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שלום לתושבי שער הנגב,
אנו שמחים להגיש חוברת מעודכנת, המפרטת את מכלול השירותים 

הניתנים לתושבים ע"י המועצה האזורית.

החוברת כוללת מידע רלוונטי, מעודכן ובהיר במגוון של תחומים בהם 
המועצה והתאגידים האזוריים פועלים למען התושבים והקהילות, 

בשיתוף עם הנהלות היישובים ומכלול של שותפים נוספים. בחוברת ניתן למצוא גם 
שלל ערוצי קשר עם ממלאי התפקידים השונים והארגונים הקשורים למועצה.  

החוברת המוגשת לכם הינה כלי שימושי לכל תושב מועצה. היא מתארת בפירוט רב 
את הנושאים המשפיעים במידה רבה על חיי כל אחד ואחת מאיתנו. המידע שמופיע 

בחוברת זו מתעדכן במידת הצורך באתר המועצה. 
מומלץ לעקוב גם אחר מידע מעודכן המתפרסם במבזקים האזוריים באמצעות 

הדואר האלקטרוני, בדף הפייסבוק ובערוצי התקשורת הנוספים של המועצה 
וארגוניה.

אנו, עובדי המועצה האזורית ומנהליה, רואים את עצמנו כשליחים שלכם. משימתנו 
המרכזית היא לפעול למען רווחתכם ולמען הקהילות בישובים ובאזור.

לשירותכם תמיד,

אלון שוסטר
ראש המועצה
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המועצה האזורית שער הנגב

המועצה האזורית שער הנגב, שהוקמה בשנת 1950, משתרעת על שטח של
כ- 180,000 דונמים. במועצה עשרה קיבוצים, מושב אחד, חווה חקלאית וכפר 

לקליטת עליה וסטודנטים. 

בלב המועצה שוכנת קריית החינוך, שבתוכה פועלים מגוון של מוסדות, בהם בתי 
הספר האזוריים והמכללה האקדמית "ספיר". כמו כן יש בשטח המועצה שני פארקי 

תעשייה, אחד מהם משותף לעיר שדרות השכנה. 

במועצה יש כ-8000 תושבים, פסיפס אנושי רבגוני, המורכב מדור המייסדים 
שהגיעו מהארץ ומרחבי העולם, מבני הדור השני והשלישי הממשיכים את מורשת 

ההתיישבות וממשפחות ותיקות וחדשות, המגיעות מחוץ לאזור. המועצה עומדת 
בעשור הקודם ובזה הנוכחי בחזית המאבק בטרור, המגיע מכיוון רצועת עזה. למרות 

זאת, האזור נמצא בתנופה של צמיחה דמוגרפית, כלכלית וחברתית. 

בשנים האחרונות, עם השינויים שחלים במדינה ובמגזר הכפרי, עולה ומתחזק 
התפקיד של המועצה האזורית בניהול המרחב ובמתן שירותים ומענים הן ליישובים 

והן ישירות לתושבים.

חוברת זו מציגה את סל השירותים הניתנים לתושבים במכלול התחומים עליהם 
מופקדת ובהם פועלת המועצה האזורית שער הנגב. 

מבוא 4
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כיצד התושבים יכולים להשפיע?
תושבי המועצה מוזמנים להיות מעורבים ולהשפיע על קבלת ההחלטות ועל 

ההתנהלות הציבורית והקהילתית באזור. בפני התושבים עומדים ערוצים מגוונים:

בחירות לראשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: אחת למספר שנים 
מתנהלות בחירות, בהן כל תושב שער הנגב יכול להתמודד ולקחת חלק בניהול 

והובלה ברובד המועצתי וברובד היישובי.

נציגות פורמאלית בגופים שונים: חברות בהנהלות של מגוון גופים ותחומים 
בהם נבחרים נציגי ציבור, ביניהם: מתנ"ס שער הנגב, עמותת הספורט, המרכז 

ההידרותרפי, החברה לפיתוח כלכלי ועוד.

פורומים ציבוריים: השתתפות בפורומים ציבוריים, המשפיעים על ההתנהלות 
האזורית, כמו פורומי ההורים בבתי הספר. 

תהליכים אסטרטגיים: לאורך השנים המועצה מקיימת תהליכים לבחינת הצרכים 
ולגיבוש מדיניות במגוון של נושאים, ביניהם: צמיחה דמוגרפית, פיתוח כלכלי, חינוך, 

תרבות, איכות הסביבה, תיירות ועוד. כל התהליכים מבוססים על שיתוף ציבור 
בדרכים שונות.

פניה לממלאי התפקידים: באמצעות מדיניות ה"דלת הפתוחה", ניתן לפנות ישירות 
לכל אחד מממלאי התפקידים במועצה, על מנת לפעול לשיפור השירות במסגרות 

המתאימות, לשינוי מדיניות ועוד. ערוצי הקשר מתפרסמים בחוברת זו ומעודכנים 
באתר האינטרנט של המועצה.

התנדבות ומשימתיות: בשער הנגב מסגרות התנדבות רבות בהן ניתן לתרום 
לגופים ולפרטים באזור ומחוצה לו ולהוביל פרויקטים קהילתיים, חברתיים ואחרים, 

המשפיעים על קבלת ההחלטות והתנהלות הרשות.
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הנהלה

ראש המועצה

ראש המועצה נבחר על ידי התושבים בבחירות אישיות על מנת להוביל את המועצה 
האזורית בראיה רחבה ואסטרטגית. הוא משמש כיו"ר מליאת המועצה, שהיא הגוף 

המופקד על קביעת המדיניות ועל ההתנהלות הכוללת של הרשות. 

כראש הרשות, הוא מהווה כתובת עליונה לתושבי האזור ולהנהלות הישובים בניהול 
מכלול ענייניהם. בתוקף תפקידו, הוא משמש כנציג הבכיר של האזור אל מול רשויות 
המדינה ומכלול הגורמים בארץ ובחו"ל על מנת לקדם את ענייני התושבים, הישובים 

והאזור.

alon@sng.org.il          077-9802225   

מנכ"ל המועצה
תפקיד המנכ"ל הוא לנהל את הארגון, על פי המדיניות  שמוביל ראש המועצה יחד 

עם חברי המליאה ועל פי הנחיות המדינה. באחריותו לדאוג לביצוע כל המשימות 
שהמועצה אחראית עליהן, תוך ראיה אסטרטגית. 

יחד עם הגזבר, הוא מופקד על התנהלות מקצועית תקינה, ועל העמידה במסגרות 
התקציביות. המנכ"ל מופקד על פיתוח הארגון וקידומו מבחינה מקצועית ועל 

השילוב והתיאום בין המחלקות והתאגידים של הרשות. במקביל, תפקידו לדאוג לכך 
שהמועצה מזהה את האתגרים הבאים ונערכת לקראתם.

 adasa@sng.org.il          077-9802205    
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גזבר המועצה
הגזבר עומד בראש מערך הגזברות, המופקד על ניהול המערך הכספי במועצה.

תכנון תקציב ומעקב אחר ביצועו, תכנון ההכנסות ממקורות מימון שונים והתאמתן 
לצרכים המשתנים, אחריות על תזרים המזומנים והמדיניות הכספית של המועצה, 
קשר עם יישובי המועצה ומעקב אחר התקציבים המוניציפאליים, ניהול ובקרה של 
תקציבים בלתי רגילים להשקעות ופיתוח ביישובים ובמועצה. הגזבר אמון על ייצוג 
המועצה בתחומים אלה מול הגורמים המתקצבים. טיפול בנושאים כלכליים שונים 

ואחריות על מחלקות הגביה והרכש. 

gizbarut@sng.org.il          077-9802218  

מבקר פנים ונציב תלונות הציבור
תפקידו של מבקר הפנים לערוך ביקורת על פעילות המועצה כגוף ציבורי, במטרה 

לשפר ולייעל את תפקודה ולוודא שהיא פועלת על פי אמות המידה והכללים 
הנדרשים. בנוסף מקבל המבקר את פניות ותלונות הציבור.

פעילות: מעקב אחרי פעילות המועצה והגשת דו"חות ביקורת, מעקב אחר ליקויים 
ותיקונם, מעקב וטיפול בכל דוחות הביקורת החיצוניים הנערכים על המועצה.

נציב תלונות הציבור: קבלת פניות ותלונות של תושבי המועצה אודות מחלקה, תאגיד, 
נושא משרה או עובד בתחום המועצה. המבקר יברר את הפניה ויפעל לתת מענה 

בפרק זמן נתון.

 alid@sng.org.il           077-9802226 | 054-6755305   
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הנהלת חשבונות
אספקת שירותי ניהול חשבונות למחלקות ולעמותות המועצה. הפקת דוחות  

חודשיים, רבעוניים ושנתיים של המחלקות והעמותות. 

ייעוץ בנושאים כספיים וחשבונאיים.

 liatg@sng.org.il          077-9802204  

גביה וארנונה
קופה:  ניהול קופות המועצה וקופות העמותות והתאגידים שבתחומה.

ארנונה ומסים:  הכנת צו הארנונה, ניהול תיקי ארנונה וגביית תשלומים ומסים אחרים, 
אגרות, היטלים ועוד.

   michalk@sng.org.il           077-9802211  

ניהול רכש ולוגיסטיקה
ניהול תחום הרכש והלוגיסטיקה למחלקות המועצה, לתאגידים וליישובים במסגרת 

תקציב המועצה, תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב. מעקב ובקרה אחרי יישום 
המדיניות של המועצה בתחום הרכש. טיפול בחוזים עם קבלנים וספקים  טיפול 

בתחום הביטוחים, וטיפול במכרזים. 

elads@sng.org.il          077-9802232  

IT-מערכות מידע, מחשוב ו

ניהול מערך המחשוב במוסדות המועצה, כולל רשתות האינטרנט, השרתים 
והתקשורת הטלפונית. מתן שירות למערכות הליבה שעוסקות בטיפול ושירות 

לתושבים וליישובים.

 omer@sng.org.il   

כספים

 WWW.SNG.ORG.ILמ.א שער הנגב  |  סל השירותים לתושב  |  כספים

9

תקציב  המועצה מאושר לשנת 2018

באחוזהצעה באלפי ₪

40,18834%שכר

24,48020%פעולות חינוך

5,6705%פעולות רווחה

31,39926%פעולות כלליות

4,7014%מימון והלוואות

1,6351%הוצאות מותנות הכנסה

11,50210%הנחות ארנונה

119,575100%סה"כ 

כספים

5%

26%

20%

34%

10%

4%

הוצאות מותנות הכנסה
1%
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תברואה ואיכות סביבה
אחריות על שמירת איכות הסביבה במרחב המועצה, חלק מהשירותים בשיתוף 

ובתיאום עם היישובים.

פינוי אשפה ביתית: מתבצע בכל יישובי המועצה פעמיים בשבוע.

פינוי אשפה מוסדית: מבוצע 3 פעמים בשבוע במתקני המועצה, במוסדותיה ובעסקים.

הדברה: מח' התברואה מבצעת הדברות ברחבי הישובים כנגד מזיקים לאדם 
במסגרת הדברת עשבי קיץ וחורף, הדברת תיקנים בבורות ביוב, הדברת יתושים 

בבריכות חמצון ובמקורות דגירה שונים, הדברת מכרסמים, הדברת תהלוכן האורן 
והדברות פרטיות בתשלום.

יעוץ הדרכה ומניעה: ייעוץ והדרכה לישובים ולתושבים בתחום הטיפול המונע במפגעי 
תברואה.

שירותי ביוב: ניהול ופיקוח על איכות השירות של החברה הקבלנית המבצעת.

דיגום מים: באחריותה של מח' תברואה לבצע דיגום בקטריולוגי אחת לחודש בכל 
ישוב לבדיקת איכות מי השתייה, עפ"י הנחיית משרד הבריאות.

בריכות שחיה: פיקוח וניהול קבוע של איכות מי הרחצה בבריכות בישובים. מכרז 
לתפעול והחזקת בריכות השחייה. רכישת חומרים באופן מרוכז ובעלויות מופחתות. 

ייעוץ, הכוונה וטיפול מול משרד הבריאות לפי הצורך.

טיאוט כבישים: ביצוע טיאוט כבישים בישובים אחת לחודש ע"י מכונת טיאוט ייעודית. 
שירות זה הינו שירות חדש במועצה המתרחב עם בניית מדרכות וספי כביש.

שירותי מחפרון: מתן שירותי מחפרון )בובקט( לישובים לפי דרישה.

    tavrua@sng.org.il       077-9802285  
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וטרינריה 
וטרינר רשותי מוסמך שבתחום טיפולו מגוון תחומים הנוגעים לבריאות בעלי החיים 

ובריאות הציבור.

בריאות בעלי חיים: מתן חיסון נגד מחלת הכלבת.

פיקוח: פיקוח במשקי החי והבשר בתוך הישובים.

לכידת כלבים משוטטים: המועצה מעסיקה לוכד כלבים מורשה שתפקידו לכידה 
והסגרה של כלבים משוטטים והסגרם בתחנת הסגר מפוקחת ומאושרת.

עיקור וסירוס חתולים: המועצה מבצעת אחת לשנה מבצעי עיקור וסירוס חתולים 
משוטטים ברחבי הישובים עפ"י החוק.

    tavrua@sng.org.il       077-9802285  

גינון ותחזוקה
במועצה מחלקת גינון מקצועית, העוסקת בטיפוח הנוי באתרים השונים שבתחום 

המועצה.

