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חדשות

פרס ניהול כספי
תקין  -למועצה

בטקס חגיגי שנערך בראשית החודש בבנייני האומה
בירושלים ,הוענק פרס ניהול כספי תקין למועצה האזורית
חוף אשקלון .הפרס הוענק על ידי מ"מ ראש הממשלה
ושר הפנים ,אלי ישי ,ושר האוצר ,יובל שטייניץ.
כ 92-רשויות מתוך  255רשויות מקומיות קיבלו את הפרס
המכובד .פרס ניהול כספי תקין ניתן לפי קריטריונים
אובייקטיביים של משרד הפנים .הזכאות לפרס ניתנה
על בסיס עמידה בתנאי סף גבוהים במיוחד הן בתחום
המנהל הכספי הן בתחום המנהל הארגוני .יעקב (קובוש)
מזרחי ,גזבר המועצה מזה שמונה שנים" :המועצה
אינה גדולה במיוחד ובניגוד למועצות אחרות היא כוללת
סוגים שונים של יישובים .חוף אשקלון כוללת יישובי
עוטף עזה ,חמישה יישובי מצוקה 5,000 ,מפוני גוש קטיף
ואוכלוסייה הטרוגנית ביותר .אנו מתמודדים עם קשיים
שמועצות אחרות לא מכירות ולמרות הלחץ אנחנו
עדיין מצליחים לתפקד טוב ולשמור על ניהול תקין".
בטקס החגיגי לקבלת הפרס ,אמר שר הפנים ,אלי ישי" :אני
מלא הערכה כלפי ראשי השלטון המקומי השומרים על
מנהל תקין ותקציב מאוזן".
שר האוצר ,יובל שטייניץ" :אני מודה בשם מדינת ישראל
וממשלת ישראל על התנהלות רצינית ואחראית המסמלת
אחריות לטווח ארוך".
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון" :כולנו
זכינו .התושבים ,העובדים ,חברי מליאת המועצה ,הנהגות
היישובים .אני מודה לכל העוסקים במלאכה .מי ייתן ונמשיך
להוביל את המועצה להישגים ולהצלחות תוך עשייה
תמידית".
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בונים ,מפתחים ,משנים
• הרחבה במושב הודיה – לאחר קיפאון בבנייה במשך 16
שנים התקיימה הגרלת מגרשים בשכונה החדשה .קבלן
התשתיות סיים עבודתו והמועצה ממשיכה בליווי ופיתוח
השכונה החדשה.
• חניכת מתקן להתפלת מים מלוחים ע"ש ציון כהן –
בנוכחות שר התשתיות ,ד"ר עוזי לנדאו ,חנכנו את מתקן
המים הסמוך למושב תלמי יפה .המתקן צפוי להפיק 18
מיליון קוב מים מותפלים.
• בניית אולפנה לבנוֹת ביישוב ניצן – בנות המגזר הדתי
שנאלצו ללמוד במוסדות חינוך מחוץ למועצה צפויות
לחנוך בשנת הלימודים תשע"ג את מבנה האולפנה
החדש בניצן .פעולות הקידוח והיציקות הושלמו ומלאכת
הבנייה נמשכת.
• הקמת בית כנסת במושב כוכב מיכאל – לאחר מאמצים
רבים הצלחנו לגייס ממשרד הדתות  500,000ש"ח תקציב
ייעודי לטובת בית כנסת חדש בכוכב מיכאל עבור הקהילה
ההולכת ומתרחבת במקום .עם תום הכנת התכניות
והסדרי הקרקע ,תחל מלאכת הבינוי.
• מקווה ישראל בברכיה – משרד הדתות אישר 305,000
ש"ח במטרה להשלים את מקווה הטהרה במושב ברכיה.
הסכום הגדול הגיע כמימון ייעודי ומהווה סופו של הליך
ממושך ומאמץ משותף שלנו עם הנהגת המושב.
• גדר הפרדה בבת הדר – בסמוך ליישוב בת הדר הולכת
ונבנית חומת הפרדה בין היישוב לכביש  4הסואן .גדר
ההפרדה תסייע לשמור על איכות חיי התושבים שסובלים
מרעש הכביש לאורך כל שעות היממה.
• שביל טיילת – תושבי קיבוץ ניצנים נאלצו לכתת
רגליים מאות מטרים בכביש העפר מהקיבוץ לכביש .4
בתום עבודה מאומצת מול משרדי ממשלה ולאחר מאבק
תקשורתי ,נסלל שביל טיילת מהקיבוץ לתחנת האוטובוס
בכביש .בשביל הוצבו ספסלים למנוחה ,גינות נוי וביתנים
לחניית אופניים.
קייטנות המועצה – מספר שיא של כ 400-ילדים בקייטנות
המועצה .הופעלו מגוון קייטנות במוקדים שונים :קייטנת
כדורגל וכדורסל וקייטנה כללית בכפר סילבר ,קייטנה
למגזר הדתי בניצן וקייטנה נוספת בנתיב העשרה .גם בגני
הילדים שלנו הפעלנו קייטנות קיץ לגיל הרך ביישובים.
• מגזין טלוויזיוני – יש לנו מגזין טלוויזיוני ב !youtube -אנו
סוקרים את הנעשה במועצה בתחומים שונים המעסיקים
אותנו ואתכם :נוער ,ביטחון ,תשתיות ,חינוך ועוד .אתם
מוזמנים לגלוש ולהתרשם מהמגזין 'מה חדש? חדשות
המועצה האזורית חוף אשקלון' בכתובת-
.http://www.youtube.com/user/rcashkelon
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בונים ,מפתחים ,משנים

