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החברה הכלכלית:
בונים איכות חיים

חושבים תיירות
בחוף אשקלון 41630 אזור מסחרי 

ראשון במועצה

הופכים חזון למציאות

חג אורים שמח!חג אורים שמח!
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תושבים יקרים,

האזוריות  המועצות  ראשי  בפורום 
החלטתי  מה,  לזמן  אחת  המתקיים 
להביא את רעיון ה‘ָקַיימּות’ לשיח ציבורי 
גם בקרב עמיתיי, ראשי הרשויות. אצלנו 
במועצה מתקיים מודל  ארצי בו הרשות 
פרויקטים  ומפעילה  פועלת  המקומית 
קיימא’.  ‘ברת  תוכנית  פי  על  ושירותים 
תוכנית  היא  קיימא’  ‘ברת  תוכנית 
שמטרתה לענות על צורכי החברה לצד 
צרכי  על  חשיבה  תוך  הסביבה,  שימור 
זוהי  והרחוק.  הקרוב  והעתיד  ההווה 
צעד  כל  על  המשפיעה  עולם  תפיסת 
ושעל שלנו כבני אדם. זהו קו שאותו אני 
רבים  אני מוביל עם  ושינוי אותו  מנחה 
בתפיסת  הוא   השינוי  הרשות.  מעובדי 

העולם!

ובמוסדות  ממשלה  במשרדי  גם 
תקציבים  להשקיע  מוכנים  כבר  רבים 
)אמנם לא גדולים( בכדי לבצע שלבים 
להגנת  המשרד  ָקיימּות.  של  ראשוניים 
והמועצה  החקלאות  משרד  הסביבה, 
הראשון  השלב  את  לאחרונה  השלימו 
של תוכנית אב לפיתוח תוכנית קיימות 
פועל  הראשון  בשלב  אשקלון’.  ב-’חוף 
את   הלומד  מקצועי  עובדים  צוות  כבר 
השינויים העתידיים. מדובר על מיחזור, 
על אקולוגיה ועל מועצה ירוקה שיובילו 
בָקיימּות  כלכלית.  לעצמאות  מהלך  גם 
נוגעים בכל מערך החיים ולפיכך ביצועה 
יוביל  היישובים,  חזות  את  גם  ישפר 
לשינויים מבורכים בקהילה תוך שיתוף 
והציבור. את המודל  הדדי בין המועצה 
הזה אנו רוצים להטמיע ביישובים שלנו. 

אצלנו השינוי כבר החל. נכנסנו למהלך 
ומיחזור במטרה לשמר את  של שיקום 
הקיים ולהבטיח קיומיות לדורות הבאים. 
כך למשל, התחלנו ביישום פרויקט ‘יערת 
הדבש’. המועצה האזורית חוף אשקלון 
משתרעת על פני 180,000 דונם. בתחום 

ומוסדות  מבנים  בתים,  המועצה  שטח 
שנבנו על פני כ-3,000 דונמים. המבנים 
והדרכים גורעים מכמות הצמחייה אשר 
יכולות  גורעת מכמות הצוף שהדבורים 
להפיק לייצור דבש; אילו בשטח זה היו 
אקליפטוס,  יערות  או  פרדסים  עדיין 
היעדרותם  צוף.  עתירי  עצים   אלה  היו 
ולכן,  באזור  הצוף  כמות  את  מקטינה 
כמות הדבש קטנה ואוכלוסיית הדבורים 
פחתה. צמצום השטחים הפתוחים פוגע 
הדבש.  פוחת  ולכן,  הצוף  צמחי  במגוון 
קיומית.  תופעה  זו  סמל.  רק  לא  זהו 
מעשה”  ולעשות  “לקום  שלי  הצורך 
בת-הדר  הקהילתי  ביישוב  מיידי.  היה 
המועצה,  מוסדות  בקרבת  הנמצא 
את  למנוע  כדי  אדמה  סוללת  בנינו 
 4 בכביש  הרכב  כלי  מתנועת  הרעש 
על  לשתול  הגנן, לדוגמא,  רצה  הסואן. 
הסוללה ברושים, אולם העדפנו להירתם 
ולשתול  הדבש’  ‘יערת  לטובת פרויקט 
עצי אקליפטוס,  כמו  צופנית  צמחייה 
סייענו  כך,  רוזמרין.  שיחי  או  הדר  עצי 
לו  והחזרנו  לטבע  אקולוגית  מבחינה 
מעט ממה שנלקח על ידי סוללת העפר 
קיימות,  על  *מתוך חשיבה  והאבן. 
התושבים,  אתכם  אני מעודד  מכאן 
ידי  במעט על  ולו  לטבע  להחזיר 

שתילת צמחייה צופנית ולא אחרת.

בתחומי  והחיוביים  הגדולים  השינויים 
המועצה האזורית חוף אשקלון, בעיצומן. 
העשייה כבר בשטח מתוך מחשבה על 

ההווה ועל העתיד הקרוב והרחוק.

למשפחת  לאחל  ברצוני  זו,  בהזדמנות 
חוף אשקלון וקהילותיה-

חג חנוכה שמח! 
חג של אור, ניסים ונפלאות.

שלכם,  יאיר

דבר ראש המועצה:

הורביץ-ארד  דיתי  המערכת:  חברי 
עזרא ינוב | מיכל דראל | שוש תפילין

עיצוב גרפי: ראומה הכט

צילומים: עזרא ינוב | ענבל גליס -
צילום ונשמה | ערן שלמה

| במחנה | ויטלי זגובסקי
| הדס בורשטיין | אבי מצוינים-גורן

| מאיה סעדה | יוסי עטיה
| יוסי דהרי | כרמלה מיכאלי

| צביקה פסטרנק | מעיין דרורי

לפרסום מודעות: 054-2223434

© כל הזכויות שמורות 
למועצה האזורית חוף אשקלון

כתובת דוא”ל:
hofashkelonsheli@gmail.com 

נפגש ב-        חוף אשקלון שלי

חדשות מהשטח

ראיון עם סגן ראש המועצה

חזון כלכלי

חדשות ניצן 2

החברה הכלכלית חוף אשקלון

סיפורו של יישוב: נתיב העשרה

שיעור בכלכלה 

חינוך: בי”ס מורשה

דבר הרב אביטן

מחלקת התחבורה

על תברואה ואיכות סביבה

חושבים תיירות

ראיון עם מנהל המרכז הקהילתי

יש תרבות!

הנוער- לאן?

ייעוץ משפטי ופנאי

זה לא רק ספורט
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* רשימת שתילים צופניים: אגפנטוס |  אוזן הדוב | דביקית מעוצה | מרווה צחורה | רוסליה שבטבטית | אבוטליון
| אלת המסטיק | בן עוזרר | ליקופליום | קליאנדרה | מורן החורש | שיח אברהם מצוי | אבליה- גדולת פרחים

| צק פרי | הדס מצוי | רוזמרין |  איביסקוס חליץ | צ’סטרום | רותם המדבר | שקד

“מובילים שינוי קיומי”
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חדשות

מחברת  “נדרוש  הקרווילה.  בעלי  הם 
הייצור ומהמדינה בדיקה יסודית של כל 
הקרווילות בשכונה בכדי לוודא שאין פגם 
בייצור”, אמר. כוחות כיבוי האש שהגיעו 
ומשפחת  השריפה  על  השתלטו  למקום 

מוצרפי קיבלה קרווילה חלופית.

התארחו  המדינה  מבקר  משרד  אנשי   

לאחרונה בנתיב העשרה והתרשמו מחיי 
התושבים המתגוררים בקו העימות, סמוך 
לרצועת עזה. האירוח כלל סיור והסברים 
רוגולסקי  פנינה  רוזנבאום,  שמוליק  מפי 

ובארגון מופתי של סמדי שמילוביץ’.

במשרד  הדרום  מחוז  מנהל  הלר,  אבי   

הפנים, ערך סיור ברחבי המועצה, במסגרת 
מקרוב  בחן  הלר  שוטפת.  עבודה  פגישת 
ניצן, התרשם מאזור  הקרווילות  את אתר 
וביקר באזור החממות  התעשייה המיועד 
זר,  עובד  נפצע  בו  למקום  סמוך  בזיקים, 
אזרח תאילנד. הלר הביע את התרשמותו 
במועצה  המתקיימים  הפרויקטים  משלל 

ומהתוכניות העתידיות לפיתוח האזור.

להעניק  המועצה  מדיניות  במסגרת   

מסגרת חינוכית מתאימה לכל נער ונערה, 
האגף  חם’.  ‘בית  פרויקט  לאחרונה  נחנך 
לשירותים חברתיים מפעיל בית חם ל-20 
המגיעות  הנערות  ז’-י”ב.  מכיתות  נערות 
זוכות  הן  שם  בשבוע,  פעמיים  למפגשים 
על  שיחות  ולימודית,  חברתית  לפעילות 
זכויות וחובות של הפרט בחברה, הרצאות 
אנשי  החיים.  כישורי  בנושא   ופעילויות 
ומאתרים  הפרויקט  את  מלווים  המקצוע 

נערות נוספות הזקוקות למסגרת זו. 

לאזור  הפינה  אבן  הנחת  טקס   
מבקיעים,  במושב  החדש  המסחרי 
נערך במהלך חודש אוקטובר באירוע 
חגיגי בו הופיעו שירי מימון ושמעון 
הראשון  התעסוקה  אזור  בוסקילה. 
שקיבלו  הבודדים  בין  הוא  במועצה 
ישראל  מקרקעי  מנהל  אישור  את 

לשינוי ייעוד קרקע של 250 דונם. 

חדשות מהשטח

רב  להרס  גרמה  ניצן  באתר  סערה   

התושבים.  מבתי  וגגות  רעפים  ולניתוק 
13 קרווילות ושני קרוונים ניזוקו בסערה 
העיפו  עזות  רוחות  באזור.  שהתחוללה 
בגגות  חורים  ונפערו  חפצים שונים 
על  קרסו  ועצים  חשמל  עמודי  הבתים. 
ונציגי  המועצה  נציגי  מכוניות.  שלוש 
חברת ‘עמיגור’ אמדו את הנזקים ומספר 
המועצה  ראש  ביוזמת  פונו  משפחות 
לבית מלון, עד לתיקון הליקויים. “קיבלנו 
באתר  הבתים  לארעיות  נוספת  עדות 
ניצן ולצורך המשווע לעבור לבתי הקבע 
ועדת  במסקנות  שנקבע  כפי  בהקדם, 
משפחות  בנושא  שהוקמה  החקירה 

המפונים”, ציין ראש המועצה.

בקיבוץ  המפונים  בשכונת  קרווילה   

ככל  כשבוע,  לפני  באש  עלתה  כרמיה 
זו  חשמלי.  מקצר  כתוצאה  הנראה 
בחודשים  שפורצת  השלישית  השריפה 
בקיבוץ.  הקרווילות  בשכונת  האחרונים 
נגרם  רב  ונזק  באש  עלה  הקרווילה  גג 
נפגעים  היו  לא  בנס  הדירה.  לתכולת 
בנפש. ראש המועצה שהגיע למקום, גילה 
משפחתה,  ובני  מוצרפי  שרה  אחותו,  כי 

טיול  יזם  המועצה  של  העובדים  ועד   

המועצה  עובדי   31 השתתפו  בו  לסין 
בבייג’ין  שהו  העובדים  משפחתם.  ובני 
שמונה ימים במסגרת ימי חופשתם ועל 
סיורים  כלל  הטיול  הפרטי.  חשבונם 
באתרים פופולאריים כמו ארמון הקיץ, 
העיר האסורה, החומה הסינית, מקדשי 

באתר  הסינית,  החומה  ליד  האולימפי.  והאצטדיון  השחר 
הנחשב לאחד משבעת פלאי עולם, הפתיעו העובדים את אווה איפרגן, מנהלת לשכת 
הגזבר, שקיבלה את אות ‘העובד המצטיין’. ועדה מטעם ועד העובדים במועצה בחרה 

באווה לאור שירותה ארוך השנים במועצה וכהצטיינות בעבודתה. 

אזור מסחרי ראשון
במועצה האזורית 

חוף אשקלון

ישמש  החדש  המסחרי  האזור 
מקורות  ויספק  האזור  תושבי  את 
תעסוקה רבים. האזור מיועד לשמש 
ולספק  ולוגיסטי,  מסחרי  כמרכז 
יכלול גם  ופנאי. הוא  מקומות בילוי 
מזהמים,  לא  ומפעלים  אירועים  גני 
דונם   20 כ-  הבאה:  החלוקה  פי  על 
דונם   100 מסחר,  לאזור  יועדו 
דונם   5 ולוגיסטיקה,  לאזור תעשייה 
 6 וכ-  דלק(  )תחנות  דרך  לשירותי 

דונם למבני ציבור. 

יתרונות  החדש  המסחרי  לאזור 
אין   - הגודל  כגון,  משמעותיים 
האזור,  בכל  גדולות  קרקע  חטיבות 
מעלות  )כרבע  נמוכה  הארנונה 
כאזור  הטבות  באשקלון(,  הארנונה 
למפעלים  לעסקים,  עזה  עוטף 
תנועה  ציר  על  מיקום  ולעובדים, 

ראשי - כביש 4 ועוד.

מבקיעים  מושב  של  היישוב  ועד 
קידם את הפרויקט בשיתוף המועצה 
והיזם  אשקלון  חוף  האזורית 
‘גלובוסנטר’. בימים אלו נמצא היזם 
חברות  עם  מתקדם  ומתן  במשא 
שיווק  רשתות  ועם  בארץ  גדולות 
מתחומי המזון, האופנה, האופטיקה 
ארכיוני,  לאחסון  חברות  עם  וכן 

למוצרי אריזה ועוד.
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 בטקס חגיגי שנערך בסוף חודש אוקטובר 

חברתיים,  לשירותים  האגף  חזון  הוכרז 
שלמה  שנה  במשך  סגל.  מעוזיה  בראשות 
ובכתיבת  בניסוח  האגף  עובדי  כל  עסקו 
הקהילה.  עם  עבודתם  את  המוביל  החזון 
על פי ספר מיכה פרק ד’, פסוק ד’: “וישבו 
גיבשו  תאנתו”,  ותחת  גפנו  תחת  איש 
צמיחה  להוביל  האגף:  יעדי  את  העובדים 

אישיים,  וחוסן 
ם  י י ת ח פ ש מ
בקרב  וחברתיים 
חוף  קהילת 
תוך  אשקלון, 
התחדשות  כדי 
ומתן  מתמדת 
מיטבי  מענה 
לקשיים  לסוגיות, 
של  ולמצוקות 
המועצה.  תושבי  
החזון  מימוש 
תחת  ייעשה 

חברה  רווחה,  רחו”ק’-  ‘הולכים  הכותרת 
הקהילה  בשביל  האדם,  בשביל  וקהילה, 
ובשביל הצמיחה. הטקס נערך בנוכחות מר 
הנגב  לפיתוח  בכיר לשר  יועץ  חיים שלום, 
והגליל ומר ישראל בודיק, מנהל מחוז דרום 

במשרד הרווחה. 

 עובדי האגף לשירותים חברתיים הזדהו עם 

חבריהם העובדים הסוציאליים מקרית אונו 
ודימונה שסבלו מאלימות. לפני כשבועיים 
הארץ  בכל  הסוציאליים  העובדים  שבתו 
ליום אחד וגם אצלנו נערכה ישיבת חירום 
בה הועבר מסר נגד אלימות, ורועננו נהלים. 
עובדי האגף  הביעו את היחס החיובי שהם 

מרגישים מצד התושבים.

נורית  הסוציאלית,  העובדת  ביוזמת   

שרה  לקשיש,  היום  מרכז  ומנהלת  קדמון 
סדרת  לקשיש  היום  במרכז  נערכת  פולק, 
לגיל  הקשורים  שונים  בנושאים  הרצאות 
פיתוח  חיובית,  חשיבה  כגון  השלישי, 
מיניות.  ואפילו  לשינויים  הסתגלות  זיכרון, 
להרצאות אלו קיימת היענות גבוהה במיוחד 

בקרב התושבים.

את  מלווה  קהילתי  פסיפס  פרויקט   

גנים, היישוב החדש במועצה.  באר  קהילת 
שם הפרויקט ‘אבני דרך’ ושותפים בו חברי 
שבע הקהילות שירכיבו את היישוב החדש. 
חיי  סיפור  את  שיספר  קיר  לבנות  מטרתו 
גיבוש  הליך  תוך  פסיפס,  מאבני  התושבים 
את  לבחור  התבקשו  התושבים  חברתי. 

ושיתפו  לשמר  רוצים  אותם  הזיכרונות 
בתמונות, חפצים, וחומרים נוספים שיבטאו 
לעבודה  המחלקה  חייהם.  סיפור  את 
היגוי  צוות  בשיתוף  במועצה  קהילתית 
מחברי הקהילות ומועדון הנוער מלווים את 
התהליך  יחד עם אמן הפסיפס אריק כלפון. 
להתרשם  האפשרות  תהיה  לכולנו  בסופו, 

מהיצירה ומהסיפור העומד מאחוריה.

נבחרו להשתתף   17 מתלמידי המועצה 

מטעם אוניברסיטת  בתכנית ‘קידומטיקה’ 
באזור  תלמידים   1100 מתוך  בן-גוריון. 
הדרום, 200 תלמידים יזכו לשיעורי העשרה 
המתמטיקה.  בנושא  הידע  ולהעמקת 
תלמידים  ו-4  ‘ניצן’  מבי”ס  תלמידים   13
כיתה  ועד  ה’  מכיתה  ‘מורשה’  מבי”ס 
היוקרתית  בתוכנית  להשתלב  נבחרו  י”א, 
שתעניק להם ידע נרחב 

במקצוע.