תחזוקת אתרים: תחזוקה שוטפת של המתחמים האזוריים, גינות ציבוריות, ומוסדות 
ציבוריים.

    tavrua@sng.org.il       077-9802285  
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מחזור והפרדת פסולת
בשער הנגב קיים מערך נרחב של טיפול והפרדת פסולת בישובים. 

הפרדת פסולת: בשנה האחרונה מערך זה שודרג והורחב לתחומים נוספים, בהם: 
מחזור בקבוקים, נייר, קרטון, מתכת, זכוכית, אריזות ריקות וטקסטיל. באיבים הוקם 

מרכז אזורי לאיסוף מוצרי חשמל וציוד אלקטרוני שיצא מכלל שימוש. 
לאחרונה נוסף "הזרם הכתום" למחזור של אריזות מכל הסוגים.

    tavrua@sng.org.il       077-9802285  

רישוי עסקים
מחלקת רישוי עסקים מלווה עסקים המצויים והפועלים בתחום שיפוט המועצה 

לקבלת רישיון עסק כחוק.

ליווי והכוונה:  סיוע והדרכה לציבור בעלי העסקים בשלבי הקמת העסק החדש, 
עמידה בסטנדרטים הנדרשים ע"י משרדי הממשלה השונים. והשלמת האישורים 

הנדרשים עד לקבלת הרישיון עסק.

    tavrua@sng.org.il       077-9802285  
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אכיפת חוקי עזר ותביעה רשותית
למועצה מערך של חוקי עזר ותביעה רשותית שמטרתם שמירה על בטחון הציבור, 

רווחתו ועל איכות החיים.

חוקי עזר: מכלול של חוקי עזר, המסדירים את כללי ודרכי ההתנהלות של כל הגורמים 
הפועלים בשטח הרשות ובתוך היישובים. החוקים מכסים מגוון תחומים, ביניהם: 
אחזקת בעלי חיים, הריסת מבנים מסוכנים, שמירה על איכות הסביבה, הסדרת 

השמירה בישובים ועוד.

תביעה רשותית: במועצה פועל תובע רשותי המופקד על ניסוח, יישום ואכיפה של חוקי 
העזר. במהלך שנת 2013 בוצע ריענון ועדכון של נוסח החוקים, במטרה להכין את 

הקרקע לפיקוח ואכיפה של יישומם באמצעות הטלת קנסות והגשת תביעות.

    tavrua@sng.org.il       077-9802285  

שירותי דת
המחלקה מציעה מגוון שירותי דת לישובים ולתושבים בתחומי רישום לנישואים, אישור 

כשרות, בתי עלמין ועוד.

    tavrua@sng.org.il       077-9802285  

 WWW.SNG.ORG.ILמ.א שער הנגב  |  סל השירותים לתושב  |  שירותים מוניציפליים

שירותים מוניציפליים 13שירותים מוניציפליים12



תחום
                             באחריות המועצה

באחריות התושבבאחריות הישוב
הערותתשלוםשירות

פינוי פסולת

פינוי אשפה
 

   ללא תשלוםפינוי אשפה ביתית

   בתשלוםפינוי אשפה מעסקים

מכלי אשפה
 

   בתשלוםאספקת מכלים

   ללא תשלוםטיפול במכלים

מחזור
 

  ללא תשלוםאספקת מכלים
רכישה וטיפול 

בקומפוסטרים ביתיים

   ללא תשלוםפינוי מכלים

פינוי מצבורי גזם יישובייםגזם
השת' כספית של 
המועצה והישובים

חלוקת התשלום עפ"י 
מודל

איסוף לנקודת ריכוז 
יישובית

פינוי גזם ביתי לנקודות 
האיסוף בישוב

 הפרדת פסולת ופינויה   פינוי פסולת גושית

הדברה

ריסוס עשביה
ריסוס עשבי קיץ וחורף, גדרות 

בטחון, סביב בריכות חמצון
כולל ייעוץ, הדרכה ומניעהללא תשלום

הדברת עשבים בשטחי 
ציבור ובעסקים

הדברת עשבים ותיקנים 
בבית ובסביבותיו

   ללא תשלום טיפול מונעתהלוכן האורן

ללא תשלוםטיפול בשטחי ציבורהדברת יתושים
הדברת יתושים 
בבית וסביבותיו

ללא תשלוםטיפול בשטחי ציבורהדברת מכרסמים
הדברת מכרסמים 

בבית ובסביבותיו

   בתשלוםטיפול בשטחי ציבורהדברת תיקנים 
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תחום
                             באחריות המועצה

באחריות התושבבאחריות הישוב
הערותתשלוםשירות

מים, בריכות שחיה 

   ללא תשלוםפעילות שוטפתדיגום מים

חומרים לבריכות שחיה
  בתשלוםרכישה מרוכזת

   ללא תשלוםשירותי מכרז ותפעול

פעולות בישובים 

ללא תשלוםטיאוט שוטףטיאוט כבישים
אם יגדל ההיקף תבחן 

השתתפות הישובים
  

ללא תשלוםעבודות שונות בישוביםבובקט
3 ימים בשנה לישוב. 

עלות ההובלה על הישוב
  

רישוי עסקים

   אגרה ממשלתיתפתיחת תיק

   ללא תשלוםלישובים וליזמיםליווי, הכוונה, ייעוץ

גינון

גינון ביתיגינון בחצר הישוב ללא תשלוםליווי לגננים בישוביםליווי מקצועי

טיפול שוטףטיפול בחדקונית הדקל
השתתפות מועצה 

והישוב
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תחום
                             באחריות המועצה

באחריות התושבבאחריות הישוב
הערותתשלוםשירות

שירותי דת

  אגרה ממשלתיתהנפקת התעודהתעודות כשרות

הנפקת התעודהתעודות פטירה

   אגרה ממשלתיתרישוםרישום נישואים

   ללא תשלוםרב ללוויה ולימי שבעה

תפילות בחגי תשרי
השתתפות כספית 

בקיבוצים
  

אחזקה והצטיידותבתי כנסת

   ללא תשלוםתחזוקה והפעלהמקווה יכיני 

 בכספים ממשלתייםשיקום ופיתוחבתי עלמין 
אחזקה שוטפת, כולל 

גינון
 

וטרינריה

   ללא תשלוםייעוץ מקצועיוטרינר

   אגרה ממשלתיתחיסונים לבעלי חיים

לכידת כלבים 
   השתתפות הישובלכידת כלבים משוטטים

   חיוב בעל הכלבלכידת כלבים שיש להם בעלים

   ללא תשלוםטיפול שוטףעיקור וסירוס חתולים

שירותים מוניציפליים 19שירותים מוניציפליים18



חינוך 20

המועצה רואה את מערכת החינוך כגורם מרכזי וחשוב בחיי הקהילה ומשקיעה 
משאבים רבים בתחום זה. 

מחלקת החינוך
מחלקת החינוך שותפה לתפיסה החינוכית הרואה את חשיבות שמירת הרצף החינוכי, 

עידוד להשכלה ומעורבות בחברה תוך פיתוח אחריות אישית וגישת אורח חיים בריא.

תחומי האחריות: תחומי האחריות של המחלקה הנם בליווי, פיקוח וביצוע של כלל 
מסגרות החינוך במועצה: מעונות, גני הילדים ובתי הספר- היסודי והתיכון.

מסגרות נוספות: בתחומי הרוחב של המחלקה נכללת אחריות על החינוך המיוחד )ועדות 
השמה ושיבוץ(, קידום תלמידים מצוינים, חונכויות אישיות, סל טבע והוראה מתקנת.

שיתוף פעולה: הקשר עם משרד החינוך מתקיים באמצעות מפקחים בחתכי הגילאים 
השונים יחד עם המפקחים המקצועיים ואנשי המנהלה במשרד )מחוזות רלוונטיים – מחוז 

דרום ומחוז התיישבותי(. קיים קשר של ברית ושותפות עם מחלקות המועצה השונות.

urim@sng.org.il                             מנהל מחלקת החינוך    
077-9802236 ,055-6616526          

elazmi@sng.org.il               מזכירת המחלקה    
     077-9802258          
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הגיל הרך
המחלקה מובילה מערכות חינוך איכותיות ומקצועיות בישובים תוך שותפות עם רכזות 

הגיל הרך והצוותים החינוכיים בהתאמה לצרכים ולמציאות המשתנה בכל ישוב עם 
שימור עקרונות החינוך הקיבוצי.

השתלמויות והתמקצעות צוותי החינוך: תמיכה בקידום מקצועי, תכניות למידה 
למחנכות, הפעלה וליווי של קבוצות עמיתים והעצמה מקצועית.

הדרכה לגיל הרך: שרותי הדרכה פדגוגית לישובים, בניית תכניות השתלמות, סל 
תרבות מועשר, מוסיקה וחוגים אחרים.

תכניות התערבות בישובים: תכנית המותאמת לישובים לאיתור ומניעה, הדרכה 
פדגוגית ושירות פסיכולוגי.

ליווי והדרכה של מערכות הגיל הרך בישובים: קיום פורום רכזות אזורי, הכרות עם 
האקלים הארגוני, החברתי והחינוכי של כל ישוב והתאמת הליווי על פי הצורך.

תכנית כלכלית ופדגוגית: בניית תכנית המסתכלת קדימה ומנצלת את מירב 
המשאבים, המבטיחה את מרחב הלמידה הבטוח והאיכותי ביותר.

 livnata@sng.org.il          077-9802261  

בית ספר יסודי שער הנגב
בשנת 2009 הסתיימה בנייתו של בית הספר היסודי החדש, הראשון מסוגו. בית ספר 

המונה כ-870 תלמידים, משלב למידה בסביבה חדשנית עם טיפוח ערכים וכישורי 
חיים. ביה"ס נבנה בסגנון ייחודי המשלב אוירה כפרית, ביתית וכולו ממוגן. 

הזדמנויות למידה: בבית הספר שולבו טכנולוגיות מחשוב מתקדמות ,סביבות למידה 
ואמצעים חינוכיים , שיוצרים הזדמנויות למידה איכותיות וחדשניות.

תכניות מיוחדות: בית הספר מפתח תכניות לימוד, תכניות חברתיות ותכניות העשרה 
המעמידות את הכישורים לחיים כציר מרכזי בעשייה החינוכית. הילדים שותפים 

בטיפוח ערכים ואורחות החיים בבית הספר.

קשרי גומלין: במסגרת הלימודים מתקיימים שיתופי פעולה עם מוסדות נוספים 
בקריית החינוך: האולפנים למוסיקה ולמחול, מחלקת הספורט, המרכז ההידרותרפי, 

מכללת ספיר, השירות הפסיכולוגי החינוכי ועוד. 

 אנו עומדים בפני פתיחת ביה"ס יסודי חדש בספטמבר 2018

shoshia@sng-edu.org          077-98022700    

 



בית חינוך ניסויי תיכון שער הנגב
בית הספר מאפשר מרחבי למידה וסביבות למידה מגוונות, אטרקטיביות, חדשניות 

ומתוקשבות. תיכון שער הנגב הינו מרכז ניסויי לבניית זהות יהודית באמצעות המתודה 
חברותא-טקסט-יצירה. בית הספר מאופיין בדיאלוג בתוך הקהילה החינוכית.

אוכלוסיית התלמידים: בית הספר מונה כ- 1,350 תלמידים ומהווה מרכז חינוכי 
לאוכלוסייה הטרוגנית: בני קיבוצים ומושבים ובני הערים והמועצות השכנות. חילוניים, 

מסורתיים ודתיים, ותיקים ועולים.

מטרות: "מירב האפשרויות, למירב התלמידים, למירב ההצלחה". 
עידוד למצוינות ולהישגים בחינוך לצד פיתוח זהות ישראלית ויהודית ומעורבות 

בקהילה.

מסלולי למידה: בית הספר מציע כ- 20 מסלולי התמחות לבגרות ברמה של 5 יחידות 
לימוד. הלימודים כוללים שימוש במערכות מחשוב משוכללות ולוחות חכמים בכיתות 

וכן מרכזי למידה מאובזרים. לתלמידים ניתנת האפשרות להשתלב במסלולים 
אקדמיים בשיתוף מכללת ספיר הסמוכה.

חינוך חברתי ומעורבות קהילתית: בית הספר מפעיל מסגרת של חינוך חברתי 
וקהילתי פעיל, הכולל התנדבות, מחויבות אישית וחונכות במסגרות השונות בקהילת 

שער הנגב.

 galia@sng-edu.org           077-9802605   מזכירות כללית  
חטיבת ביניים      077-9802651
חטיבה עליונה     077-9802718

ביקור סדיר
קצין הביקור הסדיר )קב"ס( מייצג באופן פורמאלי את תוקפו ויישומו של חוק חינוך חובה. 

מעקב: במסגרת זו מתקיים מעקב אחר ביקור סדיר של תלמידים במסגרות 
החינוכיות הפורמאליות החל מהגן ועד לכיתה י"ב. 

מניעה: פעילויות מניעת נשירה מבית הספר, איתור קשיים והענקת סיוע בהתאם 
לצרכים וליכולות של כל תלמיד ותלמיד. 

