
יישובי 'עוטף ישראל' 
בחוף אשקלון נערכו עם 
תכנית צמיחה ופיתוח כבר 
בימי הלחימה. הממשלה כבר 
אישרה, מתחילים לעבוד בשטח! 
שנה טובה שתהיה ⋅ עמוד 8

ול
טב

בו
בי 

 א
ם:

לו
צי

מובילים קדימה

בס"ד

15

trtk44@walla.com דוא"ל:      08-6715658 פקס:      050-5796519 טל:      24.9.14 אלול  כ"ט 

מופץ
ב-21 
יישובים
בחוף 
אשקלון



קהילות חוף אשקלון,
זה היה קיץ חם!

קיץ,  בכל  כמו  הייתה  באוויר  הטמפרטורה 
ביולי- אוגוסט הרי חם תמיד, אלא שהקיץ לא 
יכולנו לקפוץ לים ולבריכה ולפוגג את כמוסות 

החום שנצבר. לא זה הקיץ שייחלנו לו.

באחד הימים הצטרפתי לטרקטור שופל שהיה 
 2 צריך לשלוף את רקטת הגראד מעומק של 
נתן  מ' בשדה החיטה. מאז שחבלן המשטרה 
אישור, חלפו יותר משעתיים, הפגז "נשלף אחר 
כבוד" , הנחתי את ידי  על המתכת שנשלחה 
ע''י אויבנו לזרוע הרס ולפגוע בחפים מפשע. 
הרחקתי את ידי בבעתה, הרקטה עדיין פלטה 
חום עצום מכדי שאוכל לגעת בה. הקיץ הזה 

חם מאוד, חשבתי בלבי.

נורו לעבר מרחבי המועצה שלנו.  832 רקטות 
אדום.  וצבע  אזעקות  הרבה  המשמעות:  
בחשבון פשוט, כ- 12 אזעקות ביממה! כלומר: 
המשיך  והקיץ  לחלוטין  הופרו  השגרה  חיי 

להיות חם.

את  כותש  צה"ל  בעוד  הלחימה,  ימי  בכול 
הפעלנו  במועצה  אנו  בעזה,  הטרור  ארגוני 
את חדר החירום והמשכנו לתת שירות מיטבי 
יקרים,   תושבים  המועצה.  קהילות  לכלל  
בכול  חשוב,  נתון  לידיעתכם  להביא  ברצוני 
ימי הלחימה ולמרות הקשיים האובייקטיבים, 
יום  ומרכז  הקהילתי  המרכז  המועצה,  עובדי 
לקשיש השיגו התייצבות של 85% נוכחות. זהו 
אחוז גבוה מאוד שמעיד על תפיסת עולמו של 
עובד המועצה המסור כנותן שירות  מכל הלב 
והעובדים  החוסן  צוותי  היקרים.  לתושבים 
הסוציאליים פעלו בכל יישובי המועצה בכלל 

אין  במסירות  בפרט,  הגדר  סמוכי  וביישובים 
קץ ובמשמרות של 24 שעות  ביממה. כל זאת 
על- מנת להיות מוכנים בכל רגע נתון להעניק 

לכם מענה הולם בכל עניין. 

החירום  צוותי  את  לשבח  לציין  ברצוני 
להדגיש  ראוי  היישובים.  בכל  וההנהגות 
צוות  של  והמיומן  החרוץ  הצוות  את  במיוחד 
הצח''י במושב נתיב העשרה, שהינו ישוב צמוד 
ופצמרי''ם.  רקטות  ספור  אין  נורו  אליו  גדר, 
גמורה, לא מש אף  הצוות שפועל בהתנדבות 
טיפל  הערצה  מעורר  ובאופן  מעמדותיו  לרגע 
בדברים קטנים כגדולים על הצד הטוב ביותר 

למען חוסנה של הקהילה.

חיבוק עצום קיבלנו מאזרחי המדינה, מהמרכז 
רבים   ולעודד.  לעזור  אלינו  הגיעו  ומהצפון 
ליבם, תחושת  ופתחו את  אירחו את תושבינו 
עובדה  בכל,  מורגשת  הייתה  הסולידריות  
למרות   כך,  ומנטאלית.  מוראלית  לנו  שסייעה 
על  ושמחנו  גאווה  חשנו  חם',  'קיץ  לנו  שהיה 

תחושת ''יחד יחד שבטי ישראל''.

לשולחן  ונסב  טובה  שנה  ברכת  נאחל  בטרם 
שבו  שלא  לבנים  דומיה  דקת  נקדיש  החג, 

הביתה:

דרור חנין הי''ד מבית אריה, הגיע  יחד עם חברו 
לחלק 'דברים טובים' בחזית. טרם ביקורו את 
 500 ירד  ומשם  לנתיב העשרה  הגיע  החיילים 
מ' אל מחסום ארז , שם נפגע מפצצת מרגמה 

שהתפוצצה בסמוך אליו והוא נהרג.

דרור היה ההרוג הראשון של מבצע הלחימה 
"צוק איתן".

שקמה,  בית  ממושב   24 בן  הי''ד  בריגה  עדי 

יותר  הלחימה.  תחילת  עם  למילואים  התגייס 
מחודש הוא התרוצץ בחזית עד שפגז מרגמה 
פגע בו ובחבריו. עדי נפל באדמת הלס הבהירה 
 73 כל  עם  יחד  ז''ל,  עדי   . המערבי  הנגב  של 
המדינה  העם  שמירת  על  נפל  צה''ל,  חללי 

והבית, ממש כאן על גדרות יישובנו.

שנהרג  מסור  עובד  ז״ל,  קיטיאנגל   נרקורן 
בחממות נתיב העשרה. נרקורן אזרח תאילנד,  
נתיב  במושב  החממות  אזורי  על  הירי  למרות 
בעל  עם  יחד  בוקר,  בוקר  יצא  הוא  העשרה, 
האדמה.  את  לעבוד  קידר,  עובדיה  החממות, 
פגז  הגורל,  היתרע  הלחימה  מימי  באחד  

מרגמה השיג אותו והוא נהרג.

תושבים יקרים,

על  אישי  באופן  לכם  להודות  רוצה  אני 
בי  שנתתם  והאמון  הטובה  המילה  התמיכה, 
ולילה  יום  למענכם  שעבדו  המועצה  ובעובדי 
להיענות  מנת  על  ממש  של  נפש  חירוף  תוך 
לכל צורך ולהעניק לכם את כל שנדרש ויותר 

מזה.

צוותי  היישובים,  להנהגות  שלוחה  תודתי 
כל  נאמנה,  ששרתו  התפקידים  בעלי  הצח״י, 

תושב תוך שיתוף פעולה יוצא דופן.

עם פרוש עלינו שנת תשע״ה, אני מאחל לכולנו 
אחד  בכל  שנתגלו  העוצמות  את  לקחת  שנדע 

ואחת מאיתנו ולהפיק מהן את המרב.

נאחל ימים של שלום, שלווה, ביטחון ושמחה.

שלכם,
יאיר פרג'ון
ראש המועצה
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משולחנו של ראש המועצה 
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חג שמח לתושבי מועצה אזורית חוף אשקלון
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שרואים מכאן לא רואים מ

מה 

שון לים.
נותרו פנטהאוזים אחרונים! בקו רא
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שמו 
שינה, תוכלו לצפות על הים הפתוח ולא סתם תראו ים. תנ

שלכם. מהמרפסת ואפילו מחדר ה
שיהיה כולו 

שחלמתם כל חייכם על בית 
בטוחים 

שיה וכסא ים ותצעדו ברגל פחות 
שמ

שוט תנעלו קבקבים, תיקחו 
שק לכם לגעת במים, פ

שר יתח
ש קרובים לים - במרחק נגיעה. כא

את הים, תהיו ממ
שני בניינים בני 9 קומות ובכל אחד מהם רק 

של פחות מ-100 מ’ מהחוף ממוקמים 
שקלון ובמרחק 

של העיר א
שפת ימה 

מ– 100 מ' לחוף הרחצה. על 
שקלון. 

דואט על הים - הפרויקט המדובר והמוביל  בא
שונים. 

29 יחידות דיור, דירות 4–5 חדרים ופנטהאוזים בגדלים 
של נוף הים הפתוח בעתיד, עם מפרט טכני סופר גבוה.   

שהיא 
שום סיכוי להסתרה כל

שון לים, ללא 
המיקום המנצח – קו רא

שי: 08-6726665   
שרד רא

שרד מכירות: 058-7003838   גלית: 052-2623772   מ
מ

שקלון
שכונת אפרידר, א

כתובת: רחוב מודיעין 11, 

אכלוס מיידי!

תומר זכריה

סרוק את הקוד וקבל סרטון על מיקום הפרויקט

שיירבו זכויותינו כרימון
שנה טובה!
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שנה טובה לכולנו

רב המועצה האזורית חוף אשקלון:        הרב יעקב אביטן

ישראל ומועדיו עטופים כולם בהוד חגי 
ותבלין  טעם  ומועד  חג  לכל  והדר. 
שלם  עולם  בתוכו  ואוגר  האוצר  וייחודי  מיוחד 
של רגשות, מהם עולים ניחוחות של התרגשות 
ישנו אחד שהוא  אך  במינה.  מיוחדת  והשתהות 
לא רק חשוב במיוחד, אלא גם גורלי ביותר למשך 

ימי חיינו, והוא יום ראש השנה.

בראש השנה ויכתבין מי יחיה, כפי שאנו אומרים 
וקוראים בתפילה המיוחדת אותה כתב ר' אמנון 
ממגנצא. תפילה שנותנת תוקף קדושת היום גם 
אם הוא יום נורא ואיום. המצווה העיקרית ביום 
זה היא תקיעת השופר. הרמב"ם כתב ורמז בה 
כי, 'תקיעת שופר רמז יש בה לאמר, עורו ישנים 
ונרדמים הקיצו מתרדמתכם'. תמיהה  משנתכם 
ישנים  באמת  אנו  אין  שכן  מכך  עולה  גדולה 
והוגה,  חושב  מוחנו  פקוחות,  העיניים  ורדומים. 
אוזננו שומעות, פינו מדבר, רגלינו הולכות וידינו 
ישנים  שאנחנו  הרמב"ם  אומר  כיצד  עסוקות. 
שיעורר  זה  הוא  השופר  של  קולו  ורק  ורדומים 

אותנו?