ייחודית  שותפות   

הספר  בית  בין  נרקמה 
הספר  ובית  ‘חופים’ 
היהודי ‘שיר חדש’ בלוס 
גאטוס, ארה”ב. בתוכנית 
הקרויה “יחדיו” לשכבות 
כיתה ה’ בשני בתי הספר, 
התלמידים  מפתחים 
לים  מעבר  קשרים 
תוכנה  באמצעות 
באמצעות  וירטואלית. 
שיתוף  ועידה,  שיחות  משותפים,  תכנים 
יוצרים  וסרטונים,  תמונות  בסיפורים, 
מטרת  אמיצים.  חברות  קשרי  התלמידים 
התוכנית היא ליצור זיקה וזהות משותפת 

לתלמידים.

וירטואלי  בית  יש  אשקלון  חוף   לצעירי 

אשקלון  חוף  של  הצעירים  אתר  חדש. 
  www.yaha.co.il בכתובת:  לאוויר  עלה 
בני  המועצה  תושבי  עבור  מרכז  האתר 
הרלוונטי  המידע  כל  את   18-35 גיל 
אירועי  משרות,  מאגר  מלגות,  בנושאי 
תרבות, חדשות ועדכונים. אתם מוזמנים 

להתחבר ולהתעדכן.

גאווה מקומית:
 הכול נשאר במשפחה... לילך עטיה 

עטיה,  יוסי  של  בתו  שקמה,  מבית 
קב”ט מוסדות החינוך במועצה, סיימה 
קורס קצינות משטרה ונבחרה חניכה 
שנים  כ-7  ששרתה  לילך,  מצטיינת. 
כחוקרת נוער, הוצבה כמדריכה בבית 

הספר לשוטרים בשפרעם. בהצלחה!

זכה  ברכיה  ממושב  ממו  דוד   

רשת  של  מצטיין  מורה  בתואר 
ורכב  לחשמל  מורה  דוד,  ‘אורט’. 
מרשת  אדיבי’  ‘אורט  הספר  בבית 
ליהנות  זכו  רבים  ותלמידים  אמי”ת 

מפעילותו החינוכית. יישר כוח!

חדשות

 מכונה ייחודית מסוגה החלה לפעול  	 	

לאחרונה בחופי הרחצה ניצנים וזיקים.    
המכונה המדגמית יובאה  על ידי  חברת    
‘קוסמו טרייד’. המכונה מזקקת את חול    
הים בשיטה המדמה מכונה חקלאית         

                    ומנקה כ-85% מהפסולת הזעירה ביותר. המכונה, היחידה במינה בארץ, 
פועלת באמצעות טרקטור אליו מחוברת עגלה עם סכין רחב ועמוק המסנן את 
החול עם הפסולת. החול מוחזר לחוף הים והפסולת נאגרת בעגלה. היכולת לסנן 
את החול מאפשרת לאסוף גם פסולת זעירה ביותר כגון מטבעות כסף, מסמרים 
ואף בדלי סיגריה. נציגי המשרד להגנת הסביבה, מוסדות ציבור וארגונים ירוקים 

התארחו בחוף ניצנים והתרשמו מתצוגת התכלית שנערכה במקום.

נושא  לקידום  אב  תוכנית  במסגרת   

התיירות בחוף אשקלון, הצטרפה לאחרונה 
המועצה לעמותת התיירות האזורית ‘שדות 
עמותות  מייצגת  העמותה  בשור’.  שקמה 
בדרום.  אזוריות  מועצות  תיירות של חמש 
על  ולמדו  נפגשו  במועצה  ויזמים  תיירנים 
והאפשרויות לקחת חלק  מטרות העמותה 
להשתתף  זה  בכלל  בפעילויותיה,  פעיל 
בשוק  ובא  הקרב  אדום’  ‘דרום  בפסטיבל 
בקיבוץ  השבוע  בסופי  שייערך  ססגוני 

גברעם.

הילדים  גני  יצאו  נובמבר  חודש   במהלך 

לפיתוח  המסייע  חוויתי  למפגש  במועצה 
ספרי  מאיירת  עם  והיצירתיות,  הדמיון 
הילדים נורית צרפתי, לרגל תערוכת איורים 
של  האזורית  בספריה  המוצגת  וסיפורים 
הספר  פי  על  התקיים  המפגש  המועצה. 
‘סלט ירוק וצוף מתוק’. בזמן המפגש איירה 
ילדי  כאשר  סיפור  מתוך  קטע  המאיירת 
הגן שיחקו את הדמויות. הילדים השתתפו 
להשתמש,  גוונים  ובאילו  לאייר  מה  וייעצו 

והכירו סגנונות איור שונים.  

מפגשי תיירנים ויזמים
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החולפת,  השנה  מהלך 
של  הביטחון  מחלקת 
של  סדרה  ערכה  אשקלון’  ‘חוף 
לחזק  במטרה  היערכות  תרגילי 
את יכולת התפקוד של המועצה 
בשעת חירום. בחודשים הקרובים 
ציוותי  את  תכשיר  המועצה 
בתחומים  ביישובים  החירום 
וסיוע  מענה  מתן  לצורך  שונים, 
חירום.  בעת  ביישוב  לתושבים 
צוות  לפעול  אמור  יישוב  בכל 
חירום )צח”י( המונה בין 8 ל-15 
לקהילה  שייסייע  מתנדבים 
בריאות,  בנושאי  הצורך  בעת 

לוגיסטיקה, הסברה, חינוך ועוד.
באזורנו  האחרון  ההסלמה  בגל 

היינו עדים לשורה של אירועים:
ירי של כ-40 פצמ”רים, קסאמים   *

יישובי  ליד  בשטחים  וגראדים 
המועצה. בכולם הופעלה מערכת 

ההתראה מספר פעמים. 

אזרח תאילנדי נפצע קל בשטח   *
חקלאי ליד קיבוץ כרמיה.

פי  על  הלימודים  הופסקו   *
הנחיות פיקוד העורף.

המועצה  של  ישיבות  נערכו   *
ופורסמו  המצב  להערכת 
פיקוד  עם  בתיאום  הנחיות 
העורף לתושבים ולבתי הספר, 
להמשך  היערכות  כדי  תוך 

ההסלמה.
רפיון  של  תחושה  אצלנו  “אין 
הביטחוני  במצב  זמן  פסק  או 
והפלילי המחייב ערנות מתמדת”, 

אומר שרעבי. 

ממושב  כבשים   52 נגנבו  הסוכות  חג  בערב 
הגיעו  מיד-מרדכי  דרום  מג”ב  כוחות  ברכיה. 
למקום עם השוטר הקהילתי שלומי מגוז וסרקו 
נמצאה   בסריקות  גשש.  בסיוע  המקום  את 
נקודת ההעמסה של הכבשים על משאית. בעל 

הכבשים הבין כי ניזוק בכ-100,000 ₪.
לאחר מספר שעות נרשמה התפתחות מפתיעה 
שנמצאו  דיווח  והתקבל  המודיעיני  במישור 
הכבשים  בעל  בנגב.  הפזורות  באחת  כבשים 
הגיע למקום והצליח לזהות את הכבשים על-

אף שהגנבים הצליחו כבר לטשטש את סימני 
ההיכר של הכבשים.  

החשודים עוכבו לחקירה ונשלחו לבית המשפט 
באשקלון. מערך המודיעין של ימ”ר, מג”ב דרום 
נגב, הצליח  לגרום לבעל  ושל מודיעין מרחב 

הכבשים לחייך בערב החג.

ביטחון

ביטחון שוטף
גדעון שרעבי, קצין הביטחון של המועצה, מביא מסר חשוב לתושבי 
לשירותים  והאגף  הביטחון  מחלקת  הקרובה,  בתקופה  האזור: 
חברתיים במועצה, יקיימו סידרת הדרכה לתגבור הכושר המבצעי 

לציוותי החירום של היישובים )צח”י(

ב

 שיטור קהילתי
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ונעים שיחה,  יון יצחק, איש חם 
המועצה  ראש  כסגן  מכהן 
 ,51 בן  הוא  אשקלון.  חוף  האזורית 
השנים  מבקיעים בארבע  מושב  תושב 
מונחות  תפקידו  במסגרת  האחרונות. 
בתחומים  רבות  משימות  כתפיו  על 
מתוך  מבצע  הוא  אותן  מגוונים, 

תחושת שליחות.

נורית,  ורעייתו  ציון 
הם בני העיר אשדוד 
קטיף  לגוש  שעברו 
שותפים  והיו 
היישוב  להקמת 
פאת שדה. בתקופת 
בשנת  ההתנתקות 
2005, פונו מהיישוב. 
המשפחות   26 כל 
שדה  פאת  של 
לאחר  החליטו, 
רבים,  חיפושים 
מבקיעים  שמושב 

הוא המתאים להם ביותר להתיישבות 
תושבי  מחדש.  ביתם  ולהקמת 
לקבל  שמחו  המבוגרים  מבקיעים 
בעלי  צעירים  קבוצה של  חדש”,  “דם 
להם.  זרה  לא  שהחקלאות  ערכים 
המושב השיתופי הפך למושב עובדים, 
נערכה מחדש חלוקת הקרקעות, תוך 

נחלות  והקמת  במושב  יסודי  שינוי 
למתיישבים החדשים.

כבר משנת 1985 עסק יצחק בעשייה 
במבקיעים  קטיף.  בגוש  ציבורית 
האגודה  בוועד  לחבר  נבחר  הוא 
כיו”ר  גם  נבחר  ואחר-כך  השיתופית 
כחבר  נבחר  בהמשך  המושב.  ועד 
המועצה האזורית חוף אשקלון מטעם 

נבחר  הנוכחית  ובקדנציה  המושב 
כסגנו של ראש המועצה, יאיר פרג’ון: 
יאיר הוא  בינינו.  והפגיש  “רצה הגורל 
פוליטיקאי,  ולא  אדם  מיוחד,  אדם 
נותן  הוא  כיום.  מוצאים  שלא  אחד 
ומשמיע  סביבו  באנשים  מלא  אמון 
את דעתו בגלוי. הוא מוביל את האזור 

קדימה ומבצע בו שינויים גדולים.”

התרגשות  ניכרה  הראיון  במהלך 
העשייה  לנוכח  יצחק,  של  פניו  על 
סביב פרויקט הקמת האזור המסחרי 
דונם,   250 המועצה.  בתחום  הראשון 
שיהפכו  מבקיעים,  למושב  בסמוך 
ותעשייה  לוגיסטיקה  מסחר,  למרכז 
מקורות  יעניקו  ולמעשה  מזהמת  לא 
ופרנסה  תעסוקה 
לתושבים ועצמאות 
למועצה.  כלכלית 
כחודשיים  לפני 
הפינה  אבן  הונחה 
המסחרי  לאזור 
באירוע חגיגי, וכעת, 
כבר פועלים לטובת 

הקמת האזור. 

יצחק ראה חשיבות 
בקידום הקמת אזור 
ומסחר  תעשייה 
היישוב  במשבצת 
האזור  לתושבי  לדבריו,  מבקיעים. 
שנים  חמש  “עבדנו  תעסוקה:  דרושה 
משרד  ישראל,  מקרקעי  מינהל  מול 
הפנים,  ומשרד  והמסחר  התעשייה 
עד שהחלו להבין שעליהם לאשר את 

התוכנית.” 

צ

חלום שמתגשם
אזור מסחרי ראשון 

במועצה האזורית חוף אשקלון

ראיון

הדמיה - איזור תעשייה במבקיעים

סגן ראש המועצה הוא זה השומר על הנוהל התקין במכרזי המועצה. 
בין יתר תפקידיו, הוא אחראי גם על רישוי עסקים, מכרזי תחבורה, 

תברואה וביוב, ואף ממונה על הביטחון.

 ראיון אישי עם סגן ראש המועצה ציון יצחק
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להגיע  כדי  רבות  שנים  עברו  מדוע  
לבניית אזור תעשייה ? 

מבקיעים  מושב   ,1992 בשנת  “כבר 
את  ציין  שיתופי,  מושב  עדיין  שהיה 
כמתאים  היישוב  של  הקרקע  שטח 
זכה  לאזור תעשייה, אולם הנושא לא 
לתמיכה. כנראה שבקדנציות הקודמות, 

לא ראו חשיבות להקים אזור כזה.”

כיצד נוצר השינוי?

הפוטנציאל  את  הבין  המועצה  “ראש 
כזה  מסחר  שאזור  הרבה  לתעסוקה 
יכול להציע לתושבי האזור. נוצר קשר 
 – ומנתיבות  מאופקים  יזמים  שני  עם 
נסים ברכה וגבי טרבלסי, בעלי חברת 
המדיניות  במסגרת  סנטר’.  ‘גלובוס 
החדשה של המועצה, נחתם הסכם בו 
נקבע כי מושב מבקיעים מעמיד 250 
לבנות  במטרה  היזמים,  לטובת  דונם 
מ”ר  אלך  כ-120  של  מבנים  בשטח 
לא  ולתעשייה  ללוגיסטיקה  למסחר, 
את  להקים  התחייבו  היזמים  מזהמת. 
המבנים ולהפעיל את האזור המסחרי-

תעשייתי בהשקעה מצדם העומדת על 
נקבעו  עתה  כבר  ש”ח.  מיליון  כ-100 
תכנון  וכן  לתוכנית,  כלכליים  עוגנים 
מסחרי  מרכז  אירועים,  גן  להקמת 
ותחנת דלק עם סופר-מרקט גדול של 
רשת ‘יוחננוף’. זוהי פלטפורמה בריאה 

וחזקה להצלחת הפרויקט הגדול.”

יצחק,  מסביר  שלנו”,  “הסיכום 
יושכרו,  אלא  יימכרו  לא  “שהמבנים 
איכות  על  שמירה  להבטיח  כדי 
קיימת  גבוהה.  ברמה  וניהולו  האזור 
והכנסה  תעסוקה  לספק  התחייבות 
מבקיעים.  מושב  לתושבי  קבועה 
להעסיק  מתוכנן  החדש  האזור 

עובדים  כ-300  עובדים.  כ-800-1000 
שאמור  הגדול  בסופרמרקט  יועסקו 
גם  הקרובות.  השנתיים  במהלך  לקום 
לוגיסטי,  ופרויקט  תעשייה  מפעלי 
האזור,  עובדי  את  להעסיק  יחויבו 
רובם מיישובי חוף אשקלון. המועצה 
מהארנונה  להכנסות  תזכה  האזורית 

ומרישוי הבנייה באזור החדש.”

זו   - והקניות  המכרזים  על  כממונה 
אחריות גדולה, לא כן?

על ממונה  אני  המועצה  ראש   “כסגן 
ועדת כיו”ר  משמש  וגם   המכרזים 
אחראים תפקידים  אלה   הרכש. 
בוועדת דרסטי  שינוי   ביותר”. חל 
אחד הנוכחית.  בקדנציה   המכרזים 
הדגש מתן  הוא  הבולטים   הדברים 
המכרזים פרסום  תקין.  נוהל   על 
משפטי ביועץ  מלווה   והגשתם 
חברי של  ונוכחות  המועצה   מטעם 

הוועדה בפתיחת כל מכרז. “במכרזים 
מסביר  לבן”,  או  שחור  יש  אפור.  אין 

יצחק.

וזכיינות  אשפה  פינוי  של  “המכרזים 
שציפינו,  וכמו  חודשו,  הרחצה  בחופי 
השגנו  מחירים  טובים מבעבר ואיכות 
מוסיף  עוד  שירותים”.  של  טובה 
יצחק ומפרט: “גם במכרזים החדשים 
טובים  מחירים  התקבלו  להסעות, 
חיסכון  הושג  בעבר.  מאשר  בהרבה 
המחירים  רמת  התחבורה.  בתקציב 
לא  השירותים  ואיכות  יותר  הנמוכה 
הזולה  הצעה  הנותן  ספק  נפגעה. 
יותר מאחרים, אין פירושו שהוא ייתן 
אי  כיום  יותר.  נמוכה  באיכות  שירות 
אפשר לפסול הצעה זולה כל עוד היא 

איכותית כמו של מועמדים אחרים.”

עסקים,  רישוי  על  כממונה  בתפקידו 
לא  המועצה  כה  עד  כי  יצחק  מציין 
נתברכה במספר רב של עסקים, אולם 
במספר  עלייה  מורגשת  לאחרונה 
עסקים  לפתוח  המבקשים  היזמים 

בתחומי המועצה. 

ציון  את  המעסיק  התפקידים  אחד 
הביטחון.  הוא  עבודתו  במסגרת 
השוכנים  יישובים  חמישה  במועצה 
סמוך לרצועת עזה והטיפול בביטחון 
מדובר  היומיומי.  עיסוקו  הוא 
כוננות,  לכיתת  הדרושים   בתקציבים 
כל  ולמיגון  בטחון  ולדרכי  לגידור 
ליישובי  רק  ולא   - המועצה  יישובי 

עוטף עזה.

בתפקידיו  שליחות  רואה  יצחק  ציון 
הרבים. גם כאשר התגורר בפאת שדה 
בגוש קטיף, מילא תפקידים קהילתיים 
טבעי  רק  מבקיעים.  במושב  גם  וכך 
הוא  המועצה  ראש  כסגן  שבתפקידו 
גדולה  ציבורית  אחריות  בידיו  מרכז 
במכרזים  התקין  הנוהל  על  בשמירה 

וברכש, ובבדיקת איכות השירות הניתן 
על ידי זכיינים, יזמים וספקים לרשות 
שלכל  בדעה  דוגל  הוא  המקומית. 
ועדה ברשות מקומית, חייב להתלוות 

יועץ משפטי ומומחה מקצועי.

הגדולים  בשינויים  היטב  “מרגישים 
ולא  המועצה  פעילות  על  החלים 
חדשים  נהלים  אותם  בזכות  בכדי. 
בכספי  העוסקים  כל  את  המחייבים 
הניתן  השירות  ובאיכות  הציבור 
לתושבים, אנו עדים להתנהלות תקינה 
ואיכותית  עליה אנו מקפידים הקפדה 

יתרה”, מסכם יצחק.