 ʭʩʲʩʴʹʮʤ

•  15,000בני נוער התכנסו בחוף ניצנים לאירוע חג
האהבה של קוקה קולה .פסטיבל המוסיקה הגדול בארץ
התקיים אצלנו במועצה ומשך אורחים מכל רחבי הארץ.
• יום תפילה בקברי צדיקים בצפון נערך בליווי והסבר של
רב המועצה ,יעקב אביטן .המשתתפים סיירו בהר מירון –
בקבר רבי שמעון בר יוחאי ,בצפת –בקבר האר"י הקדוש
ובטבריה – קבר ר' מאיר בעל הנס.
• ברית ערים – יש לנו עיר תאומה בסנטש שבהונגריה
עמה אנו מקיימים יחסי ידידות וקשרי גומלין .בביקור
שנערך לאחרונה בהונגריה הוקמה קרן ערים תאומות
שתסייע בתחומי החברה והתרבות למדינות החברות בה
והמועצה הוזמנה להשתתף בקרן.
• פלמנקו בסביליה – נשות חוג הפלמנקו במרכז הקהילתי
יצאו לטיול לימודי וחוויתי בעיר סביליה שבספרד ,ביזמתה
של קרן יוחנן ,מדריכת החוג .הנשים למדו את צעדי
הריקוד באקדמיה של המורה מנואל בנטזוס ובערבים
צפו במופעי פלמנקו מקומיים.
• קורס פרמקלצ'ר – המחלקה לשירותים חברתיים
ארגנה קורס ייחודי לתכנון סביבתי שמטרתו להעניק
ʩʮʥʷʮʤ
ʯʥʨʬʹʤשל שפע.
כלים מעשיים ליצירת מערכות וסביבות חיים
נלמדו שיטות גידול פירות וירקות בגינת הבית ,השקיה
ʬʠʸʹʩʡ
בוגרי
במים אפורים ,שימוש באנרגיה סולארית ועוד .ל20-
ʸʮʥʬʫ
ʺʥʩʬʬʫʤ
ʤʬʹʮʮʬʥʺʱʰʫʬ
הקורס הוענקה תעודת מתכנני פרמקלצ'ר.
ʺʥʩʥʹʸʬ
ʬʲ
השתתפו
קורס שחייה והצלה – כ 15-צעירים בני המועצה
ʠʬ
ʺʮʬʥʤ
בקורס מצילי ברכה ,קורס אינטנסיבי ואיכותי שנערך
מנימוקי הבחירה :פרג'ון הבין שההשקעה
מציל ומגיש ʭʲעזרה
בכפר סילבר .המסיימים קיבלו תעודת
ʭʫʬ
"ʡʥʧʸʬ
ʬʲ
ʸʩʲʤ
הקורס
מבוגרי
חלק
ראשונה מטעם משרד התמ"ת.
הטובה ביותר היא בילדים ובנוער ויזם
ʸʩʲʤ
הצלחת
לאור
השתלבו בעבודה כמצילים בבריכות באזורʡʫʸʬ.
ʺʩʡʬ ʭʩʲʱʥʰ
סדרת פרויקטים שיזניקו את רמת החינוך
ʣʩʬ
הבאה.
בשנה
הקורס השנה ,נערכים לפתיחת קורס נוסף
ביישובים ובקיבוצים שנכללים בשטח
ʠʬʬ
ʬʫ
• הקמת מאגר תמונות של המועצה – ʭʩʬʤʰʮ
בימים אלה
המועצה".
ʺʩʮʥʷʮʤ ʺʥʹʸʤ ʭʲ
וצילומים
מוקם מאגר תמונות דיגיטאלי שירכז תמונות
ʹʣʮʥʲʤ ʭʲʥ ʭʫʬ
ʭʩʸʲʤ
כמדי שנה ,מפרסם המגזין הכלכלי המוביל ,TheMarker
תושבים וחברים
מיישובי המועצה תחת קורת גג אחת.
ʩʰʥʨʬʹʤ
את רשימת  100המשפיעים ביותר בישראל .השנה ,במקום
של
ההקמה
ומשנות
שברשותם תמונות מהווי הקהילה
ʺʥʰʥʬʧʡʬʠʸʹʩʩʧʸʦʠʬ
ʩʸʷʰʬ
ʹʨʧʥ
ʯʥʾʢʸʴ'1ʸʩʠʩʤʬ'1
ʸʩʠʩ
ʯʬʩʠ
ʭʩʬʹʥʸʩʡ
ʚʥʱʲ
76ʭʩʷʥʱʲ76
ומובילים
השלטון המקומי שיוזמים
העשירי שובצו ראשי
שם הצלם
היישוב ,מוזמנים לשלוח את התמונות בצירוף
ʺʥʣʲʥ
פרויקטים עבור תושביהם .ראש המועצה האזורית חוף
לכתובתʬʹ .hofashkelonsheli@gmail.com-
ʬʡʠ
ʬʲ
ʬʫʤ
ʹʬ
 ʯʥʩʬʩʮתחת
אשקלון ,יאיר פרג'ון ,נבחר לרשימה המכובדת
ʬʹ ʭʤʩʺʥʫʹʬʬ
הכותרת" :ראשי השלטון המקומי שלא ממתינים למישהו
ʭʩʬʲʥʴʹʤʬʠ
ʸʴʹʬ
מלמעלה".
ʭʷʹʬ
ʧʷʬ
ʤʨʬʥʷʴʤ
ʤʷʥʱʲʺʤ
מתוך המגזין " :TheMarkerראשי הערים והרשויות הבינו
ʭʩʧʸʦʠʬ
ʠʬ
ʠʬ
ʲʡʶʠ
שאין מה לחכות למישהו מלמעלה שיציג להם תכניות וישפוך
ʭʩʬʡʷʮ
עליהם כסף .הם אלה שצריכים ליזום ,לתכנן ,לרוץ ולקדם
ʸʥʠʬ
ʬʠʸʹʩʡ
ʚʤʬ
76ʸʩʠʩʤʬ76
ʯʥʨʬʹʤ
את הערים והרשויות שהם עומדים בראשיהן .העובדה שהם
במועצה האזורית חוף
דבקים בתפקידם במשך שנים רבות ,בדרך כלל ,מאפשרת
תושבים!
אשקלון כ15,000-
להם להציג תכניות לטווחים ארוכים ,מן הסוג שכל כך חסר
האוכלוסייה גדלה בקצב
בישראל ,ולהביא למהפכות אמתיות בתחומם .במקרים
גידול שנתי של 4.8%.
רבים זה כמעט בלתי אפשרי ,וקורה רק בזכות מחויבותם
לנושאים שעל הפרק".
"התושבים שלנו שותפים מלאים לעשייה" ,אמר ראש
המועצה ,יאיר פרג'ון ,וסיכם" :אני גאה ונרגש".
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ʤʱʩʴʺʤ

