדי המחלקה לשירותים חברתיים
המועצה ,יחד עם קרן ידידות ובסיועה ,חנכה את מרכז החוסן החדש והממוגן ,שמהווה גם הרחבה למבנה
המחלקה לשירותים חברתיים.
דלתות מסתובבות
• מרב קניגסוולד נבחרה כמנהלת הקהילה בקיבוץ ברור חיל במקומו של אודי רובינשטיין.
• אריאל ארבל נבחר כמנהל האגודה הקהילתית בכפר עזה במקומה של קארין איפרגן.
• אורית בראון )כפר עזה( ,נבחרה כמלווה של האזור מטעם התנועה הקיבוצית.
מצוין פלוס
בעקבות גיבוש התפיסה החינוכית האזורית ,מופעלת השנה תוכנית לנערים מצטיינים " -מצוין פלוס" .התוכנית,
הממומנת בסיוע קהילת סן דייגו ,מבוססת על מפגשי העשרה והעצמה לקבוצה של  16נערים ונערות ,שנבחרו
בקפידה מתוך מגוון של תחומי למידה ועשייה ,תוך דגש על תרומה חוזרת אל הקהילה.
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