הנחת אבן הפינה לאזור המסחרי הראשון במועצה
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פרג’ון,  יאיר  המועצה,  ראש 
חזון המצייר את תמונת העתיד 
וליישוביה  המועצה  לתושבי  הרצוייה 
עוסקת  בהם  החיים  תחומי  בשלל 
שירותים  חינוך,  אזורית:  מועצה 
קיימות,  תיירות,  תשתיות,  חברתיים, 
ספורט ועוד. הובלת שינוי וגיבוש חזון 
הצבת מטרות  רחוק, מחייבים  לטווח 
עבודה  והרבה  הקצר  לטווח  ויעדים 

שוטפת כדי להגיע לכל אלו.  

בו  חזון  פרג’ון  טווה  הכלכלי  בתחום 
כלכלית.  מעצמאות  נהנית  המועצה 
סכומי  בהכנסת  תסייע  שכזו  עצמאות 
ידי  על  המועצה  לקופת  גבוהים  כסף 
יצירת  עסקים,  מבעלי  ארנונה  גביית 
מקורות תעסוקה נוספים ויצירת מתחמי 

מסחר, בילוי ופנאי לרווחת התושבים.

של  הכלכלי  החזון  הוצג  לאחרונה 
המועצה בפני חברי מליאת המועצה, 

כדלקמן: 
של  בגודל  ותעשייה  מסחר  אזור   
מושב  בבעלות  בשטח  דונם,   250
האזור  את  יפתח  המושב  מבקיעים. 

חזון עצמאות כלכלית למועצה
על פי הסכם עם היזמים שיבנו אותו. 
את  יעשיר  האזור  של  המלא  אכלוסו 
המועצה בכשמונה מיליוני שקל – דמי 

הארנונה בשנה.

תעשייה  אזור  להקמת  תוכנית   
צפונית לצומת מבקיעים, אף הוא על 
למועצה  השייך  דונם   250 של  שטח 
האזורית. בכוונת המועצה להקים אזור 
למאות  תעסוקה  שיספק  תעשייה 
מתושבי המועצה. עבודות התכנון החלו 
כבר לפני זמן רב וכעת הן מתחדשות 
במגמה להחיש את ההליכים להקמת  

האתר בהקדם האפשרי.

עם  לכשיפונה  הקארווילות,  אזור   
מעבר האוכלוסייה ליישובי הקבע ולבתי 
התעסוקה  לאזור  בסיס  יהווה  הקבע,  
הצפוני במועצה. 450 דונם מתוכם מלון 
עם 150 חדרים, בית גיל הזהב עם 200 
גדולים  ומבנים  משרדים  דיור,  יחידות 

להיי-טק ושני גני אירועים.

 פינוי הקארווילות מתנהל בצורה 
מסודרת. כ-100 משפחות כבר בנו את 
חזרו  קרוונים   100 שלהן.  הקבע  בתי 

הפינוי  מועד  אך  המדינה,  לבעלות 
הסופי עדיין לא נקבע סופית.

הגובל  קרקע  בשטח  שימוש   
בישוב הקהילתי בת-הדר ובית שקמה 
לקרונות  לילה  חניון  הקמת  לטובת 
תחזוקה  ולשירותי  ישראל  רכבת 
לשמש  מיועד  החניון  אלה.  לקרונות 
בדרום.  הרכבות  לרשת  כטרמינל  גם 
המועצה  שיוזמת  חדשה  תוכנית  זו 
ישראל  רכבת  עם  בתאום  האזורית  
ויצירת  מארנונה  הכנסה  לטובת 

מקומות תעסוקה.

שתוקם  אזורית  פסולת  מטמנת   
של  שטח  על  חוליקאת  באדמות 
הארציות  התכנון  רשויות  קמ”ר.   1.5
אישרו הקמת מטמנה במקום. הקמת 
כספית  השקעה  מצריכה  המטמנה 
ראשונית שתחזיר עצמה תוך שנתיים. 
ההקמה מתקדמת לאיטה בשל הצורך 
המועצה  מעטים.  לא  באישורים 
בוחנת את הנושא גם בהקשר סביבתי; 
לאחרונה, המועצה השיגה את התקציב 

לעריכת התכנון.

חג שמח

ל
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לינדנשטראוס,  מיכה  בדימוס  השופט  המדינה,  בקר 
עם  ונפגש  אשקלון  חוף  האזורית  במועצה  התארח 
תושבים בישוב ניצן. ההזדמנות לביקור המיוחד באה בעקבות 
לבין  המבקר  בין  המערבי  בכותל  שנערכה  אקראית  פגישה 
דוד בונפד, תושב ניצן, בשעה שנישאה בכותל תפילה לזכרה 

של שמרית ז”ל, בתו הרביעית של בונפד.

שמרית בונפד ז”ל גדלה בישוב גני טל בגוש קטיף. בגיל 16 
וחצי, כשחזרה בהסעה מהאולפנה בה למדה בנתיבות נקלעה 
יחד עם אחיה לאש תופת של מחבלים שהתפתחה לחילופי 
אש קשים. שמרית לא נפגעה פיזית, אך נכנסה להלם קרב. 
כעבור שבוע אושפזה בבית חולים ונפטרה. היא נקברה בבית 
ההלוויה  לאחר  שנה  קטיף.  בגוש  דקלים”  ב”נווה  הקברות 
התבצעה ההתנתקות 
רק  לא  קטיף.  מגוש 
נעקרו  התושבים 
ובתיהם  מהגוש 
בתי  גם  נהרסו, 
הועתקו  העלמין 
ברחבי  קברות  לבתי 
משפחת  הארץ. 

בונפד דרשה לקבור את שמרית לידם, בניצן. 

המדינה  מבקר  את  בונפד  שיתף  המערבי,  בכותל  במפגשם 
בסיפורו האישי. הוא הדגיש בפניו את הדו”ח שהגיש בעניין 
בתי העלמין של מפוני גוש קטיף והזכיר את הקשר האישי 
והביע  בניצן. מבקר המדינה חיבק אותו  שלו לבית העלמין 

את רצונו להגיע לביקור 
ב”בית  ולהתארח  בניצן 
שמרית” – מבנה שהוקם 

לזכרה ביישוב.

מרגשת  בפגישה 
ב”בית  שנערכה 
התרשם   , שמרית” 
מהפעילות  המבקר 

בילדים,  תמיכה   – במקום  המתקיימת  והמגוונת  הענפה 
מפגשי נשים ואירועי תפילות. כמו כן הוא נחשף לגת, לבית 
הילדים  את  בעיקר  שמשמש  פיתות  לאפיית  ולטבון  בד 
בסיוע  בונפד  ידי  על  שנבנו  הבית,  בפעילויות  המשתתפים 
מתנדבים. המבקר קיים מפגש חם עם ראש המועצה ובכיריה, 
נציגי מנהלת תנופה, נציגי משרד השיכון וחברים בארגון “בית 
שמרית”, השוקדים עתה על בניית בית הקבע ל”בית שמרית” 

בישוב ניצן.

חוף  מועצת  לטובה את ההתנהלות של  ציין  מבקר המדינה 
אשקלון במתן השירותים למפוני גוש קטיף. “ביקשתי לבוא 
המדינה  מבקר  ציין  כאן”,  שלכם  העשייה  דרך  את  לראות 

וביקש את פמלייתו לעלות  לקברה של שמרית, בניצן.

מבקר המדינה בניצן:
“ביקשתי לבוא לראות את 
דרך העשייה שלכם כאן”

מ

מפגש חם

עלו לקברה של שמרית ז”ל בניצן

מועצה האזורית חוף אשקלון מתגוררות כ־50 משפחות 
מעולי הודו, צאצאי בני מנשה. עם עלייתם לארץ הגיעו 
המשפחות לגוש קטיף ועם פינוי יישובי הגוש, מצאו עצמם 
נודדים שוב אל אתר הקרווילות בניצן. המחלקה לעבודה 
קהילתית במועצה האזורית חוף אשקלון מלווה את חברי 
תרבותית  העצמה  של  רבות  פעילויות  ויוזמת  הקהילה 
ושמירת המוטיבים הייחודיים להם: הפקת ספר מתכונים, 

חוג ריקודי היפ -הופ ואפילו דיסק מוסיקה הייחודי להם.

ועד  בשיתוף  ייחודי  קהילה  ערב  נערך  כחודש  לפני 
את  המנשה  בני  הציגו  בו  הרווחה,  ומשרד  דקלים  נווה 
הביגוד  המסורתיים,  המאכלים  שלהם:  המסורת  מיטב 
והמוסיקה הייחודיים. לערב החגיגי הגיעו מאות מקהילת 
בני המנשה מעפולה, מקריית ארבע ומניצן. קורין חג’ג’, 
העושר  את  להציג  “רצינו  משתפת:  הקהילתית  המלווה 

התרבותי של חברי הקהילה.”

מורשת 
בני המנשה

ערב מסורת מרגש לקהילת בני המנשה 
נערך בניצן לפני כחודש במסגרת 
פעילות המחלקה לעבודה קהילתית

ב

חברי הקהילה ישמרו על התרבות והצביון הייחודיים להם

חדשות ניצן 2

האגף  מטעם  עבודה  ציוותי  פועלים  שנים  שלוש  מזה 
מנשה,  בני  הנהגת  עם  במועצה  חברתיים  לשירותים 
לבני  מורשת  מרכז  להקמת  תוכנית  לגבש  מנת  על 
עוסקים  אנו  זה  “בשלב  בארץ.  והראשון  היחידי  מנשה, 
תוכניות  כבר  נמצאות  בידינו  למרכז;  משאבים  בגיוס 
ארכיטקטוניות למבנה”, מסביר שי אגמון, עובד סוציאלי 

קהילתי.

מעודד  פרג’ון,  יאיר  אשקלון  חוף  האזורית  המועצה  ראש 
בני  קהילת  של  טובה  “קליטה  התרבותית:  הפעילות  את 
המנשה בחברה הישראלית מותנית בכך שחברי הקהילה 
נסייע  אם  להם.  הייחודיים  והצביון  התרבות  על  ישמרו 
נרוויח  לקהילה לשמור על המוטיבים התרבותיים שלהם, 

קליטה טובה של תושבים מעורים ותורמים.”
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|  סנטר  |  צוואר  |  מזוטרפיה  |  פיסול הגוף/שאיבת שומן  |  עיצוב הגוף  |  הגדלת חזה  |  הרמת 
חזה  |  הקטנת חזה  |  מתיחת בטן  |  פילינג  |  טיפול בפגמנטציה  |  טיפול בטכנולוגיה מתקדמת 

רח‘ נועה 4 ברנע אשקלון   |   052-6681819   |    09-9548012
www.dviry.com   |   dvir@dviry.com :דוא“ל

עקב הביקוש הרב נפתח סניף במרפאתו של דר‘ חיים ריידר

חג חנוכה שמח

חג אורים שמח
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החברה הכלכלית חוף אשקלון:

 החברה הכלכלית של חוף אשקלון עומדת מאחורי
 פרויקטים רבים של פיתוח ובנייה ברחבי המועצה.
 מנכ”ל החברה, זאבי מידן, מסביר על ההרחבות,

הפיתוח, הפרויקטים הכלכליים והצמיחה המואצת

אבי מידן, מכהן כמנכ”ל החברה 
מזה  המועצה  של  הכלכלית 
כשנתיים וחצי. במועצה האזורית חוף 
אשקלון חלו שינוים גדולים שהובילו 
לנהירה של רוכשי מגרשים בהרחבות 
היישובים שבתחומה. מעורבותו של 
בקידום  פרג’ון,  יאיר  המועצה,  ראש 
הביאה   ביישובים  הבנייה  מיזמי 
פרויקטים  בפיתוח  גדול  לרענון 
מידן  זאבי  של  כניסתו  במועצה; 
חוף  של  הכלכלית  החברה  לניהול 
של  מואץ  לפיתוח  גרמה  אשקלון, 
ופרג’ון  מידן  ביישובים.  ההרחבות 
הכלכלית  החברה  יחדיו.  פועלים 
הזרוע  היא  מידן,  עומד  שבראשה 
האזורית.  המועצה  של  הביצועית 
תשתיות  בהנחת  עוסקת  החברה 
ובמקביל  חדשות  שכונות  ובפיתוח 
יוזמת ומקדמת פרויקטים כלכליים.

רבים  מאמצים  משקיע  מידן 
והעמדות  ההחלטות  עם  ומתמודד 
כדי  ישראל,  מקרקעי  מינהל  של 
האחרונים  המכרזים  אחד  את  לזרז 
של המינהל: לאפשר ל 96 משפחות 
לבנות את ביתם בהרחבה של מושב 
במושב  המגרשים   96 “כל  הודיה. 
הודיה שווקו, החברה הכלכלית שאני 
עומד בראשה החלה את הפיתוח של 
השכונה החדשה במושב. רבים רוצים 

להתחיל לבנות”.

המינהל דורש לקיים מכרז 
מקדים במחיר גבוה יותר

מינהל מקרקעי ישראל, בעל הקרקע, 
דורש לקיים מכרז מקדים לעשירית 

להעלות  כך  ובתוך  המגרשים,  מכלל 
הייתה  השכונה  הרכישה.  מחיר  את 
 14 לפני  כבר  לפיתוח  מיועדת 
את  לשווק  מוכן  היה  המינהל  שנה. 
המגרשים ב -70 אלף ₪ לחצי דונם, 
מגרשים  ל־37  רק  פיתוח, אך  לפני 
השיווק  חידוש  עם  קונים.  נמצאו 
הכלכלית,  החברה  ע”י   והפיתוח 
המינהל קבע את השמאות ל-250,000 
₪ למגרש ועל אף המחיר הגבוה פי 
המגרשים  כל  את  לשווק  הצלחנו   ,4

הנותרים.

כעת המינהל מבקש מחיר גבוה יותר. 
את  יקבע  ומתי  מי  דנים  אלו  בימים 
השמאות לחידוש רכישת המגרשים. 
החברה  ומנכ”ל  המועצה  ראש 
הכלכלית מעוניינים כי המחיר של 250 

אלף שקל למגרש יישמר ויכובד.

“זה נושא מורכב”, אומר מידן ומסביר: 
חדשים  מגרשים   100 של  “הרחבה 
בתים  כ-100  כבר  שבו  במושב 
ותיקים, מביאה בעצמה כוח לפיתוח 
עוד 100 בתי קרקע שייבנו ביוזמה 
הדור  ושל  הוותיקים  של  פרטית 
יתעצם  יתרחב,  המושב  כך  החדש. 

ויפתח יוזמות.”

כך גם במושב כוכב מיכאל שהתרחב 
והתפתח יפה; מושב תלמי יפה שהפך 
עם  עובדים  למושב  שיתופי  ממושב 
והרחבה  לוותיקים  והרחבות  נחלות 
ממפוני  משפחות   22 של  לקבוצה 
‘אלי סיני’ מרצועת עזה. הרחבה זאת 
מקווים  ואנו  רבים  בקשיים  נתקלה 
של  האחרונים  לשלבים  שהגענו 
את  נסיים  הבעיות  ובקרוב  פיתרון 
ובישוב  סיני  אלי  בשכונת  העבודה 
הוותיק בתלמי יפה . במושב  קיימת 
יחידות   115 של  חדשה  הרחבה  גם 
והשכונה  מאוכלסות  כבר  שרובן 
ומשביעת  יפה  בצורה  מתפתחת 

רצון. 

לרוב  נעשות  ההרחבות  בקיבוצים, 
וביוזמתם.  עצמם  הקיבוצים  ידי  על 
חוזרים  בנים  קולט  מרדכי  יד  קיבוץ 
ההרחבה  בזיקים  עצמאי.  במסלול 
חיצוני.  קבלן  ידי  על  מתבצעת 
לקראת  ההרחבה  גברעם  בקיבוץ 
עיר(  בניין  )תכנית  התב”ע  שינוי 
ביוזמת הקיבוץ ואילו בניצנים בוטלה 
תוכנית ההרחבה והבנייה נעשית על 

ידי הקיבוץ בעיקר לבנים-חוזרים.

ז

החברה הכלכלית

זאבי מידן, מנכ”ל החברה הכלכלית 

בונים איכות חיים
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גם מעורבת  הכלכלית   החברה 
דואגת  החברה  בתשתיות בהרחבות. 
הביוב  מערכות  ושדרוג  להסדרה 
תחנות  עם  השפכים  טיהור  ומתקני 
סניקה למערכת הביוב של אשקלון, 
שפכים  טיהור  מיתקן  הקמת  או 
של  השקיה  לצורכי  ליישוב,  מקומי 
הגידולים החקלאיים בעונות החמות.

החופים היפים  והסערות 
הגדולות

ננטש  זיקים  חוף  שנים  מספר  לפני 
בו  לקיים  שזכו  הזכיינים  ידי  על 
שירותי חוף רחצה מוסדר. הם טענו 
חוף  שירותי  בקיום  כדאיות  שאין 
רחצה בשל ירי הטילים מרצועת עזה 
והיעדרות קהל המתרחצים בשל כך.

וערכנו  זו  קביעה  לקבל  הסכמנו  “לא 
מוכרז  חוף  שירותי  למתן  מכרזים 
לזיקים ולניצנים גם יחד” אומר מידן. 
“הזכיין שנבחר שידרג את חוף זיקים 
לרמה גבוהה. חידשנו ציוד ופתחנו את 
פקדה  בחורף  אולם,  הרחצה”.  עונת 
ישראל שגרמה  חופי  סופה קשה את 
הרחצה  חופי  בכל  כמעט  להרס 
שכמותה  סופה  הייתה  זו  ובמרינות. 
פוקדת את חופי ישראל אחת ל-40-50 
שנה. בחוף זיקים ההרס היה רב ומתקני 
החוף נסחפו לים. צמרת המועצה לא 

בהשקעה  מחדש  והתארגנה  נואשה 
כספית גדולה, וכך כבר בעונת הרחצה 
לסככות  המתרחצים  זכו  הנוכחית 
ולמתקנים  מציל  לסוכת  חדשות, 

נוספים שהתווספו לחוף.

