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התמודדות עם המצב הביטחוני
במהלך החודשים האחרונים המועצה פועלת באופן שוטף מול הצוותים בישובים ומול גורמי הממשלה   •

והביטחון. מדי יום יוצא דיווח ביטחוני לציבור.
המועצה פועלת במגוון של ערוצים לקדם תקציבים ממשלתיים וכספי תרומות כמענה לצרכים הנובעים   •

מהמצב הביטחוני. מועצות העוטף מקדמות החלטות ממשלה לתמיכה בעוטף בטווחים המידיים, הבינוניים 
ובטווח הארוך.

בתקופה האחרונה הגיעו לישובי המועצה גרורי כיבוי וטרקטורונים חדשים, במימון משרד הביטחון ומכספי   •
תרומות.

במתחם בי"ס התיכון החדש נערך "מיני האקתון", בו התכנסו מאות אנשים והעלו מגוון של רעיונות   •
להתמודדות עם איום העפיפונים והבלונים.

המועצה מפעילה מערך מצומצם לניתוב הצעות לפעולות חברה, תרבות והפגה המופנות אלינו ("הקלה").  •

הערכות לבי"ס יסודי חדש
שני השלבים הראשונים של הבינוי מתקדמים עפ"י התוכנית. עם זאת, אנו נערכים לחלופה של אירוח זמני   •

בבית הספר הקיים עד הכניסה למבנה החדש.
בהתאם לבקשות הורים, נערכו מפגשים בישובים, בהם הוצגו התפיסה, התכנון וההיערכויות.  •

נבחרה מנהלת בית הספר – לימור דרמון מאופקים, ששמשה כמ"מ של מנהלת בית הספר במצפה רמון.  •

הסכם גבולות וחלוקת הכנסות עם שדרות
שער הנגב ושדרות חתמו על הסכם להסדרה מעודכנת של הגבולות ביניהן וחלוקת ההכנסות באזורי 

התעסוקה המשותפים לשתי הרשויות. במסגרת ההסכם, מועברים שטחים להמשך ההתפתחות הדמוגרפית 
והכלכלית של העיר, בצד הבטחת המקורות להגדלת ההכנסות לשער הנגב בשנים הבאות. הועדה 

הגיאוגרפית המחוזית אימצה את ההסכם ככלל והעבירה אותו לאישור שר הפנים.

בית ספר של הקיץ
כמענה ליוזמת המועצה - השנה, לראשונה, מופעל בית ספר של הקיץ ביישובי המועצה. בית הספר פועל בתוך 

מערכות החינוך החברתי, על בסיס תקציבים ממשרד החינוך. המשמעות היא העשרה של הפעילויות בקיץ 
בישובים.

70 שנה למדינה בבי"ס היסודי
ביה"ס היסודי יזם  ציון חגיגות 70 שנה למדינה, התכנית כולה  עובדה ובוצעה  ע"י צוות ביה"ס. קהילת שער 

הנגב הגיעה לבית הספר בשני סבבים חגיגייים, בהם נחשפו ההורים והתלמידים לפעילויות מגוונות העוסקות 
בהישגיה של מדינת ישראל בת ה-70 .

סדנת יוב"ל
כמדי שנה, מנהלי המועצה ונציגי הישובים נפגשו לכנס בן שלושה ימים בתחומי החוסן. הפעם המפגש הוקדש 

לנושא החדשנות ויישומה במועצה ובישובים. בלב הלמידה התארחנו בעיריית תל אביב, שם הוצגו ערוצים 
מגוונים ומרתקים של הטמעת החדשנות בהתנהלות העירייה. בסדנה השתתפו כ- 60 איש, כולל קבוצה של 

נציגי מרכז צעירים.
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עדכון תקציב 2018
המועצה אשרה את עדכון תקציב המועצה לשנת 2018. במסגרת העדכון הופשרו תקציבים שהיו מוקפאים 

(נכללו בתקציב המותנה), ובכלל זה תקציב לישובים לפעולות בקרב האזרחים הוותיקים.