נסביר זאת במשל: עשיר עבר ברחוב ולפתע צדה 
עינו בבחור חסר בית המחטט באשפה. הכיר בו 
שהוא בן חברו ונטה לו חסד. אמר לו: 'אני מוכן 
לכל  נכבדה שתספיק  אותך במשכורת  להעסיק 
'ומה תהיה עבודתי?' ענה  צרכיך'. שאל הבחור: 
בעיר.  ביותר  היפה  במקום  מגרש  'רכשתי  לו: 
עליך להשגיח על הפועלים שיבנו שם בניין נפלא 
בין שתי קומות. הקומה התחתונה תהיה דירתך 
הקומה  והפאר.  היופי  בכל  אותה  לקשט  ותוכל 
העליונה תהיה משרדי. היש דבר טוב ומטיב מזה, 

מי לא היה חפץ בזאת?'.

והבחור  זרמה  המשכורת  עברה,  שלמה  שנה 
ניצל אותה עד תום. הוא קנה מזון משובח, ביגוד 
מהודר ורק את תפקידו כמפקח על הבניה הזניח. 
בכל בוקר היה הולך למגרש, משוחח קמעה עם 
כעבור  לתענוגו.  שב  ומיד  הבטלנים  הפועלים 
שנה זומן לאדונו ובלבו ידע שמבקש הוא לשמוע 

מפיו כיצד מתקדמת הבניה. לא שהוא באמת היה 
ידע את המצב לאשורו,  זקוק לדיווחו, הרי הוא 
אבל ביקש לשמוע מה בפיו של הממונה שמעל 
בתפקידו. כאשר הופיע הבחור אמר: 'המשכורת 

שלי הגיעה, אבל בכל זאת מבקש אני תוספת'.

אין זו בושה וכלימה, זו שטות איומה. אם חכם 
הבניה  כל  על  לדווח  עליו  שראשית  יודע  הוא, 
וכבר בפתח דבריו להתנצל ולאמר: 'נכון, הזנחתי 
את תפקידי, אבל יודע אני מה עליי לעשות ואגש 
אבל  עיכוב,  חל  והמרץ.  העוצמה  במלוא  לכך 
דעת  את  שארצה  לאחר  ורק  תעשה  העבודה 

מטיבי אגש לבקש העלאה בשכרי'.

והעושר  האושר  הבריאות,  החיים,  אנו.  גם  כך 
טובה  הכרת  עבור  כמשכורת  לנו מראש  ניתנים 
ותודה לבורא עולם, אך אנחנו רדומים בתרדמה 
מובן  שהכל  וחושבים  ושגרה  הרגל  זמן,  של 
מהשינה  אותנו  להעיר  השופר  קול  בא  מאליו. 

ואדון  עולם  לבורא  ותודה  טובה  להכיר  כדי 
הכל. על ידי שנעורר ונתקן את דרכינו ומעשינו. 
ידו  ועל  והתכונות  המידות  על  משליך  השופר 
אנו מתעוררים ומעוררים את הרחמים. לכן היום 
הסימנים,  באכילת  נפתח  השנה  של  הראשון 
עולם  לבורא  לתודה  ויוקדש  וברכה  טוב  לסימן 

ולתיקון המידות.

ועם ישראל  ובזה, תושבי חוף אשקלון היקרים, 
שנה  ומבורכת,  טובה  לשנה  שנזכה  כולו, 
שבורא עולם ישפיע ויעניק לעמו במידת החסד 
בארץ  שלום  תן  נבקש  שבה  שנה  והרחמים. 
ילדינו  את  נחנך  שבה  שנה  בעולם.  שובע  ותן 
בדרכי אבות ומורשת הדורות. שנה של בריאות, 
נחת, שמחה ושופעת דברים טובים. שנה טובה 

ומבורכת. תחל שנה וברכותיה.

  הרב יעקב אביטן

להקמת מערכת סולארית ביתית - תעריפית
הזדמנות אחרונה

שה: י ג פ ם  ו א י ת ו ם  י ספ ו נ ם  י ט ר פ ל
1 7 0 0 - 5 0 - 7 7 7 1

info@tivsolar.co.i l
www.t ivsolar.co. i l
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מגזין

מור, רכז המשק בקיבוץ זיקים, ונציג טל 
כי  אומר   , המועצה  במליאת  היישוב 
מיד עם תחילת מבצע 'צוק איתן' קיבלו החלטה 

ראשונית ובסיסית: לשמור על שגרה.

"בזיקים קיבלנו החלטה עקרונית מהרגע הראשון 
של המבצע שהיישוב כיישוב לא מתפנה בשום 
פנים ואופן. שאנחנו ממשיכים לשמור על שגרה 
בכל התחומים. כלכלי, חברתי, עסקי. "אני יכול 
באופן  המשכנו  מהפעילות  אחוז   99 ש-  לומר 
סדיר זה כולל את חדר האוכל, המכבסה, הכל-
העסקיות  הפעילויות  וכמובן  ההילדים  גני  בו, 
- הרפת, המפעלים, ענפי השירות, ועוד. המוטו 
היה לשמור על שגרה ככל שניתן. והצלחנו. מי 
שהוביל את היישוב בתקופה זו היה צוות צח"י 
ובעלי התפקידים שפעלו ליל ויום לטובת הכלל, 
זה דבר שהוא לכאורה מובן  בהתנדבות מלאה. 
ונוסך  מרשים  וזה  כזה,  לא  הוא  אבל  מאליו, 

בטחון וידיעה שיש על מי לסמוך.

עברתם בזיקים חוויה קשה. אולי אפילו מטלטלת. 
איך זה השפיע על התושבים?

החוויה של חדירת המחבלים ליישוב היה בגדר 
אירוע חדש ויוצא דופן. הימים הראשונים היו לא 

בעיקר  המשפחות.  על  מאוד  השפיע  זה  קלים. 
בקרב משפחות עם ילדים קטנים. ההנחיות היו 
קטן  חלק  הראשונים  בימים  בבתים.  להסתגר 
מהמשפחות עזב את היישוב יום אחרי יום. בימים 
שאחרי התחלנו להוציא להפוגות ולתת תמיכה 
והמשימה  אנשים   600 ביישוב  שצריך.  מי  לכל 
הייתה מורכבת . אף אחד לא נערך למלחמה כל 
ועמדנו  יד  נתנו  ביישוב  כך ארוכה. אבל אנשים 
של  ועזרה  סיוע  בזכות  גם  בהצלחה,  במשימה 

המועצה"

החזרה לשגרה הייתה מהירה?

כמעט  חזרנו  אוגוסט  שבתחילת  לומר  אפשר 
לשגרה מלאה. אם ביולי גני הילדים פעלו באופן 
מצומצם באוגוסט התפוסה הייתה כמעט מלאה. 
ופעילויות  הופעות  מאוד  הרבה  נערכו  במקביל 
ביישוב. המועצה האזורית ראויה לציון מיוחד על 

בחזרה לשיגרה
 בעלי התפקידים במועצות האזוריות בעוטף עזה הבינו מהר מאוד שהם לא יכולים להיות 

פסיביים. המסר חילחל גם לאזרח  הפרטי  שהבין שאיננו עומד ברקע הדברים כשחקן ספסל, 
אלא הוא בעל תפקיד משמעותי ואחראי כלפי עצמו וכלפי התא המשפחתי והסביבתי שלו

מור: לנצל את ההטבות
 טל מור, רכז המשק ביישוב זיקים ממוקד מטרה: ליישם את כל סל ההטבות שקיבל האזור מהמדינה. 

"מדובר בהזדמנות שניתנת פעם בדור"

"בכרמיה חוששים מאיום 
החמאס לחידוש הירי בחג"

פליסיה טנר, מרכזת משק במושב כרמיה ונציגת הקיבוץ במועצה:"עם כל החשש, אנחנו עם הפנים קדימה"

טל מור ומשפחתו

איך עברו הימים במלחמה?

הרבה  אצלנו  היו  מאוד.  ארוך  קשה,  מאוד  היה 
כמו  מאוד  מפחיד  ובעיקר  לחץ  מתח,  אזעקות, 
להתאוורר,  רצו  ביישוב  אנשים   מקום.  בכל 
התארגנו לכל מיני פעילויות בקיבוץ ובמקלטים. 
ואנחנו מקווים שזה מאחורינו. עברנו סבב קשה"

הביטחון חזר?

אי אפשר לומר בפה מלא שהביטחון חזר. כולם 
בשנה  השנה.  בראש  יהיה  מה  לראות  מצפים 
שעברה היינו 300   תושבים ביישוב בערב החג. 

השנה לכל היותר יהיו 200. זה רק מראה שאנשים 
לא ממש בטוחים"

מנה מצב העסקים?

העסקים  על  גם  אחראית  אני  תפקידי,  מתוקף 
למשרדים  מגישים  אנו  אלה  בימים  והתשתיות. 
המתאימים בממשלה את כל ההפסדים והנזקים 

. יחד עם זאת אנחנו מנסים לחזור לשגרה".

היכן את חוגגת את ראש השנה ?

בכרמיה עם כל המשפחה

מה את מאחלת לתושבים?

ביחד  כולנו  שנהיה  בריאות,   ושלווה,  שקט 
טובה  שנה  ושתהיה  ליישוב  יחזור  ושהביטחון 

באמת" 
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תמיכתה ועל כך שנתנה כתף רחבה ועזרה מאד 
בנושאים האלו ובנושאים רבים אחרים. בחודש 

האחרון חזרנו לשגרה מלאה.

מיד פתחנו במעגלי שיח להפקת לקחים. בדקנו 
יש  נכונה.  בצורה  דברים  ועשינו  פעלנו  האם 
דברים שבדיעבד היינו עושים אחרת, יש דברים 
שלא  בתקווה  צורה-  באותה  בדיוק  שנפעל 
שבתחום  לומר  יכול  אני  בוודאות,  אבל  נצטרך. 
יותר.  ונעשה את הדברים טוב  התרבותי/חברתי 
נגדיל  האנשים,  עם  הקשר  את  נרחיב   : למשל 
ברמה  לאוכלוסיה  להגיע  שיצליח  הצוות  את 
מאוד  כאן  האוכלוסייה  הכל  אחרי  היומיומית. 
וותיקים,   , משפחות  צעירים,  זוגות  יש  מגוונת. 
חברי קיבוץ, תושבים בהרחבה, שוכרי דירות. מה 
ליישם את סל  הוא  בזיקים  שהכי חשוב עכשיו 
ההטבות שמזדמנת פעם בדור. ניתן לו תשומת 
את  להאיץ  חייבים  עליונה.  ועדיפות  רבה  לב 

הצמיחה הדמוגרפית ואת פיתוח התשתיות"

מה על הפרק בתוכנית?