המועצה  החופים,  לניקיון  באשר  גם 
הרשות  היא  אשקלון  חוף  האזורית 
הראשונה והיחידה  שלחופיה הוכנסה 
חופי  את  המנקה  מיוחדת  מכונה 
לבדלי  ועד  מזון  משאריות  הרחצה 
סיגריות. “נציגי רשויות ומוסדות מכל 
לחזות  למועצה,  אלינו,  הגיעו  הארץ 
מספר  המרשים”,  הניקוי  בתהליך 

מידן.   

בחברה  המטופלת  נוספת  סוגיה 
הכלכלית היא לאשר היתרים לקיים 
כפי  ניצנים,  בחוף  גדולים  אירועים 
ניצנים  “חוף  קודמות.  בשנים  שהיה 
באירועי  חוגגים  רבבות  אליו  משך 
לשוב  רצון  ויש  הים  בשפת  הקיץ 
מידן.  סיפר  כאלה”,  אירועים  לקיים 
מעבר לשמירה על הוראות הביטחון, 
על  אירועים  לקיום  היתר  גם  נדרש 
ביותר  הטובה  הדרך  הים.  שפת 
שנעשו  כפי  אירועים  קיום  לאפשר 
קולה’  ‘קוקה  עם  בשיתוף  בעבר 
עיר  בניין  תוכנית  שינוי של  מצריכה 
)תב”ע(, באותו החוף. “אנו לא רוצים 

שחוף ניצנים יהפוך ל’אולם אירועים’ 
או לאתר אירועי חתונות, אבל אנחנו 
היתר  להעניק  האפשרות  את  רוצים 
לאירועים מרכזיים ייחודיים לתקופות 
קצרות במהלך השנה, כדי שגם בדרום 
יוכלו לארח אירועים ארציים בהיקף 
של רבבות משתתפים” הוסיף מידן. 

תקציבי  איזון  על  שומרת  החברה 
וכשמדובר בשמירה על איזון תקציבי 
אחת:  בדעה  כולם  אשקלון,  בחוף 
הוא  ואיזונו  לשמור  חייבים  תקציב 
סוד ההצלחה של הקדנציה הנוכחית.

ארוכות  בתוכניות  גם  שיתף  מידן 
ותכנון  בדיקה  המחייבות  טווח 
מקדמת  הכלכלית  “החברה  מראש: 
עידן חדש ליצירת אנרגיה סולארית 
גגות  על  שיוצבו  מתקנים  בעזרת 
האזורית.  המועצה  מוסדות  של 
של  מהלך  בוחנת  החברה  בנוסף, 
ביישוב  השחייה  בריכת  הפיכת 
סביבה  והמתחם  בת-הדר  הקהילתי 
את  שישרת  קלאב”  ל”קאנטרי 

תושבי המועצה.”

קאנטרי קלאב, חופי ים, בניית שכונות 
ההרחבה ופיתוח. אין ספק שלחברה 
הכלכלית של חוף אשקלון משקל רב 

בשיפור איכות חיינו.

כל 96 המגרשים במושב הודיה שווקו
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שחזר  צה”ל  של  מסוק  שנה   40 פני 
סיני,  בחוף  נפל  מבצעית,  מפעילות 
סמוך למושב דקלה   בחבל ימית הפורח. 
שנתיים  במקום.  נספו  לוחמים  עשרה 
של  נפילתו  למקום  בסמוך  מכן,  לאחר 
המסוק, נחנך יישוב צעיר על שם הלוחמים 

- נתיב העשרה. 

ראשיתו של היישוב בפתחת רפיח היה עם 
30 משפחות שהחלו לגדל ירקות ופרחים 
היישוב  סיני.  צפון  של  הזהב  בחולות 
התרחב כשהמתיישבים קלטו 24 משפחות 
נוספות. הם הצטיינו בגידולים חקלאיים - 
ירקות ליצוא, פרחים, ענבים ומנגו ובנוסף 

עסקו בגידול תרנגולות וצאן.

העשרה  נתיב  מושב  פונה   ,1982 בשנת 
מצרים.  עם  השלום  הסכם  חתימת  עם 
לא  החליטו  המפונים  המתיישבים 
ולא להתפזר. הם חיפשו מקום  להתפרק 
בסיני. כשהגיעו  היישוב  שיזכיר להם את 
צפונית מרצועת עזה, ליד קבוץ יד מרדכי 
שזה  החליטו   - זיקים  לחולות  וסמוך 

היישוב שיקימו וממנו לא יזוזו עוד.

יוסף פרחיה כיום בן 67, ממייסדי היישוב 
בסיני וגם בחולות זיקים, מספר על היישוב 
שעדיין ממשיך להתפתח: “ אני מאד גאה 
לגור בנתיב העשרה. הראיה - בנים רבים 
חוזרים הביתה למושב. כיום אין לנו דירה 
גם  מאוכלס.  הכול  ריק.  חדר  אין  פנויה, 

נתיב העשרה
בנים חוזרים, חקלאות משגשגת ואיכות חיים

הכול  היטב.  מאוכלסת  הפרטית  הבנייה 
תפוס...”

חרף  היא  היישוב  של  המלאה  התפוסה 
היותו היישוב הקרוב ביותר לגבול החדש 
עם רצועת עזה )מרחק של כ-100מ’(. מבתי 
ניתן לראות את הבתים הגבוהים  היישוב 
מהם  החלונות  ואת  חנון  בבית  שהוקמו 
המושב  לכיוון  ולצלוף  לירות  בעבר  ניסו 
הישראלי. ביולי 2005, רקטת קסאם פגעה 
דנה  של  למותה  וגרמה  ביישוב  בבית 
גלקוביץ’, בת 22, מקיבוץ ברור חיל ובמרץ 
2010 נהרג מרקטת קסאם פועל תאילנדי, 
מאני סינגמונפון, שעבד בחממות ביישוב. 
מנוס  היה  לא  הביטחוני,  האיום  לנוכח 
מהקמת חומת בטון גבוהה, כדי להגן על 
התושבים ולאפשר להם להמשיך ולעסוק 
בעשייה החקלאית הפורייה, ליהנות מחיי 

קהילה תוססים ולנהל שגרת חיים.

אב  בתי   200 כיום  מונה  העשרה  נתיב 
המשפחות  ובהם  נפשות(,  )כ-700 
את  ביישוב  שהקימו  הבנים  הוותיקות, 
לשכונות  שהצטרפו  והתושבים  בתיהם 
ההרחבה במהלך השנים. התושבים נהנים 
חולי  אזור   - האזור  של  הטבע  מאוצרות 
הפנוי לכיוון החוף, דיונות חול ומורדות אל 
הגיא המפריד בין היישוב לבין החממות. 
צופה,  שהעין  ככל  משתרעות,  החממות 

לעבר הים ולצפון הרצועה.

בגאווה  היישוב, מציין  מוותיקי  חגי שקד 
“בחממות  החקלאית:  התוצרת  את 
לחו”ל  לייצוא  ירקות  שתילי  מגדלים 
וזרעים עבור משתלות בארץ ובנוסף לכך, 
מגדלים בחממות עגבניות שרי המניבות 

עד עשרה טון לדונם.” 

ל
בנים רבים חוזרים הביתה למושב

חגי שקד בתצפית על רצועת עזה

החממות משתרעות, ככל שהעין צופה, 
לעבר הים ולצפון הרצועה

סיפורו של יישוב

מסבירה  המושב”,  של  נוספת  “הצלחה 
ירקות  ‘חוות  את  המנהלת  שקד  אפרת 
שקד’ של משפחתה, “היא בעסק חקלאי-

טיילים  אזרחים,  אליו  המושך  תיירותי 
ואנשים מכל הארץ המעריכים את התוצרת 
השבוע,  במהלך  מגיעים  רבים  שלנו. 
התוצרת  את  לרכוש  ובחגים,  בחופשות 
הירוקה, ישר מהשדה ומהחממה ומביאים 

הביתה חקלאות איכותית ואקולוגית”.

לתושביו  מציע  העשרה  נתיב  מושב  אך 
חברתית  פעילות  חיים:  איכות  בעיקר 
וכן  איכותי  וחינוך  קהילה  חיי  ענפה, 
בריכת שחייה, מגרשי טניס, מגרש כדור־

סל ומועדון חברים.

על  העשרה  נתיב  במושב  כששואלים 
ופרחיה  שקד  באזור,  הקסאמים  נפילות 
את  המאפיינת  נפש  שלוות  על  שומרים 
תושבי המקום ואומרים: “לא קל כאן, אך 
זה בעצם, כמו בכל מקום אחר. המצב לא 
הוא   - הוא  נהפוך  חברים.  לעזיבת  גרם 

חיזק אותנו, את כולנו.

עורך דין שלומי איבגי
     איחולי הצלחה בהמשך דרכך

     עם פתיחת משרדך החדש

גינות ביתן | יוסי ביתן                                               שוש
שירותי גינון פרטי וציבורי

057-2963123



צביה שלג

תלמידי  את  לימד  פישר,  סטנלי  פרופ’  ישראל,  בנק  גיד 
כיתות י”א ו-י”ב בתיכון “שקמה” שיעור בכלכלה. במשך 40 
דקות פרש הנגיד בפני התלמידים את רזי הכלכלה הישראלית 
לאחת,  אחת  להן  והשיב  לשאלותיהם,  הקשיב  והעולמית, 

באדיבות ובסבלנות.

המדיניות החינוכית של המועצה והעומדים בראשה היא להעשיר 
חוויות  לתלמידים  ולזמן  הספר  בבית  והלמידה  החינוך  את 
לימודיות שיעניקו להם כלים יישומיים לעתיד. מדיניות זו הביאה 
את מנהלת בי”ס תיכון “שקמה”, ד”ר שושנה מירצ’ניק, ליזום את 
המפגש הייחודי שהתקיים בסוף חודש אוקטובר. אורי בנבניסטי, 
הידע  את  התלמידים  עם  העמיק  הספר  בבית  לכלכלה  המורה 

בנושאים כלכליים ואקטואליים כהכנה למפגש.

שיעור בכלכלה
נגיד בנק ישראל נפגש עם 

תלמידי תיכון “שקמה”

נ

חינוך

טיפולי פנים רפואיים ופילינג עמוק  ¢

מתיחה, מיצוק וסגירת נקבוביות  ¢

פדיקור/מניקור  ¢

איפור קבוע  ¢

איפור ערב וכלות  ¢

בניית ציפורניים/הדבקה  ¢

SHR הסרת שיער בלייזר בשיטת  ¢

המרכז לקוסמטיקה מתקדמת

מונטיפיורי 16 אשקלון 

טל: 050-5918408
tzvia_sheleg@walla.com :אימייל
 tzvia_sheleg.index.co.il אתר: 

מבצע מיוחד
לכל תושבי המועצה

כל המזמין אחד מהטיפולים 
במרכז לקוסמטיקה יקבל

חינם
SHR טיפול בהסרת שיער בשיטת

לתלמידים  אפשר  הוא  ומעניין.  מעשיר  היה  הנגיד  של  שיעורו 
להציג שאלות ובתשובותיו הביע שביעות רצון מרמת ההתענינות 
שהתרשם  נראה  ואף  ובעולם  בארץ  כלכליים  בנושאים  שלהם 
השיעור  במהלך  ומעומקן.  בפניו  שהוצגו  השאלות  מרמת 
השמיעה דברים גם בכירה בלשכת הנגיד שהצטרפה אליו ואף 
התייחסה לדיוני ועדת טרכטנברג בה ייצגה את לשכת נגיד בנק 
ישראל. “הפנינים” שהתלמידים שמעו בשיעור יכלו למלא טורים 
התלמידים  שעל  הוסכם  הנגיד,  לבקשת  אך  בעיתונים,  רבים 
ועל סגל ההוראה של בית הספר חל איסור להדליף את תוכני 

השיעור, וכן את ההסברים והדיונים שהתפתחו בעקבותיו.

“קבלנו הזמנה לסיור בבנק ישראל”, בישרה מנהלת בית הספר 
נצא  היקף  ובאיזה  מסגרת  באיזו  נחליט  “אנו  הביקור.  בתום 
ושיתפה  מירצ’ניק,  ד”ר  הוסיפה  בירושלים”,  החשוב  לביקור 
במכתב התודה ששיגרה לנגיד ולפמלייתו: “היה זה אירוע מכונן 
לפגוש באופן בלתי אמצעי אדם בעל תפקיד רם, מוערך בארץ 

ובעולם ואחראי לחוסנה של כלכלת מדינת ישראל.” 

ולסגל  לתלמידים  הודה  ובו  מטעמו  מכתב  שלח  פישר  פרופ’ 
ההוראה על “שמצאתם את הזמן להיפגש איתנו, כשאתם עסוקים 
הנגיד  ציין  עוד  שלכם”.  החשובה  היומיומית  החינוך  במלאכת 
במכתבו: “התרשמתי מאד מההתעניינות בנושאים של תפקידי 
בנק ישראל ובהתפתחויות המקרו-כלכליות האחרונות בעולם 
אין לי ספק שהתעניינות זו והשאלות שנשאלו מצד  ובארץ. 
הגבוהה של התלמידים שלכם  לרמה  עדות  היא  התלמידים, 
וביטוי לחינוך הטוב שהם מקבלים מהצוות בהנהגתך.” הנגיד 
סיים את מכתבו וציין: “כל אלה תורמים בסופו של דבר לחיזוק 

התלמידים ולחיזוקו של ההון האנושי בחברה הישראלית”.

חג חנוכה שמח 
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לירוק’  ‘המירוץ  תחרות 
משימות  לבצע  על המשתתפים 
שונות בתחום הסביבתי. בשלב  הראשון 
של התחרות עסקו התלמידים  ביצירת 
הניתנים  מחומרים  סביבתי  פסל 
יצרו  “התלמידים  ומאשפה.  למיחזור 
את מפת ארץ ישראל בחצר בית הספר 
הזיהום  מידת  פי  על  ותכננו אתרים 
מנהל  בלולו,   עזרא  הסביר  בהם”,  
הספר  בית  ‘מורשה’ . “כל  הספר  בית 
הסביבתי”,  לטובת הפרויקט  התגייס 
מספרת דניאלה כהן, מנהלת בית הספר 

‘רצים לירוק’ בחוף אשקלון

עשייה  “ זוהי  מרדכי.  יד  בקיבוץ  חופים 
התלמידים.    את  שגם ליכדה  חשובה 
לסביבה  מודעות  הזו מעודדת  התחרות 
ומעורבות  קהילתית של התלמידים ואף 
יוצרת תחושת גאווה ואחריות חברתית.” 

בשלב השני בתחרות התלמידים יאמצו 
ייצרו  סביבתי ובהמשך  לשיקום  אתר 
בית  הסביבה.  בהגנת  העוסק  ג’ינגל 
בגן  יזכה  הראשון  שיגיע למקום  הספר 
המשימה  תוצרי  שעשועים מוסיקלי. 
ולפייסבוק,  התוכנית  יעלו לאתר 

וידורגו על ידי הגולשים.

בתי הספר ‘חופים’ ו’מורשה’ נבחרו להשתתף בתחרות ה’מירוץ לירוק’ 
בשיתוף המועצה לישראל יפה וחברת ‘רשת’ )ערוץ 2(. כ-30 בתי ספר 

מכל הארץ יתחרו על ביצוע משימות העוסקות בנושאים סביבתיים

ב

ברכיה  במושב  ‘מורשה’  ית הספר 
החמישים,  בשנות  עוד  הוקם 
ובמשך השנים נוספו בו מבנים חדישים 
וחצר גדולה ומטופחת עם מתקני ספורט 
לימוד  כיתות   18 הספר  בבית  צמודים. 
מכיתה א’ ועד ח’. לאחר ההתנתקות של 
ישובי גוש קטיף וקליטת חלק מהמפונים 
נוספו עוד כ-100 תלמידים  ניצן,  באתר 

מאוכלוסיית המפונים ל-’מורשה’.
“‘מורשה’ הוא בית ספר לחינוך ממלכתי 
דתי. כך היה בשנות החמישים בהקמתו 
אומר  בזה”,  דוגלים  אנו  כיום.  הוא  וכך 
ומוסיף  בלולו  עזרא  הספר  בית  מנהל 
של  החינוך  מתכונת  לפי  מלמדים  “אנו 
משרד החינוך. עשירית משעות הלימוד 
תורה  משנה,  ליהדות,  כאן  מוקדשת 
מעודד  הספר  בית  לזה,  בנוסף  וגמרא. 
לנו  יש  למידה עצמית בנושאים שונים. 
מעשירים  ופרויקטים  תוכניות  מגוון 

להם זוכים התלמידים.”
בית  זכה  בו  עתי”ד,  מיזם  למשל,  כך 
תלמיד  “כל  השנייה.  השנה  זו  הספר 
מותאם  נושא  יום  בכל  ובו  יומן  מקבל 
על  מושם  הדגש  הלימודים.  לתוכנית 
בין  הגומלין   יחסי  התורה,  הערכים, 
הדעת”,  והרחבת  והזולת  התלמידים 
בית  מנהל  סגנית  כהן  שושנה  מספרת 
נציגי  של  תרומה  הינו  המיזם  הספר. 
לו  ושותפים  ארה”ב,  יהודי  קהילות 

התלמידים, המורים וההורים.
תוכנית  פועלת  הספר  בבית  בנוסף, 
התלמידים  לטיפוח  “אמירים” 
המצטיינים. מטרת התכנית   לתת מענה 
התלמידים  של  המיוחדים  לצרכיהם 
יכולותיהם  למיצוי  ולהביא  המצטיינים 
וכישרונותיהם במסגרת מערכת החינוך. 
מקבלים  המצטיינים  חודש,  ראש  בכל 
וגם  להערכה  אותם  המזכה  תעודה 
התלמידים  המצוינות.  ועידוד  לתמורה 
המצטיינים, כותבים על מעשים טובים 
נרשמים בלוח כללי.  והמעשים   שעשו 

כותביהם אף זוכים לפרסים. 
התנהגות  מעודד  “מורשה”  הספר  בית 
ערכית-דתית בכותרת “דרך ארץ קדמה 
מצוות  לקיום  עידוד  ניתן  לתורה”.  
ותלמידי כיתות  ה’ – ח’ מתפללים בימי 

התארגנות  סובלנות,  במשחקי  הספר 
קבוצות  ושיתופי פעולה.

