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תקציב 2018
מליאת המועצה אשרה את התקציב לשנת  .2018הכנת התקציב עמדה בסימן ההשלכות של העלייה בדירוג
הסוציו-אקונומי של המועצה )מאורע משמח ,כשלעצמו( ,שמשמעותה ירידה משמעותית בהקצאות של
תקציבים ממשלתיים .השנה בוצעו עדכונים בהעברות לישובים ,כשבמרכזם סימון מקורות התקציבים
לנושאים מוניציפאליים בישוב כדוגמא :תאורת חצר ,תיקוני כבישים ,קיצוץ גזם ועוד .העדכונים הם תוצר של
יום מרוכז משותף למנהלי הקהילות ,המנהלים במועצה וחברי מליאה ,בו הוצגו הצרכים של הישובים,
המסגרות והגבולות של התקציב המועצתי ונדונו דרכים להגברת המעורבות של הישובים בבניית התקציב.
פרס ניהול תקין
כמדי שנה מזה שנים רבות ,המועצה זכתה בפרס שר הפנים לניהול תקין ברשויות המקומיות לשנת  .2016את
הפרס המעיד על תקינות מנהלתית ואיזון תקציבי קבלו ראש המועצה והגזבר מידי שר הפנים בטקס שנערך
בירושלים.
תוכנית אסטרטגית ל"עוטף עזה"
ארבע המועצות האזוריות ב"עוטף" ,יוצאות לתוכנית במימון משרד נגב גליל ,שמטרתה לגבש הצעות החלטה
לממשלה לתמיכה בעוטף עזה לאורך שנים .נבחרו פרויקטור וחברת הייעוץ שיובילו את התהליך .ההתנהלות
הכספית והארגונית נעשית דרך שער הנגב.
סדנת יובל
כמדי שנה ,יצאו כ 60-מנהלים מהמועצה ונציגים מהישובים לסדנא בתחום החוסן.
הנושא השנה היה "בין ניהול למנהיגות" ,במהלך הסדנא נערך ביקור במועצה האזורית עמר חפר ,להכרות עם
המועצה ועם פרויקטים בתוכה .בסדנא השתתפו  8נציגים ממרכז צעירים.
הקמת בי"ס יסודי חדש
בניית בית הספר החדש מתקדמת עפ"י לוח הזמנים המתוכנן ,המכוון לפתיחה בשנת הלימודים הבאה .החלה
יציקת היסודות של מבנה המנהלה ומבנה הכיתות הראשון )הכולל  6כיתות( .מחלקת החינוך נערכת יחד עם
הנהלת בית הספר ועם הפיקוח ממשרד החינוך לאיוש הצוותים המנהלתיים והפדגוגיים.
"היומן החינוכי"
מועצת החינוך קיימה דיון מקיף על הראיה הכוללת של חלוקת הזמן בין החינוך הפורמאלי ,הבלתי פורמאלי
והחברתי .המועצה גיבשה המלצות ועקרונות מנחים להמשך טיפול בנושא.
חממת היי-טק
באוגוסט נפתחה החממה במבנה המועצה )במתחם בי"ס אורט לשעבר( .כיום פועלות בה  6חברות היי-טק.
מתחם נוסף מוקם בימים אלה בניר עם .חממת  South Upהיא תוצר יוזמה משותפת של המועצה ,מכללת
ספיר והפדרציה היהודית בסן דייגו .התנועה הקבוצית וקבוצים באזור שותפים למהלך.
פורטל עסקים
המועצה מקימה פורטל לעסקים הקטנים במועצה ,שמטרתו לשווק ולקדם אותם הן מול הציבור באזור והן
לבאים אליו מבחוץ .הקמת הפורטל ,המתוקצבת ע"י מעו"ף )משרד הכלכלה( ,מובלת ע"י היחידה לפיתוח
עסקים קטנים ודוברת המועצה.