הפרויקט המהותי לדעתי לתקופה הקרובה הוא 
הקהילה,  ופיתוח  דמוגרפית  לצמיחה  להביא 
המדינה  עוד  כל  בזיקים.  והתשתיות  הכלכלה 

נותנת משאבים יוצאי דופן אנחנו בזיקים צריכים 
לקחת את זה בשתי ידיים ולמנף את היישוב. אני 
יכול לומר שאנחנו לא נחים לרגע על זרי הדפנה. 
להביא  כדי  נעשים  שלנו  מאד  הרבים  האמצים 
ההחלטות  את  תקבל  ישראל  שממשלת  לכך 
הנכונות לגבי תמיכה, טיפול ופיתוח של יישובי 
יותר  שמאוימים  אלו  ושל  בכלל,  עזה  עוטף 
מהאחרים, בפרט )"סמוכי וצמודי הגדר", קראנו 

לעצמנו, והשם, ברוך השם, נקלט(.

בחודשיים האחרונים, השמענו את עמדתנו לכל 
העקבית,  לשמוע.עמדתנו  והסכים  שרצה  מי 
לא  ברורה:אנחנו  מאד  היא  הדרך,  כל  לאורך 
לא  בארצנו,  פליטים  לא  נזקקים,  לא  מסכנים, 
מבקשי רחמים ולא מקבצי נדבות.אנחנו נולדנו 
ושום  פה,  חיים  אנחנו  כאן,  גדלנו   , הגענו   ,
מהמקום  משפחותינו  ואת  אותנו  יזיז  לא  דבר 
המדהים שהקמנו. לא המחבלים היוצאים מהים 
ובטח לא הקסאמים והאזעקות.קהילתנו חסונה 
בשלום,  הזו  המערכה  את  גם  ותצלח  ואיתנה 
אבל, כדי נוכל להמשיך לשגשג, לצמוח, לפתח, 
שהמדינה  צריכים  אנחנו  ולהתפתח,  לקלוט 
טווח,  ארוכת  אסטרטגית  בתכנית  לנו   תסייע 
יעד  היא  זו  שתמיכה  שתגדיר  בתקציב,  מגובה 

וברור.היה  פשוט  כך  במעלה.כל  ראשון  לאומי 
לי קל לחזור על המנטרה הזו שוב ושוב, מסיבה 
די פשוטה – אני באמת מאמין בה.מדי פעם, היו 
גם כאלו שאמרו לי שזו אינה האמת. אמרו שאני 
קהילתי'  'חוסן  של  דמיוני  פאסון  מייצר  סתם 
במקום שבו זה לא בדיוק המצב )או, בדיוק לא 
טעיתי. שלא  משוכנע  אני  זאת,  המצב(.ובכל 
נושא הביטחון לא בידנו. אנחנו רק צריכים לוודא 
שהצבא, הממשלה ומקבלים ההחלטות פועלים 
נכון. כל מה שקשור אלינו אנחנו נדאג על הצד 
הטוב ביותר. אבל ההגנה המרחבית מוטלת על 

הצבא"

היכן אתה חוגג את ראש השנה?

משפחה  עם  תמיד  כמו  שבזיקים.  "כמובן 
לא  בכלל  ולי  לאשתי  והמורחבת.  המצומצמת 

היתה התלבטות בשאלה הזו. אפילו לא לשניה.

מה אתה מאחל לתושבים?

וללא  מלחמות  ללא  שנה  ושקטה,  טובה  שנה 
זליגות.  ללא  שווא,  התראות  ללא  טיפטופים. 
שנקדיש את המשאבים לטובת כולנו רק לדברים 

טובים, לשגשוג , הצלחה ובריאות איתנה!". 

נתיב־למילה  מבחינת  "שגרה", 
משמעות  יש  העשרה, 
שנים  חיים  ביישוב  אחר.  מקום  מבכל  שונה 
ופצצות  קסאמים  של  מתמיד  איום  תחת 
אינו  המוגן  למרחב  ההגעה  כשטווח  מרגמה, 
שם  כאן  יש  לאזעקה  שניות.   15 על  עולה 
הזמן  פרק  שם  על  א...בום!"  "צבע  מיוחד: 
הנפילה.  עד  ההתרעה  הישמע  מרגע   הקצר 
אחד   . מטח  נורה  האחרונים   הסבבים  באחד 
התראה  ללא  היישוב  בחממות  הפצמרים  נחת 
מוקדמת ופצע אנושות את אחד מ־250 הפועלים 
ההרוג  זה  היה  ביישוב.  העובדים  התאילנדים 
האזרחי השלישי מאז החל המבצע. בתוך דקות 
ניסה  הרבש"ץ  זיו  החירום.  צוותי  למקום  הגיעו 
זה  היה  אך  הפצוע  של  הדם  שטף  את  לעצור 
מאוחר מדי. המסוק שהגיע פינה אותו לאשקלון 

ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. 

נתיב  הימים של המלחמה. אחרי הכל  איך עברו 
העשרה הוא אחד מהיישובים הקרובים לעזה?

ציבורית,  עשיה  בעיקר  בעשייה.  עברו  "הימים 
צוות  יש  במושב  למזלי  משפחתית.  עשייה 
יישובי,   חירום  – צוות  צח"י  את  שכולל  חירום 
משמעותי  יישובי  וסיוע  התערבות  שהיוו  צוות 

החל מ: מידע, סיוע פיסי, סיוע רפואי וסיוע נפשי 
הטוב  הצד  על  העבודה  את  עשו  וחברתי. הם 
ביותר. דאגנו לתושבים  לא רק בתחום הביטחון 
ילדי  של  יציאה  בהפוגות,  בעיקר  אלא  האישי 
הנוער.  בהתחלה הגנים קצת פעלו, ניסינו לשמור 
על שגרה. אבל לנוכח המצב מספר הילדים הלך 

ופחת.

כיצד ניצלתם את ימי החירום?

הפוגות מחוץ ליישוב. גם כשאנשים יצאו נשארה 
יכלו  ולא  שלא  חקלאים  יש  גדולה.  קהילה 
מיהרו  לצאת. גם להם דאגנו. מידי בוקר בדקנו 

האם הם צריכים תמיכה.

חזון  איזה  שעברתם.  הקשה  התקופה  כל  אחרי 

היית רוצה להגשים עכשיו?

החזון שהייתי מאוד רוצה להגשים למען היישוב 
שקט  רוצה  בי.  הייתי  תלוי  כך  כל  לא  הוא 
בתנופת  אויר  להמשיך  לנו  ויאפשר  זמן  שיתן 
יצאנו להרחבה  'צוק איתן'  הצמיחה.  קצת לפני 
על  רובה  דווקא  מהר  מאוד.  שנרכשה  שניה 
וחוסן.  חוזק  על  שמצביע  מה  המקום.  בני  ידי 
זה  לא מובן מאליו שישוב שסופג מטחים והכי 
קרוב לגדר  עדיין מבוקש מאוד למגורים.  אנחנו 
עזרה  מקבלים  אנו  זה.  את  להמשיך  צריכים 
מהממשלה  כי  גם  לקבל  נשמח  מהמועצה. 
שלנו  מהתקציב  כסף  מאוד  הרבה  הכל  אחרי 
הולך  למרכיב הביטחון.  במקום לתרבות  הכסף 

הולך לביטחון

היכן חוגג את החג?

"את ראש השנה אנו חוגגים בחדרה אצל ההורים 
של אשתי. וביום שישי אנחנו חוזרים ליישוב כי 

כבר במוצאי שבת יש בנתיב העשרה אירוע"

מה אתה מאחל לתושבים?

אני מאחל שקט, שנה שקטה ומוצלחת,  שלא נדע 
יותר אירועים  קשים אלא רק אירועים משמחים 

ואופטימיים. שנה טובה ומוצלחת לכולם".  

דודק: לא מובן מאליו
דודק סעד, יו"ר הוועד המקומי בנתיב העשרה, אומר כי מבצע 'צוק איתן' קטע את התחלת ההרחבה 

ביישוב. לדבר הביקוש למגורים באזור אומר הרבה. הרבה מאוד
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חדשות

פתיחת שנה חגיגית 
בחוף אשקלון

שנת הלימודים תשע"ה נפתחה ברב חגיגיות עם שר המדע, שר הרווחה ומפכ"ל המשטרה 
מצב  תחת  מתוח  קיץ  אשקלון.  בתום  חוף  האזורית  שבמועצה  החינוך  במוסדות  שביקרו 
חירום, אמר ראש המועצה, יאיר פרג'ון: " עם ישראל אינו שוחר מלחמה. דווקא בזמן מלחמה 

אנו מציעים לאויבינו לחיות במשותף חיי איכות"

נפתחה שנת  תשע"ה  הלימודים 
במועצה האזורית חוף אשקלון 
בטקס חגיגי במגדל דוד בירושלים לתלמידים 
ראשי  שנשאו  במילים  א'.  לכיתה  העולים 
ילדיהם,  עם  לוי  וצורי  קטן  טלי  ההורים,  ועד 
ניצחוננו  ורואים את  אמרו:" מביטים אנו בכם 
את  מכל  ויותר  והמוסרי  הערכי  התרבותי 
ניצחוננו האישי- בלב מלא תפילה ותקווה אנו 

מוליכים אתכם יד ביד אל עבר בית הספר. "

לראש  דנינו,  יוחנן  רנ"צ  המשטרה,  מפכ"ל 
המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג׳ון עם 
פתיחת שנת הלימודים תשע״ה בקרית החינוך 

״באנו להיות אתכם הבוקר,  וציין:  ביד מרדכי 
אך אנו לצדכם כל ימות השנה.״

תלמידי  עם  נפגש  פרי  יעקב  ח"כ  המדע,  שר 
מרדכי  ביד  'שקמה'  בתיכון  יב'  יא'-  כיתות 
ביטחון.  בנושאי  לתלמידים  שיעור  והעביר 
שנת  פתיחת  את  אתכם  לחוות  "החלטנו 

הלימודים", אמר.