הגדולה  ההשקעה  של  יוצא  פועל 
בתכני הלימוד, בא לידי ביטוי בהישגים 
בית  תלמידי  הגיעו  אליהם  הגבוהים 
ח’,  כיתה  תלמיד  זכה  אשתקד  הספר: 
במחוז  הראשון  במקום  פרג’ון  שקד 
בחידון   אבות.  פרקי  של  הארצי  בחידון 
מחוזי אודות השפה העברית זכה  אביאל 
חדד, תלמיד כיתה ז’  באחד מהמקומות 
בית  הארצי.  לחידון  ועלה  הראשונים 
הספר זכה ששלושה מתלמידי בית הספר 
הרביעי  עד  מהשני  למקומות   הגיעו 
המועצה  של  האזורי  התנ”ך  בחידון 
להשתתף  נבחרו  תלמידים  וארבעה 
‘קידומטיקה’ מטעם  בתכנית היוקרתית 

אוניברסיטת בן- גוריון.
הלימוד  תוכניות  כי  מעריכים  “אנו 
הייחודיים  והפרויקטים  המגוונות 
מעשירים את התלמידים ומטפחים את 
החינוך לערכים ואת השאיפה לעשייה”, 

מסכמת שושנה.

בית הספר מורשה
ערכים, תורה , יחסי גומלין ודעת

בבית  ברכיה  מושב  קהילת  עם  שישי 
הכנסת של המושב. 

הגבוהות  הכיתות  תלמידי  אלו,  בימים 

בית הספר ‘מורשה’  מחנך את 387 תלמידיו במסגרת החינוך הממלכתי דתי ומהווה כיום כבית 
הספר היסודי הדתי הגדול בתחום המועצה האזורית “חוף אשקלון”. בית הספר מפעיל מגוון רחב של 

תוכניות לימוד ייחודיות ופרויקטים חברתיים המזכים את התלמידים בהישגים גבוהים.

בי”ס מורשהבי”ס חופים

חינוך

התלמידים  למועצת  לבחירות  נערכים  
מקיימת  התלמידים  מועצת  זו.  לשנה 
הרכזת  בהדרכת  מתנדבים,  פעילות 
החברתית של בית הספר גילה בוחניק. 
ההורים  וועד  המורים  סגל  עם  יחד 
התלמידים  מקיימים   הספר   בית  של 
פעם בשבוע  הפסקה פעילה במהלכה 
התלמידים מודרכים  לבלות בחצר בית 

ב



חג חנוכה שמח 



1 |   ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום   |   1.7.2011   

!
1700-50-7771
www.tivsolar.co.il

TA
S
H
TI
O
T
M
ED
IA

15100

50

50

15

13



www.tivf.co.il

24

09-8651928
2

08-6723282 04-6401330

55
04-6722285

11

08-9349624

8

08-6655954

50%



1/2
פרסום
אורך

המחלץ

ניצחון האור
על החושך

בתפילה ‘על הניסים’ בחג החנוכה אנו מזכירים את הניצחון 
המזהיר של המכבים על היוונים ומעלים על נס את גבורת 
ביד  ורבים  חלשים,  ביד  גיבורים  “מסרת  החשמונאים: 
מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים וזדים 
ביד עוסקי תורתך”. חלקו הראשון של תיאור הנס עוסק 
בעוז הרוח ובתעצומות הנפש שהאדם נזקק להם במלחמה 
ובשדה הקרב; איכות הלוחמים וכמות הלוחמים, הם אלו 
שהמכבים  הוא  הנס  ולכן  המערכה,  בשדה  המכריעים 

המעטים גברו על היוונים הרבים.

החזקים  את  מנצחים  החלשים  איכותית  מבחינה  כאשר 
הצדיקים  ניצחון  הקרב  לשדה  קשור  מה  אך  נס,  זהו  גם 
על הרשעים? הטהורים על הטומאה? ועוסקי התורה על 
הזדים? אין לכך כל קשר לכאורה לאיכות הלוחמים. אלא 
שחג החנוכה מסמל יותר מכל את ניצחון האור על החושך 
היוונים  ביקשו  אותו  התורה,  ואור  המצווה  נר  ניצחון   –
לנתק  ביקשו  היוונים  היהודי.  מהעם  ולהעביר  להשבית 
את העם היהודי באותה תוכנית התנתקות ממעייני הנצח 
שינקו במעמד הר סיני, לגרשם מחיק התורה ומהאמונה 
וממורשת  האבות  ממסורת  היהדות,  מחממת  ולעוקרם 

הדורות. 

כאשר החשמונאים הבינו זאת, הם הבינו שכעת המלחמה 
אינה על הבית הגשמי ואינה על חיי הגוף, אלא המלחמה 
באבות  נטועים  ששורשיו  כעם  לחדול  או  להיות  היא 
נס  ניגשו לקרב כאשר הם מרימים על  האומה. המכבים 
האמוני  החוסן  על  ונלחמו  התורה  ואור  המצווה  נס  את 

והערכי של העם. זהו ניצחונם הגדול.

אפשר להשמיד את הגופות אבל את רוח האמונה, לעולם 
לא ניתן לנצח.

הדלקת  היא  העיקרית  המצווה  החנוכה  שבחג  פלא  אין 
נרות המסמלים את האש שכולה רוחנית ושואפת תמיד 

כלפי מעלה.

היהודים;  והערכים  המצווה  התורה,  ניצחון  הוא  הניצחון 
בהם נאיר את ביתנו וכך יופץ האור החוצה, כלפי החברה 

וכלפי הסביבה.

חנוכה שמח!
הרב יעקב אביטן 

רב המועצה האזורית 
חוף אשקלון 

    

דבר הרב

מומחה למיזוג אוויר לרכב

המוסך סופג את כל 
ההשתתפות העצמית

בהנהלת שי אברהם
בהנהלת שי אברהם

הרכבים כולל טרקטורים ומלגזותחילוץ כולל בדיקה לכל סוגי לתושבי המועצה:מבצע מיוחד 

פחחות 
וצבע בתנור 

רכב חלופי במקוםמוסך הסדר לרוב חברות הביטוח בלבד₪75

24 שעות ביממה
מכונאות | חשמל | מיזוג 

24 שעות ביממה
מכונאות | חשמל | מיזוג 

 לתושבי המועצה זיכוי של
₪ 1,000 

עם הפעלת הביטוח 10% הנחה לתושבי המועצה
רח‘ הייצול 12 א.ת. צפוני, אשקלון 

טל‘: 08-6726391 פקס: 08-6725113 
נייד: 052-7300800 נייד: 050-3437526

רח‘ הייצול 12 א.ת. צפוני, אשקלון 
טל‘: 08-6726391 פקס: 08-6725113 
נייד: 052-7300800 נייד: 050-3437526

מבצע הנחות 
למצברים (שנפ)

חג חנוכה שמח

חג אורים שמח

חדש במוסכנו-דיאגנוסטיקה לכל סוגי הרכבים!!! 
חדש במוסכנו-דיאגנוסטיקה לכל סוגי הרכבים!!! 



בקניה מעל 50 ₪ 

ממוצרי החנות לא כולל פריט המבצע

מוגבל ל-2 מבצעים ללקוח

4 יח’ ב- 8 ₪

18-22.12.2011

חג חנוכה שמח 

באשקלון בלבד
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תחבורה

ותר מ-2700 תלמידים מ-21 יישובי 
ההסעות  ממערך  נהנים  המועצה 
מורכב למוסדות החינוך הפורמאליים 
שמערכת  ככל  פורמאליים.  והבלתי 
החינוך במועצה מתרחבת, גם מחלקת 
התחבורה מתארגנת לספק לתלמידים 
את השירות על הצד הטוב ביותר. וראו 
זה פלא - השירות הולך ומתרחב ואף 

מתייעל.

תלמידים  מסיעים  “אנחנו 
התיכוניים  הספר  לבתי 
לישיבות  וכן  והיסודיים, 
ולאולפנה גם מחוץ לתחום 
המועצה: לאשקלון, לקריית 
לבאר  הנגב,  לשער  גת, 
למזכרת  ואפילו  טוביה 
בתיה במידת הצורך”, מפרט 
מחלוף, “ההסעות מתנהלות 
גם במיניבוסים ונערכות גם 
הסעות לבודדים באמצעות 
בחופש  שכורות.  מוניות 
חגים,  ובחופשות  הגדול 
מתפנים  האוטובוסים 
לטיולי התושבים ולהסעות 

בערב למופעים ולחוגים”.

במינימום  מודרניות  מערכות 
עלויות

אחד  הוא  התחבורה  מחלקת  תקציב 
מהגדולים במועצה והגירעון שהיה עד 
ונעלם.  צומצם  שנתיים-שלוש,  לפני 
על-ידי  מבוצעות  ייחודיות  הסעות 
קבלני הסעות שכירים, שזכו במכרזים 
מיניבוסים  מערך  הפעלת  מבוקרים. 
יעיל  בשכירות  האוטובוסים  ומקצת 
רכב  צי  אחזקת  מאשר  יותר  וחסכוני 
יותר  וזול  יותר  יעיל  באופן  כך,  גדול. 

מועצה על גלגלים:
מערך לוגיסטי מורכב ויעיל

של  ההסעות  מערך  מתפקד  מבעבר, 
החדישה  הלוגיסטיקה  את  המועצה. 
הזו יזם ראש המועצה  יאיר פרג’ון, מיד 
את  בדקה  “בר-ניר”  חב’  היבחרו.  עם 
מיפוי מקומות המגורים של התלמידים 
החינוך  משרד  פי  על  המועצה  באזור 
החשבונות,  מנהלי  שלושה  עם  ויחד 

בנו את מערך ההסעות מחדש. 

לאחזקה  מכרזים  גובשו  ובדלק, 
במוסכים  הרכב,  בכלי  ולטיפולים 
ובחברות חוץ. שמנו דגש על הבטיחות 
חגורות  בכולם  והתקנו  באוטובוסים, 
ההסעות  כיום  נוסע.  לכל  בטיחות 
של  צמוד  פיקוח  על-ידי  מבוקרות 

קצין בטיחות. 

המחייבת  לוגיסטית  עבודה  “זו 
מדויק,  ביצוע  טוב,  ארגון 
מספר  ואמינות”,  מקצוענות 
על  גם  שאחראי  מחלוף  
קווי  של  העבודה  סידור 
מצביע  הוא  האוטובוסים. 
על צג המחשב הפתוח מולו 
נתון  רגע  “בכל  ומוסיף: 
ולדעת  לראות  יכול  אני 
מכלי  אחד  כל  נמצא  היכן 
או  בהסעות  שלנו,  הרכב 
תחילת  עם  בהפסקה”. 
הנסיעה, מפעיל כל נהג את 
של  השחורה”  “הקופסה 
האוטובוס: הוא  מתקין את 
שעליו  הפלסטי,  הדיסק 
שעת  את  פרטיו,  את  רשם 
מד  ואת  המדויקת  הנסיעה 
הקמ”ש. הדיסק החכם מספק מידע על 
הנסיעה אותה מבצע הנהג: משך הזמן, 
המרחק והמהירות. במקביל, מגיש הנהג 
מדי יום דו”ח נסיעה המשמש לקביעת 
שכרו לרבות השעות הנוספות שביצע. 

הכשרה  קורסי  עוברים  “הנהגים 
במטרה  שונים  בנושאים  והשתלמויות 
את  ולתושבים  לתלמידים  להעניק 
מחלוף  אומר  ביותר.”  הטוב  השירות 
מפעילה  התחבורה  “מחלקת  ומסכם 

מערך הסעות בטוח, אמין ומקצועי.”

י

הידעת

צי של  “אם בעבר, המועצה החזיקה 
עבדו  ובהם  צהובים’  ‘אוטובוסים   17
הרכב  וצי  התייעלנו  כיום  נהגים,   16
משוכללים  אוטובוסים   8 רק  מונה 
בית  כאשר  גם  בלבד.  נהגים   8 עם 
ספר חדש מצטרף למערך ההסעות, 
הן ממשיכות להתנהל ללא תקלות”, 
אומר מחלוף ומפרט: “השגנו מערכת 
ואף  עלויות  במינימום  מודרנית, 
נקבעו  התקציב.  את  להקטין  הצלחנו 
שעות עבודה לנהגים, הוסדרו השעות 
בנסיעות  לחסוך  הצלחנו  נוספות, 

שמונה אוטובוסים, שבעה נהגים ונהג מחליף, מבצעים מעל 40 הסעות לתלמידים במרחב 
מועצת חוף אשקלון מדי יום. כ-60 הסעות נוספות מתבצעות עם מיניבוסים שהושכרו 

ועל פי הצורך, יוצאות הסעות נוספות עבור התלמידים. זו המערכת היומית אותה מנהלת 
מחלקת התחבורה במועצה בראשותו של מנהל המחלקה ניסים מחלוף

שירו של חיים חפר, “שושנה, שושנה” , נכתב על שם אניית המעפילים ‘סוזנה’ 
שהגיעה לחוף ניצנים בשנת 1947 ועל סיפונה כ-850 מעפילים ?



רבקה מסוארי ממושב משען היא נהגת אוטובוס של המועצה 
האזורית חוף אשקלון כבר 28 שנים. מחלקת התחבורה של 

המועצה גדלה וצמחה יחד אתה. 

מדי יום חול בשבוע, החל משעה שש בבוקר, שמונה נהגים 
לאסוף  כדי  המועצה,  של  הצהובים  לאוטובוסים  עולים 
הנהגים  כל  בין  חוף אשקלון.  מיישובי  בתי-הספר  ילדי  את 
נמצאת גם רבקה. מהרגע שבו התיישבה על כסא הנהגת, כל 
עולמה הוא הנהיגה והאחריות לעשרות ולמאות התלמידים 

היושבים ברכבה. 

בתחילת דרכה ריכזה את מועדון הקשישים הראשון באזור  - 
פרויקט שעדיין פועל במושב. רבקה התקדמה ועברה לעבוד 

ביישוב.  ירקות  לשיווק  במזכירות 

עבודתה,  במהלך 
לציון,  “אמרתי  אוטובוסים.  לנהגי  קורס  על  מודעה  מצאה 
האיש שלי, שאני רוצה להיות נהגת אוטובוס. הוא מצדו ענה 
לי שכדי לנהוג באוטובוס דרוש ותק בנהיגה על רכב פרטי, 

ואני נהגת רק שנתיים וחצי.” 

ראו  בה,  הביטו  לקורס.  להירשם  החליטה  רבקה  זאת,  למרות 
קורס  לעבור  נדרשה  היא  “ננסה”.  אמרו  יחידה,  אישה  שהיא 
מכונאות, אך רק בפעם השלישית עברה; לעומת זאת, בנהיגה על 
האוטובוס, עברה כבר בטסט הראשון. “התיישבתי על כיסא הנהג 

ונהגתי מאשדוד לירושלים. עליתי את כל העליות לירושלים.” 

מאז שנת 1983 היא אוחזת בהגה; מסיעה תלמידים אל בית 
הספר ובחזרה, ועורכת גם הסעות מיוחדות והסעות טיולים 

באוטובוס או במיניבוס.

שלוש  לפני  מסוארי.  אומרת  שלי”,  העבודה  על  חולה  “אני 
מכשיר  את  וגדשה  חדש  אוטובוס  על  לנהוג  החלה  שנים 
ה- D.V.D שבו בשירי ילדים האהובים על התלמידים שהיא 

מסיעה.

מסכמת  הכל”,  אומר  וזה  בשירה,  משתלבים  “התלמידים 
מסוארי בסיפוק.

רבקה מסוארי, 
“האמא” של ההסעות

רח‘ הגלגל 7 אזור התעשייה הצפוני אשקלון

טל‘: 08-6757222 | 08-6724888
פקס: 08-6724060

מאיר: 057-7723566  |  ברק: 057-7723565

מוסך האומן
פחחות

צבע בתנור
מוסך הסדר לכל 

חברות הביטוח

בהנהלת 
מאיר וברק

מידירכב חלופי 

חג אורים 

שמח
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ואיכות  התברואה  חלקת 
חוף  אזורית  במועצה  הסביבה 
שירותים  מגוון  מספקת  אשקלון 
לרווחת התושבים. המחלקה מטפלת 
וגזם;  אשפה  פינוי  רבים:  בתחומים 

כבישים;  טיאוט 
מכרסמים,  הדברת 
ויתושים;  זבובים 
בכלבים  טיפול 
ומתן  משוטטים 
וטרינריה;  שירותי 
פינוי פגרים; תחזוקה; 
מיחזור;  מכלי  פינוי 
טיפול במערכת הביוב 
סתימות;  ושחרור 
לטופס  אישורים  מתן 
שתייה  מי  דיגום   ;4

דרישות  לפי  מזון  עסקי  על  ופיקוח 
תפקידיו  אלו  כל  הבריאות.  משרד 
מדר  ישראל  המחלקה  מנהל  של  

והמזכירה הנאמנה מרלין סבן.
הקמת  על  במועצה  שוקדים  כיום 
איגוד ערים שיכלול מועצות אזוריות 

שכנות לטיפול בנושאים משותפים. 
למספר  במרוכז  הניתן  “שירות 
יותר  ויעיל  יותר  טוב  מועצות 
משירות לרשות אחת”, מסביר מנהל 

המחלקה, מדר.