ʠʩʤ

ʺʧʥʥʸʤ

ʹʺʥʸʩʧʡʤ

ʺʥʸʩʧʡʤ

ʺʥʸʩʧʡʤʮ

ʺʥʡʥʹʧ

ʺʥʩʮʥʷʮʤ

ʭʩʡʹʥʧʹʫ

ʧʥʨʡ

ʺʠ

ʹʺʥʦ ʤʱʩʴ

ʚʣ ʺʥʠʩʶʮʤ

ʸʷʥʡʡ

ʤʦ

ʥʧʺʴʺʥ

ʹʺʥʮʥʷ

ʪʫʡ

ʤʰʤʥ ʦʸʡʤ ʺʠ

ʤʰʥʹʠʸ

ʤʹʩʢʴ

ראש המועצה האזורית
חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון,
נבחר על ידי המגזין הכלכלי
 TheMarkerלרשימת '100
המשפיעים ביותר בישראל'.

ʹʠʸ

ʭʩʣʸʥʩ
76ʤʫʸʣʮʤ76
ʚʮʤ
ʺʥʹʢʴ

ʡʥʹ '1ʤʫʸʣʮʤ'1
ʤʫʸʣ

ʹʠʸʡ

ʭʩʱʰʫʰ

ʭʩʰʥʧ ʸʴʱʤ

ʥʠ ʣʸʹʮʤ

"ʺʩʡʤ ʸʥʦʠʡ

ʳʸʤ

ʤʦʤ ʯʮʦʤ

ʤʩʶʷʠʸʨʰʩʠ

ʭʺʠ

ʤʣʥʮʶ

ʤʹʠʸʡ

ʚʹʠʸ

76ʺʥʩʮʥʷʮʤ76
ʚʥʷʮʤ ʺʥʩʥʹʸʤʥ

ʢʸʣʤ ʭʤ '1ʺʥʩʮʥʷʮʤ'1
ʺʥʩʮ

ʡʥʸʷʤ

ʸʺʥʩʡ

ʭʩʤʥʡʢʤ

ʭʩʷ
'1ʭʩʷʥʱʲ'1

ʭʰʮʠ

ʺʮʷʤʡ

ʭʩʧʸʦʠʤ

ʭʺʧʥʥʸ

ʥʴʥʱʡ

ʭʩʰʥʩʣʡʥ

ʸʡʣ

ʦʷʰʺʮ

ʩʹʠʸ

ʺʥʩʥʹʸʤ

ʭʤ ʺʥʩʮʥʷʮʤ

ʚʹʺʤ ʪʥʰʩʧʤ ʺʠ
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ʣʧʩʥ ʤʰʮʮ

ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʥʮʬʲʰ ʭʺʩʠ
ʩʸʷʰʬʭʩʩʧ ʤʷʡʹ ʺʥʸʩʩʺʤʥ

ʥʮʶʲ ʬʲ

ʺʠ

ʬʢʬ ʠʩʡʤʬ ʧʩʬʶʤʥ ʸʩʲʤ
ʺʥʠʮ ʺʮʷʤ
ʬʬʥʫ ʧʥʺʩʴ
ʺʥʹʣʧ ʸʥʩʣ ʺʥʣʩʧʿʴʬʠ
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ʩʡʩʶʷʺ ʣʥʣʩʲʥ ʺʥʩʺʹʺʡʥ

ʤʬʹʮʮʤʮ

חדשות

סיירת מנכ"ל
מטה מול מטה
במטרה לשפר את
ושיתוף
הדיאלוג
הפעולה בין המועצה
הגה
ליישובים,
המועצה
ראש
עבודה
מטריצת
המרכזת
משותפת
את כל הפרויקטים
המשותפים.
פרויקט "מטה פוגש
מטה" הוא כלי מעקב,
היא
ומשמעותו
שוקי אורבך ,מנכ"ל המועצה
המועצה
שהנהלת
נפגשת עם ראשי היישובים ,ויחד מנסים למפות את הפרויקטים
המשותפים להם ומה מצב ההתקדמות של כל פרויקט .במרכז
התכנית נפגשים נציגי המועצה והנהגות היישובים לתיעוד
ולבחינה של כל פרויקט ,אם בתכנון אם בביצוע .המטריצה
מרכזת ,נכון לכתיבת שורות אלו 243 ,פרויקטים מכל היישובים,

והפכה את העבודה ליעילה ולברורה יותר.
כל פרויקט מאופיין על פי מצב ההתקדמות :בדיקת ייתכנות;
בתכנון; בביצוע; הסתיים  ,או לחליפין חזון לשלוש-שמונה השנים
הקרובות .נכון לעכשיו התקיימו כבר פגישות בגברעם ,כוכב
מיכאל ,הודיה ,משען ,חלץ ,ומפגשי תכנון עם ניר ישראל ונתיב
העשרה.
מנכ"ל המועצה ,מהווה הגורם המקשר בין המטות.

מועצה ירוקה -פרויקט קיימות
הכרזנו על המועצה האזורית חוף אשקלון כמועצה ירוקה.
בהתאם להכרזה זו הפעלנו השנה תכניות אב שמטרתן ליישם
את המדיניות עליה הצהרנו .את תכנית הקיימות מובילות חברות
שניסיון מוכח:
חברת אורבניקס – תכנית אב כוללת לבר קיימא המלווה על ידי
הדס בל מקיבוץ גברעם.
חברת פורטל בניהולו של יוסי פורטל – ע"י תכנית להפרדת
פסולת במקור המלווה יעל לזמי לוויתן מבת הדר.
חברת פסטרנק בניהולו של האדריכל צביקה פסטרנק – תכנית
אב תיירותית במועצה וביישובים בליווי מעין דרורי מקבוץ זיקים.