התארח  כהן,  מאיר  ח"כ  הרווחה,  שר  גם 
פנימיית  תלמידות  עם  ונפגש  אשקלון   בחוף 
את  שיתף  כהן  השר  כרמיה.  בקיבוץ  'עדן' 
של  מקום  "זה  וציין:  האישי  בסיפורו  הנערות 
של  מקום  המאפשר  חם  בית  הזדמנות,  מתן 

צמיחה."

יאיר  אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  ראש 
ואמר:  התלמידים  בפני  דברים  נשא  פרג'ון, 
״קיץ לא פשוט היה לנו. מאז מלחמת השחרור 
ארץ  חבל  תמימים  חודשיים  בו  מצב  היה  לא 
ישראל  עם  זאת.  הרגשנו  כולנו  מופגז.  שלם 
אנו  בזמן מלחמה  דווקא  אינו שוחר מלחמה. 
איכות.  חיי  במשותף  לחיות  לאויבינו  מציעים 
יד אחת שלנו תמיד תהיה מושטת לשלום ויד 
ונזדקק  במידה  למלחמה  מוכנה  תהיה  שנייה 
השקט,  בה  שנה  לכולנו  מאחל  אני  לכך. 

השלווה והביטחון ישררו במחוזותינו.״  

050-421-2922
דימה

דימה הובלות
מברך את תושבי המועצה אזורית חוף אשקלון

בברכת שנה טובה
בהזמנת הובלה

קבל 35 קרטונים
לאריזה - חינם!

יאיר פרג'ון והמפכ"ל דנינו
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משתלה עליזה

 עד גמר המלאי     התמונה להמחשה בלבד    ט.ל.ח     אין כפל מבצעים
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94
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גב

משתלה עליזה תחנת ״היי דרומה״ מבקיעים )כביש יד-מרדכי - אשקלון(, טלפון: 08-6782525, פתוח: א׳-ה׳ ושבת: 08:30-18:30, יום ו׳: 08:30-15:30 

4 כדי חרס בינוניים או 3 כדי חרס גדולים
״ח 100ש

סחלב
״ח החל מ-89ש

פקעות חורף
״ח החל מ-12ש

מבצע!

שנה טובה וחג שמח!

מבצע לחג!
כל מוצרי

15% הנחה

כלים מעוצבים
במבחר גדול
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חדשות

החינוך במועצה 
האזורית חוף 

אשקלון בתנופה
תושבי חוף אשקלון נותנים אמון במערכת החינוך ההולכת ומתפתחת . אלפי תלמידים, 

מהגן ועד התיכון, נהנים ממערכת חינוך מתקדמת

חל בשלוש  האחרונות  שנים 
משמעותית  גידול 
חוף  האזורית  במועצה  א'  לכיתות  בנרשמים 
החינוך  אגף  מנהלת  אוחנה,  אשקלון.רחל 
במועצה האזורית חוף אשקלון  אומרת  בגאווה 
החינוך  במערכת  אמון  הבעת  "זוהי  כי 
של  המרשימה  בעלייה  רואה  אני  במועצה." 
הלומדים בבתי הספר שלנו הישג מרשים, אך 
אינני מתפלאת. בסופו של יום, זה הכול עניין 
זמן,  לאורך  משקיעים  וכאשר  השקעה,  של 
התוצאות לא מאחרות להגיע. התושבים ערים 
לשינוי לטובה ומביעים אמון במערכת החינוך 

שלנו".

מה קרה בתחום החינוך בשנה האחרונה?

מיפוי  נעשה  האחרונות  השנים  בשלוש 
של  מחדש  ועריכה  האוכלוסיות  כל  של 
לסקטור  לזרם,  בהתאם  החינוך  מוסדות 
נבנתה  המיפוי  האוכלוסין.  בעזרת  וגידול 
האוכלוסייה,  גידול  צפי  של  תכנית  מאורגנת 

פתיחת מוסדות חינוך, גנים.

גידול  חל  האחרונות  השנים  בשלוש  לדוגמה: 
 13 כיום  פועלים  הכל  בסך  א'.  כיתות   4 של 
הוביל  אותה  ההתכנסות  תוכנית  א'.  כיתות 
ביטוי  לידי  פרג'ון,  באה  יאיר  המועצה,  ראש 
בכך  שתלמידי תיכון העל יסודי שלמדו בשער 
הנגב או בבאר טוביה לומדים כעת בתיכון  ביד 

מרדכי עם 2 כיתות ז'. פתחנו היום 7 כיתות ז.

במספר  את  הגידול  מסבירה  איך  את 
התלמידים?

מתן  ואי  רישום  אזורי  של  מאכיפה  כתוצאה 
זה  במקביל   . המועצה  לתלמידי  חוץ  אישורי 
אפשר לפתוח מגמות חדשות ולהיערך לתיכון 

גדול, גידול של מורים, כיתות, בית ספר שיענה 
לכל היחודיות של האוכלוסייה.

בסקטור הדתי: הוקמה ישיבה תיכונית הנותנת 
מענה לבוגרי ט'. היא ממוקמת ביישוב החדש 
אופי  עם  בישיבה  מדובר  גנים.  באור  שצומח 

קהילתי.

בבתי הספר הייסודי, הוטמע תהליך המיפוי של 
לגדול  ספר  בית  לכל  שאפשר  הרישום  אזורי 
לאוכלוסייה  נכונה  ולהיערך  מבוקרת  בצורה 
המגיעה אליו. במקביל, הוקם בית ספר חדש 
זו  השנה  גנים.  באר  ביישוב  קהילתי  ייסודי 

השנה השנייה שלו. ומספר התלמידים הוכפל.

בתחום הגנים:
גידול  חל  אחרונות  שנים   בשלוש 
משמעותי.  מ-35 גנים אנו עומדים על 40 גנים. 
תנופת הבנייה גדלה. תשעה גנים חדשים נבנו. 
עשרות גנים שופצו באופן מסיבי.ניתן דגש על 
עיצוב סביבה לימודית, פעלנו לצד  אדרכילית 
דגש  תוך שימת  בשיתוף  אתנו  עיצוב שעבדה 
לצרכים המיוחדים ולסביבה נאה. היא  יעצה, 

שיפצה וביחד יצרנו סביבה לימודים נעימה.

תכניות רבות תומכי למידה הוטמעו במערכת 
בשיתוף  בפרט  מוסד  ובכל  ככלל  החינוך 
כדוגמת:פורום  כך  לצורך  שנבנו  הפורומים 
לגיל הרך, מנהיגות הורים, וועדת חינוך, פורום 
שאנו  להבין  ועוד.  צריך  ייחודיים  לצרכים 
בעידן של תנופה ופיתוח ויש להתאים את בתי 
הספר לעידן חדש טכנולוגי ומתוקשב, עם זאת 
ערכי  שדגש  בדור  עוסקים  שאנו  לשכוח  לא 
ציוני חייב לעמוד לנגד עיננו ולהיות נר לרגלנו. 
חדשות  לימוד  תכניות  יישום  הפרק  על  לכן 
המדעים  תחום  חיזוק  חדש,  אופק  דוגמת 
הרך  בגיל  מסיבית  והטכנולוגיה,  השקעה 
הערכים,  המצוינות,  ברוח  חינוך  יעדי  וקידום 
הקדמה, והשמירה על הסביבה. "שינוי מתחיל 
רוצים  "אם  אוחנה:  רחל  אומרת  היסוד"  מן 
לראות שינוי , צריך להתחיל בחינוך. הצעירים 
הם דור העתיד  והם קרש הקפיצה שלנו לעבר 
ראש  בגיבוי  החינוך  מערכת  וקדמה.  שגשוג 
המועצה, משקיעים בחיזוק הדור הצעיר, שזו 
רק  שלא  חושבת  אני  ארוך.  לטווח  השקעה 
התלמידים עלו השנה כיתה, אלא כל מערכת 
החינוך  במועצה האזורית חוף אשקלון עלתה 

כיתה". 

רחל אוחנה, מנהלת אגף החינוך במועצה האזורית חוף 
אשקלון
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ב"מרכז קטיף" בניצן

מרכז המבקרים יהיה פתוח גם ביום א‘ 12-10-14 בין 10:00 ל- 16:00
לתיאום מראש: במשרד: 077-4324101   חן: 054-7617620

מועדים לשמחה!

למבוגרים, למשפחה ולילדים

www.mkatif.org     מחיר כניסה: מבוגר 20 ₪    ילד 10 ₪    משפחתי 100 ₪    התשלום מגיל 5 ומעלה

ימים שני ושלישי, ד‘-ה‘ חוהמ“ס
י“ט-כ‘ תשרי, 13-14/10/14 

בין השעות: 10:00-16:00

סדנאות יצירה בחול
סיור ספארי בחולות ניצנים (בתשלום נוסף)

סיורים במרכז המבקרים החדש
הקרנת סרט המותאם לילדים (בכל שעה עגולה)

גלריית אומנים, סוכה כשרה

משחקים, משימות ומטמונים
במתחם חול ענק

ב"ה

להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 גליון 15  |  24.9.14  |  חבצלת החוף  ||   13



חדשותחדשות

ביקוש לבית ספר באר גנים
בית ספר באר גנים פועל זו השנה השנייה ונותן מענה חינוכי לכלל התושבים, יוצר 

אינטגרציה אמיתית וזוכה להערכה רבה

מנת בית  על  הוקם  גנים'  'באר  ספר 
של  לצרכים  חינוכי  מענה  לתת 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  פועל  הוא  היישוב. 

תושבי היישוב וראש ההנהגה המקומית.

תלמידים  של  שילוב  הוא  הספר  בבית  המיוחד 
בתוכנית  הן  ביטוי  לידי  הבא  ומסורתיים  דתיים 
בלימודי  העשרה  בתוכניות  והן  הלימודים 
אומנויות והסביבה כדי לתת מענה וחיזוק קשר 

למקום וליישוב.

בבית הספר שלוש כיתות מ- א' עד ג' . מתוכנן 
הקמת מבנה חדש.