מ

מכון שאיבה חדש במקום בריכות השיקוע שהיו נחלת היישוב

הללו,  הקולחים  שפכים.  לטיהור 
בנוסף לקולחים מאשקלון, מניצנים 
ומניצן, חוזרים למתקן טיהור שפכים 

ר  ג א מ ל להשקייה ו מיש”א, 
בפרדסים  חקלאית 
המועצה.  שבשטחי 
הבשורות  אחת  זו 
החשובות בקדנציה 
לכמה  הנוכחית 
במועצה  יישובים 
בתחום התברואה.

בתוכנית  עוד 
ת  ק ל ח מ
להציב  התברואה, 
לפינוי  מרכז 
כך  יישוב.  בכל  חקלאית  פסולת 
ענפי  כל  של  יעיל  פינוי  יתאפשר 
וקרטון.  נייר  ועד  מגזם  המיחזור, 
של  לרמה  להגיע  הוא  “החזון 
מועצה ירוקה גם בענפי התברואה, 
התושבים.  חיי  את  להיטיב  כדי 
בנו”,  תלוי  המיחזור  רבה  במידה 

אומר מדר.

על תברואה ואיכות הסביבה....

שישיחמישירביעישלישישניראשון

ניצניםניצן 1בית שקמהחלץמשעןניר ישראל

כרמיהניצן )קרווילות(גיאהכוכב מיכאלברכיההודיה

יד מרדכיניצן הרחבהתלמי יפהגברעםמבקיעיםסילבר )פעם בשבועיים(

בת הדרנתיב העשרה

מועדי פינוי גזם:

מועדי פינוי אשפה:

שישיחמישירביעישלישישניראשון

זיקיםחלץבית שקמהזיקיםחלץבית שקמה

נתיב העשרהניר ישראלניצן )קרווילות(נתיב העשרהניר ישראלניצן )קרווילות(

יד מרדכי כולל בסיס כוכב מיכאלמשען 
מג”ב והמפגש 

יד מרדכי כולל בסיס כוכב מיכאלמשען 
מג”ב והמפגש

גברעםניצניםברכיהגברעםניצניםברכיה

מבקיעיםניצן )הרחבה(הודיהמבקיעיםניצן )הרחבה(הודיה

כרמיהניצן )הוותיקה(תלמי יפהכרמיהניצן 1תלמי יפה

ניצן )קרווילות(כפר סילברגיאהכפר סילברגיאה

 בת הדר  בת הדר 

תברואה

חדש  שאיבה  מכון  נחנך  לאחרונה 
בריכות  במקום  מבקיעים,  במושב 
השיקוע שהיו נחלת היישוב במשך 
מכוני   26 במועצה  השנים.  כל 
שאיבה של מערכת הביוב. בצפונה 
ובדרומה 2 מרכזי ביוב עם מתקנים 

הישוב הראשון שעלה על הקרקע בתחום המועצה הוא קיבוץ גברעם. הידעת

בחודש אוגוסט הקרוב יחגוג הקיבוץ 70 שנה להיווסדו. ?



מנהל מחלקת התברואה מעלה הצורך בשיתוף 

הפעולה של התושבים 

בשמירה ובהגנה על הסביבה במספר תחומים:

פינוי אשפה: אנו מבקשים מהתושבים לא להכניס 
ובקבוקים לתוך מכלי האשפה מכיוון שהם  קרטונים 
תופסים נפח גדול. ישנם מכלי מיחזור המיועדים לכך.

גזם: יש להוציא גזם יום לפני המועד שנקבע לאותו 
גושית  פסולת  מוציאים  אם  טבלה(.  )מצורפת  יישוב 
את  שכן  הגזם,  עם  לערבב  אין  מקררים(  )ספות, 
הפסולת הגושית מפנה המנוף בנפרד. כמו כן, בקשתנו 
לפני  המחלקה  עם  לתאם  ומהתושבים  מהקבלנים 

ביצוע גיזום ביישובים.

מחלקת התברואה לשירותכם תמיד  08-6775518

פתרונות בריאות 

בדרך הטבעית

אלרגיה,  עצירות,  אנרגיה,  חוסר  כגון  מבעיות  סובל/ת 

בעיות  המעבר,  גיל  תופעות  כאבים,  סכרת,  השמנה, 

מחזור ועוד...

מדוייק  איבחון  כוללת  שלי  והריפוי  הטיפול  תוכנית 

(קריאה  ואירדיאולוגיה  תשאול  באמצעות  הבעיה  של 

בקשתית העין). התכנית נבנית באופן אישי ומותאמת 

מתן  חייו.  ואורח  האישיים  צרכיו  על-פי  מטופל  לכל 

ותמיכה  בלבד  טבעיים  אמצעים  על  מבוסס  הטיפול 

לאורך כל התהליך:

בריאות שלמה

רפלקסולוגיה

הכוונה תזונתית ותוספי מזון

דמיון מודרך

ארומתרפיה

התקשר/י אלי לקבלת מידע והכוונה לחיים בריאים יותר

קרן פלג - נטורופתית מוסמכת

knatur.co.il :טל‘: 052-6887955  |  אתר האינטרנט

ביוב: במועצה יש מערכת ביוב גרוויטציונית הפועלת 
לחים  מגבונים  מזריקת  להימנע  יש  היישובים.  בכל 
לתוך האסלות, שכן הם סותמים את המערכת והורסים 
את המשאבות. השלכת המגבונים לפח תמנע סתימות 

חוזרות ונשנות ותחסוך כסף רב עבור התיקונים.

מיחזור: כמועצה ירוקה אנו ממחזרים כיום בקבוקים, 
נייר, קרטונים, סוללות, מכלי מתכת ועוד. אנו פועלים 
כאמור להגדיל את כמות מכלי המיחזור ביישובים, כדי 
היא  מטרתינו  התושבים.  לכל  וזמינים  נגישים  שיהיו 

שפסולת ממוחזרת לא תגיע לפח האשפה הביתי.

ידי  על  מופעל  כיום  משוטטים:  כלבים  לכידת 
סיורי  המבצע  פרטי  קבלן   – כלבים  לוכד  המועצה 
יום בשבוע ולוכד את  לכידה ביישובים בתדירות של 
קשורים.  שאינם  הכלבים  ואת  המשוטטים  הכלבים 
אנו פועלים ליצירת שיתוף פעולה עם מועצות שכנות 
כדי לארגן צוות לכידה אזורי שייתן מענה יומיומי, גם 

בשעות לא שגרתיות.

הדברה: ההדברה מתבצעת בתחומים רבים ובמועדים 
שונים: הדברת מכרסמים - בכל ימות השנה; הדברת 
זבובים - בחודשים אפריל עד אמצע נובמבר, בעיקר 
דגירת  )שם  ובלולים  ברפתות  חקלאיים,  במשקים 
הרימות מתפרצת( וכן מבצעים ריסוסים בפחי אשפה. 
מים  יש  בהם  במקומות  מתבצעת  יתושים  הדברת 
לנו  להודיע  התושבים,  מכם,  מבקשים  אנו  עומדים. 
מרץ-אפריל,  האביב,  בחודשי  הגשמים  עונת  אחרי 
דגירות  ונמנע  שנרסס  כדי  עומדים  מים  מקורות  על 

יתושים.



חושבים תיירות בחוף אשקלון
שנה האחרונה מקדמים במשרדי 
לפיתוח  אב  תוכנית  המועצה 
המועצה  אשקלון.  בחוף  התיירות 
על  משתרעת  אשקלון  חוף  האזורית 
פני שטח של  יותר מ-160 אלף דונם, 
מתוכם 22,000 דונם מיועדים לשמורת 
שני  המועצה,  בשטח  עוד  טבע. 
היסטוריים  אתרים  נפלאים,  ים  חופי 
ופוטנציאל בלתי נדלה להקמת אתרי 

תיירות ביישובים וברחבי המועצה. 

את  רקם  פרג’ון,  יאיר  המועצה  ראש 
במועצה  התיירות  לקידום  התוכנית 
והטיל על האדריכל צביקה פסטרנק, 
פרויקטים  בקידום  ניסיון  בעל 
רפרנט  ועל  הארץ,  ברחבי  תיירותיים 
דרורי,  מעיין  המועצה  של  התיירות 
ביישובי  התיירותי  המצאי  את  לאתר 
אתרי  לפתח  כדי  ובאתריה,  המועצה 

תיירות ואטרקציות ברחבי המועצה.

בעלי  ולעודד  לאתר  יודע  “צביקה 
עסקים קטנים עם פוטנציאל תיירותי”, 
אומר דרורי. “כך עשה גם בפרויקטים 
כפרי  כמו  בארץ  נוספים  תיירותיים 
בים  גדול  פרויקט  בצפון,  הדרוזים 

המלח ועוד.”

דרורי, בן קיבוץ זיקים, עוסק כבר שנים 
בשנים  בתיירות.  הקשורים  בנושאים 
תיירותית  ביזמות  עסק  האחרונות 
בקיבוץ זיקים, בהפעלת אתרי תיירות, 
ובאירוח.  בהדרכות  סיורים,  בעריכת 
נפרד  בלתי  חלק  היא  “התיירות 

מעשייתי”, אומר דרורי. 

פוטנציאל תיירותי גבוה
ואנוכי  פסטרנק  צביקה  “האדריכל 
מספר  האזור”,  את  וממפים  מסיירים 

מעיין דרורי. “אנו מסיירים בכל יישוב 
כדי לאתר בו את הפוטנציאל להקמת 
אתרי תיירות. עד ינואר 2012 בכוונתנו 
להשלים את תוכנית האב לצורך קבלת 
של  פנייה  נעשית  ובמקביל  אישור 
שונים  ולמוסדות  למשרדים  המועצה 
לקבלת עזרה ומענקים. עד כה נסרקו 
היישובים: נתיב העשרה, כוכב מיכאל, 
משען, זיקים, ניצן, ניצנים, ברכיה וכפר 
סילבר. בקרוב ייסרקו יישובים נוספים 

בתחום המועצה.” 

ראש המועצה קבע מדיניות בה איתור 
קווים  תיירותיים הם  מיזמים  ועידוד 
ברורים. כדי להתחיל בפיתוח פרויקטים 
התוכנית,  במשרדי  למימוש  ועוגנים 
עם משרדי  בקשר  עומדים  המועצה 
השגת  לצורך  השונים  הממשלה 
תקציבים, כדי להפוך את תוכנית האב 

לענף תיירות חי ונושם.

עשיר  תיירותי  פוטנציאל  לנו  “יש 
אנו   “ דרורי.  אומר  באזור”,  ומגוון 
ערך  בעל  דבר  כל  לבחון  מעוניינים 
היסטורי,  ערך  בעלי  מבנים  תיירותי:  
שונים  אוספים  ארטיקטוניים,  מבנים 
מרפאים,  ביישוב, אמנים,  הקשורים 
מארחים,  סיפורים,  מספרי  מגדלים, 
את  נבדוק  אנו  ומלינים.  מסעידים 

הפוטנציאל הקיים בכולם.” 

חברה  הזה,  בשלב  כבר  בינתיים, 
התיירות  עמותת  להנהלת  המועצה 
‘שדות שקמה בשור’, עמותה המייצגת 
מועצות  חמש  של  תיירות  עמותות 
אשקלון,  לחוף  דרומית  אזוריות 
הדרומית מצטיינת  התיירות  “עמותת 
בהפעלת פרויקטים גדולים. הפעילות 
השנה.  כל  במהלך  מתקיימת  הענפה 

‘דרום  לפסטיבל  נצטרף  השנה, 
מופעים  איכרים,  שוק  ונקיים  אדום’  
יישוב  לכל  גברעם.  בחורשת  וסיורים 
מהמועצה יוקצה דוכן מרכזי, בו יוכלו 
למכור את מרכולתם.  ויזמים   אמנים 
ביישובים  בנוסף, מתוכננים  אירועים 

כוכב מיכאל ונתיב העשרה.”

שיתופי  לפתח  ממשיכה  המועצה 
‘יואב  התיירות  עמותת  עם  פעולה 
פרויקטים  נוצרו  עימה  יהודה’, 
ועורכת  בעבר  משותפים  תיירותיים 
מפגשי תיירנים ויזמים על מנת לקדם 

את הנושא ביתר שאת.

המועצות  וארבע  אשקלון  העיר 
אשקלון  לחוף  האזוריות המחוברות 
יוצרות  ממזרח,  יבשתית  בקשת 
ומסלולי  ארץ  תיירותי  חבל  יחדיו 
גם  נהנית  אשקלון  טיולים.  חוף 
היסטוריה,  נתיבי  מורשת,  מאתרי 

חופי ים ושמורת טבע ייחודית.

כולם מוזמנים להשפיע 
ולקדם את תחום התיירות 

במועצה

לפרטים ומידע

ב

פוטנציאל בלתי נדלה להקמת אתרי תיירות ת
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מומחה למיזוג אוויר לרכב

המוסך סופג את כל 
ההשתתפות העצמית

בהנהלת שי אברהם
בהנהלת שי אברהם

הרכבים כולל טרקטורים ומלגזותחילוץ כולל בדיקה לכל סוגי לתושבי המועצה:מבצע מיוחד 

פחחות 
וצבע בתנור 

רכב חלופי במקוםמוסך הסדר לרוב חברות הביטוח בלבד₪75

24 שעות ביממה
מכונאות | חשמל | מיזוג 

24 שעות ביממה
מכונאות | חשמל | מיזוג 

 לתושבי המועצה זיכוי של
₪ 1,000 

עם הפעלת הביטוח 10% הנחה לתושבי המועצה
רח‘ הייצול 12 א.ת. צפוני, אשקלון 

טל‘: 08-6726391 פקס: 08-6725113 
נייד: 052-7300800 נייד: 050-3437526

רח‘ הייצול 12 א.ת. צפוני, אשקלון 
טל‘: 08-6726391 פקס: 08-6725113 
נייד: 052-7300800 נייד: 050-3437526

מבצע הנחות 
למצברים (שנפ)

חג חנוכה שמח

חג אורים שמח

חדש במוסכנו-דיאגנוסטיקה לכל סוגי הרכבים!!! 
חדש במוסכנו-דיאגנוסטיקה לכל סוגי הרכבים!!! 
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מרכז קהילתי

המרכז הקהילתי חוף אשקלון
שינוי לטובה! 

המרכז הקהילתי בחוף אשקלון שוקק חיים. מדי יום מגיעים תושבים בגילים שונים 
להשתתף במגוון החוגים ובשפע אירועי התרבות, הנוער והספורט המתקיימים בכל ימות 

השנה. בשנים האחרונות המרכז עבר תהפוכות ושינויים שהפיחו רוח חדשה במקום

ראיון עם יוסי דהרי, מנהל המרכז הקהילתי

המועצה ב של  הקהילתי  מרכז 
מחול,  בלט,  חוגי  מתקיימים 
מחשבים,  דרמה,  אמנות,  פלמנקו, 
כל  “כמעט  ועוד.  הרקדות  יצירה, 
 – חדש  חוג  לפתיחת  ויוזמה  בקשה 
משתתפים”,  די  יש  אם  מתגשמת, 
של  הקהילתי  המרכז  מנהל  מגלה 

המועצה יוסי דהרי. 

במינהל  ראשון  תואר  בעל  דהרי, 
בחינוך  שני  תואר  ובלימודי  עסקים 
באתר  וגר  נשוי+3  אילן,  בר  באונ’ 
הקרווילות בניצן, “בתהליכי בנייה של 
בית הקבע ביישוב החדש באר גנים”, 
חשוב לו לציין. דהרי ניהל בעבר את 
קהילת  בקרב  בניצן,  הנוער  מחלקת 
המפונים מגוש קטיף. בהמשך הוכשר 
לניהול מתנ”ס וכיום מופקד על המרכז 
בחמישה  עוסקים  “אנו  הקהילתי. 
נוער,  תרבות,  מרכזיים:  תחומים 
ספורט, חוגים ומעונות יום לתינוקות. 
משתתפים  המועצה  מתושבי  מאות 

בקביעות בפעילויות הרבות.”

תהפוכות  עבר  הקהילתי  המרכז 
בעבר,  האחרונות.  בשנים  ממש  של 
לחברה  השתייך  הקהילתי  המרכז 
כספיים  גירעונות  וצבר  למתנ”סים 
גדולים שסיכנו את המשך קיומו. ראש 
המועצה, יאיר פרג’ון, הבין את הצורך 
להתנתק מהחברה למתנ”סים והקים 
עמותה המנהלת את המרכז. בהנהלת 
חברים:  עשר  שלושה  העמותה 
ושבעה  המועצה  נציגי  מהם  שישה 
של  הגירעון הגדול  היישובים.  נציגי 

ידי  על  חוסל  השקלים  מיליוני 
והתייעלות  צמצום  מדיניות  הפעלת 
אותה  ומימשו  המועצה  ראש  שקבע 
המרכז  שכיהן כמנהל  סגל,  מעוזיה 
החדש ויוסי דהרי, מ”מ מנהל המרכז 
הייתה שיקום פעילות  בזמנו.המטרה 
המרכז הקהילתי, תוך כדי התייעלות 
כדי  וההכנסות  ההוצאות  של  וייצוב 

להמשיך את הפעילות במקום.