מעורבות: קשר רציף עם התלמיד ובני משפחתו בשיתוף כל הגורמים המטפלים: בית 
הספר, משרד החינוך, שירותי הרווחה, מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי והחוגים ועוד 

על מנת לסייע לתלמיד לעמוד בדרישות הלימודיות, לשמור על נוכחות רציפה בגן 
ובבתי הספר ולהוביל אותו לחוויות הצלחה והנאה מהלימודים.

guetay@gmail.com          052-5582603  |  077-9802262  
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חינוך פנאי וקהילה – "ְלַאֵחד ּוְלַייֵחד"

המתנ"ס הוא גוף החוצה אוכלוסיות, גילאים ותחומי עניין, מכאן חשיבותו בחיבור וקידום 
שותפויות בין כל הפועלים בקהילה. הפעילות כוללת: תושבים, ארגונים )מגזר שלישי(, 

מוסדות המועצה )מגזר ציבורי( והמגזר העסקי.

תחומי העניין ומגוון הגילאים הנמצאים בקשר עם יחידות המתנ"ס, מאפשרים 
למתנ"ס )לצוות המתנ"ס( לראות תמונה קהילתית רחבה, מגוונת ומורכבת. למעשה, 
משמש המתנ"ס כ"דופק קהילתי" ומתוך כך עסוק בפיתוח תכניות רלוונטיות, מגוונות 

ומתאימות לצרכים. 

הקווים המנחים לעבודת המתנ"ס כוללים: חדשנות ופיתוח, עבודה בדגש קהילתי, 
עדכנות תוך דגש על הפרטים בקהילה.

• מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית לכלל תושבי המועצה

• פועל לעידוד מעורבות הקהילה

• מהווה ציר מרכזי לפיתוח חדשנות מצוינות וגאווה אזורית 

• מתמחה בהתאמת שירותים לצרכי הפרט והקהילה המקומית במגזר הכפרי.

• יוצר תחושת שייכות בקהילת שער הנגב.

eshkols@sng.org.il         077-9802257  
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תרבות הפנאי
מח' התרבות בשער הנגב, פועלת באמצעות המתנ"ס וכוללת מפגשים ופעולות במגוון 

רחב של תחומי עניין ועשייה, בעלי אופי בידורי ואמנותי אירועי תרבות לנשים, סדרות 
של מופעים בתחום האמנות, המוסיקה, התיאטרון, פעילות של להקת המחול הייצוגית, 

חבורת הזמר הייצוגית ועוד.

אירועי התרבות השונים מביאים לידי ביטוי איכויות אישיות וקהילתיות, תוך כדי דיאלוג, 
יצירת קהילה שותפה ופיתוח מסורת אזורית רב גונית.

מעורבות קהילתית: מח' התרבות, כמו שאר מחלקת המתנ"ס עובדת עם פעילי ציבור 
כגון: פורום פעילי תרבות ליישובים הפועלים ביחד עם המחלקה במטרה להעשיר 

ולעצים את התרבות ברמה היישובית וברמה האזורית וכן לסייע ולאתר צרכים 
ייחודיים ביישובים השונים תוך עבודה משותפת עם צוות התרבות בכל יישוב,

ו/או פורם רכזי תרבות יישובי הנפגשים באדיקות לתכנון חשיבה ובניה של הפעילות 
האזורית.

יעדים: תכלול כלל פעילויות התרבות המופקות באזור מבית ומחוץ, הגדלת שיתופי 
הפעולה עם היישובים לצד קיום שיתופי פעולה תרבותיים עם רשויות שכנות והעמקת 

המעורבות בפסטיבלים ואירועים גדולים באזור וכן סיוע בכלים עיוניים וציוד אירועים 
נגיש לעבודת רכזי התרבות בישובים.

 chessy@sng.org.il         077-9802265  
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חינוך חברתי )בלתי פורמאלי(
המחלקה לחינוך חברתי בשער הנגב, פועלת באמצעות המתנ"ס, מובילה את הפעילות 

החברתית האזורית לילדים ובני נוער )א-יב( בשעות אחה"צ והערב בשגרה וכן 
בחופשות. המחלקה פועלת יד ביד עם צוותי החינוך ביישובים לקידום פעילות אזורית 

ויישובית בתחומי חינוך ערכיים וקהילתיים.

הכשרת צוותי חינוך: הנחיית פורום המדריכים של ילדי א'- ו', פורום מדריכי נעורים 
ז'-יב' ופורום מנהלות ומנהלי מערכות החינוך החברתי ביישובים. 

מנהיגות נוער: קיום תהליכים ופעילויות שיא אזוריות בנושא מנהיגות נוער בשותפות 
היישובים, תנועות הנוער והתנועה הקיבוצית. הכשרת והקמת מועצת נוער ופיתוח 

מנהיגות אזורית. 

תנועות הנוער: שילוב וליווי תנועות הנוער ביישובים ובמועצה. 

טיילות ואהבת הטבע: תכנון, וקיום מערך טיילות קרוב ורחוק בשגרה )טיול שבועי( 
ובחופשות. שילוב מדריכי הטבע של המל"ש )מרכז לימודי שדה בשיתוף החברה 

להגנת הטבע( ביישובים. 

משלחות נוער: חילופי נוער ומפגשים תרבותיים בארץ ובחו"ל עם נוער מקרלסרוהה 
גרמניה ארוכת שנים, נוער יהודי מסן דייגו, ומשלחת מדריכים צעירים להדרכה 

בקייטנות הקיץ של הקהילה היהודית בסן דייגו.

קשר עם ישובים: השתלבות בוועדות ומינהלות חינוך בהתאם לצורכי השטח, שותפות 
בהקמת פורום יו"רי ועדות חינוך אזורי. 

פורום רב מקצועי לילדים ונוער: השתתפות בהובלת הפורום האזורי העוסק 

בהתנהגויות סיכון, ותכנית להב"ה. 

תיאטרון: המחלקה מובילה מזה שנים את פעילות תיאטרון "הברווז" לנוער. 

           077-9802263  

אולם המופעים דורות שער הנגב
אולם המופעים האזורי בקבוץ דורות משמש כמרכז תרבותי עבור תושבי שער הנגב וכן 

עבור תושבי האזור כולו.

הצגות תיאטרון: ביחד עם מחלקת התרבות, מארח האולם רפרטואר רחב של הצגות 
תיאטרון מהשורה הראשונה וממגוון התיאטראות בישראל. הצגות לילדים, לבני נוער 

ולמבוגרים.

מוסיקה: מופעים מוזיקליים של מיטב הזמרים והלהקות וכן קונצרטים איכותיים של 
תזמורות ומקהלות.

אירועים נוספים: באולם מתקיימים מגוון רחב של אירועים כגון הרצאות ומופעים פרטיים.

mofa@sng.org.il         077-9802267  
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חוגים למבוגרים
מתנ"ס שער הנגב מקיים בתחומיו מגוון רחב של חוגים, סדנאות והעשרה בתחום 
ההתפתחות האישית, הפנאי, האמנות וכן חוגים שמטרתם קידום ועידוד הבריאות 

והספורט למבוגרים.
החוגים מתקיימים הן במתנ"ס והן ביישובים.

מרכז מיל"ה )מרכז ייחודי ללמידה והערכה(
תכנית חברתית וחינוכית ייחודית בשער הנגב לילדים המתמודדים עם הפרעות קשב 
וריכוז )ADHD(. המרכז ממוקם בסמוך לבית הספר היסודי ופועל באמצעות מתנ"ס 

שער הנגב מחלקת החינוך והמחלקה לשירותים חברתיים.

רציונל: ילדים עם הפרעות קשב וריכוז שמתמודדים בחיי היומיום עם חרדות בעקבות 
המצב הביטחוני חווים באופן מוגבר את השפעת הפרעות הקשב על התנהלותם 

השגרתית. המרכז בונה לכל ילד תכנית ה"תפורה על פי מידותיו וצרכיו" ובה שותפים 
מלאים גם ההורים, המורים וצוות המדריכים החברתיים שמקבלים הדרכה וליווי.

מטרת התוכנית: לתת לכל ילד הזדמנות שווה לממש את יכולותיו הגבוהות ולהשתלב 
במסגרות השונות: החינוכיות, החברתיות והמשפחתיות אליהן הוא משתייך.

צוות מקצועי: אנשי מקצוע מתחומים מגוונים מעניקים טיפול והדרכה המותאמים 
באופן אישי לצרכי הילד. מנהלת מרכז, עובדת סוציאלית, מורות לאסטרטגיות למידה 

ואנשי טיפול נוספים.

livnat669@gmail.com        077-9802960  
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מרכז הצעירים
מרכז הצעירים בשער הנגב הוקם עבור צעירי המועצה בגילאי 18-40, מתוך הבנה כי 

השקעה בצעירי המועצה היא אחריות של כלל הקהילה.

המרכז נותן מענה לצרכים השונים של הצעירים בני המקום על פי התייחסות לשלוש 
תתי קבוצות עיקריות: חיילים ומשוחררים )18-22(, קבוצת ביניים )22-30(, משפחות 

צעירות )30-40(.

שיתופי פעולה: מרכז הצעירים, בשיתוף פעולה עם מחלקות וגופים במועצה, מעניק 
סל שירותים נרחב בחמישה תחומי ליבה עיקריים: תרבות ופנאי, פיתוח קריירה, 

השכלה, צמיחה דמוגרפית ומנהיגות ומעורבות חברתית. 

סל שירותים קבוצתי: חממה ליזמות חברתית ומעורבות חברתית, הפקת אירועי 
תרבות ופנאי, קבוצות מנהיגות לקידום נושאים החשובים לצעירים, קורסי פסיכומטרי 

מסובסדים, סדנאות הכוון לעולם התעסוקה ועוד. 

סל השירותים הפרטני: ייעוץ אישי, סיוע במציאת דרך וכיוון, סיוע בהנגשת השכלה 
גבוהה, ייעוץ מלגות, כתיבת קורות חיים ועוד.

 youngs@sng.org.il         052-2298136  
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אולפנים

האולפן למוסיקה
האולפן למוסיקה בשער הנגב הוא בי"ס למקצועות המוסיקה הממוקם בקרית החינוך, 
ופועל באמצעות המתנ"ס. תלמידי האולפן משתלבים בבגרותם כמוסיקאים מקצועיים 

בתחומים מגוונים.

תכנית הלימודים: התכנית משלבת שעורי נגינה יחידניים וקבוצתיים, השתתפות 
בהרכבי נגינה ושירה בסגנונות שונים קלאסי, רוק אתני וג'אז. וכן לימודי מוסיקה 

בתחום התיאוריה של המוסיקה, האזנה למוסיקה והלחנה.

הישגים: המעוניינים שיעמדו בקריטריונים המתאימים יוכלו לגשת למבחני בגרות 
בנגינה ומבחני קבלה לאקדמיה למוסיקה.

תלמידי כיתות ט' ו-י' יכולים להשתלב במגמה למוסיקה המשותפת לאולפן ולתיכון, 
הלימודים הם ברמה של של 5 יחידות לימוד עיוני ו-5 יחידות בנגינה/שירה.

 music@sng.org.il         077-9802763    
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האולפן למחול
האולפן למחול "שער הנגב", פועל באמצעות המתנ"ס, פותח את שעריו לעולם המחול 
לילדים מגילאי 4 עד 18 וכן לקבוצות מעל גיל 18 ועד הגיל השלישי, עם או ללא ניסיון 

קודם.
הסטודיו מבקש לתת בית לכל תושבי המועצה הרוצים לחוות מחול כמקצוע או 

כחוויית פנאי.

תכנית הלימודים: באולפן נלמדים מספר סגנונות מחול: בלט קלאסי, מחול מודרני, 
ג'אז, פלמנקו, "גאגא" )שפת התנועה של אוהד נהרין( וכוריאוגרפיה. האולפן מתמקד 

בטיפוח מצוינות באמצעות מבחני הרויאל אקדמי של לונדון )R.A.D(, ובאמצעות 
מגמת בגרות למחול הפועלת בשיתוף עם ביה"ס התיכון "שער הנגב" ומאפשרת 

להרחיב את תחומי הדעת במחול. 

הישגים: תלמידי האולפן למחול מגיעים להצטיינות במסגרות שונות בארץ ובעולם 
כרקדנים מקצועיים, מורים-למחול וחוקרי מחול באקדמיה.

 ekeynan@gmail.com        077-9802724   

FM 106.4  אולפן רדיו קול הנגב
תחנת הרדיו "קול הנגב" היא תחנה חינוכית-קהילתית השייכת לרשת החינוכית של 

"קול ישראל" ומופעלת ע"י מתנ"ס שער הנגב, בשיתוף מכללת ספיר.

צוותי שידור: את התחנה מפעילים בני נוער, סטודנטים ומבוגרים בהתנדבות. 

תכניות: תחנת הרדיו משדרת מגוון תכניות: אקטואליה, שעשועונים, סיפורי ילדים, 
ספורט, מוסיקה, תכניות תרבות, בילוי ופנאי, תכניות אישיות ועוד.

 idoa@sapir.ac.il          077-9802731 |  077-9802722   
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ספורט 32

מחלקת הספורט, העמותה לקידום הספורט
פעילות הספורט במועצה מובלת ע"י גורמים שונים, בהם העמותה לקידום הספורט, 

המרכז ההידרותרפי, מתנ"ס שער הנגב, מועדון יחדיו ועוד.

כל אלה פועלים על מנת לטפח ולעודד את הפעילות הספורטיבית באזור.
אל שני ערוצי הפעילות הוותיקים – הספורט התחרותי והספורט העממי, הצטרף 

לאחרונה ערוץ פעילות נוסף: הספורט הקהילתי.

פעילות: מרבית הפעילות הספורטיבית מתקיימת באולמות הספורט, בבריכות 
השחייה ובמגרשים הייעודיים הממוקמים בקרית החינוך. כמו כן מתקיימות פעילויות 

במתקני הספורט ביישובים.