ה'אני  כי  אומרת  לזר,  רות  הספר,  בית  מנהלת 
מאמין' של בית הספר הינו שיתוף, לדעת לחיות 

עם השונה ומתן מענה לקונפליקטים.

הקשה  הביטחוני  המצב  למרות  כי  לציין  יש 
ולאחר חודשי הקיץ הקשים, הצליחו לפתוח את 

"לאחר  ביותר.  הטובה  בצורה  הספר  בית  שערי 
את שערי  לפתוח  הקיץ הקשים, שמחנו  חודשי 
ולכלל  להוריהם  לתלמידנו,  ולשדר  הספר  בית 
לא  וההתפתחות  הצמיחה  תנופת  כי  הקהילה 
במידה  התגברנו  וטובים  רבים  בעזרת  נעצרה. 

המבנה  של  הפיסית  בהכנת  העיכובים  על  רבה 
השנה  כי  בגאווה  והוסיפה  לזר  אמרה  והחצר". 
הגדילו משמעותית את מספר התלמידים. "השנה 
הכפלנו, ואף יותר, את מספר תלמידנו, כך גם את 
הרבה  הנכונות  את  חשים  אנו  ההורים.  קהילת 
ולהיות שותפים בבניה ובהתפתחות, אנו  לסייע 
הרחבת  ובקשות.  רעיונות  להצעות,  קשובים 
באופי  גיוון  ליותר  טבעי  באופן  מביאה  השורות 
משפחות התלמידים ולציפיות נוספות. אתגר זה 
רצוי ומבורך , משום שהוא מחייב את צוות בית 
הספר ליצירתיות ועשייה. השנה נעמיק אי"ה את 
הפעילות המשותפת עם אנשי הקהילה ותלמידי 
הישיבה, נתקדם לקראת הבניה החדשה של בית 
מקצועית  פדגוגית  עבודה  לצד  זאת  כל  הספר. 
ערכית. והגשמה  לימודית  למצוינות  וחתירה 
בשמי ובשם כל הצוות החינוכי אני מאחלת שנה 

של צמיחה ושגשוג, אהבה אחווה ושלום". 

רות לזר, מנהלת בית הספר
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חדשות

 סוכות בניצן:
פסטיבל חול בחול המועד
קצת לפני שנכנסים לשגרה של "אחרי החגים", מרכז קטיף, להנצחת מורשת גוש קטיף 

וצפון השומרון אשר בניצן, מזמין את הציבור הרחב לפסטיבל חול בחול המועד סוכות

בסוכות תמיד  בניצן.  לבקר  טוב 
בתוכנית:  טובה.  סיבה  יש 
מתחם ענק בסימן חול הכולל פעילויות ויצירה. 
במרכז יוקרן הסרט המוזיקאלי "חול בגרביים" 
המספר את סיפור גוש קטיף דרך עיניהם של 
יתקיימו  בנוסף  במקום.  גדלו  אשר  הילדים 
הסיורים הרגילים במרכז המבקרים של מרכז 
קטיף הכולל סיור סיקור היסטורי בו נפגשים 
מהקמתו  החל   – קטיף  גוש  של  סיפורו  עם 
וכאב  ההתנתקות  תוכנית  דרך  והתפתחותו, 
העקירה, ועד לאתגרי הצמיחה מחדש. הסיור 
תערוכת  וידאו,  ארט  בסרטים,  צפייה  כולל 
המבקרים  עבור  יצרו  אשר  ומיצגים  צילומים 
אלה  פעילויות  לצד  ומרגשת.  ייחודית  חוויה 
ספארי  ברכב  סיור  לערוך  אפשרות  תהיה 

אמנים  גלריית  תוקם  במקום  ניצנים.  בחולות 
המבקרים.הפעילות  לרווחת  כשרה  וסוכה 
המועד  חול  של  ושלישי  שני  בימים  תתקיים 
 ,10:00-16:00 השעות  בין   ,13-14/10 סוכות, 

בהרשמה מראש.

מורשת  חוק  את  הכנסת  חוקקה   2008 בשנת 
זה  חוק  מכוח  השומרון.  וצפון  קטיף  גוש 
מרכז  את  מפעיל  קטיף אשר  מרכז  הוקם 
אפשר  המבקרים  במרכז  בניצן.  המבקרים 
בסרטים  צפייה  הכולל  חוויתי  סיור  לקיים 
ייחודיים ובמיצגים אמנותיים פרי עבודתם של 
סיורים  מתקיימים  במרכז  קטיף.  גוש  תושבי 
כולל  הסיור  קטיף.  גוש  אנשי  ע"י  המודרכים 
יוצר  במרכז  הסיור  ובמיצגים.  בסרטים  צפייה 

מפגש אותנטי עם סיפור אנושי וציוני  של בניה 
חוויה העוסקת  בזהות  ומהווה  וצמיחה.  שבר 

היהודית- ישראלית של כולנו.

סיפור  עם  אתכם  החדש בניצן יפגיש  המרכז 
דרך  והתפתחותו  מהקמתו  החל  קטיף  גוש 
תוכנית ההתנתקות וכאב העקירה, ועד לאתגרי 
במרכז  הביקור  מחדש. מסלול  הצמיחה 
המשלבים  מרחבים   6 פני   על  מתפרש  קטיף 
צילומים  תערוכת  וידאו,  ארט  סרטונים, 
ומרגשת.  ייחודית  חוויה  היוצרים  ומיצבים 
הסיורים נערכים בעברית ובאנגלית ומועברים 
ע"י מדריכים מתושבי גוש קטיף. ניתן להוסיף 
ותצפית  מתקדם  חקלאי  במשק  סיור  לביקור 

מנתיב העשרה על צפון גוש קטיף. 

שגריר ארה״ב, דן שפירו, ארח את ראש המועצה ואשתו נטע להרמת כוסית לכבוד השנה 
החדשה. לחיים! 

המקומית מנהלת  הועדה 
לתכנון ולבנייה, כרמית 
אליהו, מציינת כי מעתה יוכלו תושבי המועצה 
של  חדשות  פטור  מתקנות  להינות  האזורית  
מצללות,  לבנות  המאפשרות  הפנים  משרד 
מחסנים ופרגולותת  עם סייגים והנחיות מקלות 
יותר. כמו כן, החלה בימים אלה הנהלת הוועדה 
חיצונית  חברה  עם  לעבוד  ולבנייה  לתכנון 
הפרטיים.  בבתים  מדידות  לבצע  שמטרתה 
לפיכך תינתן לתושבים ההזדמנות לבוא ולדווח 
 . המקומית  למועצה  ולדווח  בנייה  חריגות  על 

ההליך נועד על מנת לעשות סדר.  

שנה טובה 
שתהיה

סדר 
בבקשה
בוועדה המקומית לתכנון 

ולבנייה עושים סדר
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מגזין

בטן-גב אם  זה  שתיירות  חשבתם 
קצרה  שיחה  טעיתם.  באילת. 
התיירות  מנהלת מחלקת  שושן,  בן  יפעת  עם 
במועצה האזורית חוף אשקלון ואתם מבינים 
שהאטרקציה האמיתית היא ממש כאן. בחוף 
כי  בגאווה  מציינת  שושן  בן  יפעת  אשקלון. 
מהווה  כיום  אשקלון  חוף  האזורית  המועצה 
בתכנים  המשופע  ייחודי  תיירותי  מרחב 
התרבותי  ההיסטורי,  החל מהתחום  מרתקים. 
השימור  התקומה,  המורשת,  דרך  והאמנותי  
הכפרי  במרחב  כולם  המתקיימים  והחקלאות 
במינו  יחיד  אקולוגי  מרקם  בעל  הפתוח  
ים,  חופי  נחלים,  מרהיבים.  טבע  נופי  המוקף 
שמורות טבע ירוקות ומרחבי דיונות אינסופיים 
בילוי,  אפשרויות  של  רחב  למגוון  הרקע  הם 
יצירה ונופש. התיירות בחוף אשקלון התקיימה 
מאז ומעולם בעיקר בשל המרחבים הפתוחים 
כמו  בחינם.  ליהנות  המבקרים  את  המזמינים 
כן התקיימו אירועים גדולים במרחבי המועצה, 
מחוץ  רבים  מבקרים  אליהם  שמשכו  כאלה 
לאזור. לפני שנתיים הוחלט לפתח את תחום 
המתקיימת  והמרחבית  הכפרית  התיירות 
בשטחי המועצה במטרה להביא להגדלת מספר 
המבקרים, להגדלת זמן השהות של המבקרים 
את  להפוך  המועצה  לתושבי  ולסייע  באזור 
התיירות לתחום מקיים עבורם. נכתבה תוכנית 
)מתוך  ישובים   9 המקיפה  אב-תיירותית 
כל  של  סקר  לראשונה  נערך  ובמסגרתה   )21
מתוך  תיירותי.  פוטנציאל  בעלי  המיזמים 
תוכנית האב המועצתית יצאנו לטפל בישובים 
הופכים  צמוד  ובליווי  בהשקעה  וכך,  השונים 
לכפרים  במועצה  ישובים  שני  אלה  בימים 
תיירותיים. הודות להובלה של תחום התיירות 
בתוך הישובים כשמהצד שני מתקיימת הובלה 
של  מואץ  פיתוח  התאפשר   – המועצה  ע"י 

דבר  של  כשבסופו  התיירותיות  האטרקציות 
כל אחד מהישובים מסוגל היום להציע ביקור 

חוויתי למשך יום שלם למבקר בו.

פיתחנו שיתופי פעולה אזוריים במרחב דרום 
כך שהמענה לכל השירותים התיירותיים להם 
זקוק המבקר באזור – יסופקו. אחד משיתופי 
הפעולה אותו פיתחנו בשנה האחרונה מתקיים 
בינינו לבין העיר אשקלון ויביא בסופו של דבר 
וישווק  שיוצע  משותף  תיירותי  מוצר  ליצירת 

למבקרים באזור כולו.

התיירות  עמותת  עם  מתקיים  נוסף  שיתוף 
שקמה-בשור שפעילות השיא שלה מתקיימת 
פברואר.  חודש  בכל  אדום"  "דרום  בפסטיבל 
מספר  לקיים  מתכננים  אנו  הקרובה  בשנה 
ובישובים  המועצה  בשטחי  גדולים  אירועים 
לקראת  ראשונה  פגישה  נקיים  ובקרוב 

היערכות.