מרכז קהילתי יעיל ופעיל יותר
מספר  קלה”,  הייתה  לא  “המלאכה 
מחדש  הארגון  “אולם  דהרי, 
לטובה  שינו  בעבודה  וההתייעלות 
בבעלות  המרכז  של  התנהלותו  את 
מהתחומים  אחד  כל  על  העמותה.” 
מנהל  הופקדו  המרכז,  עוסק  בהם 
אחראית  מיכאלי  כרמלה  מנהלת:  או 
גורן  מצויינים  אבי  תרבות,  לתחום 
לתחום הנוער, איציק צבי מנהל תחום 
תחום  מנהלת  סדון  רונית  הספורט, 
המרכז,  מזכירת  כהן,  ואתי  המעונות 

מונתה גם כמנהלת תחום החוגים.



כ”ד בכסלו תשע”ב || 20.12.2011
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מצביע  דהרי 
על התייעלות 
 : ת י ל כ ל כ
לאחר  “כיום, 
ן  ו ג ר א ה

כדי  ותוך  מחדש 
על  יתרה  הקפדה 
רק  לא  ההוצאות, 
הגירעון  שחוסל 
גם  נוצר  אלא  הכספי, 
והושג  מאוזן  תקציב 

עובדים   150 תקציבי.  עודף  אפילו 
עבדו בעבר במתנ”ס ולאחר צמצומים 
עתה  מועסקים  האחרונות,  בשנתיים 
היום,  במעונות   50 מהם   ,120 רק 

בעיקר מטפלות, כנדרש בתקנים.”

נתיב  ביישובים  מעונות,  חמישה 
העשרה, ברכיה, ניצן הוותיקה ושניים 
מופעלים  ניצן,  הקארווילות  באתר 
באופן ישיר על ידי  המרכז הקהילתי 
ומפוקחים ע”י משרד התמ”ת. כ-260 
עד  חודשים  שלושה  בגיל  תינוקות 

שלוש שנים. 

נרחבת  הפעילות  הספורט  בתחומי 
ועשירה: משחקי כדור, טורנירים של 
אזוריות  בליגות  וכדורסל  כדורגל 
ובית  שחמט  טניס,  שיעורי  וארציות, 
המדריך  הלחימה.  לאומנויות  הספר 
אברג’ל,  אריאל  הלחימה,  לאומנויות 
ישראל  אלוף  הוא  גיאה,  ממושב 
ולאחרונה אף ניצח באליפות אירופה 
בהולנד והגיע למקום הרביעי המכובד. 
ספורט  פעילויות  נערכות  בנוסף, 
עם  במשותף  וקהילתיות  חברתיות 
מחלקות נוספות במועצה כגון האגף 

לשירותים חברתיים ומרכז חוסן.

המועצה  ברחבי  התרבות  אירועי 
ופונים  גבוהה  בתדירות  מתקיימים 
לקהל הרחב. “התושבים פעילים מאוד 
גם תושבי  באירועים אך לא רק הם, 

מועצות שכנות משתתפים בפעילויות 
מקבלים  ואנו  הקהילתי  המרכז 
שלנו”,  האירועים  על  רבים  שבחים 
מספר דהרי. במרכז יש אולם המכיל 
כ-300 מקומות ישיבה ומתקיימים בו 
בני  גם  הראשונה.  מהשורה  מופעים 
60+ זוכים אצלנו ליחס מיוחד ונהנים 
לאזורי  מחוץ  ומטיולים  מהצגות 
המועצה.  לילדים  מביאים סדרות של 
ארבע הצגות במחיר מיוחד של 100 
מתאמנות  שלנו  “במרכז  לסדרה.   ₪
גם להקות ריקוד וזמר: חבורת הזמר 
‘צלילי החוף’ בניצוח של צביקה שרף, 
להקת מחול ייצוגית של המועצה ואף 
ולמבוגרים.  לילדים  פלמנקו  להקת 
הלהקות מופיעות בפני הציבור הרחב 

באירועים ובחגים”.

משתתפים  הקהילתי  המרכז  בחוגי 
דמי  את  המשלמים  חניכים  כ-700 
מטעם  חלקי  בסבסוד  ההשתתפות 
“המועצה האזורית הקימה  המועצה. 
הסוכנות  בשיתוף  מלגות  קרן 

המרכז הקהילתי
שוקק חיים

היהודית. הורים המתקשים לממן 
לקבל  יכולים  החוגים  דמי  את 
מלגות בין 500 ל-1000 ₪ בשנה, 
בהתאם למצב הסוציו  אקונומי”, 

מפרט דהרי.

של  החינוכי  מהחזון  כחלק 
המועצה  ראש 
הוגברה פעילות 
הבלתי  החינוך 
של  פורמאלי 
המרכז הקהילתי 
ארבעה  בתוך 
ספר  בתי 
אשקלון.  בחוף 
מאפשרת  הפעילות 
ביישובים  לתלמידים 
להגיע  יותר,  הרחוקים 
הקהילתי  המרכז  לחוגי 
‘חופים’  הספר  בבתי 
מרדכי,  יד  בקיבוץ 
ברכיה,  במושב  ‘מורשה’ 
‘ניצני קטיף’ בניצן ו’ניצן’ 
“אני  ניצנים.  בקיבוץ 
ארוך,  בחינוך  מאמין 
אומר  ערב”,  עד  מבוקר 
בין  רצף  ליצור  יש   “ ומסביר:  דהרי 
הבלתי  לחינוך  הפורמלי  החינוך 
התפתחות  את  המשלים  פורמלי, 

התלמידים.”

גדולה  תרומה  הקהילתי  “למרכז 
לעושר התרבותי ויצירת תחומי עניין 
לתושבי המועצה. טבעי שהמשתתפים 
חשים,  והפעילים  המרכז  בפעילויות 
שהמרכז הקהילתי מגבש את כולנו”, 

מסכם דהרי בסיפוק. 

פעילות ספורט נרחבת ועשירה

שליט הידעת לגלעד  חוף אשקלון העניקה ‘אזרחות כבוד’  האזורית  המועצה 
בשנת 2009, על עמידתו בגבורה בשביו. כמו כל תושב המועצה, זכאי 

גלעד להיכנס לחופי הרחצה של המועצה ללא תשלום... ?
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חוגגים חנוכה
	13/12/2011, יום ג’, בשעה 17:00, 
 80 ב  לעולם  “מסביב  ענק:  מחזמר 
המרכז  באולם  נערך  המופע  שירים”. 

הקהילתי, עם קבלת חג.

השיא  ערב  נולד!  כוכב  תחרות  	

של  ראשון  בנר  יתקיים  התחרות  של 
חנוכה, יום ג’ כ”ה בכסלו, 20/12/2011, 
בשעה 17:30 באולם המרכז הקהילתי. 
כיתות  בגילאי  וזמרות  זמרים  עשרה 
לב  על  יתחרו  המועצה  מיישובי  א’-ו’ 
השופטים, ביניהם אלירן תבורי שיעלה 
גם הוא על הבמה. האירוע בליווי הצוות 

המקצועי עציון וסאשה.

בכסלו,  ה’  ד’,  יום   ,21/12/2011 	

“יום גבורות נשים”  נר שני של חנוכה, 
השעות  בין  שקמים:  שדה  ספר  בבית 
באזור  סיורים  ייערכו   ,15:00-16:00
בין  הלוחמת”;  האישה  “יד  אנדרטת 
מפגש  ייערך   16:00-18:00 השעות 
בהשתתפות  גיבורות’  ‘נשים  בנושא 
נשים  לענייני  הרמטכ”ל  יועצת  סגנית 
ומרצה מאוניברסיטת בר-אילן שתספר 
העפלה.  בזמן  ונשים  סירני  עדה  על 
ציפי  ח”כ  אופיר.  רונית  אורחת:  זמרת 
בנוכחותה.האירוע  אותנו  תכבד  לבני 
שדה  ספר  בית  מנהלת  ביוזמת  נערך 

שקמים אלימור פריד.

כ”ח  שבת,  מוצאי   ,24/12/2011 	

בשעה  חנוכה,  של  חמישי  נר  בכסלו, 
שבלב”  “הניגון  המופע  ייערך   ,20:30
במושב כוכב מיכאל. פרדי ברק מארח 
את מירל רזניק, וירטואוז הכינור במופע 
אקוסטי מיוחד של שיר וניגון, בו נחשף 
בשילוב  היהודי,  הניגון  אל  הקהל 
במופע  גוני.  הרב  ישראלי  הארץ  הזמר 
ממוסיקה  נבחרים  קטעים  משולבים 

קלסית צוענית, גא’ז קאנטרי ועוד...

ג’  חמישי,  יום   ,29/12/2011 	

בטבת, הצגה של תיאטרון אורנה פורת 
המרכז  באולם  החדשים”  המלך  “בגדי 
הקהילתי. ההצגה תעלה במסגרת תכנית 
ביוזמת  הפריפריה  ילדי  עבור  תרבות 

שרת התרבות ח”כ לימור ליבנת. 

מרכז קהילתי

יש תרבות!
מנהלת תחום תרבות: כרמלה מיכאלי 

	31/12/2011, מוצאי שבת, ה’ בטבת, 
שנת  לסיום  ערב  ייערך   ,22:00 בשעה 
בקיבוץ   ,2011 של  העשירה  התרבות 
 WATERLOO ווטרלו  להקת  זיקים. 
השירים  עם  קסום  בערב  תופיע 
הנפלאים של להקת ABBA, בעיבודים 

מיוחדים ובביצועים מרגשים.

שבת  מוצאי  טבת,  יט’   ,14/1/12 	

מחווה  ערב  יתקיים  מרדכי  יד  בקיבוץ 
לשירי “סן ראמו” בהשתתפות הזמרים: 
בליווי  דיקורי  ורוברטו  מזר  דורון 
הלהיטים  יוצגו  במופע  נגנים.  להקת 
של  והרומנטיים  האהובים  האיטלקיים 
בלוטות  את  ויפעילו  רמו  סן  כוכבי 

הנוסטלגיה של כולנו...  

שמקיימת  האזוריים  הזמר  ערבי 
אזור  בכל  נכבד  מקום  תפסו  המועצה 
גם  נוהרים  המועצה  לאירועי  הדרום! 
תושבי אשקלון וגם תושבים מהמועצות 

השכנות, באר-טוביה ושער הנגב:

	סי היימן הופיעה בניר ישראל בשירי 
‘ארץ ישראל היפה’, נורית הירש וחבורת 
הזמר של המועצה ‘צלילי החוף’ בניצוח 
המרכז  באולם  הופיעו  שרף  צביקה 
הקהילתי. נורית סיפרה בהומור המיוחד 
רק לה את הסיפורים שמאחורי השירים. 
לחלקם היה שותף, לא אחר מאשר ראש 
המועצה שלנו יאיר פרג’ון... . מאיר בנאי 
אקוסטי  למופע  אשקלון  לחוף  הגיע 
אליו נהרו תושבים מכל הגילים , במושב 
‘הכל  וזמר  סיפור  מופע  התקיים  גיאה 
פתוח’ משירי נעמי שמר. המופע התחיל 
שמר  נעמי  של  מזיכרונותיה  בשירים 
נופי  על  בשירים  והמשיך  אבא,  מבית 
הארץ, על ילדותה ועל האנשים הטובים 
גולדברג,  ורדה  הזמרת  הזו.  הארץ  של 
בליווי  הערב  בקולה  וריתקה  סחפה 
תודה  ברכת  כץ.  עופר  של  הקלידים 

שלוחה לכל היישובים המארחים!

	קבוצת נשים יוצרות מיישובי המועצה 
אקולוגי  אמנות  בכפר  מסיור  נהנתה 
בעמק האלה. מפגש אינטימי עם יוצרים 
החיים את אמנותם עורר השראה ולימד 

על פשטות וחיבור בין אומנות לסביבה. 
הקבוצה עברה חוויה מגבשת של תנועה 
המודעות  להגברת  התורמת  ואקולוגיה, 
לעמיתיו  לסביבתו,  לעצמו,  אדם  של 

ולארגון.

‘תרבות  לארגון  שלוחה  תודתנו 
מיכה  מר  הארגון,  ליו’ר  לישראל’: 
ולאנשי  גלאון,  רינת  למנהלת  ינון, 
וגדושה  מיוחדת  שנה  על  הצוות, 
שאותם  במועצה,  תרבות  באירועי 
מקצועי  ייעוץ  בליווי  מקיימים  אנו 

ובסיוע כספי מטעמם. 

ערבי הזמר תפסו מקום נכבד בכל 
אזור הדרום
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חוויות
התקיים  המועצתי  המעלות  חג  	

ניצנים  חולות  בשמורת  השנה 
והשתתפו בו כ-300 בני נוער מכיתות 
ד’-יב. האירוע נערך בשלושה מוקדים 
בהדרכת  בחולות  סיור  מרכזיים: 
והדרכה  קולי  אור  מייצג  המדצי”ם, 
בבית ספר שדה שקמים, פארק חבלים 
בחורשת האקליפטוסים. האירוע ננעל 

בטקס אש מרשים. 

חוגגים חנוכה
  בני המושבים:

  25-28/12 טיול חנוכה ארצי

בהרי  ט’-יא’  כיתות  לתלמידי  טיול 
למשך  ומאתגר  ארוך  טיול  אילת. 
ארבעה ימים המהווה פעילות שיא של 

תנועת בני המושבים. 

 25-28/12 כנס ירוחם ערבה )ניצנה(

התק”מ.  בשיתוף  יב’  לשכבת  טיול 
ארבעה ימים של טיול רכוב על אופניים 
שבמהלכם יחשפו המשתתפים לשנות 

שירות ולשירות הצבאי.

 ערב יב’  חברי הקומונה במושב גיאה 
בני  יב’.  שכבת  תלמידי  את  יארחו 
הנוער ישוחחו עם חברי גרעין עודד על 
שנות שירות, צבא והציפיות מ-’תהליך 

יב’ שנתי’. 

 מחלקת הנוער
 21/12 טיול חנוכה מועצתי 

ייערך  חוף’  אל  מחוף  האור-  ’שביל 
ביום ד’, 21/12 .הטיול, מיועד לתלמידי 
המועצה.  יישובי  מכל  ד’-ח’  כיתות 
פי  על  מחולקים  הטיול  מסלולי 
אבני  תקים  קבוצה  וכל  גיל  קבוצות 
נגבה  קיבוץ  בקרבת  ייחודיים  רוגם 
המסלול  בתום  חוליקאת.  ובגבעות 
ייערך טקס הדלקת נר שני של חנוכה 

במושב כוכב-מיכאל.

  מופע סטנד-אפ

ארגנה  הנוער  מועצת  חנוכה,  לקראת 
יב’ מופע סטנד-אפ עם  לתלמידי ט’- 
האירוע  ריקודים.  ומסיבת  עוזרי  מני 

נערך בקיבוץ ניצנים.

ז”ל,  יפה  יוסי  של  לזכרו  ה-34  המפעל   
התקיים  המושבים,  תנועת  מזכ”ל  לשעבר 
השנה במועצה האזורית גלבוע. 14 בני נוער 
במשך  פעיל  חלק  לקחו  המועצה  מיישובי 
הגלבוע  באזור  טיילו  המפעל:  ימי  ארבעת 
ועבדו בעבודות שיקום שונות, כגון הרמת נוף, 
צביעת מתקני קק”ל ופריצת סינגל אופניים. 

 לאחרונה התקיים “כנס ט’ השלישי” בו נרשם 
מספר שיא של 54 משתתפים. תלמידי כיתות 

ט’ עברו ערב חוויתי ברחבי היישוב בת הדר.
נערכו  מד”צים  השתלמויות  שתי   
במועצה.  המדריכים  מכלל  ל-90% 
כלים  למדריכים  העניקו  ההשתלמויות 

וידע לעבוד בישובים השונים.
 במהלך החודשים האחרונים צוות המדבי”ם 
עבר רענון ונבנה צוות חזק ואיכותי. במהלך 
חודש נובמבר נהנה הצוות מסמינר בן יומיים 
מטרות  הוגדרו  במהלכו  צאלים,  בקיבוץ 

הצוות ונלמדו כלי עבודה חשובים.   

 השומר הצעיר:  יום ד’, 21/12   טיול גוף צעיר )ה’-ו’( מועצתי

    22-25/12   טיול חנוכה במדבר יהודה לכיתות י’-י”א 

     28/12    יום פעילות קיני לכיתות ד’-ו’

מרכז קהילתי

הנוער- לאן?
מנהלת תחום נוער: אבי מצוינים- גורן

 תנועת “השומר הצעיר” במגמת הרחבת 
הפעילות במועצה:

טקס לזכר יצחק רבין ז”ל  נערך בבית הספר 
‘חופים’. הקומונרים של הקן וחניכי כיתת ו’- 
דולפין, הפיקו טקס לציון 16 שנים להירצחו 
ז”ל. הטקס  של ראש הממשלה, יצחק רבין 
היא  “אלימות  בנושא  השנה  עסק  המרגש 

כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית”. 
חניכים   40  - שומרית  הישרדות  מחנה 
בן  למחנה  יצאו  ז’-ט’  מקבוצות  ומד”צים 
מחנה  המלאכים.  שחריה  ביער  יומיים 
החמישית,  הפעם  זו  התקיים  ההישרדות 
והפעם נושא המחנה היה סיפורו של הלוחם 
“זורו”. החניכים למדו להתמודד עם הקשיים 
ערכו  פיזיים,  לאתגרים  נחשפו  בטבע, 
בשלל  והשתתפו  קבוצתיות  התמודדויות 

אטרקציות וחוויות מאתגרות ומגבשות.

למאיר ירימי, מנהל מחלקת דת ורכש

    מזל טוב
לרגל נישואי בנך אביתר עם בח”ל לירון

הרבה אושר והצלחה!

ברכות למרלין סבן 

להולדת הבת!
שתזכו לגדלה בנחת, 

בריאות ובהנאה

ראש המועצה והעובדים ראש המועצה והעובדים





 

, 21.12.11, חנוכהיום רביעי כ"ה בכסלו ב
 עיון יתקיים בבית ספר שדה שקמים יום

 :בנושא

 ""גבורת נשים בניצנים
 השתתפות  ב

חה״כ ציפי לבני, ראש האופוזיציה ויו״ר תנועת 
 קדימה.