תחרויות: השתתפות במסגרות תחרותיות מגוונות בארץ ברמה אזורית, מחוזית 
וארצית ובמסגרות המנוהלות על ידי איגודים מקצועיים ובחסות מנהל הספורט 

בישראל וכן השתתפות בתחרויות בחו"ל.

שיפוץ ובנייה: המועצה מובילה ושותפה בייזום, בנייה ושיפוץ מתקני ספורט בקרית 
החינוך ובבניית מתקני הספורט בקרית החינוך ובישובים.

הכשרה: תמיכה בהכשרה, בהשתלמויות ובקידום צוות המדריכים המקצועי.

אירועים מיוחדים: ארגון פעילויות ספורטיביות לכל המשפחה כגון צעדות, מסלולי 
רכיבה עממיים, ימי ספורט ועוד. 

 

    dafnas@sng.org.il                052-3840397  
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33ספורט

"life המרכז ההידרותרפי – "הידרו
מרכז ספורט, שיקום ופנאי המשלב תחת קורת גג אחת "מועדון כושר ובריאות" לכלל 

הציבור וכן "מרכז טיפולי - שיקומי" בתחומי ההידרותרפיה והפיזיותרפיה, המעניק 
טיפול בנכים ובבעלי צרכים מיוחדים. המרכז ממוקם "בקרית החינוך שער הנגב".

מרכז הספורט: מועדון הספורט  "הידרו life"  1800 מנויים הנהנים מחדר כושר 
מאובזר, שתי בריכות שחיה מחוממות ומקורות )בריכת מסלולים לאימון מקצועי 
ולשחייה עממית ובריכה טיפולית(, ג'קוזי, סאונה רטובה ויבשה ושני חדרי סטודיו 
מאובזרים. במרכז מתקיימים כ 50 חוגי סטודיו שבועיים, אימונים אישיים ושיעורי 

שחיה פרטניים. 

אגודת שחיה: באגודה כ- 400 שחיינים הפועלים במגוון מסגרות מגיל 3 חודשים ועד 
גיל 18. אגודת השחייה מפעילה חוגי שחיית תינוקות, פעוטות, ילדים ונערים ונבחרת 

שחיה תחרותית המאגדת את מיטב השחיינים בנגב הצפון מערבי. 

מרכז שיקומי טיפולי הידרותרפי: המרכז ההידרותרפי מהמובילים בישראל, מפעיל
כ - 15,000 טיפולים בשנה. המרכז מטפל ומשקם נכים ומטופלים נוספים במגוון 
תכניות טיפול בהידרותרפיה. במרכז בריכת שחיה שיקומית המסייעת להחלמה 

מפציעות, מחלות ומגבלות פיזיות שונות. חדר כושר שיקומי בליווי אנשי מקצוע, חדרי 
טיפולים אישיים ועוד. 

המרכז מוכר על ידי קופות החולים ורשויות ממלכתיות נוספות כגון צה"ל והביטוח 
הלאומי במתן טיפולי שיקום.

מרפאת ספורט: במרכז פעילה מרפאה חדשנית וייחודית המספקת מענה טיפולי 
כולל לספורטאים מקצוענים וחובבים. במסגרת המרפאה ניתן לקבל ייעוץ רפואי 

מאורתופדים מובילים בישראל, טיפולי פיזיותרפיה, יעוץ תזונתי וטיפולים משלימים. 

Veredl@sapir.ac.il                077-9802497  
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המטה האסטרטגי
המטה האסטרטגי מוביל ויוזם חשיבה ועשייה הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. עוסק 

בניהול ותכלול פרויקטים, בקשר עם היישובים ובהפצת מידע לתושבים. 

מפגשי תושבים: ביוזמת המטה האסטרטגי נערכים מפגשים עם ציבור התושבים 
ביישובים מעת לעת שמטרתם לזהות צרכים ולהתאים מענים לצרכים החדשים.

ליווי צוותי צמיחה דמוגרפית: המטה יוזם סיורי למידה במקומות שונים בארץ 
בהשתתפות מנהלי הקהילות והמובילים את התחום ביישובים במטרה ללמוד 

מהצלחות של אחרים. בנוסף, ממשיך המטה להציע לסייע ליישובים בהגדרת הרכב 
הצוות והמנדט שלו, ליווי מקצועי, סיוע באיתור ומימון יועצים.

תחזית צמיחה דמוגרפית: המטה האסטרטגי יזם וביצע בשיתוף עם היישובים תחזית 
דמוגרפית לכל יישוב לעשור הקרוב.

הכשרה לממלאי תפקיד מרכזיים ביישוב: קיום מפגשי הכשרה אזוריים וסיורים 
לימודיים למובילי צמיחה דמוגרפית. הדרכות מקצועיות לוועדות קבלה וקליטה. 

ועדת קבלה אזורית: ניהול של ועדת הקבלה האזורית לנקלטים בהרחבות בישובים.

ריכוז מידע: אספקת מידע עדכני בכל הנוגע לקליטה וצמיחה באזור.

סיוע בתחומי הקליטה: המטה האסטרטגי מוביל ומלווה את תהליכי הקליטה בישובים 
וביחד עם מרכז החוסן מלווה תהליכים של "פיתוח קהילתי". ייעוץ וסיוע לממלאי 

תפקידים, תושבים, נקלטים ומתעניינים.

פרויקטים: ייזום וקידום של פרויקטים ייחודיים לקליטה והרחבת האוכלוסייה בשיתוף 
עם גורמים נוספים. בין הפרויקטים: כפר הסטודנטים "איילים" ביכיני, 'כפר קולנוע 

דרום' בקיבוץ ברור חיל ועוד.

 adasa@sng.org.il         077-9802205 

 
הועדה המקומית לתכנון ובניה "הנגב המערבי"

הועדה המקומית לתכנון ובנייה "הנגב המערבי" משותפת למועצות האזוריות שער 
הנגב, אשכול, מרחבים ושדות נגב. היא ממוקמת במשכנה במתחם "גילת" בשטח 

המועצה האזורית מרחבים.

תחומי אחריות: תכנון, רישוי ומתן היתרי בניה. פיקוח על הבניה בהתאם לחוק התכנון 
והבניה בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות.

שירותים: מתן היתרי בניה, מידע בנושא ייעודי קרקע וזכויות בניה, פיקוח על בניה, מתן 
"טופס 4", קידום תכניות מפורטות, ייצוג הועדה ותכניותיה בוועדה המחוזית והארצית.

      orna@ngm.org.il      08-6834700  www.ngm.bartech-net.co.il 
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תכנון והנדסה
מחלקת תכנון והנדסה הינה יחידת מטה, המלווה את ההתנהלות של הרשות והישובים 

במגוון מקצועות ההנדסה. במקביל, היא מהווה זרוע תכנונית-ביצועית, מתוקף החוק, 
בכל הקשור לתכנון, לבנייה הציבורית ולעבודות הציבוריות המבוצעות על ידי המועצה 

בשטח שיפוטה. המחלקה פועלת בראייה ארוכת טווח, על מנת ליצור תשתיות 
איכותיות ומתאימות לתושבי הישובים שבשער הנגב.

עבודת המחלקה מושתתת בעיקרה על הפעלת גורמים חיצונים מקצועיים, תוך ניהול 
ובקרת איכות התכנון והבטחת הביצוע ברמה גבוהה.

כמו כן מובילה המחלקה תכנון סטטוטורי, ויזום תכניות מתאריות מפורטות, ניהול 
וליווי תכנון לתכניות מתאריות ישוביות, תכניות אזוריות ותכניות נקודתיות.

ייזום ופיתוח: תכניות בינוי ופיתוח, תשתיות כלליות כמו מערכות מים וביוב, כבישים 
וניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת וכן בניה של מבני חינוך ומבני ציבור.

קשר עם הישובים: יזמות ופיתוח, מענה תכנוני ופיזי להרחבת היישובים, גיבוי וסיוע 
מקצועי בתחום התכנון והביצוע. פיתוח, תכנון והקמת תשתיות חדשות ביישובים. 

הקמת מערכות ביוב פנימיות ביישובים ובאזורי התעשייה. בקרת תכניות לסוגיהן ויעוץ 
בתהליכי רישוי ותכנון המוגשות על ידי היישובים ועל ידי יזמים למוסדות התכנון, על פי 

חוק התכנון והבנייה.

ייצוג היישובים והמועצה: ייצוג בפני מוסדות התכנון, משרדים ממשלתיים וגופים 
ציבוריים כגון: משרד הבינוי והשיכון, חברת נתיבי ישראל, מנהלת המים, משרד 

התחבורה, משרד הביטחון, קק"ל, משרד החקלאות, חט"ל ועוד.

טיפול בתשתיות פיזיות: טיפול בתשתיות כגון מים, ביוב, ניקוז, כבישים, תאורה, 
מדרכות, שילוט ותמרור.

שטחי ציבור ומוסדות ציבור: בנייה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי המועצה או מטעמה, 
לרבות עבודות פיתוח. ליווי תכנון ופיקוח על פרויקטים ציבוריים, שימור אתרים, אזורי 

תעשיה ופיתוח אתרי תיירות.

תנועה ותחבורה: טיפול בהסדרי תנועה בכבישי המועצה וניהול רשות התמרור.

נגישות ובטיחות: בקרת נגישות ובטיחות במבני ציבור ובפרויקטים ציבוריים.

תחזוקה: יעוץ לתחזוקת מוסדות חינוך ומבני ציבור במועצה ובמכללה.

מיגון: ליווי תכנון, ניהול ופיקוח עליון של פרויקט מיגון בתים ומוסדות בישובים כולל 
מרכיבי ביטחון, בניית מוסדות חינוך ומבני ציבור.

riki@sng.org.il         077-9802247  
debika@sng.org.il                  077-9802245         
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פיתוח כלכלי
המועצה פועלת על מנת לקדם את הפיתוח הכלכלי באזור ולהגדיל את הכנסות 

המועצה, הישובים והתושבים. 

תחומי פעילות: הפעילות מתבצעת במגוון תחומים: תעשייה, חקלאות, תעסוקה, 
תיירות ועוד. המועצה מקדמת ותומכת בפרויקטים מניבי הכנסה ומחוללי תעסוקה 
וכן עוסקת בפיתוח שני אזורי התעשייה, קידום יזמויות ועסקים קטנים, תמיכה וליווי 

לענפי החקלאות, למפעלים ולעסקים בישובים ובאזור. 

חברה לפיתוח: המועצה מפעילה חברה לפיתוח, המשמשת בסיס לקידום פעילויות 
כלכליות והנדסיות. 

שותפויות: המועצה יזמה והקימה שלוש שותפויות מרחביות: עמותת התיירות, מרכז 
"מעברים" לקידום התעסוקה ועמותת "השקמה בשור" לקידום התיירות. כמו כן, 

המועצה מקדמת שיתופי פעולה בראיה אזורית מרחבית בה כלולים מכללת ספיר 
והעיר שדרות. 

 

yaninab@sng.org.il         054-7917201 

ליווי עסקים ויזמויות
היחידה לליווי עסקים קטנים ויזמויות הוקמה בכדי לתת מענה ליזמים ובעלי עסקים 

קטנים באזור. היחידה מתמקדת בסיוע לתושבים המעוניינים להקים עסק, יוזמה 
חדשה, להרחיב את העסק הקיים ו/או לבדוק התכנות של רעיון עסקי. 

ליווי: היחידה מלווה את היזמים החל מליטוש הרעיון, ובדיקת ההזדמנות העסקית, 
דרך הדרכה והכוונה בהקמת המיזם, כיוונים ייחודיים וסיוע בתהליכים של הקמת 

העסק והוצאת רישיון עסק. 

שיתופי פעולה: היחידה פועלת בשיתוף פעולה מרכזי מעוף של הרשות לעסקים 
קטנים ובינוניים, ומציעה ליזמים ולבעלי העסקים הקטנים יועצים וקורסים במחירים 

מסובסדים. במטרה לקדם את בעלי העסקים והיזמים באזור, מובילה היחידה 
פורומים אזוריים הכוללים את המועצות השכנות לנו.

nogag@sng.org.il         077-9802289 | 054-4224382  
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"מעברים", מרכז תעסוקתי קהילתי למגזר הכפרי
"מעברים" הינו מרכז תעסוקה למגזר הכפרי )קיבוצים ומושבים( שהוקם ב 1999 

כשותפות של שלוש מועצות אזוריות: שער הנגב, בני שמעון ויואב. 

המרכז פועל במתנ"ס שער הנגב ובמסגרת השרות ניתן לקבל מענה בנושאי 
תעסוקה, קריירה ופרנסה והוא מותאם ומיועד לתושבי שלושת המועצות, ברמה 

הפרטנית וברמה הקהילתית. המרכז פועל על פי התפיסה כי איכות החיים, תחושת 
ההגשמה העצמית ויכולת ההתפרנסות, נגזרות באופן ישיר מהתחום המקצועי 

והקריירה וזו משפיעה על הפרט והקהילה.

