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מחאת הסרדינים
בחודש יוני הורי בית הספר היסודי הצטרפו למחאה הארצית והשביתו את בית הספר ליום אחד, בתיאום עם הנהלת בית הספר והמועצה. 

חדר מצב, המשותף לשני בתי הספר, המועצה וההורים מתכנס באופן סדור על מנת ללוות את המהלכים לקראת שנת הלימודים הבאה.

הערכות לפתיחת שנת הלימודים
• מגמת הגידול בשני בתי הספר נמשכת. בית ספר היסודי מתקרב ל-800 תלמידים והתיכון ל-1,300.

• על מנת להתאים את המערכת לדרישות משרד החינוך ולצרכי החינוך הבלתי פורמאלי, יתבצע שינוי בשעות פתיחת 
   הלימודים ובהערכות ההסעות בהתאם.

• מתבצע פרויקט של הסדרה מקיפה של כביש ומדרכות בין שער הקריה ל"פשפש" הכניסה מגבים.

הקמת בית ספר יסודי נוסף
"ועדת חודרה", ועדה מקצועית-ציבורית שהמליאה הקימה, הגישה את המלצותיה. על בסיס זה, אישרה המליאה מתווה להתקדמות, 

המבוסס על הפעלת שני בתי ספר אוטונומיים בקמפוס משותף. במקביל לקידום עבודות התכנון ואיגום המשאבים, הועדה תמשיך לעסוק 
בבחינה ופיתוח של המודל. פעילות הועדה מהווה חלק מתהליך אסטרטגי רחב, בו מתגבשת התפיסה החינוכית הכוללת של שער הנגב.

אמנת הבנות עם המכללה
לקראת ובעקבות השינויים הפרסונאליים בהנהלת מכללת "ספיר", התבצע מהלך של הסדרת הבנות לגבי חיבורים ושיתופי פעולה בין 

המועצה למכללה. בתחילת יולי נחתם מסמך ההבנות המשותף ע"י שני הצדדים.

מרכז צעירים
מזי אילון נבחרה כרכזת צעירים. מזי תקים ותפעיל את מרכז הצעירים האזורי במסגרת מתנ"ס "ארנון" ובסיוע תקציב של משרד נגב גליל.

סדנת גישור
כ-15 מנהלים מהמועצה והתאגידים עברו סדנא בת יומיים, במסגרתה הם קבלו כלים לטפל בקונפליקטים.

פיתוח תשתיות – בעקבות "צוק איתן"
במסגרת החלטות הממשלה לאחר "צוק איתן", מתבצעות עבודות הפיתוח של תשתיות פיזיות באור הנר, נחל עוז וכפר עזה. עבודת 

שיקום דרכי הביטחון בשדות הישובים נמצאת לקראת סיום. שלב ב' של התקנת מרכיבי הביטחון נמצא בעיצומו.

שדרוג תשתיות בתעשייה
במסגרת החלטת הממשלה לאחר "צוק איתן" ועל בסיס עבודה שהוכנה ע"י הגזברות ומח' הנדסה, משרד התמ"ת אישר תקציב לשדרוג 

ושיקום של אזור התעשייה שער הנגב, הכולל: ניקוז, תאורה, כבישים, מדרכות וגינון. ההיקף התקציבי עומד על כ-6.3 מיליון ₪.

מזנקים ביחד 2
יצא לדרך הקורס השני בסדרה, המיועד לטפח ולהצמיח יזמים עסקיים באזור. התקבלו 12 יזמים במגוון של תחומים. הקורס מובל וממומן 

בשיתוף בין "שותפות ביחד", קהילת סן דייגו ומטה הפיתוח הכלכלי של המועצה.

חממה טכנולוגית
המועצה מקדמת עם קהילת סן-דייגו, המכללה ואמדוכס הקמת חממה לפיתוח מיזמים בתחום ההיטק (סטרטאפים). נבחנת אפשרות 

להקמת עמותה משותפת, שתוביל את ההקמה וניהול החממה. ישנה התחייבות של משקיעים מסן-דייגו. החממה תפעל בבית הספר 
התיכון ובמתחמי המועצה.

גידור בתי עלמין
באמצעות תקציבי משרד הדתות, מוקדם גידור בבתי העלמין בישובים בהם טרם בוצע גידור.

חידוש לוגו המועצה
עפ"י החלטת המליאה, מתבצע מהלך של גיבוש הצעות לחידוש לוגו המועצה. במסגרת "קול קורא" שפורסם בנושא, 12 מעצבים מהאזור 

הגישו הצעות. צוות מקצועי-ציבורי יבחן את ההצעות ויבחר את המעצב שיגבש חלופות להחלטה.