מרכז המוסיקה של חוף אשקלון:
"לתת לילדים שלנו את הכי טוב שאפשר"
והציוד .החלטנו לתת לילדים שלנו את הכי טוב שאפשר.
מרכז המוסיקה ,בניהולו של יוסי רגב ,מנהל מגמת
החלום שלנו הוא שתוך שנה נוכל להגיש תלמידים
הג'אז בבית הספר לאמנויות תלמה ילין ,פתח את
לבגרות במוסיקה".
שעריו לתלמידי חוף אשקלון
מרכז המוזיקה שיושב בתוך
זו השנה השנייה.
קריית החינוך של בתי
בקריית החינוך שקמה-חופים
הספר שקמה וחופים נחשב
פועל מרכז המוסיקה המציע
קונסרבטוריון לכל דבר.
לתלמידים לימוד כלי נגינה
יוסי רגב הוא רוח המקום
וסגנונות מוסיקליים ,שירה
ושוקי אורבך הוא הרוח
ופיתוח קול ,השתתפות
הגבית .יחד עם מנהלות
בהרכבים ובתזמורות ,שיעורים
בתי הספר ,תוכנן מודל על
מקצועיים בכלי נגינה :חלילית,
פיו הילדים יכולים ללמוד
חליל צד ,קלרינט ,סקסופון,
מוסיקה במהלך שעות
חצוצרה ,טרומבון ,בריטון,
היום בשילוב יום הלימודים.
טובה ,כינור ,גיטרה ,גיטרה בס,
ממשיכים לחולל שינוי
השיעור 'מתגלגל' ,עובר
פסנתר ,תופים ,כלי הקשה
לשעה וליום אחר בכל פעם ,כדי לאפשר לתלמיד ללמוד
ופיתוח קול.
מוסיקה בזמן שעות הלימודים ובלי להפסיד את אותו
שוקי אורבך ,מנכ"ל המועצה ,שיזם את הקמת המרכז,
מקצוע בכל שבוע.
סיפר על ההחלטה לחדש ולשנות את פעילות מרכז
המוסיקה" :מתוך מגמה לאפשר לילדי המועצה להיחשף
המועצה האזורית נרתמה לסבסוד העלות .ניתן להשכיר
ללימודי אמנות החלטנו לכוון הכי גבוה .פנינו למנכ"ל
כלים במחיר סמלי ,יש הנחה על כלי נוסף או בן משפחה
תלמה ילין ,חיים דייצמן ,וביקשנו תמיכה בהקמת בית ספר
נוסף וכן תינתנה מלגות לימודים עד  1000ש"ח על פי
למוסיקה בתחומי המועצה .דייצמן הגיע לביקור במועצה,
מצב סוציואקונומי :בהתאם לנתונים על גובה הכנסה ,מס'
סייר והתרשם ,ושלח איש מקצוע ,יוסי רגב ,נגן טרומבון
ילדים במשפחה ,משפחות חד הוריות  .לקבלת פרטים
בקנה מידה עולמי ,מנהל מגמת הג'אז בתלמה ילין.
ניתן לפנות לליאור רייזל ,בימים א' -ד' בין השעות 10:00-
"בשנה שעברה בנה רגב בעשר אצבעותיו אולפן מוסיקה
 ,16:00בטלפון . 073-2720634 -
שלימד  60תלמידים ,תוך הקפדה על איכות המורים
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חקלאות

סחלב פנלופסיס
בכלי קרמיקה
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עיצוב :גבריאל לויצקי
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ש“ח

שלמה יוחנן – מרכז הועדה החקלאית במועצה

נלחמים על
החקלאות
קיצוצים במים לחקלאות:
בשלב זה אין תוספות מים לחקלאים .האקוויפרים ומקורות
המים האחרים (הכנרת) נדלו .נראה שרק בעוד שלוש
שנים יתפילו מכוני ההתפלה מספיק מים .הדבר משפיע
על סוגי הגידולים במרחב ,שמרביתה פלחה הנסמכת
על מי גשמים .הפתרונות הנראים :המרת מים שפירים
למושבים .אנו נמצאים בתהליך ,ההתקדמות אטית ביותר
וייתכן שנצטרך לצאת למאבק.

מצוקה בכוח אדם:
החקלאות מסתמכת היום בעיקר על כוח אדם זר .נכון
להיום עובדים זרים הם אמצעי הייצור השני בחשיבותו.
לפי כל החישובים החקלאות הישראלית זקוקה לכ35,000 -
עובדים זרים .נכון להיום יש  26,000עובדים שיופחתו עד
שנת  2015ל .18,500-התאחדות חקלאי ישראל יחד עם
הארגונים והוועדות החקלאיות מתכוננות לצאת למאבק
בנושא.

4

כדי חרס בינוניים או  3כדי חרס גדולים

100

ש“ח

שק תערובת גידול  10ליטר במתנה!!!
בכל קניה מעל  200ש“ח

קערה פורחת

18

ש“ח

מאחלים לכם
שנה טובה ,שקטה
ופורחת

מספר החקלאים הולך ויורד:
לא סוד הדבר שבתחום המועצה הולך ופוחת מספר
החקלאים בשנים האחרונות.
הסיבות לכך:
א .מים ,עובדים והון.
ב .בתחום המועצה אין לנו יתרון יחסי לעומת אזורים
אחרים במזג אוויר ,קרקע ,מים וכו' .לכן היבולים הם בדרך
כלל ממוצעים ומועד הקטיף חל באמצע העונה.
ג .כמעט כל ישובי המועצה נמצאים באזור פיתוח .המענקים
להשקעות בחקלאות נמוכים ואינם מצדיקים את העיסוק
בהשגתם .לאור האמור לעיל רק חלק קטן מהדור השני
של עולי שנות החמישים (האוכלוסייה המרכזית במועצה)
מצטרף למעגל החקלאים היצרנים.