השירות לפרט: מיועד לכל תושבי שער הנגב המעוניינים בליווי, ייעוץ והכוונה בתחום 
התעסוקתי. במסגרת זו ניתן לקבל, ללא עלות: ליווי בתהליך חיפוש העבודה, ייעוץ 
והכוונה בנושאי פיתוח ושינוי קריירה, ייעוץ לימודים, סיוע והדרכה בכתיבת ושדרוג 

קורות חיים, למידת אסטרטגיות לשימוש בערוצי חיפוש אפקטיביים, הכנה לראיונות 
עבודה ומרכזי הערכה, חיבור למעסיקים וחשיפה למשרות מגוונות באתר

)www.mnz.org.il ובפייסבוק(. 
שרות קהילתי: ליווי ושיתוף פעולה בין מרכז מעברים לבין בעלי תפקידים ובעלי עניין 

ביישובים, במועצה ובמרחב האזורי במטרה לפתח ולסייע במיצוי פוטנציאל התעסוקה 
האזורי והמועצתי.

m.misrad@sng.org.il         077-9802271 
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פארקי תעשייה
במועצה האזורית שער הנגב שני פארקי תעשייה פעילים.

פארק תעשיות ספירים בע"מ: פארק "ספירים", הממוקם בשטח המועצה האזורית, 
הנו משותף לשער הנגב ולעיר שדרות. 

הפארק מוכר כאזור עדיפות לאומית א', שמשמעותו קבלת סיוע לפי חוק עידוד 
השקעות הון לקידום התעשייה באזור.

המפעלים והחברות בפארק התעשייה מחויבים בשמירה על תקני איכות סביבה 
מחמירים ומאופיינים בתחום התעשייה הנקייה. 

הפארק מנוהל ע"י מינהלת, שמרכזת ומלווה את היזמים בכל תהליכי ההקמה 
ומסייעת בקליטת תעשייה מודרנית חדשה, המגדילה את ההיצע התעסוקתי באזור.

simab@sng.org.il          08-6897565  

אזור התעשייה שער הנגב )מערב(:  פארק תעשיה זה נמצא בבעלות פרטית וציבורית 
וכלול במסגרת אזור עדיפות לאומית א' המעניקה הנחות והטבות לתעשיינים. הפארק 

מאופיין במגוון פעילויות: משרדים, תעשיית מזון, בתי מלאכה, עיבוד חקלאי, בתי 
אריזה מחסנים לוגיסטיים ועוד. בימים אלה מקדמת המועצה תכנית לשדרוג תשתיות 

במסגרת החלטת הממשלה 2017 לצורך פיתוחו של האזור וכן מתבצעות עבודות 
ניקיון ואכיפה לצורך הסדרתו ושיפור מראהו. בנוסף, אנו עובדים על כניסתן של 

פעילויות חדשות לשטחים לא מאוכלסים במתחם. 

yaninab@sng.org.il         077-9802252  

ועדה חקלאית 
תחומי פעילות: עיסוק בסוגיות מרכזיות בחקלאות האזורית- מים לחקלאות, קרקע 

חקלאית - פרוגרמה אזורית, תקציבי פיתוח, תשתיות חקלאיות, נזקי בעלי חיים, 
והכשרת דור העתיד בחקלאות.

פיתוח הכפר
גיוס תקציבים, מעורבות בשלבי התכנון והביצוע. 

פרויקטים לדוגמא: מרכז מבקרים בנחל עוז, אתר ראשונים ברוחמה, חידוש מוזיאון 
המים בניר עם, בית בטחון בגבים, צריף ראשונים בדורות ועוד. 

רכז חקלאות ופיתוח הכפר- חיים חרמוני

haimher@gmail.com         050-7244336  

המרכז ללימודי חוץ, תעודה והכשרה במכללת ספיר
המרכז ללימודי חוץ והמשך הינו אגף לימודים רב תחומיים ומקצועיים במכללת 

האקדמית ספיר.

ייעודו: לאפשר לכל אדם לרכוש ידע, הכשרה, הסמכה מקצועית בהתאם לצרכיו 
ויכולותיו בתחומי לימוד מגוונים ורחבים: ניהול, טיפול ואבחון דידקטי, חשבונאות, 

ספורט, מחשבים, תעשייה וניהול, חשמל ובקרה, קואוצי'נג, ייעוץ והנחייה, 
הידרותרפיה ועוד.

שיתוף פעולה אזורי: המרכז מפתח קורסי הכשרה ייחודיים לאוכלוסייה הכפרית תוך 
מיקוד בפיתוח מיזמים קהילתיים ותעסוקתיים שמשמעותם סיוע בתעסוקה לפרט 

ולמבנה התעסוקה בשער הנגב ורשויות נוספות באזור.

info@sapir.ac.il          6606*  
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יחדיו – עמותת ותיקי שער הנגב
העמותה מפעילה ומקדמת שירותים ייחודיים ומותאמים לכלל ותיקי המועצה 

האזורית שער הנגב.

מועדון יחדיו:

פעילות חברתית ותרבותית: קיום מפגשי העשרה תרבות וחברה, לדוגמה: מסיבות חג, 
טיולים, נופשונים, מועדונים חברתיים, פעילות התנדבותית, הרצאות, מועדון ברידג' ועוד.

"ותיקדמי"- קתדרה עממית לוותיקי שער הנגב: מרצים מהמכללה האקדמית ספיר 
מלמדים קורסים מגוונים ברמה אקדמית. במקביל מתקיימים לימודים פרטניים 

בתחום הכרת המחשב, מוסיקה, אנגלית ותחומים נוספים.

פעילות גופנית מותאמת: מסלולי פעילות גופנית בשיתוף עם המרכז ההידרותרפי. 
הפעילות הספורטיבית כוללת התעמלות בריאותית, פלדנקרייז, אירובי זהב, הליכה 
נורדית, צ'י קונג, מחשבת הגוף, פילאטיס, חדר כושר, התעמלות במים, , שחיה ועוד.

אמנות ויצירה: מגוון רחב של פעילויות בתחום האמנות והיצירה: קרמיקה, ציור, צילום, 
תפירה ועוד.

חוגים ונהנים: שלישי יצירתי אחר הצהריים חוגי - ציור, קרמיקה, התעמלות למוח, ערבית 
מדוברת למתחילים, ספרדית למתחילים, צ'י קונג וטי-צ'י, לרקוד את החיים ועוד. 

)חוגי אחר הצהריים פתוחים לקהל הרחב(.

hayabl@sng.org.il       077-9802678/2758  
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קהילה תומכת: 
פרויקט קהילה תומכת הוא נדבך מרכזי במערך השירותים לוותיקי המועצה, במתן 

מענה לצרכי הרווחה של הזקן בקהילה.

שירותי רפואה: מסלול של רפואת חירום הכוללת פינוי באמבולנס ולחצן מצוקה.

סיוע בחיי היום יום: עזרה, ליווי וסיוע בתחזוקה הכללית של הבית, עזרה בתיקונים 
בבית וכן ליווי וייעוץ בהתנהלות מול גורמי חוץ )קבלני שפוצים וכו'(.

קשר אישי: החברים בקהילה התומכת זוכים לליווי אישי ורצוף של אב בית ואם בית 
שעומדים מקרוב אחר רצונותיו וצרכיו של החבר.

הטבות לחברי קהילה תומכת: מנוי לסינמטק / מנוי לתאטרון/ טיפולי קוסמטיקה/ 
טיפולים אלטרנטיביים/ שירותי מוניות/ סבסוד מנוי בהדרו/ סבסוד בשביל ישראל.

hayabl@sng.org.il       077-9802678/2758  
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המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים עוסקת באיתור ומתן סיוע לתושבים במצבי משבר 

ומצוקה ובטיפול ברווחת הפרט, המשפחה והקהילה.

עבודה סוציאלית מרחבית: פעילות במודל משולב של עבודה סוציאלית מרחבית 
ביישובים ובהתמחויות שונות: אלימות במשפחה, גישור גירושין, ילדים ונוער בסיכון, 

ילדים עם צרכים מיוחדים, קשישים, שיקום נכים, עבודה קהילתית וקבוצתית.

עו"ס לחוק הנוער: הגנה על הקטין, טיפול בילדים בסיכון, יעוץ והדרכה לאנשי מקצוע 
ועובדי חינוך. 

עו"ס לסדרי דין: ליווי ייעוץ וטיפול בהליכי גירושין, עריכת תסקירים לבית המשפט ועוד. 

עו"ס זקנה: שירות סיעודי לקשיש, ליווי, קשר עם ביטוח לאומי, מעקב אחר ביצוע חוק 
סיעוד.

פעילות קהילתית ומערכתית: הקמה והנחיית קבוצות תמיכה והעצמה, יישוב סכסוכים 
וגישור, הקמת ועדות רווחה ביישובים, ייעוץ וליווי לממלאי תפקידים ביישובים וברשות. 

ייעוץ, ליווי והנחייה של הליכים קהילתיים בתחומי הפיתוח והחוסן הקהילתי.

מועדונית "דרור": מועדונית לילדים אוטיסטים בגיל ביה"ס היסודי ומעלה. מפעלת ע"י 
אלו"ט 3 פעמים בשבוע.

תכנית לילדים אוטיסטים בגיל הרך - בשיתוף עם המרכז ההידרותרפי.

תכנית "בשבילי": ליווי ייעוץ והדרכה לצעירים עם קשיי השתלבות בתחומי חברה, 
השכלה ותעסוקה, בשיתוף עם מרכז צעירים.

 revachas@sng.org.il        077-9802755  
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אלימות במשפחה
היחידה לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, אשר בתוך המחלקה לשירותים חברתיים, 

מפעילה ומפתחת שירותי הגנה וטיפול למשפחות נפגעות אלימות והנתונות במצבי 
מצוקה ומשבר. השירות ניתן למשפחות ויחידים המתגוררים בישובי המועצה ע"י 

עובדים סוציאליים מומחים ומיומנים.

היחידה מהווה כתובת לפרטים ומשפחות המתמודדים עם: אלימות בין בני זוג 
נשואים, כלפי ילדים, כלפי הורים, כלפי קשישים, כלפי בעלי צרכים מיוחדים, אלימות 
בין אחים' חשיפה של ילדים ומתבגרים לאלימות ואלימות אינטימית בגיל ההתבגרות 

)חיזור אלים(.

השירותים הניתנים: הגנה וסיוע ראשוני. אבחון וטיפול בנפגעים/ות ובפוגעים/ות, 
עבודה קהילתית וייעוץ לממלאי תפקידים, סדנאות מניעה, הסברה והכשרה. 

דרכי הפנייה: לעו"ס בישוב באופן ישיר או באמצעות המקשר בטלפון 077-9802755

מנהלת היחידה: אביטל ניר 054-6755130.

054-6755130  |  077-9802755  
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מרכז החוסן
המרכז הוא עוגן מרכזי בבניית פתרונות והתמודדויות עם האתגרים הביטחוניים הניצבים 

בפני התושבים, בהעלאת החוסן הקהילתי והאישי.

לילדים  נפשיות  ובמצוקות  טיפול בחרדה  לנפגעי חרדה.  מתן מענה ראשוני  ושיקום:  טיפול 
סדנאות  )אלטרנטיבי(  רפואי  ופרא-  קבוצתי  משפחתי,  פרטני,  שיטות:  במגוון  ומבוגרים 

להתמודדות לכל האוכלוסייה. הכשרת אנשי מקצוע , צוותים ומתנדבים למתן טיפול וסיוע.

חוסן קהילתי: חיזוק החוסן של קהילות הישובים והאזור באמצעות פרויקטים חברתיים 
ובינוי קהילתי בשיתופי פעולה עם גופים ומחלקות במועצה. 

מוכנות והיערכות לחירום: הכשרה ותרגול של צוותי החירום היישוביים והאזוריים. 
הכשרה ותרגול של ממלאי תפקידים ומתנדבים בכל תחומי ההיערכות לאתגרים 

הביטחוניים ולמצבי אסון וחירום אחרים.

revachas@sng.org.il       077-9802755  

צוות חירום אזורי )צח"א(
צוות החירום האזורי מופקד על ניהול תחום החירום במועצה.

תפקידים: הובלת ההיערכות באזור למצבי חירום, ניהול אירועי חירום ותכלול התנהלות 
המועצה בתקופת חירום מתמשך. הצוות מפעיל מרכז שליטה, המשמש מטה מול גורמי 

הביטחון הארציים. כמו כן הוא מהווה מקור מידע והכוונה לתושבים ולצוותי החירום ביישובים.

תחומים: מכלול הנושאים הנוגעים להיערכות לחירום ולתפקוד בשעת חירום, ביניהם: 
חינוך, רווחה, לוגיסטיקה, תשתיות, תחבורה, דוברות, מרכז מידע לציבור )08-6806450( 

ועוד. הצוות מפעיל ומתאם את פעולות ההפגה לתושבים.

 adasa@sng.org.il       077-9802205  

תא ישובים \ מרכז מידע בחירום

תא ישובים נפתח מידית בשעת חירום, ערוך לפעול במשך 24 שעות ביממה ומאויש ע"י 
צוות מנוסה, מוכשר ומתורגל.

מענה לפניות: צוות מרכז המידע עונה לפניות תושבים משער הנגב וכן לאזרחים מחוץ 
לאזור ומעניק מידע חיוני הנוגע לאירוע החירום, מבצע מעקב אחר בקשות לסיוע והטיפול בהם.

מידע יזום: תא ישובים אחראי על פרסום הודעות והנחיות לציבור התושבים בשער הנגב 
בערוצי המידע השונים.

naftalis@sng.org.il       08-6806450  
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צוותי חירום ביישובים )צח"י( - הכשרה וליווי
מטה החירום המועצתי ומרכז החוסן האזורי, מכשירים ומלווים את צוותי החירום 

בישובים )צח"י(.

הקמה: הגדרת המבנה והכלים הנדרשים לתפקודו של הצח"י וסיוע למנהלים 
בישובים להקים ולמסד את עבודת הצוות.