היערכות לבחירות
המועצה והישובים נערכים לבחירות המוניציפאליות, שיערכו ב-30.10.18. המליאה אשרה את הרכב ועדת 

הבחירות, המופקדת על ההתנהלות. פרסומים יוצאים לציבור באופן שוטף, עפ"י הנחיות משרד הפנים.

מרכז הכוון ל-+60
המועצה הצטרפה לפרויקט של אשכול נגב מערבי, במסגרתו מוקמים מרכזים מרחביים שנותנים שירות 

לתושבים בגילאי +60. המרכז ייתן מענים בתחומי המידע, סדנאות הכנה לפרישה, הכוונה תעסוקתית ועוד.

הסדרת הנגישות במועצה
הוקם צוות מרכזי לנושא הנגישות במועצה ובתאגידים, בראשות מנכ"ל המועצה. בצוות חברים מנהלים 

מהתחומים הרלוונטיים (הנדסה, תקשורת, משאבי אנוש, רישוי עסקים), ומלווה אותו יועצת מקצועית. המועצה 
הכינה תוכנית רב שנתית לטיפול בהתאמות הנדסיות לנגישות והקצתה לכך משאבים בהיקף גדול.

עדכון אתר האינטרנט
המועצה חידשה את אתר האינטרנט שלה, שהותאם לצרכים העדכניים ולדרישות המנהלתיות, כולל הנגשה. 
האתר מחובר לשאר האתרים של הארגונים הפועלים במועצה. באתר יש שדרוג של השירותים לתושב, כולל 

מידע, תשלומים, הרשמה ועוד.

אולפן הקלטות חדש
במסגרת האולפן למוסיקה הוקם אולפן הקלטות ע"ש בועז גרימן ז"ל (ניר עם). האולפן הוקם בסיוע משאבים 

שגייסה המשפחה באמצעות הד-סטארט.

טורניר כדורגל שער הנגב 2018
במסגרת פעילות הספורט הקהילתי, נערך בפעם השניה טורניר הכדורגל המסורתי בין יישובי המועצה, 

בהשתתפות נלהבת של השחקנים והקהל. באליפות זכתה השנה קבוצת מפלסים.  

דלתות מסתובבות
• נעה דגן נבחרה כמנהלת יחידת הנוער במועצה, הפועלת במסגרת המתנ"ס. נעה מחליפה את טל שוורץ,  

  שהיתה 7 שנים בתפקיד. 
• נטע בן אשר (דורות) נבחרה כמנהלת האולפן למוסיקה והיא מחליפה את אלון שטרן.

• דובי שגב מונה כיו"ר הקבוץ בברור חיל, והחליף את שחר לוי.
• איתי שור נבחר ליו"ר הקבוץ ברוחמה, בעקבות פטירתו של יוסי עופר ז"ל.

קשרים עם קהילות בחו"ל
• משלחת רשמית מהמועצה האזורית בקרלסרואה ערכה אצלנו ביקור בין מספר ימים. במהלך הביקור 

  התבצע סיכום של התוכנית התלת-שנתית המשותפת שערכנו בתחום החירום ותחילת התוכנית החדשה 
  בתחום הגיל השלישי.

• קבוצה של תורמים ופעילים מסן-דייגו הגיעה לחנוכת "SOUTH-UP" (חממת הסטרטאפים) והשתתפו בערב 
  יוצרים, הנקרא ע"ש אלכס ויטרבי מסן-דייגו. בטקס צוינו  20 שנות השותפות עם הקהילה היהודית בסן דייגו.

• שתי משלחות משער הנגב יצאו לביקורים מקצועיים בסן-דייגו וקרלסרואה. שני הביקורים היו במסגרת 
  תוכניות למידה הדדיות בתחום הקשישים.