 מר יאיר פרגון -ראש המועצה 
 יווידס הגב' ורד -מנהלת הרשות למעמד האישה 

 :בתכנית

     "סיפורו של מקום". -סיורים  - 16:00 - 15:00
 .הלוחמות קרב ניצנים בתש"ח בדגש הנשים

הרצאות קצרות בשילוב מופע  - 16:00-18:00
 .עם רונית אופיר מוסיקלי

 .הדלקת נרות חגיגית וכיבוד קל- 18:00

המועצה האזורית  יום העיון מתקיים בשיתוף
 חוף אשקלון, החברה להגנת הטבע 

 .והמועצה לשימור אתרים
השתתפות ללא תשלום בהרשמה מראש 

 בבי"ס שדה שקמים. 08-6727895בטלפון 
 

 
 התרחש הקרב על ניצנים.  7.6.1948-ב

 , לוחמים 141-הכוח הישראלי הורכב מ
מחציתם חיילי גבעתי ומחציתם אנשי 

עשר נשים קיבוץ ניצנים, בהם גם 
שלוש מהן   הבית. שנשארו להילחם על

נפלו בקרב, תוך כדי לחימה וגילויי 
 .גבורה

בשל גבורת הנשים בקרב ניצנים, 
סמוך ל"ארמון",   הוקמה באתר הקרב,

  היום בית ספר שדה שקמים, בו נמצא
   ,ת ""יד לאשה הלוחמ  אנדרטת

 המוקדשת לנשים ולתרומתן למערכות
 . הביטחון בארץ

            
                                       

 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

              

 אנדרטת "יד לאשה הלוחמת"

 הרררררר  
 

 

אילוף סוסים n לימוד רכיבה
רכיבה טיפולית

l חוגי רכיבה
ילדים | נוער | בוגרים

l רכיבה טיפולית

הסדר עם קופ”ח מאוחדת ולאומית

052-3961118 גולן
מושב ברכיה  |  משק 59

חוות 
גולן

רח‘ הגדוד העיברי 10
בנין אשקלון סנטר, קומה 5, אשקלון

moyalfax@walla.co.il

גישור | ענייני משפחה
גירושין | מזונות
צוואות וירושות

מקרקעין | הוצאה לפועל

טל: 08-6757323 פקס: 08-6757303 נייד: 0523-670670

נתנאל מויאל
עורך דין ומגשר

Netanel Moyal
Advocate

חג חנוכה שמח





שיטת  שונתה   2003 משנת  חל 
תנועה.  עבירות  על  הניקוד 
שיטת הניקוד החדשה קובעת כי לכל 
ייצטברו    בו  אישי,  כרטיס  ייפתח  נהג 

הנקודות על העבירות אותן ביצע. 

הנקודות יעמדו בתוקפן במשך שנתיים 
מיום ביצוע העבירה )תקופת הצבירה( . 
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 
ייפסל  יותר,  או  נקודות  ושש  שלושים 
3 חודשים,  רישיון הנהיגה שלו למשך 
שיעמוד  לאחר  רק  יחודש  ורישיונו 
)מבחן  העיוני  הנהיגה  במבחן  שוב 
התיאוריה(. אם הנהג צבר פעם נוספת 
יותר) לאחר  שלושים ושש נקודות או 
שחודש רישיונו( במשך לא יותר משש  
ייפסל  הרישיון,  חידוש  מיום  שנים 
רישיונו לתשעה חודשים ויחודש בתום 
שיעמוד  לאחר  רק  האמורה  התקופה 
בתנאים של קבלת רישיון חדש, הכולל: 
בדיקה רפואית, מבחן תיאוריה ומבחן 

מעשי )טסט(. 

נפסל,  שלו  הנהיגה  רישיון  אשר  נהג 
חייב להפקידו בידי הרשות אשר פסלה 
או  משטרה  קצין  משפט,  )בית  אותו 

משרד הרישוי(. 

מדור ייעוץ משפטי

הרשות  בידי  הנהיגה  רישיון  הפקדת 
הנהג  של  רישיונו  אם  גם  חובה.  היא 
אבד או לא בתוקף, או שהרישיון אינו 
בהישג ידו, עליו להפקיד תצהיר חתום 
אינו  והוא  אבד  שרישיונו  מצוין  בו 
נהיגה  רישיון  הפקדת  ללא  בו.  מחזיק 
תקף או פקוע ו/או תצהיר כאמור, בידי 
תכנס  לא  הפסילה  הפוסלת,  הרשות 
לתוקף ולא תסתיים. הפסילה מתחילה 
תחל  שהיא  הרשות  קבעה  בו  ביום 
ומסתיימת רק לאחר תקופת הפסילה 

הנקובה. 

מי שלא הפקיד את רישיונו, פסילתו 
לא תסתיים!!!!

נהיגה בזמן פסילה - סעיף 67 לפקודת 
בזמן  שנוהג  מי  כי  קובע  התעבורה 
או  שנים  שלוש  מאסר   – דינו  פסילה, 

קנס, או שני העונשים גם יחד.

את  בחומרה  רואות  החוק  רשויות 
שמרבית  בעוד  פסילה.  בזמן  הנהיגה 
מסוג  עבירות  הן  התעבורה  עבירות 
שנהיגה  הרי   , קפידה’  ‘אחריות  של 
מבצע  שהנהג  עבירה  זו  פסילה  בזמן 
במודע ובכוונה. תנאי הכרחי להאשמת 

הוא  פסילה  בזמן  נהיגה  בעבירת  נהג 
שאותו נהג ידע על קיומה של הפסילה. 
זאת  ובכל  לפסילתו  מודע  אשר  אדם 
נוהג, מצביע בכך על זלזול בחוק, זלזול 
ובביטחונו.  הציבור  בשלום  ברשויות, 
אין ספק שיותר זול לשכור נהג בתקופת 
הפסילה או לנסוע בתחבורה ציבורית, 

מאשר להיתפס נוהג בזמן פסילה. 

העונשים הצפויים לנהג אשר הוגש נגדו 
כתב אישום על נהיגה בזמן פסילה הם 
לפנות  מומלץ  מאוד.  חמורים  כאמור 
ומתאים,  ראוי  משפטי  ייעוץ  לקבלת 
שכן חשוב לבדוק את הראיות ולנסות 

להגיע עם התביעה להבנות. 

עו”ד  הוא  הכותב 
מומחה  איבגי,  שלמה 
פלילי,  תעבורה,  לדיני 

הוצל”פ ומשפחה.

האמור לעיל אינו מהווה 
לייעוץ משפטי  תחליף 
 אצל עורך דין, ואין להסתמך עליו ככזה.

מי שנסמך על האמור לעיל - עושה כן 
על אחריותו בלבד.

פסילת רישיון

תשבץ שירי חנוכה

פנאי

מלאו את התשבץ שלפניכם בהתאם 
להגדרות המופיעות משמאל:

1

9

4

11

2

3

5

10

6

7

8

המשפט שהתקבל: 
 _ _    _ _ _    _ _ _ _    _ _

הפותרים נכונה יזהו את המשפט המתגלה 
במשבצות המסומנות!
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השלם/י את המילים החסרות בשיר בתוך התשבץ:

ימי החנוכה, חנוכת .......  .1

....... סוב, סוב, סוב  .2

מי ימלל ....... ישראל, אותם מי ימנה  .3

יודעים אתם לכבוד מה? ....... החנוכה.  .4

חנוכיה לי יש, ....... בה האש.  .5

באנו חושך ....... בידנו אור ואש.  .6

....... הללו שאנו מדליקין   .7

נר לי, נר לי, נר לי .......  .8

....... חג יפה כל כך  .9

10. ובחנוכה ....... מה חפצה לאכול לביבה חמה 

11. כד קטן, כד קטן ....... ימים שמנו נתן

ה





שילוב של נופש עם טיולי טבע בנופי הארץ  l

חגיגת בר מצווה עם מצוות ידיעת הארץ,     l

המורשת והערכים שבה  

מושב גיאה | טלפקס 08-6756444 | נייד 052-2705898
mmgtour@gmail.com :אימייל

מצויינים משיח 
נופש סיור וטיול

050-6703743

יענקלה | 
בפיקוח משרד התמ“ת

בי“ס לצלילה, 
הצלה/שחיה

חיילים על 
חשבון הפיקדון

נמשכת ההרשמה

לקורס מצילים
באשקלון

לפנינה חכמון 
ובני המשפחה

משתתפים באבלכם הכבד
על פטירתו של

אברהם  ז”ל
מי ייתן ולא תדעו עוד צער ויגון

יאיר פרג’ון, ראש המועצה

עובדי המועצה ותושביה

תנחומינו לחברתנו 
כרמלה מיכאלי 

על מות אחותה

רחל לוי ז”ל
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי 

ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

יאיר פרג’ון, ראש המועצה

עובדי המועצה ותושביה

המועצה האזורית 

חוף אשקלון 

משתתפת בצערה 

של אתי כהן  

על פטירת 

אמה ז”ל
מן השמיים תנוחמו



יגאל חלפים לרכב בע”מ
רחוב האופן 11 אזור התעשיה הצפוני אשקלון ת”ד 222

טלפון: 08-6758686/7 | פקס: 08-6758696 | יגאל: 050-5318483 | אורן: 050-5720601
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זה לא רק ספורט....
מנהל תחום ספורט: איציק צבי

מרכז קהילתי

נוספים  ספורט  מגרשי  גברעם. 
מתוכננים לביצוע בגיאה ובהודיה.

 בחודש הקרוב תוגש לביצוע ‘תכנית 
אב לספורט’ , הכוללת תכניות לפיתוח 
ופיתוח  וההישגי  העממי  הספורט 
לכל  תודה  במועצה.  הספורט  מתקני 
התושבים על העזרה במילוי השאלון 

ועל שיתוף הפעולה.

ו....לתוצאות:
נערכה  בטניס  המועצה  אליפות   
במושב תלמי יפה בהשתתפות שבעים 
במועצה  הטניס  מחוגי  שחקנים 
משהיד.  יוסי  המאמן  ובהדרכת 
מיני- בתחרות  בתחרויות:  המנצחים 
ושירה  פלג  הדר  ארבן,  אורי   – טניס 
וינשטיין ממושב גיאה; בתחרות סטים 
כיתות ד’-ו’ – אנה יסילביץ’ מתלמי יפה, 
טל מוהר מגיאה  וטל דוד מניר ישראל; 
יניב  ומעלה-  ז’  כיתות  בתחרות סטים 
פולוסבסקי ואור סעדון מתלמי יפה, ניר 
יפה.  מתלמי  וייסמן  ודוד  מגיאה  גיסין 
בסיום הטורניר חולקו לכל המשתתפים 

מדליות וגביעים למנצחים. 

את  ארגנו  עיון  ובני  סוקר  משה   
שנערכה  האזורית  השחמט  אליפות 
 40 כ-  בהשתתפות  ישראל  ניר  במושב 
מתמודדים  אירחה  התחרות  שחקנים. 
במקום  והמנצחים  הראשונה  מהשורה 
הראשון הם: מבין שחקני חוף אשקלון 
ומבין  ישראל  מניר  עיון  בני  המנוסים, 
מאשקלון.  איסחקוב  מיכאל  האורחים 
מבין שחקני חוף אשקלון הצעירים, צור 
ברוך  האורחים  ומבין  מרדכי  מיד  הררי 
מהיר  שח  מאשקלון.תחרות  שמעונוב 
בקיבוץ  החנוכה  חג  במהלך  גם  תיערך 

יד מרדכי.

טורנירים  נערכו  סוכות  בחופשת   
בתי  מארבעה  קבוצות  בין  בכדורגל 

ספר בקיבוץ ניצנים ובמושב ברכיה. 

טריאתלון  נערך  כרמיה  בקיבוץ   
מנחם  בקיבוץ  הספורט  רכז  בניהול 
התחרות  הבאה  מהשנה  החל  כתב. 
כדאי  המועצה.  יישובי  לכלל  תתרחב 

להתחיל להתאמן....

אשקלון  בחוף  הספורטאים  כל  עיניי 
הגדולים  הטורנירים  אל  נשואות 

בחנוכה:

 בית הספר לכדורגל של חוף אשקלון 
הוא הגדול ביותר באזור הדרום ומונה 
החנוכה,  חג  במהלך  תלמידים.  כ-210 
רביעי 21/12/2011, כל תלמידי  ביום 
בית הספר ייסעו למשחק מול קבוצת 
השנה  זו  רחובות.  העיר  של  הכדורגל 
בין  ידידות  משחק  שנערך  החמישית 
הקבוצות במסגרת הפעילות החברתית 

והספורטיבית ‘הכר את השכן’.

בין   ,25/12/2011 ראשון,  ביום   
טורניר  ייערך   ,9:00-13:00 השעות 
כדורגל במושב ברכיה, בין שחקני בית 
הספר כדורגל של חוף אשקלון לשחקני 

שער הנגב ושדרות. בהצלחה!

לזכר  בכדורסל  הנופלים’  ‘טורניר   
השני  ביום  יתקיים  המועצה,  חללי 
 22/12/2011 ה’,  יום  חנוכה,  של 
יתחילו  המשחקים  כרמיה.  בקיבוץ 
בשעה 18:00. בטורניר ישתתפו נציגים 
ברכיה  כרמיה,  ניצן,  מהיישובים: 
ייערך  הגמר  משחק  לפני  וניצנים. 
נציג  בהשתתפות  נרות  הדלקת  טקס 
ורנר  אמנון  מר  השכולות,  המשפחות 

ונציגי המועצה. הציבור מוזמן.

תיערך  חנוכה  חופשת  כל  במהלך   
באולם  בכדורסל  מרתונית  פעילות 
חניכי   120 ניצנים.  בקיבוץ  הספורט 
והקבוצות  לכדורסל  ספר  בית 
ייהנו מימים מלאים  הפעילות בליגה, 
בהדרכת  ומשחקים  אימונים  של 
שלומי טואג, רכז הכדורסל במועצה.  

נבחרו  ד-ה  מכיתות  ילדים   20  
ענפה  ספורט  בתוכנית  להשתתף 
התוכנית  הכדורגל.  בתחום  וייחודית 
מחלקת  בין  פעולה  שיתוף  פרי  היא 
חברתיים  לשירותים  האגף  הספורט, 
ומרכז החוסן במועצה. החניכים ייהנו 
כדורגל  קבוצות  עם  מפגשים  מ-24 
מפורסמים,  ושחקנים  בארץ  בכירות 
שחקן  עם  המתוכנן  כדורגל  ומאימון 
נבחרת ישראל לשעבר, סתיו אלימלך. 
ספורט  ציוד  עם  תיק  יקבל  חניך  כל 

לפעילות. 

 ליגות כדורגל אזוריות נערכות בכפר 
בהשתתפות  לשבוע  אחת  סילבר 
המועצה  מרחבי  יישובים  עשרה 
פועלת  הליגה  לכל’.  ‘ספורט  בתכנית 
החמישית  השנה  זו  השנה  אורך  לכל 
‘שותפות  היהודית,  הסוכנות  בחסות 
הנוער  לבני  מיועדת  הפעילות   .’2000
)כיתות ט-יב( ומטרתה לחבר בין בני 
פעילות  באמצעות  במועצה  הנוער 

ספורט הפגתית וחברתית. 

ו-ז  לכיתות  אזורית  כדורגל  ליגת   
נותנת מענה למגזר הדתי שאינו משחק 
בימי  נערכים  )המשחקים  שבת  בימי 
סילבר  בכפר  נערכת  הפעילות  א’(. 
שונות  מרשויות  שחקנים  בהשתתפות 
טוביה  באר  הנגב,  שער  אשקלון,  )חוף 
המשתתפים  ובין  מלאכי(  וקריית 
הדוקים.  חברתיים  קשרים  נרקמים 
השחקנים אף השתתפו בטורניר כדורגל 
בברצלונה כקבוצה אחת שנקראה ‘חוף 

הנגב’...

 בקיבוץ יד מרדכי נפתח ענף ספורט 
בהדרכת  נשים,  ‘כדור-רשת’  חדש, 
נאווה גל. קבוצת ספורטאיות בוגרות 
יישובי המועצה משחקות מדי  מכלל 
כל   .20:00 בימי שלישי בשעה  שבוע, 
לפעילות  מוזמנות  המועצה  נשות 

הספורטיבית והחברתית. 

 לאחרונה, הוקם חדר כושר באוויר 
ונחנכו  לקשיש  היום  במרכז  הצח 
)כדורסל,  משולבים  ספורט  מגרשי 
כדורגל, טניס, כדורעף( בניצן ובקיבוץ 
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כולל התקנה

הופכים חלום למציאות...
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חג אורים 
שמח!



מבצע לחג החנוכה
משקפי מולטיפוקל
בשיטה המתקדמת ביותר

רק

₪ 999

מגוון מותגים בחנות 

עד 50% הנחה

מגוון משקפי שמש 
ממותגי הבית 
במחיר             99 &

מיוחד

לרגל חג החנוכה
תושבי המועצה האזורית

זוכים ב-10% הנחה

 נוספת

סניף אשקלון 
רח‘ אלי כהן 37  
טל‘: 08-6744112

סניף ערד 
חן 33/3 מרכז מסחרי ערד 

טל‘: 08-9971544

סניף באר שבע 
רח‘ וולפסון 7 באר שבע 

טל‘: 08-6231023

סניף קרית גת 
רח‘ מלכי ישראל 178 חנות 42 

טל‘: 08-6600843

מבצע מיוחד למשפחות

2+1
בקניית זוג משקפיים

קבל

חינם

קנה

שמחחג אורים

רשת חנויות אופטיקה
מקצועית l איכותית l אמינה