הכשרה: מתנדבי צוות החירום היישובי מוכשרים ומשתלמים לתפקידם על ידי מרכז 
החוסן במועצה במטרה לייעל את מערך החירום והטיפול באוכלוסייה, בקשר שבין 

היישוב, למועצה ולגורמי החירום הארציים.

ליווי: המטה ומרכז החוסן מלווים את ראשי הצח"י בפורום משותף ובאופן פרטני, 
מסייעים לכל אחד מהצוותים ומתרגלים אותו.

תרגול: המועצה, בסיוע גורמי הביטחון, מבצעת תרגילים אזוריים ויישוביים, בהם 
מתורגלים הצוותים ביישובים ובאזור.

בעת חירום: המודל המועצתי בעת אירוע חירום וחירום מתמשך, כולל ליווי יום יומי של 
כל אחד מצוותי החירום בישובים, תוך אבחון הצרכים וקידום המענים הנדרשים.

 zilmaya@gmail.com       050-9216718 |  08-6802755  

המרכז הקהילתי להתרעננות והפגה- הקל"ה

המרכז פועל בשעת חירום או במצב של שיגרת חירום, כשעולה הצורך לפעילות הפגה 
והתרעננות בישובים או מחוץ לאזור.

פעילות: מרכז הקל"ה מרכז ומנהל פניות והזמנות להפגה שמתקבלות בשער הנגב 
בשעת חירום. הפניות מועברות ליישובים על פי צרכי היישוב. מתבצע תיאום בין 

הצרכים למענים ומעקב אחר הביצוע.

קשר: בכל ישוב נקבע איש קשר מתוך צוות החירום היישובי הפועל בשיתוף עם מרכז 
ההקל"ה. מרכז הקל"ה מחובר ישירות ועובד בתיאום מלא בשעת חירום עם צח"א 

)צוות חירום אזורי( ועם מרכז החוסן ועוסק במגוון תחומים.

chessy@sng.org.il       077-9802265 | 054-6755125  
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מחלקת הביטחון
מחלקת הביטחון בראשות הקב"ט )קצין הביטחון( אחראית על הביטחון באזור, 

באמצעות המערכים שהוקמו באזור ובישובים, ותוך קשר הדוק ושוטף עם כוחות 
הביטחון, ביניהם צה"ל, משטרת ישראל, כוחות ההצלה, משרדי הממשלה ועוד. 

שעת חירום: מעורבות בהכנת המועצה והיישובים לשעת חירום, אחזקת מחסני משק 
לשעת חירום )מל"ח(, אחזקת מקלטים ומרכיבי ביטחון ביישובים, תרגולת של כיתות 

כוננות ביישובים.

ביטחון שוטף: השתתפות בתרגילים צבאיים בגזרת המועצה, קיום תרגילים למוכנות 
לחירום, הובלת מערך והצטיידות של מרכיבי הביטחון ביישובים: ביתני שמירה, מחסני 

נשק, רכבי ביטחון ועוד. אבטחת מוסדות החינוך וקריית החינוך, שמירה ופיקוח על 
מתקני ציבור בתחום המועצה. שמירה וטיפוח קשרי העבודה עם משטרת ישראל וצה"ל.

 eyal1063@walla.com      054-6755100 |  08-6891548   
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מרכז שיטור קהילתי ובסיס מתמי"ד )מתנדבים במדים(

בצמוד לקב"ט האזורי, פועלים מרכז השיטור הקהילתי ויחידת המתמי"ד.

שיטור קהילתי: מתן מענה לאוכלוסייה בשער הנגב בנושאים משטרתיים מגוונים: 
ייעוץ, הכוונה והסברה למשל בתחום מניעת השימוש בסמים ואלכוהול. פעילות 

חינוכית בקרב הילדים במוסדות החינוך. כמו כן, פעולות אכיפה, הגשת תלונות, יישוב 
סכסוכים, טיפול במפגעים ועוד.

במהלך 2015 הצטרפו שני שוטרים נוספים לצוות השיטור הקהילתי ויישובי המועצה 
חולקו לשני אשכולות: 

אשכול מפלסים- כולל את הישובים נחל עוז כפר עזה מפלסים ניר עם ארז וגבים. 
אשכול ברור חיל - ברור חיל, אור הנר, דורות, רוחמה, יכיני ואיבים.

תפקידם להיות בישובים לתת מענה על כל צרכי התושבים, מהגשת תלונות, מפגעי 
איכות חיים ועוד. 

יחידת מתנדבים במדים )מתמי"ד(: בצוות המתמי"ד בשער הנגב למעלה מ-100 
מתנדבים שעורכים סיורים, בעיקר בלילות, בשטחי המועצה והיישובים. מטרת 

הסיורים המוגברים למנוע ולהרתיע מפני גניבות ופגיעה ברכוש ולתת מענה מיידי 
בעת הצורך. יחידת המתנדבים, הפועלת בשיתוף מג"ב, משתתפת במבצעים רבים. 

אנשיה מקבלים הכשרה וסמכויות לעסוק במגוון נושאים משטרתיים.

  שוטר קהילתי: רס"מ יהודה אהרוני  050-7643117 | 08-6898245 
מפקד המתנדבים: רס"מ חי מייזלס  050-6276225 | 08-6610865

אשכול ברור חיל: רס"מ משה מחבטי    050-5064970 
אשכול מפלסים: רס"מ שי סבח  050-8640027 

מפקד חבל: שבתאי קדר  050-7336322

judab11@gmail.com   
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דוברות
חשיפה, ייצוג וקידום המועצה בנושאים שהוגדרו על ידי המועצה כחשובים. בניית 

אסטרטגיה תקשורתית בנושאים שונים כגון: ביטחון, התיישבות, חינוך, צמיחה 
דמוגרפית, פיתוח כלכלי ועוד.

עיתונות: קיום קשר שוטף וייצוג המועצה בערוצי התקשורת השונים- ברמה הארצית, 
האזורית והמקומית. קידום נושאים בעלי ערך ציבורי וקהילתי באמצעות העיתונות 

במגוון הערוצים: תקשורת אלקטרונית, כתובה, משודרת, אינטרנט, רשתות חברתיות 
ועוד. חיזוק מעמדם של המועצה, הישובים והתושבים באמצעות חשיפה חיובית 

ומיטבית.

חירום: ניהול מערך הדוברות בשעת חירום, הכשרה וסיוע לדוברי צוות החירום היישובי 
)צח"י( ולבעלי תפקידים ביישובים ובמועצה.

הסברה: הפקת חומרי פרסום, מידע והסברה לתושבים אודות מגוון השירותים 
שמעניקה המועצה.

doveret@sng.org.il         054-7179999 |077-9802208   
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תקשורת אלקטרונית
אתר האינטרנט: מכיל מידע מקיף ומפורט אודות פעילות הרשות המקומית, תפקידיה, 

תחומי אחריותה והשירותים שהיא מעניקה לתושבים. האתר מספק מידע מנהלי 
ופרטי התקשרות עם ממלאי התפקידים. בשעת חירום מתפרסם באתר מידע עדכני. 

 www.sng.org.il :כתובת האתר

דיוור ישיר: עדכון ישירות לתיבות הדואר האלקטרוני אודות פעילויות ואירועים במועצה 
וביישובים. המידע נשלח באמצעות מבזקים אזוריים המרכזים את המידע. מדי סוף 
שבוע מופץ הטור השבועי "מילים לשבת" שנכתב ע"י ראש המועצה. בשעת חירום, 

משמש הדיוור הישיר כאמצעי קשר נוסף עם התושבים. 
doveret@sng.org.il :להצטרפות לרשימת הדיוור

דף הפייסבוק: שיתוף ופרסום של מידע, אירועים ותמונות מהישובים ומהמועצה. 
בשעת חירום יפורסמו בדף הפייסבוק עדכונים והנחיות חשובות. שם הדף: "מועצה 

אזורית שער הנגב".

  WWW.SNG.ORG.IL       מועצה אזורית שער הנגב

עיתון שער הנגב 
העיתון מתפרסם בקביעות במתכונתו הנוכחית מזה שנים רבות. מדי שנה מופצים בין 

7-8 גיליונות הכוללים עדכונים על הנעשה במועצה ובישובים, מידע רלוונטי, כתבות, 
מאמרי עמדה ועוד. את העיתון מרכזת ועורכת עדי מאירי, דוברת המועצה.

תפוצה: העיתון מופץ לכל היישובים במועצה. כמו כן מופץ במספר יישובי האזור 
במועצות השכנות ובמוסדות ובארגונים שונים בארץ.

קשר עם התפוצה: העיתון נשלח לקהילות בעולם המקיימות קשרים עם שער הנגב וכן 
לבני האזור המתגוררים בחו"ל.

פרסום: בעיתון שטחי פרסום מסובסדים לבעלי עסקים ויזמים משער הנגב. הפרסום 
בעיתון הוכח כיעיל ולו ביקוש רב בקרב רשתות ועסקים הפועלים באזור. 

doveret@sng.org.il         054-7179999 | 077-9802208  
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המרכז לשירות פסיכולוגי
המרכז הפסיכולוגי בקריית החינוך בשער הנגב פועל כעמותה עצמאית ומציעה מענה 

טיפולי פסיכולוגי, חינוכי והתפתחותי במגוון רב של שיטות טיפול למטופלים בכל 
הגילאים הן משער הנגב והן מרשויות שונות באיזור.

במרכז 4 יחידות מקצועיות: יחידה קלינית, שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(,יחידה 
להתפתחות הילד, יחידה לפיתוח פרויקטים.

       info@mpsy.org.il      077-9802752       077-9802704/751  

  www.mpsy.org.il  

היחידה הקלינית
שירותים: טיפול פסיכולוגי פרטני לפעוט, לילד, למתבגר ולמבוגר. טיפול זוגי, 

משפחתי, וטיפול דיאדי. טיפולים פרטניים באומנות: מוסיקה, דרמה ואמנות פלסטית. 
טיפולים קבוצתיים, הדרכות הורים ואבחון פסיכולוגי. אבחון, טיפול ומעקב פסיכיאטרי. 

היחידה מעניקה טיפולים בטווח רחב של התמודדות עם קשיים רגשים ומצוקות בכל 
הגילאים, כמו כן שירות יעוץ לסטודנטים במכללת ספיר.

תחומי פעילות: טיפולים פסיכולוגים הכוללים טיפולים דינמיים, טיפולים קצרי טווח 
 .CBT, SE, EMDR ממוקדים, טיפולים בגישות

מצבי לחץ ומשבר: טיפולים, הדרכה ואבחון בתחום טראומה ופוסט טראומה על רקע 
בטחוני וכללי, טיפול ואבחון של הפרעות קשב וריכוז, טיפול בנפגעי פגיעה מינית. 

הדרכה לאנשי מקצוע בתחום הטיפול בטראומה ובתחומי טיפול בכלל.

צוות המטפלים: צוות המטפלים מונה מעל ל-30 אנשי מקצוע: פסיכולוגים קליניים 
וחינוכיים, פסיכיאטר, עובדים סוציאליים קליניים, מטפלים באומנויות: מוסיקה, דרמה, 

ואומנות פלסטית.

היחידה להתפתחות הילד
שירותים: אבחון, טיפול והדרכה של ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ופיזיותרפיה 

בגיל הרך ובגילאי ביה"ס היסודי וכן איתור, מניעה והדרכה במסגרות החינוכיות.

תחומי פעילות: טיפול פרטני, הדרכות להורים וצוותים חינוכיים וקבוצות מוכנות כיתה 
א', תוכנית איתור ומניעה בגנים בשת"פ עם מחלקת הגיל הרך במועצה.

צוות המטפלים: צוות המטפלים מונה 12 אנשי מקצוע: פיזיותרפיסטיות, מרפאות 
בעיסוק וקלינאיות תקשורת.
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יחידת השפ"ח -שירות פסיכולוגי חינוכי
אחריות: השירות מופקד על ליווי הילד, משפחתו ומערכות החינוך בהן הוא מתפתח 

ומתחנך מגיל לידה ועד גיל 18. מטרת הליווי לקדם את התפתחותו התקינה ואת מיצוי 
יכולותיו , תוך מתן דגש על התפתחותו הרגשית והחברתית. 

בהתבסס על גישה מערכתית קהילתית שפ"ח שער הנגב מעורב בעשייה ביישובים 
ובמוסדות המועצה לקידום צמיחה ולהתמודדות עם מצבי משבר וחרום.

הפנייה נעשית באמצעות צוותי החינוך במוסדות החינוך ובישובים.

תחומי פעילות: מערכות חינוך פורמאלי והחינוך חברתי קונסולטציה לאנשי חינוך, 
אבחון וטיפול מערכתי ופרטני בקשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים, הדרכת 

הצוותים החינוכיים במסגרות החינוך החברתי ביישובים, ייזום הקמה והנחייה של 
הפורום הרב מקצועי בטיפול מערכתי בילדים ונוער בשותפות עם מח' החינוך, והמח' 

לשירותים חברתיים של המועצה.

חינוך מיוחד: איתור ואבחון, השתתפות בוועדות סטטוטוריות( שילוב, השמה, שיבוץ, 
הדרכה למערכות החינוך.

מצבי לחץ ומשבר: השתתפות בצוותי היגוי וצוותי התערבות בחירום, התמודדות 
עם מצבי משבר אישיים, טיפול פרטני/ קבוצתי וליווי תלמידים, הורים, צוותי חינוך 

וקהילות בזמן חירום.

צוות היחידה: צוות היחידה מונה 7 אנשי מקצוע: פסיכולוגים חינוכיים.