-1-

איגוד ערים לביוב שדרות שער הנגב
לאחר פרישתו לגימלאות של דני רגב )רוחמה( ,לוי סילוק ,לשעבר תושב שדרות ,נבחר כמ"מ מנהל האיגוד.
המט"ש החדש עומד לקראת סיום בנייתו וכבר אנו עומדים בפני תכנון מט"ש גדול נוסף )או הכפלת המט"ש
הקיים( .צעד זה נדרש בכדי לאפשר את תנופת הצמיחה המרשימה שמתקיימת הן בעיר שדרות והן בישובי
שער הנגב .המט"ש החדש יקלוט גם שפכים מישובים נוספים וכן יהיה מסוגל לקלוט הזרמות שפכים מעזה.
קידום תב"עות בישובים
ביוזמה משותפת של המועצה ושל משרד השיכון והבינוי אנחנו מקיימים מהלך נרחב של תכנון תוכניות
הישובים לקראת אכלוסם בעתיד .התב"עות )תוכנית בינוי( מבוססות על  500בתי אב ו  100יחידות צעירים בכל
ישוב .המהלך מלווה ע"י טובי המתכננים בארץ ב  14תחומי תכנון מגוונים .פגישות ההשקה התקיימו בשישה
ישובים.
פרוגרמה חקלאית מעודכנת
בעידוד משרד החקלאות ,הוכנה תוכנית לפרוגרמה חקלאית מעודכנת עבור כל ישובי המועצה .מטרת התכנית
היא ליצור זיקה בין הצמיחה הדמוגרפית בישובים לבין קיבוע חכירת קבע של מירב השטחים המעובדים.
התוכנית אושרה על ידי פורום מרכזי המשק של כל הישובים ותוצג כעת למשרד החקלאות.
תוכנית אב לקשישים
בישיבת צוות ההיגוי של תכנית האב לקשישים ,הוצג סיכום התהליך האסטרטגי שנערך בשנה וחצי האחרונות.
תוצרי התהליך ,שיעברו עיבוד נוסף ויוצגו לציבור ,ישמשו בסיס להובלת התחום בשנים הבאות.
טורניר כדורעף אזורי
במסגרת אירועי הספורט הקהילתי שמובילה עמותת הספורט ,התנהל טורניר כדורעף אזורי ,בו התחרו יישובי
המועצה ויישובים ממועצות סמוכות .הטורניר ,שנקרא על שמו של יובל סלומון ז"ל מאור הנר ,נערך לראשונה
במתכונת זו .הייחוד של הטורניר הוא כלל שנקבע ,שבכל נקודת זמן צריכות להיות על המגרש לפחות שתי
נשים בכל קבוצה .כמו כן נערך משחק בין ותיקי שחקני הכדורעף באזור לדורותיהם .במשחקים ,שהתקיימו
באולם בקריית החינוך על פני שני סופי שבוע ,נכח קהל רב של אוהדים.
קליטת עולים מאתיופיה באיבים
במהלך השבועות האחרונים נקלטו בכפר העולים איבים  30משפחות של עולים מאתיופיה .במהלך השנה
הקרובה המבוגרים ילמדו באולפן לעברים .הילדים מתחנכים במוסדות חינוך שונים במרחב ,ביניהם גם ביכיני.
טיפול בצמתים
בעקבות מהלכים מנהלתיים וציבוריים ,התקבלה הודעה מחברת "נתיבי ישראל" כי במהלך שנת  2018יותקנו
רמזורים בצומת ניר עם .נמשכים המהלכים לקדם את הטיפול בצמתים נוספים באזור ,ובמרכזם צמתי הכניסה
לקריית החינוך.
משלחת מקרלסרואה
המועצה מקדמת תוכנית למידה רב שנתית משותפת עם המועצה האזורית קרלסרואה )גרמניה( .התוכנית
ממוקדת בתחום הקשישים .במסגרת זו התארחה אצלנו משלחת מקצועית ,בה התבצעו למידה הדדית של
סוגיות שונות בתחום.

-2-