מה יש לנו להציע?
המועצה האזורית חוף אשקלון מציעה חווייה 
ימצא  מבקר  כל  בה.  למבקר  נשכחת  בלתי 
שלו  הביקור  לחויית  שיגרמו  התחומים  את 
לנפש  לאירוע מעצים  רגיל  טיול  מיום  להפוך 
אל  דרכם  להתחבר  פתוחים  שטחים  ולגוף. 
ושמורות,  נחלים  ים,  חופי  ולאדמה,  הטבע 
חקלאי- בילוי  של  מסע  הישובים:  ובתוך 
עם  מרתק  מפגש  אומנותי,  תרבותי,  תיירותי, 

ההיסטוריה, המורשת והשימור

תומכי  ועסקים  אטרקציות,  תיירנים,  כמה 
תיירות

הסקר שנערך ב- 9 ישובים מתוך 21 במועצה 
ועדכונו מהשנה האחרונה – מעלה כי קיימים 

התיירות  בתחום  המוגדרים  עסקים   60 מעל 
ועד 50 עסקים תומכי תיירות. כמו כן ישנן מעל 
15 אטרקציות טבעיות דוגמת חופי ים, נחלים, 

שמורות טבע ומרחבי פתוחים.

מבקרים: כיום מגיעים לשטחי המועצה אלפי 
מבקרים  אלו  כלל  ובדרך  בחודש  מבקרים 
העיקרי  היעד  שבוע.  בסופי  בעיקר  מזדמנים 
בתחום זה הוא ליצור בסיס איתן ומוכר שישווק 
היטב לקבוצות מאורגנות שיגיעו לכאן במהלך 

השבוע.

בשנה  לתיירותיים  שהפכו  ישובים  שני 
האחרונה: כוכב מיכאל ונתיב העשרה

אחד  כל  שעברה,  בשנה  זכו  הישובים  שני 
בנפרד, להתפתח בתחום התיירות הן בהובלת 
הישוב  בתוך  גורמים  בהובלת  והן  המועצה 
לשני  התיירות.  בתחום  מרשימה  בצורה   –
הממשלה  ממשרדי  תקציבים   גויסו  הישובים 
השונים שהוציאו לדרך פרויקט השילוט בשני 

הישובים ופרויקט התצפית בנתיב העשרה.

פיתוח תיירותי

בתוך  תיירותי  פיתוח  מעודדת  המועצה 
לישוב  אב  תוכנית  בניית  הכולל  הישובים 

תיירות 
עד הקצה

יפעת בן-שושן,  מנהלת מחלקת התיירות לא עוצרת באדום.  
ושלל  כפרית.  תיירות  פסטיבליים,  עשרות  בתיכנון  ההפך, 
גדול של פעילויות לילדים ולמשפחות. האטרקציה: תצפית 

על עזה. נוף מדהים. תבואו, תבואו!
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צימרים(,  )כולל  לתיירותי  להפוך  המתארגן 
וליווי  ליזמים  מקצועיים  וייעוצים  הכשרות 

לאורך כל הדרך.

כמו כן עוסקת המועצה בפיתוח עוגני תיירות 
אלה  בימים  הפתוחים:  בשטחים  אזוריים 
 – לחוף"  מחוף  "שביל  על  העבודה  התחילה 
שביל המציע  מגוון מסלולים )הליכה, רכיבת 
)בכיוון  ניצנים  מחוף  ברכב(  נסיעה  אופניים, 
מזרח עד חוליקאת( ועד לחוף זיקים. בהמשך 
הישן  האמפיתיאטרון  מתחם  שיפוץ  מתוכנן 

בגברעם.

מה מציעים הישובים?

נתיב העשרה
במדינה,   האחרונות  החול  מגבעות  אחת  על 
4 נמצא מושב  בנקודה הכי דרומית על כביש 
נתיב העשרה. מיקומו האסטרטגי כיישוב צמוד 
הגובלת  בחומה  הדרומי  בחלקו  המוקף  גדר 
עם רצועת עזה והיותו מושב חקלאי מתפתח 
ביישוב  בו.  למבקרים  רב  עניין  יוצר  וירוק 
המרכזי  האתר  תיירותיות,  אטרקציות  קיימות 
והמיוחדת  העוצמתית  התצפית  הינה  ביישוב 
על רצועת עזה המאפשרת למבקר ללמוד על 

אופי החיים, ועל היסטוריית האזור כולו.

וביקור  חקלאיים  סיורים  מציע  העשרה  נתיב 
השונות:  באטרקציות  ביקורים  לצד  בתצפית 
נתיב לשלום - הדבקת פסיפס על החומה. חוות 
ירקות שקד - חוות ירקות אורגניים. אוטובוסה 
פרחים  צבי  בן  וינטג’.  חנות  אוטובוס   -

מהחקלאי - חנות פרחים בלב משק חקלאי 

הסיור כולל

ועוגה – קפה  על  היישוב  במועדון  הרצאה 

כ-  של  להרצאה  היישוב  במועדון  מתארחים 
של  ההיסטוריה  את  להם  המספרת  דקות   40
המושב עוד מימיו בחבל ימית ,הפינוי, העליה 
דור   , חקלאות   , הנוכחי  למיקומו  לקרקע 
העתיד ,דגש על החיים במושב צמוד גדר עם 
על החוסן  ובעיקר  והפצמ"רים  ירי הקסאמים 

הקהילתי .

תצפית מרהיבה אל רצועת עזה – נקודת השיא 
מגיעים  התצפית  נקודת  ,אל  במושב  בסיור 
לאחר שנוסעים לאורך חומת הגבול הממחישה 
את הקרבה של היישוב לרצועת עזה .מנקודת 
התצפית ניתן לראות את כל צפון רצועת עזה 

מהים במערב ועד מחסום ארז במזרח.

נתיב העשרה - תיירות עד הקצה

www.tayarutbenetiv.co.il

פייסבוק: נתיב העשרה - תיירות עד הקצה

יד מרדכי
חוויה מתוקה ביד מרדכי : ביקוקר בבית הדבש 
"קיבוץ  נרות,  והכנת  טעימות  כולל  והדבורה 
אתר  הקיבוץ,  מראשית  אוסף   – פעם"  של 
ועגלה  בטרקטור  וסיור  תש"ח  קרב  שיחזור 

בענפי הקיבוץ. אפשרות לארוחת צהריים.

זיקים
אחת  צהריים,  ארוחת  כולל  לקבוצות  סיורים 
יין  פסטיבל  הקיבוץ  ברחבת  מתקיים  לשנה 

הקיבוצים.

גברעם
פינת החי בגברעם מקום בילוי  למשפחה עם 

ילדים צעירים. ליטוף, יצירה, רכיבה, פיתות.

לפעילות  מומלץ  חול.  וימי  בשבתות  פתוחה 
גנים ובתי ספר באמצע השבוע.

סינגל – מסלול אופניים לכל המשפחה

"אגם ניצנים"
משפחתי,  ובילוי  שייט  אתר  הפעילות:  תאור 
סיורים  רחוק  שלט  רכבי  מסלולי  מתנפחים, 

ע"ג ריינג'רים.

קיבוץ ניצנים – סיור בקיבוץ והכרתו – הקיבוץ 
הפרדס  הממוחשבת,  הרפת  המתחדש, 
והמורשת. אפשרות לארוחת צהריים לקבוצות.

ניצן
גוש  מורשת  להנצחת   – קטיף  מורשת  מרכז 
מציע  המחודש  המרכז  השומרון.  וצפון  קטיף 
חווייה ערכית דרך סיפור יהודי, ישראלי. סיור 
קטיף  גוש  סיפור  עפ  אותנטי  אנושי  ומפגש 
לתקופותיו. פתוח בכל ימות השבוע )בשבת – 

סגור(.

 – הלוחמת  לאישה  ויד  שקמים  שדה  בי"ס 
לקבוצות  וסיורים  פעילות  מציע  הספר  בית 
אודות  מרגש  אורקולי  חיזיון  וכן  וליחידים, 
במיצג  ביקור  המשלב  ניצנים  על  הקרב 

המרשים "יד לאישה הלוחמת".

מושב כוכב
)סוכנות  אופניים  רכיבת  מרכז   – ציון  נקודת 

מורשית של מצמן את מירוץ(
קשתי כוכב – מתחם חווייתי לירי בחץ וקשת 

לקבוצות, יחידים ולמשפחות
הומוריסטי  מופע   –  10,000 טיפול   – יהלימא 
של אם ובת תושבות כוכב. מתאים למבוגרים. 

לקבוצות.

הסעדה:
יד מרדכי )מפגש( – קפה ג'ו, נתחים

מבקיעים )ת.דלק( – תענוגים
באוירה  מסעדה   – ארטישוק   – גיאה  מושב 

כפרית
ברכיה – במבוסטון – לקבוצות בלבד

כוכב – האלפחורס של יהודית – בית קפה.  

יפעת בן שושן
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קבינט בהמשך  להחלטת 
חיזוק  בדבר  הדיור 
לצעירים  דיור  פתרונות  ומתן  ההתיישבות 
המשרד  החליט  ובגליל,  בנגב  ולמשפחות 
הפעילות  את  להרחיב  והגליל  הנגב  לפיתוח 

ולגבש תכנית מיוחדת ליישובי עוטף עזה

ושדרות,  עזה  בעוטף  נרחב  התיישבות  עידוד 
השתתפות בשכר דירה לסטודנטים ומשפחות 
היישובים  להשבת  פרויקטים  לאזור,  שיעברו 
למצבם הקודם, הקמת מרכזי צעירים, העצמת 
חלק  אלו  ועוד.  הנגב  אזור  מיתוג  הקהילות, 
בתכנית  כעת  המתגבשים  מהפרויקטים 
הנגב  לפיתוח  המשרד  מוביל  אותה  מיוחדת 
ביישובי  שלום   סילבן  השר  בראשות  והגליל 
שדרות ועוטף עזה בשווי של כ-70 מיליון ש"ח.

האזרחי  והחוסן  ההתיישבות  לחיזוק  ההצעה 
לפן  ונוגעת  באה  ושדרות  עזה  עוטף  ביישובי 
והמגורים  התשתיות  פיתוח  ההתיישבותי, 

באזור.