היחידה לפיתוח פרויקטים
יחידה שמטרתה פיתוח פרויקטים חדשים כדי להרחיב את המענים השונים לצרכי 

קהילת האזור, תוך קידום שיתופי פעולה עם גופים שונים הפועלים באזור. 

תחומי פעילות: 

קבוצות להורים וילדים במגוון תחומים וצרכים: מיומנות חברתית, ילדים הסובלים 
מאספרגר, הכנה לכיתה א', קבוצות להורים וילדים עם צרכים מיוחדים. הדרכת 

הורים למתבגרים, קשב וריכוז ועוד.

מרכז מיינדפולנס: פיתוח והטמעת תחום "מיינדפולנס בסביבה החינוכית" בחינוך 
הפורמלי והבלתי פורמלי, קבוצות מיינדפולנס לקהל הרחב ולמטפלים בארגונים שונים. 

מרכז הכשרות והדרכות: הכשרות והדרכות לאנשי מקצוע וטיפול בתחום הטראומה 
החוסן הטיפול והמיינדפולנס.
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עמותת התיירות "שקמה- בשור"
עמותת התיירות הנה הגוף המוביל את התיירות במרחב הנגב הצפוני, והיא משותפת 

לחמש מועצות אזוריות: שער הנגב, אשכול, שדות נגב, בני שמעון ומרחבים. 

העמותה פועלת לקידום, פיתוח וטיפוח התיירות במרחב צפון הנגב. בעמותה חברים 
בעלי אורחנים, צימרים, אומנים, מסעדנים ויזמים נוספים.

העמותה אחראית על אתר "דרום אדום מרקט"- אתר המכירות של צפון הנגב.

לוח אירועים: העמותה יוזמת, מפיקה ומקדמת אירועי תיירות ותרבות במרחב לאורך 
השנה, ביניהם: פסטיבל דרום אדום, אירועי פסחקלאי, מסע האופניים השנתי של 

עמותת 'אתגרים' בדרום, פסטיבל דרום אמריקה ואירועי קיץ. 

ליווי תיירנים: סיוע בתחום השיווק והפעילות העסקית ובקידום מיזמים חדשים.

פיתוח וקידום מרחבי: יצירת חומר שיווקי למרחב, השתתפות בירידים ארציים, קידום 
אינטרסים תיירותיים מול גופים ממלכתיים ומשרדי ממשלה, גיוס משאבים, חשיפת 

ענף התיירות המקומית בארץ ובעולם.

leorasd75@gmail.com       052-3575271  
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פיתוח תשתיות תיירות
המועצה מקדמת מיזמים תיירותיים ביישובים, באזור ובמרחב הנגב הצפוני.

אורחנים: סיוע בפיתוח ושדרוג של האורחנים באזור.

מיזמים תיירותיים: המועצה תומכת, מסייעת ומגייסת משאבים למיזמים תיירותיים 
שונים, ביניהם מסעדות, גלריות, מרכזי מבקרים ועוד.

פרויקט השקמה: ייזום וקידום של פיתוח מרחב השקמה בשיתוף עם גופים ארציים 
ומועצות אזוריות שכנות. המועצה מרכזת מנהלת מרחבית, שמובילה את הפיתוח 

התשתיתי והתיירותי של פארק השקמה. 

leorasd75@gmail.com       052-3575271  

אתרי מורשת
המועצה תומכת, מפתחת ומקדמת סדרה של אתרי מורשת בשטח הרשות.

בין האתרים: אתר המים והביטחון בניר עם, אתר החץ השחור, מצפור אסף סיבוני,  
אתר הראשונים ברוחמה, אתר בארות יצחק, גבעת המרדפים ועוד.

leorasd75@gmail.com       052-3575271  
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מחלקת התחבורה
המחלקה מופקדת על מערך ההסעות לתלמידים ולמחנכים לבתי הספר ובחזרה ליישובים. 

כמו כן, היא מסיעה ילדים ובני נוער לפעילויות החינוך הבלתי פורמאלי, המתקיימות לאחר 
שעות הלימודים ובפגרת הקיץ. מחלקת התחבורה עומדת לרשות היישובים לביצוע נסיעות 

מאורגנות של היישוב בעלויות נמוכות ביחס לחברות הסעה חיצוניות. 

פעילות חינוכית: מחלקת התחבורה מובילה פעילות חינוכית והסברתית בקרב התלמידים 
לקידום נסיעה בטוחה.

 tahbura@sng.org.il            077-9802209  

היחידה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול לקידום מעמד האישה והשוויון 

בין המינים, ביעור האפליה נגד נשים ומניעת אלימות כלפי נשים. 

"פורום מועצתי לקידום נשים": היחידה מפעילה "פורום מועצתי לקידום נשים" המורכב 
ממלאות תפקידים במועצה שפועל ליישום יעדים בתחום קידום מעמד האשה ושוויון מגדרי. 

ייצוג שוויוני: ייצוג שווה בהנהלות ובוועדות המועצה והישובים, חיזוק עתודה ניהולית, 
מעורבות ומנהיגות נשית. השתלבות והטמעת חשיבה מגדרית בסדר יום המועצתי.

תעסוקה: שוויון תעסוקתי ועידוד יזמות נשים, קידום יחסי עבודה שוויוניים, רישות בין 
הנשים במועצה, עידוד ופיתוח מנהיגות נשים.

חינוך: קידום תכניות חינוך לשוויון מגדרי ויצירת שיח ציבורי בנושא המגדרי.

אוכלוסיות ייחודיות: התייחסות לאוכלוסיות ייחודיות כמו משפחות חד הוריות, נשים 
לאחר לידה, פעילויות מניעה לנושאים רגישים ופוגעניים כמו אלימות בינזוגית בגיל 

ההתבגרות ובמשפחה.

   avitaln@sng.org.il              054-6755130  
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גיוס משאבים
המועצה פועלת לגיוס משאבים לצורך פיתוח וקיום מגוון של פעילויות ופרויקטים 
בתחומי החינוך, הרווחה, הקהילה, התרבות ועוד. באמצעות המשאבים מקודמות 

יוזמות חברתיות של גופים ותושבים באזור.

פיתוח משאבים: הגוף המוביל את הנושא במסגרת המועצה היא היחידה לפיתוח 
משאבים, שפועלת מול משרדי הממשלה, גופים מוסדיים, ארגונים וקרנות משפחתיות 

בארץ ובעולם. תושבים רבים, מבוגרים ובני נוער, לוקחים חלק במשלחות המייצגות 
את המועצה והיישובים בקהילות בחו"ל. 

 rd@sng.org.il             077-9802231  

ארכיון
ארכיון המועצה מכיל חומר היסטורי ומנהלתי, המתועד מאז הקמת המועצה, ב-1951 

ועד היום. 

ארכיון ממוחשב: הארכיון הממוחשב משרת את כל מוסדות המועצה, המחלקות 
והעמותות, בתי הספר וכן משרת את המכללה האקדמית "ספיר". 

מידע לציבור: הארכיון פתוח לכלל הציבור ומשמש כבית מידע ומחקר על תולדות 
שער הנגב והאזור כולו עבור מרצים, סטודנטים, מורים, תלמידים והציבור הרחב. 

הדרכה: הארכיון מדריך את מחלקות המועצה בנהלי התיוק והשימור הנדרשים. לארכיון 
זיקה וקשר עם הארכיונים בישובים במטרה לשמר את הקיים ולקדם את רמת הפעילות. 

לכל המעוניין: ניתן לבקר בארכיון לרבות הדרכה וסיוע לאיתור מידע ומסמכים.

nogag@sng.org.il             054-4224382 |  077-9802242  
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השכלה גבוה
המכללה האקדמית ספיר

המכללה האקדמית ספיר שהוקמה בשנת 1963 כבית ספר למבוגרים עבור תושבי שער 
הנגב, הפכה בשנים האחרונות למרכז אקדמי שוקק, פעיל ומוביל, המשמש כיום כמכללה 

האקדמית הציבורית הגדולה ביותר בארץ וממוקמת בלב קרית החינוך שער הנגב.

מרכז כלל אזורי: המכללה משמשת מוקד אזורי להשכלה, תרבות וחברה. בין אלפי 
הסטודנטים, מכל רחבי הארץ, הפוקדים את המקום נמנים גם תושבי האזור: צעירים, 

מבוגרים ובני נוער.

קשרי גומלין: בין המועצה האזורית לבין המכללה האקדמית ספיר קיימים קשרי גומלין 
רבים. ביחד הוקמו, הורחבו ומופעלים מוסדות וגופים משותפים, ביניהם הספרייה 

האזורית, הארכיון האזורי ועוד. מתקיימים שיתופי פעולה בפרויקטים קהילתיים, 
תרבותיים ומיזמים שונים בתחום ההשכלה. כמו כן, יש שיתופי פעולה בשימוש 

במבנים, מתקנים ומגוון שירותים.

סטודנטים בשער הנגב: סטודנטים רבים בוחרים במהלך לימודיהם לתואר הראשון 
והשני להתגורר ביישובי שער הנגב. חלקם בוחרים להשתקע באזור גם לאחר הלימודים.

מקור תעסוקה: תושבי שער הנגב נמנים עם סגל המרצים וסגל המנהלה במכללה.

info@sapir.ac.il            *6606  

התנדבות
מתוך תפיסה של פיתוח קהילתי, סולידאריות וערבות ההדדית, המועצה מקדמת ערוצים 

שונים של התנדבות ופעילות משימתית.

היחידה להתנדבות מתמקדת במספר נושאים:

1. פיתוח תחום ההתנדבות בקרב ועבור ותיקים, הן ביישובים והן ברמה האזורית.   
בשותפות עם עמותת "יחדיו".

2. עידוד התנדבות בקרב צעירים בפרויקטים קצרי מועד, בשותפות עם מרכז צעירים.

3. עידוד התנדבות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בשותפות עם היח' לליווי עסקים.

בנוסף עוסקת היחידה בליווי מקצועי של ארגונים ויישובים להתמקצעות ופיתוח תחום 
ההתנדבות. כמו כן,  אנו ממשיכים את הקשר שנבנה מול אוגדת עזה ופועלים לפי 

הצורך בהתנדבות עבור החיילים בגזרה.

 zilmaya@gmail.com          050-9216718  

הספרייה האזורית 
הספרייה האזורית פועלת כחלק מהספרייה המרכזית בקרית החינוך )ספרית המכללה 

ובתי הספר(. כל תושבי שער הנגב זכאים להיעזר בשרותי הספרייה, לעיון, לימודים 
ולהשאלת ספרים. הספרייה נעימה ומרווחת, מאובזרת במחשבים נגישים לכל המעוניין, 

אפשרויות חיפוש במאגרי מידע, צפייה בסרטים וצוות ידידותי ומאיר פנים לכל פונה.

שירות לספריות היישוביות: צוות הספרייה האזורית מעניק שירותי ייעוץ והדרכה 
לספריות היישוביות. הספרייה מסייעת לספריות ביישובים בניהול התקציב וברכישת 

ספרים חדשים וכן מסייעת בשיפוצים ובפיתוח המבנים.

פעילות: בסניפי הספרייה האזורית בישובים השונים מתקיימות פעילויות תרבות 
מגוונות לכלל הקהילה.

 lib@sapir.ac.il           077-9802741  | 077-9802807  
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דוא"לניידפקס  טלפוןתפקידשםמחלקה

077-9802215/2508-6891006054-6755111alon@sng.org.ilראש מועצהאלון שוסטרלשכת ראש מועצה

077-9802215/2508-6891006054-6755308sigalitg@sng.org.ilמנהלת לשכהסיגל גוזי-אפנג’ר

077-9802215/2508-6891006ronitn@sng.org.ilמזכירהרונית ניצן

מנכ”ל ומטה 
אסטרטגי

077-980220508-6806220054-6455161oded@sng.org.ilמנכ"לעודד פלוט

077-980220508-6806220054-6755175adasa@sng.org.ilמזכירההדסה אטיאס

077-980223408-6806220054-6755113naftalis@sng.org.ilמנהל פרויקטיםנפתלי סיון

077-980221808-6891005054-6755123shimonk@sng.org.ilגזברשמעון קרן צביגזברות

077-980221808-6891005gizbarut@sng.org.ilמזכירההדס לוי

077-980223208-6891685050-3260006elads@sng.org.ilסגן גזבר, מנהל רכש ומנהלהאלעד שניר

077-980220108-6891685rehesh@sng.org.ilקניינית ומזכירת רכשצאלה עוזי

077-9802609hr@sng.org.ilמנהלת משאבי אנושקרן רוזן משאבי אנוש

077-9802216hra@sng.org.ilמנהלנית משאבי אנושכוכי פנקר 

077-9802219sachar@sng.org.ilחשבת שכרעדנה דדון

077-9802210anitd@sng.org.ilחשבת שכראניט דודאי

077-980220308-6891005shukif@sng.org.ilמנהלשוקי פדרהנהלת חשבונות

077-980220408-6891005liatg@sng.org.ilהנה"חליאת גל

08-680621108-6899359michalk@sng.org.ilארנונה וגביהמיכל קצוקרגבייה

08-680622708-6806228kupa@sng.org.ilקופת המועצה ואישורי תושב

077-980227308-6806260054-6755305alid@sng.org.ilמבקרעלי דבסאןמבקר המועצה

077-980220808-6897223054-7179999doveret@sng.org.ilדוברתעדי מאיריתקשורת

077-980220808-6897223054-7179999doveret@sng.org.ilעורכת  העיתוןעדי מאירי

077-9802252054-7917201yaninab@sng.org.ilרכזת פיתוח כלכליינינה ברנעפיתוח כלכלי
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דוא"לניידפקס  טלפוןתפקידשםמחלקה