משתלה עליזה

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 :
משתלה עליזה אשקלון ,רח‘ הפלדה ) 15ליד יינות ביתן(
טלפון 08-6782520 :פתוח :א‘-ה‘ 08:30-19:00 :יום ו‘08:30-14:30 :
עד גמר המלאי התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח אין כפל מבצעים

חבצלת החוף | 9

ביטחון

שומרים על ביטחון התושבים
גדעון שרעבי ,קב"ט המועצה ,מסכם את התמודדות המועצה עם גל ההסלמה האחרון * נעשו
תדרוכים ואימונים לרבש"צים ולכיתות הכוננות לקראת הכרזת הפלשתינים על עצמאות*
מיגון בתי הספר בוצע בהצלחה על פי הנחיות פיקוד העורף
• ירי נק"ל בוצע לעבר נתיב
העשרה .נזק נגרם לשלושה
בתים ומחסן כתוצאה מהירי.
עם כוונת הרשות הפלשתינית
להכריז על עצמאות ,גוברת
היערכות היישובים וכן נעשו
תדרוכים ואימונים לרבש"צים
ולכיתות הכוננות .צה"ל וכוחות
הביטחון נערכים בהתאם
להתפתחויות.
• שני גלי הסלמה הסתיימו
מוכנות
נדרשה
ב.26.8-
גדעון שרעבי
מקסימאלית ונפתח חמ"ל
המועצה שפעל  24שעות ביממה .רמת המוכנות של המועצה
וצוותי החירום ביישובים הייתה ברמה גבוהה.
• בימי ההסלמה נפלו רקטות בתוך יישובי המועצה וכן רקטות
שעברו מעל היישובים והפעילו את האזעקה .היו נפילות בחלץ
וביד מרדכי .ביד מרדכי נפצעה אישה סמוך ליישוב ובאירוע
נוסף תינוק נפצע קל .בנתיב העשרה נפלה רקטה בחצר בית.
• נפילת רקטה בנחל שקמה גרמה לשרפה גדולה שכובתה
לאחר מספר שעות.

ביטחון במוסדות
החינוך
יוסי עטיה ,קב"ט מוסדות החינוך של
המועצה אחראי על  33גנים ,שני
פעוטונים ושבעה בתי ספר .לקראת
פתיחת שנת הלימודים תדרך עטיה
את הגננות וצוותי ההוראה בבית
הספר בהנחיות מטכ"ל וגם בנושאי
ביטחון שוטף .קב"ט מוסדות החינוך
אחראי על בטיחות התלמידים" :אנו
מקפידים על נהלי הבטיחות מבחינתי
זה לא משנה אם ילד נפגע מברזל או
מרקטה .האחריות שלי שהילד יחזור
לביתו בריא ושלם".

• ימי מוכנות ותרגולים לצוות חירום מועצתי – בחודש מרץ
נערכו ימי עיון ותדריכים .בחודש מאי התבצע תרגיל פנימי
ובחודש יוני התקיים במשך שבוע תרגיל חירום לאומי' ,נקודת
מפנה  .'5מועצתינו תרגלה במשך יומיים מלאים תרגלנו מצב
חירום ביטחוני ,כחלק מרשויות בודדות שנבחרו על ידי רח"ל
(רשות חירום לאומי) .ביום השלישי נערך תרגיל קליטת מפונים
בהובלה של המחלקה לשירותים חברתיים ועובדי המועצה
ביצעו את התרגול בהצלחה רבה.
• התקיים מפגש היערכות של נציגי הביטחון מכל היישובים ובו
הובהרו צרכים והנחיות לשעת חירום.
לקראת פתיחת שנת הלימודים
• לקראת פתיחת שנת הלימודים נערך מבצע גדול ,שכלל
לוגיסטיקה מורכבת ומנופים מהגדולים בארץ ,למיגון מסוף
ההסעות של בתי הספר שקמה וחופים ביד מרדכי  .למסוף
נוספו שש מיגוניות רחבות .כעת ניתן לקיים את שנת הלימודים
על פי הנחיות פיקוד העורף.
• מוסדות החינוך קיבלו תדרוכים בנושאי בטיחות וביטחון
באמצעות קב"ט מוסדות החינוך יוסי עטיה.
• שיפור מיגון החזיתות בגנים בכרמיה ובזיקים בעיצומו.
• מוקמת תחנת הסעה ממוגנת בזיקים באזור ההרחבה של
הקיבוץ.