לנושא ההתיישבות  נרחב  דגש  יוענק  בתכנית 
יושם  התכנית  במסגרת   . עזה  עוטף  ביישובי 

דגש על הנושאים הבאים:

יחידות . 1 מאה  יבנו  הכפריים  ביישובים 
אשר  למשפחות  שיוחכרו  למגורים  דיור 
התושבים  לאזור.  במעבר  מתעניינים 
החדשים  בבתים  לגור  יוכלו  החדשים 
לתקופה של עד חמש שנים ובסיומה יוכלו 
הבית.  את  לרכוש  ברצונם  האם  להחליט 
האטרקציה המרכזית בפרויקט, שהחל כבר 
המשרד  ע"י  חודשים  מספר  לפני  כפיילוט 
לפיתוח הנגב והגליל, הינו שאם אכן יחליטו 
דמי  יקוזזו  הדירה-  את  לרכוש  השוכרים 
בתקופת ההשכרה  אותם שילמו  השכירות 

המגורים  את  שהופך  דבר  הבית,  ממחיר 
באזור למשתלמים במיוחד.

המשרד . 2 יבילים:  מבנים  והצבת  רכישה 
לפיתוח הנגב והגליל ומשרד השיכון ירכשו 
הרשויות  עם  ביחד  יבילים,  מבנים  כמאה 
דירה  בשכר  אותם  וישכירו  המקומיות 
מפוקח. הפרויקט מיועד לתושבים חדשים 

ועולים חדשים.

3 . ₪ אלף   100 עד  של  סיוע  תסייע  המדינה 
עזה.  עוטף  ביישובי  בתים  כ-70  לשיפוץ 
המועצות יהיו חייבות להשכיר את הדירות 

לאחר השיפוץ במשפחות חדשות.

והגליל . 4 הנגב  לפיתוח  המשרד  סטודנטים: 
יבנה קריטריונים מיוחדים עבור הסטודנטים 

וזאת על מנת לעודד הגירה חיובית שלהם 
ישתתף  המשרד  עזיבה.  ומניעת  לאזור 
בעוטף  סטודנטים  כ-500  של  דירה  בשכר 

עזה ושדרות

עוטף . 5 ביישובי  להתגורר  שיעברו  משפחות 
עזה ושדרות יקבלו סיוע נרחב בשכר דירה 

חודשי של עד 1200 ₪.

יתוגברו . 6 האזוריות  המועצות  צעירים: 
צמיחה  וברכזי  נוספים  צעירים  במרכזי 

דמוגרפית.

מיתוג: יוקצה תקציב מיוחד למיתוג ומיצוב . 7
על  בדגש  המערבי  הנגב  אזור  של  מחדש 
חוזקות ההתיישבות והיתרונות האיכותיים 

באזור.

תכנית להעצמת הקהילות: המשרד לפיתוח . 8
הנגב והגליל יפעיל תכנית שמטרתה להשיב 
ויכולת  מוכנות  של  למצב  היישובים  את 
לסייע  מנת  ועל  חדשים  חברים  לקלוט 
דמוגרפית  בצמיחה  ולתושבים  ליישובים 

וכלכלית בשווי של שבעה מיליון ₪.

מוביל התכנית, השר לפיתוח הנגב והגליל, שר 
האנרגיה והתשתיות הלאומיות והשר לשיתוף 
"החמאס  אמר:  שלום  סילבן  אזורי,  פעולה 
הנגב  תושבי  של  רוחם  את  לשבור  יצליח  לא 
המערבי. אנחנו נוכיח לו את ההיפך. ההחלטה 
באזור.  היישובים  את  משמעותי  באופן  תחזק 
תשקיע  האזור,  את  תחזק  ישראל  ממשלת 
כדי  כוחי  בכל  אפעל  תושביו.  את  ותחזק  בו 
כי  עיכובים  וללא  במהירות  יועברו  שהכספים 
חייבים לפעול למען יישובי עוטף עזה ושדרות 

באופן מיידי".   

תכנית ההתיישבות 
הגדולה ביישובי 

עוטף עזה
המשרד לפיתוח הנגב והגליל מוביל פרויקטים חדשים בהיקף של 70 מיליון ₪ לחיזוק 

ההתיישבות ביישובי עוטף עזה

חדשות
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יהודית רביץ, הגיעה לקיבוץ זיקים. היה ערב שמח במיוחד!

אל רחבת הדשא הגיעו מעל 1200 מתושבי המועצה לחגוג יחד, רגע 
לפני תום השנה העברית. 

יהודית רביץ אמרה: ״כבר מזמן ביקשתי להופיע אצלכם, כאן בעוטף 
לזרוע  לחרוש  נמשיך  ונשמח,  נשיר  בואו  לנו.  הצליח  זה  והערב  עזה 
זה אותו הים  חיים, הים שלנו  ולהבנות. אנחנו חפצי  ולקצור, לבנות 
של עזה, האוויר של עזה זה אותו אוויר, המים שאנו שותים אלו אותם 
מים ששותים גם בעזה, אז... על מה רבים ? אולי אולי החמאס יתעשת 

ויחשוב גם כן שכדאי לבחור בחיים.  

באה באהבה..

להגנת  המשרד  ובשיתוף  אשקלון  חוף  הסביבתית  היחידה  ביוזמת 
הסביבה, תלמידי תיכון הר- טוב )מטה יהודה( הגיעו לנקות את אזור 

החוף הלא מוכרז של ניצנים במסגרת שבוע ניקיון חופים בנלאומי! 

חדשות

זה הכל בשבילכם

מר תרבות

לחינוך  הבנייה  תקציב  לראשונה: 
חוף  האזורית  למועצה  עבר 
מהנדס  דרורי,  דודי  אשקלון. 
אשקלון:  חוף  האזורית  המועצה 

"מדובר במהפך של ממש"

אפשר לומר שיש מהפך במועצה 
לראשונה,  חוף אשקלון.  האזורית 
את  לידיה  המועצה  מקבלת 
חינוך.  למוסדות  הבנייה  תקציב 
המועצה  מהנדס  דרורי,  דודי 
אומר  אשקלון,  חוף  האזורית 
כולל  הטיפול  הליך  כל  מעתה 
בנייה וביצוע יישארו במועצה. "מדובר היה בהליך מסורבל ובעייתי", 
היו  שבעטיין  ירודה  גימור  ברמת  מבנים  מקבלים  דרורי."היינו  אומר 
בעיות רטיבות, נזילות וכו'. במצב החדש אנחנו לוקחים את התקציב 
צוות  ועושים בעצמנו. המועצה היא למעשה הזרוע המבצעת. ארגנו 
התוצאה  בעצמנו.  הפיקוח  את  ועשינו  קבלנים  גייסנו  ותכנון,  ניהול 
גבוהים.  בסטנדרטים  בנויים  מדהימים,  מבנים  ארבעה  היא  הסופית 
חיסכון  ובעיקר  זמנים  בלוח  עמידה  חשוב  והכי  חדשות  גן  כיתות   5
בהתעסקות מיותר". דרורי אומר כי כבר בתכנון בנייה של עוד ארבעה 
שאנחנו  התהליך  אותו  "את  בביצוע.  כבר  מתוכם  שניים  ילדים.  גני 
עושים עם גני הילדים, נעשה גם בבתי הספר. נתחיל עם 'באר גנים', 

שיקמה וחופים. והיד עוד נטויה"   

במבצע 'צוק איתן', פעל יוסי דהרי, 
במועצה  הקהילתי  המרכז  מנהל 
מתוך  אשקלון  חוף  האזורית 
זאת  בזכות   . שליחות  תחושת 
הפוגה  לפעולות  הצליח  להוציא 

מעל ל20,000 תושבים

כשיוסי דהרי משחזר את החודשיים 
איתן'  'צוק  מבצע  של  האחרונים 
הוא יכול ללא ספק להרשות לעצמו 
לחייך. בזרועות משולבים של צוות 
ואנשים  הביטחון  כוחות  העובדים, 
צוות  להקים  הצליח  הוא  טובים 
ליישובים  מחוץ  הפגה  פעילויות  לשגר  הצליח  אשר  שעון  כמו  שפעל 
משיב  שליחות",  תחושת  מתוך  "פועלים  זה?  את  עושים  איך  ובתוכם. 
שיהיו  ילדים  וארבעה  אישה  לי  יש  ניצן.  ביישוב  מתגורר  "אני  דהרי. 
הייתי  בוקר  מידי  זה לא פשוט.  בבית ללא ממ"ד.  בריאים שמתגוררים 
'צבע  אזעקת  שנשמעה  פעם  בכל   . לתושבים  ודאגה  רצון  מתוך  יוצא 
אדום' היה להם נוהל קבוע להתקשר אליי ולשאול:"אבא, אתה במרחב 

המוגן? הכל בסדר?"

בימים אלה הצוות של דהרי עושה הכל כדי לחזור לשגרה. "חייבים להחזיר 
את האמון והביטחון לתושבים כמה שיותר מהר.תוך כדי ישיבות והפקת 
יובל  אירועים בעוטף בהם:הופעה של  בימים אלה מספר  קיימנו  לקחים 
ועוד. מה  יהודית רביץ בזיקים, טררם בנתיב העשרה  המבולבל בכרמיה, 
כדי  שלנו  ולאירועים  להופעות  מגיעים  הארץ  מכל  שאנשים  הוא  שיפה 
לחזק ויוצאים מחוזקים. זה הרגע שאתה יודע שהצלחת וזה מחמם. המסר 
הזה  וכשהמסר  להישאר.  כדי  כאן  אנחנו  במועצה:  כאן  כולנו  ושל  שלי 
מחלחל לנוער שלנו זה עובד. הרי כתוב:'על חרבך תחיה', ומאידך:'ועשב 

שונא ליעקב' .. זה דורש מאיתנו יותר עשייה ובאמונה ננצח!". 

הכל חדש
כמה  להשתמש  היא  המגמה  הסביבתית:  היחידה  מנהל  סעדה,  חן 

שפחות בקבלנים.