יחידה לליווי עסקים 
קטנים ויזמויות

077-9802289054-4224382nogag@sng.org.ilמנהלתנגה גולסט

077-980223108-6891006052-8658558rd@sng.org.ilמנהלתצאלה אורנשטייןפיתוח משאבים

050-7244336haimher@gmail.comרכז חקלאות ופיתוח הכפרחיים חרמוניחקלאות ופיתוח הכפר

077-980220908-6897093054-5402118מנהלאבנר פרץתחבורה

077-980220908-6897093קצין בטיחותעופר המר

077-980220908-6897093מנהלנית מחלקת תחבורה

08-689756508-6890623054-6755131Shaiby@sapir.ac.ilמנכ"לשי בן יעישפארק ספירים

08-689756508-6890623simab@sng.org.ilמנהלניתסימה בוגנים

077-980222203-9275720058-4567677omer@sng.org.ilמנהל מערכות מידעעומר צדיקביץמערכות מידע

077-980224008-6613330054-4224382nogag@sng.org.ilמנהלת הארכיוןנגה גולסטארכיון

היחידה לקידום 
מעמד האשה

avitaln@sng.org.il 054-6755130מנהלתאביטל ניר

חינוך,
 קרית החינוך

077-9802236055-6616526urim@sng.org.ilמנהל מחלקת חינוך וקרית החינוךאורי מלול

077-9802261054-6755137livnata@sng.org.ilרכזת גיל הרךלבנת עציץ

077-9802258elazmi@sng.org.ilמזכירה מחלקת חינוךעדנה לזמי

077-9802710054-6755127yoavg@sng.org.ilחשב מנהלןיואב גלבוצקי

saritk@sng.org.ilמזכירת חשב מנהלןשרית קורן

077-9802251050-4553305קב"ט מוסדות חינוךגולן גנם

077-9802262052-5582603guetay@gmail.comקב"סיניב גואטה

077-9802700077-9802804shlomtsioncohen@gmail.comמנהלתשלומציון כהן ביה”ס היסודי

077-9802700077-9802804shoshia@sng-edu.orgמזכירת הנהלהשוש אמסטרדם

077-9802701surev@sng-edu.orgמזכירת בית הספרשורה ועקנין
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דוא"לניידפקס  טלפוןתפקידשםמחלקה

054-6755128aharale@sng-edu.orgמנהל בית הספראהרון רוטשטייןביה”ס תיכון

077-980260508-6802814054-6755173anatt@sng-edu.orgמנהלת פדגוגיתענת טריווקס

077-980260508-6802814galia@sng-edu.orgמזכירהגליה מורנו

054-7682662tal@sng-edu.orgמנהלת חטיבה עליונהטל אלוני 

077-980271808-6588674danak@sng-edu.orgמזכירת חטיבה עליונהדנהלי כלפה

077-4663244054-6755321zoharnl@sng-edu.orgמנהלת חטיבת בינייםזהר ניר לוי

077-980265108-6588472Yulas@sng-edu.orgמזכירת חטיבת בינייםיולה סנדר 

077-9802713irita@sng-edu.orgמנהלת חינוך מיוחדעירית אלבג

077-9802715054-6755136belaa@sng-edu.orgרכזת מערכת והסעותבלה אביב

077-9802823lirony@sng-edu.orgרכזת כ"א ובגרויותלירון יונגרמן

077-980225608-8501529054-6755106arieh@sng.org.ilמנהל מתנ"סאריה חודרהמתנ"ס שער הנגב

077-980225708-8501529eshkols@sng.org.ilמנהלת משרדמירי גלעד

077-980225908-8501529eshkolm@sng.org.ilמנהלנית מתנ"סגינת אוחנה

077-980271008-8501529054-6755127yoavg@sng.org.ilחשב מתנ"סיואב גלבוצקי

077-9802235054-6755148sigalf@sng.org.ilמנהלת להב"הסיגל פיינגרלט

077-9802263054-6755301tals@sng.org.ilמנהלת החינוך החברתיטל שוורץ

077-9802745liorag@sng.org.ilרכז הדרכה חינוך חברתיליאור אגיב

077-9802960052-6080683livnat669@gmail.comמנהלת מיל"הלבנת בירנבאום

077-9802235050-7960821tamars6160@gmail.comמנהלת מרכז הדרכה לגיל הרךתמר סרי

08-9374020050-9796790maon.yachini@gmail.comמנהלת מעון יכיניעירית משנהוף

052-2298136mazic1976@gmail.comמנהלת מרכז צעיריםמזי איילוןצעירים

077-9802745Youngs@sng.org.ilרכזת מעורבות חברתיתגיתית חכים

Youngs@sng.org.ilמרכז צעיריםשיר טרנטו

077-9802265054-6755125chessy@sng.org.ilמנהל מחלקת התרבותחזי בוצרתרבות

077-9802778054-4917119mofa@sng.org.ilמנהלת אולם דורותגילי סייג
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דוא"לניידפקס  טלפוןתפקידשםמחלקה

077-9802792054-4372309alons@sng.org.ilמנהל האולפן למוסיקהאלון שטרןמוסיקה

077-9802763מזכירת האולפן למוסיקהאורנה מנור

077-6802724054-6755153efratk@sng.org.ilמנהלת האולפן למחולאפרת קינןמחול

077-6802724054-2260499dance@sng.org.ilמזכירת האולפן למחולתמר גוזי

054-3339887kutz.livnat@gmail.comמנהלת בית מלאכהלבנת קוץבית מלאכה

08-6802722054-7500236idoa@sapir.ac.ilמנהל רדיו "קל הנגב"עידו אריאלרדיו

077-680278208-6893991052-3840397dafnas@sng.org.ilמנהלת מחלקת ספורטדפנה סיבוני ששוןספורט

 077-980278208-6893991sport@sng.org.ilמנהלניתכלנית חולודנקו

077-980225008-6893357054-6755105daniels@sng.org.ilמהנדסדניאל סנרמןתכנון והנדסה

077-980228808-6893357054-4971000eng@sng.org.ilסגנית מהנדס סטיא אטיאס בובליל

077-980224908-6893357050-5278652davidr@sng.org.ilעוזר מהנדסדוד רוזנברג

077-9802248054-6755119uzis@sng.org.ilמדור פיקוחעוזי שמאי

077-9802964050-5485273engpituh@sng.org.ilרפרנט גזברותלאון בן אריה

077-980224708-6893357riki@sng.org.ilרכזת פרויקטיםריקי דהן

077-980224508-6893357debika@sng.org.ilמזכירהדבי קציר

הועדה המרחבית 
לתכנון ולבניה 
"הנגב המערבי"

08-683470008-6894063eli@ngm.org.ilיו"ר הוועדהאלי בורנשטיין

08-683470008-6894063izi@ngm.org.ilמהנדס הוועדהאיזי בן בוריס

08-683470008-6894063orna@ngm.org.ilמזכירת הוועדהאורנה אליעזר

08-683470008-6894063yardena@ngm.org.ilמזכירהירדנה חברוני

08-683470008-6894063sagiv@ngm.org.ilמידעןשגיב יצחק פור
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דוא"לניידפקס  טלפוןתפקידשםמחלקה

המחלקה
לשירותים
חברתיים
)רווחה(

08-6802755077-9802457054-6755138hanat@sng.org.ilמנהלת המחלקהחנה טל

08-6802755077-9802457054-6155142tehilar@sng.org.ilמנהלת מרכז החוסןתהילה רביבו

08-6802755077-9802457hofitd@sng.org.ilעובדת זכאותחופית דקל

08-6802755077-9802457revachas@sng.org.ilמזכירהצליל מסיל

08-6802755077-9802457054-8088077adik@sng.org.ilעובדת סוציאליתעדי כץ מצוינים

עו"ס, יועצת לקידום מעמד האשה, אביטל ניר
מנהלת היח' לטיפול ומניעת 

אלימות במשפחה

08-6802755077-9802457054-6755130avitaln@sng.org.il

08-6802755077-9802457050-9216718zilmaya@gmail.comעובדת קהילתיתמיה זילברבוש

08-6802755077-9802457054-7917306shirag@sng.org.ilעובדת סוציאליתשירה גד

08-6802755077-9802457052-7203574malkits@sng.org.ilעובדת סוציאליתמלכית שפיגל

08-6802755077-9802457054-6755117irisf@sng.org.ilעובדת סוציאליתאיריס פרידמן

08-6802755077-9802457054-6411680naomirt@sng.org.ilעובדת סוציאליתנעמי רסיס טל

08-6802755077-9802457055-8870462inbars@sng.org.ilעובדת סוציאליתענבר שבח

054-7918344lotando@hotmail.comעובד סוציאלי תכנית "בשבילי"לוטן אלון

 המרכז לשירות
פסיכולוגי

077-9802704077-9802752054-6755156ornitr@mpsy.org.ilמנהלת  המרכזארנית רוזנבלט

077-9802704077-9802752052-3962784irisr@mpsy.org.ilמנהלת תפעול כספיםאיריס רוזנס

077-9802704077-9802752054-6744136einatr@mpsy.org.ilמנהלת היחידה הקליניתעינת רדאי

077-9802704077-9802752052-8696929haimfle@gmail.comמנהל יחידת השפ"חחיים פליישמן

077-9802704077-9802752054-6755210inbars@sng.org.ilמנהלת היחידה להתפתחות הילדנועה צחר

077-9802704077-9802752052-4230446inbalo@mpsy.org.ilמנהלת יחידת פיתוח פרויקטיםענבל אורון

077-9802704077-9802752info@mpsy.org.ilפניות הציבורמזכירות

האגף המוניציפאלי
תברואה

איכות סביבה
גינון, רבנות, וטרינר

077-980228508-6897213054-6755122eladh@sng.org.ilמנהלאלעד חורב

077-980228508-6897213tavrua@sng.org.ilמזכירהדבורה אדרי

08-850980408-6897213050-7434993vadim_vet@yahoo.comוטרינרד”ר ואדים איסקוביץ
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דוא"לניידפקס  טלפוןתפקידשםמחלקה

תעסוקה
מעברים

077-9802268054-6755303salitb@sng.org.ilמנהלת מעבריםסלעית ברדה

077-9802271054-7129891m.misrad@sng.org.ilמנהלנית ואחראית תחום שיווקסיון ורניק

 077-9802273054-6755307einat@sng.org.ilמנהלת מדור פרטעינת מדמון

077-9802272050-6387572m.misrot@sng.org.ilרכזת השתלבות בתעסוקהטלי לוין

077-9802276054-5684196m.kehilas@sng.org.ilעובדת קהילתיתאלה רסקין

08-689154808-6891305054-6755100eyal1063@walla.comקב"ט המועצהאייל חג'ביבטחון

08-689154808-6891305negev_me@netvision.net.ilעוזר קב"ט/ כבוי אשוינברגר ברוך

08-6898245050-7643117judab11@gmail.comשוטר קהילתירס"מ יהודה אהרוני

050-4553305kabatm@sng.org.ilקב"ט מוסדות חינוךגולן גנם

08-6610865chaymayzles@gmail.com   050-6276225"מתמיד"רס"מ חי מייזלס

050-7336322shabtaikadar@gmail.comמפקד חבלשבתאי קדר

050-5064970שוטר קהילתי אשכול ברור חילרס"מ משה מחבטי

050-8640027שוטר קהילתי אשכול מפלסיםרס"מ שי סבח

 יחדיו-עמותת ותיקי
שער הנגב

077-980272508-6899868054-6755102hayabl@sng.org.ilמנהלתחיה ברדמן לוי

077-980272508-6899868brachav@sng.org.ilמזכירהברכה דרומי וולפר

077-980272508-6899868050-5791803talt2510@gmail.comאם  קהילהטל טורן קהילה תומכת

077-980272508-6899868050-6491249caner@kfar-aza.org.ilאם קהילהשונטל קנר

עמותת תיירות 
"שקמה"

052-3575271leorasd75@gmail.comמנהלתליאורה סלע דוד

054-7916167livnat@erc.org.ilרכזת תיירותלבנת גינזבורג

077-9802844077-9802741054-6755295lib@sapir.ac.ilמנהלתנירית חדג'סספריה

המרכז  
ההידרותרפי

077-9802497054-6755126veredl@sapir.ac.ilמנהלתורד ליבשטיין

מנהלת מרפאת פיזיו life,  עירית צדק 
פיזיוטרפיסטית

077-9802497052-5269611iritt@sapir.ac.il
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  עיצוב גרפי: 

יפעת ז'ז'ק דרומי - סטודיו לעיצוב גרפי
054-2503214 | קיבוץ כפר עזה

www.yifatzezak.co.il



ד.נ. חוף אשקלון 7810000

אור הנר

ניר עם

דורותרוחמה
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יכיני

מפלסים

כפר עזה

נחל עוז

ארז

שדרות
רצועת עזה

איבים

חוות שיקמים

לבאר שבע / כביש 6

לקרית גת/ כביש 6

לתל אביב/ ירושלים

 לאשקלון/ תל אביב

לבאר שבע
דרך נתיבות / אופקים

לכרם שלום

נחל שקמה
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352
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334
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ברור
חיל

קרית החינוך
שער הנגב

מידע חשוב בזמן חירום

104  פיקוד העורף08-6806450  מרכז מידע בחירום 

100  משטרה050-7643117  שוטר קהילתי

102  כיבוי אש  101  מד"א
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