שיטור קהילתי
שלומי מגוז ,השוטר הקהילתי של המועצה ,מספר על המשימה העיקרית של
השיטור הקהילתי  :מיגור הפשע .המועצה ,מכורח המבנה הייחודי שלה ,מחולקת
תחת אחריותן שלוש תחנות משטרה .כאשר תושב מזעיק ניידת  ,הוא עלול להמתין
זמן רב עד שיינתן לו מענה .השיטור הקהילתי עונה על בעיה ומפעיל שני שוטרים
במשרה מלאה המתוגברים על ידי מתנדבים .כיום פועלים  120מתנדבים המוכשרים
לעבודת השיטור ,פעילותם מרתיעה ומסייעת לעבודת המשטרה ולתחושת הביטחון
של התושבים.
על סדר היום:
• השיטור הקהילתי זקוק ל 25-מתנדבים נוספים לכל הפחות ,כדי לשלוט טוב יותר
על הגזרה.
• הרצאות בבתי הספר ובמרכז לקשיש ,המו ְּבנוֹת בשיתוף משרד החינוך והמשטרה
וכוללות שיעורי מניעה והתנהגות.
• החגים קרבים ובאים ,ויש להקפיד ולנעול את הבתים .בתקופת החגים ,בכל שנה,
משפחות ששבות מחופשה מגלות שפרצו לבתיהן בהיעדרן .ניתן לעדכן את שלומי
מגוז על מועד עזיבה וחזרה כדי לתגבר את הסיורים ביישוב.0506273698 :

ěđĘģĥČ ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕĘ ĦđĚē ĦđėĤč
ĖĦĝĕĜėđ ĖđĜĕēĐ ęđēĦč ĖĦĕĕĥĞ ĘĞ
.(ĤģĤĚ Đď) 'ĘČĤĥĕč ĤĦđĕč ęĕĞĕĠĥĚĐ 100' ĦĚĕĥĤĘ
ęĕĘēČĚ
ěđĘģĥČ ęĕčđĢĕĞ ĔČđď - ĕĚĞđ ģĕĤČ
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שנה
שנת אטובה ומתוקה
וב חוה ורעות
ל ריאות
כל בית ישראל
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ראיון חג