תושבי המועצה האזורית חוף אשקלון יתחילו בקרוב מאוד להרגיש 
יותר  הרבה  יהיה  לתושב  שהשירות  במועצה.  קורה  חדש  שמשהו 
יעיל ממה שהיה עד כה. זאת בעיקר בשל העובדה שיעבדו פחות עם 
קבלני חוץ. כך למשל, רכשה המועצה האזורית חוף אשקלון, משאית 
גזם חדשה, יצא מכרז ללוכד כלבים וכן נרכש רכב שישרת את בעל 
המחלקה. כמו כן ישודרגו מרכזי המחזור ועוד. סעדה:" המטרה היא 

לשים את התושב במרכז ולתת לו שירות הרבה יותר טוב"  
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בס“ד

דרושים/ות סוכנים/ות למשרדנו

צה"ל 15 אשקלון, מול בנק לאומי 076-5401046
במשרדנו קיים מאגר גדול של דירות למכירה/השכרה בבלעדיות

דור כהן
0527471999

מישאל חבורה
0546630204

יפה פול
0528322276

בהנהלת
דרור אלמלם

אורי בצלאל
0549737456

מיכאל מסטר
0528782777

רות גבאי
0507593232

שגיא חיון
0548044376

ליאור ונונו
מנהל המשרד
0527985806

קובי אלון
0542111101

עמי ברון
0509966614

רבקה קימלפלד
0505952307

ויקי וורונצ'וק
מזכירה

מיכאל בנישו
0503570264

ויקטור עמר
0556699194

ישראלה חטב
0525451585

כפיר ויינטראוב
0508629605

עדי  באלינט
0522876352

אבי פול
0547078823

ערן בועז
0586888088

במשרדנו קיים מאגר גדול
של דירות / מגרשים / מסחרי  למכירה / השכרה

בבלעדיות של המשרד

הודות לשיטת שיווק ייחודית ומתקדמת,
רי/מקס היא החברה המצליחה ביותר

במכירת נדל"ן בארץ ובעולם.
אנחנו יכולים לעזור לך

למכור במחיר הגבוה ביותר,
בזמן הקצר ביותר, ובמינימום אי-נוחות!

רוצה למכור את הנכס שלך?
לקבל את המחיר המקסימלי עבורו?

"אדם בונה את ביתו
ואת חצרו על פי תבנית

אישיותו..." (עמוס עוז)
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חדשות

ישיבת הממשלה נערכה 
לראשונה במועצה האזורית 

חוף אשקלון
רה"מ ושריו מחזקים את ראש המועצה

הממשלה, בנימין נתניהו בפתח ראש 
במועצה  הממשלה  ישיבת 
את  לברך  רוצה  אשקלון:אני  חוף  האזורית 
ואת ראשי  יאיר פרג'ון, ראש המועצה,  מארחנו, 
שלכם  המנהיגות  מהדרום.  חברינו  הערים, 
להוביל  כוח  לנו הרבה  נתנו  ואורך הרוח שלכם 
דעת,  בשיקול  באחריות,  הזאת,  המערכה  את 
כדי להחזיר את  ובתקיפות רבה,  בנחישות רבה 
הביטחון לאזרחי ישראל. זה היה ונשאר השיקול 

העליון שעמד לנגד עינינו.

יימשך  שהושב  הזה  שהשקט  מקווה    אני 
הרבה זמן, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש, גם 
כמובן  כולל  אחרות,  בגזרות  וגם  הזאת  בגזרה 
למורשת  בהתאם  ממשיכים  אנחנו  הגולן.  גבול 
הציונית שלנו, לפתח את יישובינו ואת ערינו. אני 
אומר את המלה לפתח, לא רק לשקם - בזה כבר 

התחלנו. 

ההחלטה  החלטות:  שלוש  באים  לקבל   אנחנו 
הראשונה היא קודם כל לסייע בתוכנית חומש של 
מיליארד וחצי שקל ליישובי עוטף עזה ושדרות. 
לשיקום  החקלאות,  לשיקום  רק  לא  הכוונה 
פגיעות שנפגעו, אלא גם פיתוח תעשייתי, פיתוח 
נוספת של  בנייה  וכמובן  פיתוח חקלאי,  כלכלי, 
תשתיות הביטחון. זו ההתחייבות הראשונה, היא 

תמומש היום.

חבילה  נביא  אנחנו  שהחודש  הוא  השני   הדבר 
אנחנו  הדרום.  וערי  ליישובי  לפיתוח  דומה 
מחויבים להם, היינו מחויבים להם תמיד. בשנים 
האחרונות היה פיתוח מואץ בדרום, אנחנו רוצים 
למבקשי  הציונית  התשובה  אותו.  להעצים 
עליהם  ולגבור  אותם  להדוף  רק  לא  זה  נפשנו 
בכל מערכה, אלא גם לפתח את המדינה שלנו, 
במקרה הזה את יישובי עוטף עזה ויישובי דרום 

הארץ ופיתוח הנגב בכללותו. 

נמלא  זה  היום,  נעשה  שאנחנו  השלישי   הדבר 
את החוסרים, נתחיל למלא את החוסרים שנוצרו 
במערך הביטחון. זה משקף את הבנתנו של סדר 
עדיפויות, שבו הביטחון קודם לכל. אנחנו עשינו 
כאן דברים גדולים מאוד, אבל הדבר הזה מחייב 
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האתר פתוח לקהל בחגי ישראל ובסופי שבוע בלבד בין השעות: 10:00-17:00 (שעון חורף), 10:00-18:00 (שעון קיץ)

לפרטים נוספים 077-3001260, 050-3246138

פעילויות באגםאירועי יום ולילהטיולי ריינג'ריםימי גיבוש וכיף

האתר מציע לכל המשפחה:  
שייט משפחתי חוויתי על גבי סירות פדאלים  •

וקייאקי קאנו.  
מתחם פיקניק עם שמשיות וכיסאות נוח.  •

ועוד מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה  •

אתר שייט ובילוי משפחתי
בלב דיונות החול מסתתרת לה פנינת נוף 
מיוחדת וקסומה של אגם מי תהום זכים 

ומקווה מים המשמש מקום חיים לציפורי 
מים לדגי אמנון ושפמנונים לרוב.

 גליון 15  |  24.9.14  |  חבצלת החוף  ||   27



דוח לתושב
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3,4533,523גרעון מצטבר בתקציב הרגיל5,7175,5024.26%5,3484.37%משרדי ממשלה אחרים' השתת

21,13521,34516.54%23,76519.44%מענקים ומלוות
6,158ר"גרעונות זמניים נטו בתב126,707129,052100.00%122,275100.00%כ"סה

38,89536,960כ"סה
2012%ביצוע 2013%ביצוע 2013תקציב הוצאות

20132012התחייבויות13,06713,07210.13%12,1879.97%משכורות ושכר כללי
21,48216,752התחייבויות שוטפות40,36741,47732.16%38,48131.48%פעולות אחרות

16,48616,48512.78%14,03511.48%שכר חינוך
17,35917,314קרן לעבודות פיתוח ואחרות37,43239,05730.28%33,54227.44%פעולות חינוך
5555קרנות מתוקצבות3,8133,8122.96%3,2612.67%שכר רווחה

10,4299,9517.72%10,1398.29%פעולות רווחה
2,839ר"עודפים זמניים נטו בתב5926070.47%4940.40%מימון

38,89636,960כ"סה4,5214,5213.51%10,0928.26%פרעון מלוות
126,707128,982100.00%122,231100.00%כ"סה

20132012
30,36830,962עומס מלוות לסוף שנה7044עודף בשנת הדוח

20132012
20132012

9,5749,520יתרת חוב לתחילת השנה2.68%2.88%הגרעון הנצבר מההכנסה% 
46,37839,721חיוב השנה23.53%25.32%עומס המלוות מההכנסה% 
(4,721)(4,801)הנחות ופטורים שניתנו16.65%13.70%סך ההתחייבויות מההכנסה% 

2,575חובות מסופקים וחובות למחיקה
53,72644,520סך לגביה205196מספר משרות ממוצע

39,33034,946גביה בשנת הדוח
14,3969,574יתרת חוב לסוף השנה
46%51%אחוז גביה מהפיגורים
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2013תמצית הדוחות הכספיים לשנת 

(דונם)שטח שיפוט 

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דירוג סוציואקונומי 

ארנונה- דוח גביה וחייבים 

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

חוף אשקלון

מאזן

1

חוף אשקלון  |  תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 )באלפי ש"ח(

חדשות
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ממשפחת מובילי ליאם

שנה טובה
ומתוקה

לתושבי המועצה
האזורית

חוף אשקלון

050-8549912 - גיורא

מובילי
ליאם

הובלת דירות
ומשרדים,

מנוף
עד 14 קומות.

שירות אדיב
ומקצועי
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ועוד המון מוצרים חדשים במבצעים מטורפיםםם לחג 
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לקהל לקוחותינו

שנה טובה ומתוקה

וגמר חתימה
טובה!
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מבצע חסר תקדים, באיכות, אחריות ומחיר ללא מתחרים
של טיב סולאר החברה הותיקה והמקצועית ביותר בתחום המערכות הביתיות

שה: י ג פ ם  ו א י ת ו ם  י ספ ו נ ם  י ט ר פ ל
1 7 0 0 - 5 0 - 7 7 7 1

להקמת מערכת
סולארית ביתית

תעריפית

הזדמנות אחרונה

המכסה הסולארית הביתית האחרונה

המאפשרת הכנסה נוספת ל-20 שנה 

צפויה להסתיים ב-31.12.14

נצלו את "חוק הפרגולות"
המאפשר הקמת מערכת סולארית עד 50 קילוואט ללא היתרים מהוועדה. 

אם יש לך גג ביתי בגודל של לפחות 150 מ"ר ללא חריגות בנייה גם אתם יכול להנות
מהכנסה קבועה של כ- 18500 ₪ + מע“מ צמוד למדד בשנה

וזאת בחוזה מול חברת החשמל למשך עשרים שנה

info@tivsolar.co.i l
www.t ivsolar.co. i l

פאנלים של 
חברת  

הקוריאנית                    
באחריות 
ל-25 שנה

ממירי חברת                     

הישראלית עם 
אחריות בלעדית 

ל - 15 שנה!!!

אופטימייזרים 
על הפאנלים 

באחריות ל-25 
שנה

ציוד חשמל 
וכבילה 

מהיצרנים 
המובילים בעולם

אופטמיזאציה 
של המערכת 
ופיקוח על 

חברת                

ישראל

פרוייקט מפתח 
ומימון בנקאי 
של עד 100%


