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קיום

קיימות

חדשנות במרחב של 
קיימות



עיקרי תכנית החומש



והזדמנויות התעסוקה הקיימות בו, חיי התרבות והקהילה, שער הנגב יהיה אזור מבוסס ושוקק חיים תודות לחינוך האיכותי

עיקרי תכנית החומש

פיתוח קהילתי

הקמפוס הקהילתי יהווה מוקד מרכזי לחיי קהילה עשירים הכוללים  
.אומנות ופנאי, תרבות

פיתוח כלכלי

,  ההייטק הדרומית של ישראלקריתצומת שער הנגב תהווה את 
מלא ובעל סינרגיה חזקה למכללת ספיר  Eco system-כחלק מ

.וכן שותפות הדוקה עם העיר שדרות, ובתי הספר

:יעדים
תושבים  3,000גידול של –צמיחה דמוגרפית 

משרות איכותיות חדשות500
סטודנטים החיים בסביבת הקמפוס650



2020-פרויקטים אסטרטגיים ב

התגוננות ומיגון

מרכז הפעלה ממוגן▪

מיגון מוסדות-' שלב ג▪

בשטחים מיגוניותהשלמת ▪
ציבוריים

תיירות

מוזיאון המים▪

מרכז המבקרים  ▪

מנהל-פארק שקמה▪

מים

שדרות-שער הנגבש"מט▪

מאגר כפר עזה▪

מאגר נחל עוז▪

פיתוח כלכלי

האב עסקים ובית לקהילת  ▪
העסקים

בניין חדש לחברות הייטק▪

"South Up"קרן ההשקעות ▪

תכנון אסטרטגי–כפר איבים ▪

פיתוח קהילתי

אולם  –מרכז התרבות והספורט ▪
מופעים

נפש במרכז היום  תשושיאגף ▪
לותיקים

ס"שיפוץ מבנה מתנ▪

בביצוע

בתכנון 
מתקדם

לא בוצע

תכנון 
מתקדם

ממתין  
להרשאה

לא בוצע

ביצוע.ת
בגיוס 

משאבים

בביצוע

הושלם

תכנון 
מתקדם

בגיוס 
משאבים

בביצוע

בתכנון

בתכנון

בתכנון רעיוני  
חלופות



פ מחלקות"דגשי המועצה ע

:פיתוח כלכלי
והאגריטקביסוס האזור כמוביל בתחום החקלאות 

פיתוח אזורי התעשייה
קידום תעשיית ההייטק ומיזמים טכנולוגיים

קידום ופיתוח התיירות האזורית
התייעלות אנרגטית וקידום איכות הסביבה

פיתוח והקמת נכסים מניבים במועצה ובישובים
עידוד וקידום העסקים הקטנים

הקמת תשתיות כלכליות לפעילויות מול עזה

:חינוך
יצירת תרבות של מצוינות לימודית וחברתית

יצירת סינרגיה ושפה אחידה בין כלל מערכות החינוך
ביסוס החינוך כעוגן קהילתי

יצירת מענה עבור מנעד הצרכים המיוחדים
חיזוק המוגנות הקהילתית

:צמיחה דמוגרפית
המשך צמיחה אורגנית בבתי אב ותושבים

יצירת דיור בר השגה לבני המקום
שימור וחיזוק אוכלוסיית הסטודנטים וקבוצות התיישבות

מקצועי/ביסוס איבים כיישוב קהילתי

:חוסן וחירום
חיזוק מערכי ההתנדבות בחירום
חיזוק מערך השותפות עם הצבא

העמקת העבודה הקהילתית ביישובים
(תקווה)עתידי משותף לשער הנגב חזוןיצירת 

:שירות לתושב
שירותייםיצירת אמנת שירות לתושב אשר תגדיר סטנדרטים 

תשתיות ומבני ציבור
הפעלת מוקד שירות לתושב

הנגשת מידע וקידום תהליכי שיתוף ציבור
התמקצעות פנים ארגונית בתחומי השירות

:קהילה ורווחה
חיזוק מערך ההתנדבות וקידום פרויקטים בישובים

"מועצה מכילה"הטמעת התפיסה 
יצירת תרבות מועצתית לצד תרבות יישובית

הספורט ותרבות הפנאי, קידום הבריאות
מיתוג המועצה

פיתוח עתודה מנהיגותית יישובית ומועצתית

:תכנון ותשתיות
יישוביותעות"ותבהשלמת תכנית מתאר כוללנית 

יצירת מערך תחבורה ציבורית התומך בצרכי התושבים בצורה מיטבית
שיפור מערכת הכבישים וטיפול בצמתים מסוכנים

סטנדרטיזציה ויישור קו ברמת התשתיות בכלל היישובים
הנגשת מבני ציבור



סבבי הסלמה קצרים אך אינטנסיביים

קורונה

אי יציבות פוליטית והיעדר תקציב מדינה

 מחלקת חינוך, מחלקה לשירותים חברתיים, מרכז חוסן, חברה כלכלית–שינויים ארגוניים  ,
אגף אסטרטגי

...תכנון במציאות משתנה



*?ובכל זאת 
מטרות מועצה–אחוז ביצוע מול תכנון 
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יעדים-איפה אנחנו עומדים 
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ה רב דה  ו ת