עם ראש המועצה

"להיות עבור התושבים
אבא ואמא"
ראש המועצה האזורית ,יאיר פרג'ון ,מספר בריאיון ל"חבצלת החוף" על הריבוי המתמיד במספר
התושבים ועל השאיפה ליצור קהילה מאוחדת ** החזון לעתיד :חינוך איכותי ,עצמאות כלכלית,
ומועצה ירוקה ,תוך תחושת שייכות וגאוות יחידה
יאיר פרג'ון ,ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,נמצא
בעיצומה של עשייה .ההסלמה האחרונה במצב הביטחוני היא
חלק משגרת החירום בה פועלת המועצה זה שנים .התכניות
לעתיד ממשיכות להתגבש ולהתבצע במקביל לכוננות
המוגברת.
בריאיון לכבוד השנה החדשה ,מספר פרג'ון על הערכים והקולקטיב
שהוא מבקש ליצור ועל הביקוש התמידי להגר למועצה ,בעיקר
לאור שירותים מפותחים ,איכות חיים והשקעה בחינוך .בחזונו,
רואה פרג'ון מערכת חינוך משגשגת ,עצמאות כלכלית ומועצה
ירוקה ,שמכירה בחשיבות שבשמירה על הסביבה ,על רקע אזורי
תעסוקה מתפתחים וגדלים ,שיובילו את המועצה לא להיתמך
על שום גורם חיצוני בעתיד.
אנו פוגשים אותך בזמן הסלמה במצב הביטחוני וירי טילים
לעבר יישובים .איך מתמודדת המועצה ברשותך עם ההסלמה
הנוכחית?
"עם ההכרזה על מצב חירום באזור מטה המועצה התכנס
באופן מיידי .בהתאם להערכת המצב ולהנחיות צה"ל הוחלט
על פתיחת מרכז ההפעלה של המועצה הפועל בזמן חירום.
פתחנו מוקד מידע שאויש  24שעות ביממה ,העברנו עדכונים
שוטפים לתושבים באמצעות תפוצת מיילים ,עדכונים שוטפים
באתר המועצה ובפייסבוק וכן מסרונים לטלפונים הניידים .ערכנו
פגישת עדכון לכל ראשי היישובים וראשי צח"י (צוותי חירום
ביישובים) עד קבלת הוראת חזרה לשגרה .מטרתנו להיות עבור
התושבים אבא ואמא .התושב יכול להמשיך בחיי שגרה כשהוא
חש ויודע שיש לו על מי לסמוך .בפועל מה שאנחנו עושים ,בכל
אירוע שיש נפילה של רקטה בקרבת יישוב אני מופיע בשטח,
לא משנה באיזו שעה .כך יש לתושבים למי לפנות כבר באותו
רגע ובמידת הצורך לתת פתרונות מיידים בו במקום".
התושבים לדעתך התמודדו היטב עם המצב?
"במועצה שלנו יש יישובים המוכרים כיישובי עוטף עזה ,יישובים
סמוכי גדר ויישובים עורפיים .היישובים הסמוכים לגדר ,לצערנו,
מתורגלים יותר בכל הקשור למצב חירום ,מאורגנים ומגיבים
לכל אירוע בצורה אחראית ,מאורגנת ומתואמת .עם זאת ,ככל
שאנו מתרחקים מהגדר ,נדרשת היערכות שונה לירי ולאירועים
הביטחוניים .מעבר לסיוע לתושבים עם תחושות ורגשות ,יש צורך
גם במתן כלים להתמודדות ,במבנים מוגנים שיעניקו תחושת
ביטחון ,בתרגול נהלי התגוננות ושיתוף פעולה הדוק של צוותי
החירום היישוביים עם התושבים והמועצה".
האוכלוסייה במועצה הטרוגנית מאוד .כיצד יוצרים קולקטיב
בתוך אוכלוסייה כל כך מגוונת?
"טבענו את המונח 'קהילות חוף אשקלון' .זוהי יחידה מוניציפאלית,
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גיאוגרפית וארגונית שיש בה אוכלוסיות שמפוזרות בין  21קהילות
ולכל קהילה יש את המוטיבים הייחודיים לה ,ולכולן יהיה מכנה
משותף אחד ,מערכת ארגונית אחת הנקראת 'חוף אשקלון' .אנו
פועלים בתחומים רבים כדי ליצור שותפות בעלת מכנה משותף
רחב בין התושבים .זיקה זו בין קהילות המועצה תעצים את
הלויאליות של הפרט לקהילה וממנה למועצה .המרכז הקהילתי,
בתי הספר שלנו ,הפעילות התרבותית ופעילויות הנוער ,כל אלו
יוצרים הווי משותף לצד הצורך האמיתי לשמר את הייחודיות
של כל יישוב ויישוב .מטרה זו עמדה לנגד עינינו גם כאשר
החלטנו במליאת המועצה להנהיג את תכנית ההתכנסות.
במסגרת מדיניות המועצה ,אחד הכללים החשובים שקבענו
הוא שהמועצה האזורית אחראית לכל ילדיה .עד להחלטה זו,
שהתקבלה לפני ארבע שנים ,למדו הילדים ביותר מחמישה בתי
ספר במגזר הממלכתי בלבד .מילת הקוד היא התכנסות :כל
התלמידים לומדים בבתי ספר בתוך תחומי המועצה תחת קורת
גג אחת .לא המצאנו את זה ואנו עושים כאן את מה שנדרש
ומחויב המציאות לעשות .אנו אולי בין האחרונים שמיישמים
מדיניות זו .בינתיים ההתכנסות הוכיחה את עצמה .שנה שעברה
זלגו לבתי ספר מחוץ למועצה  48תלמידים והשנה  18בלבד .אני
בטוח שגם מספר זה יצטמצם לחלוטין לאור ההצלחה וההישגים
הגבוהים של התיכונים שלנו' ,שקמה' ו'-כפר סילבר' .מענה נוסף
המתבקש מבחינתנו הוא לספק גם לסקטור הדתי מוסדות חינוך
ראויים .בימים אלה גיבשתי צוות חשיבה לבחון את האפשרויות
להקים בית ספר תיכון דתי לבנים בתחום המועצה .לבנות יינתן
מענה כבר בשנת הלימודים תשע"ג ,באולפנה הנבנית בימים
אלו בניצן".
איך אתה מסביר את הביקוש הגבוה ליישובי המועצה?
"בשנים האחרונות התברכנו בצמיחה דמוגרפית גבוהה.
לשם הבנת גודל ההתמודדות שלנו ,בחוף אשקלון התברכה
האוכלוסייה בצמיחה יוצאת דופן :א .כתוצאה מפינוי גוש קטיף
גדלה האוכלוסייה בכ ;25%-ב .פועל יוצא של שכונות ההרחבה
ביישובים ובנים חוזרים .שיעור הצמיחה עומד על שיעור של
 4.8%כל שנה ,צמיחה טבעית ממוצעת במדינה עומדת על 1.5%
לשנה .בשנת תשע"א מספר התלמידים בגני הילדים צמח מ800-
ל 900-ילדים בשנה אחת ,גידול של כ  .12.5% -צמיחה מבורכת זו
מצריכה השקעה גדולה מצדנו לתת מענה להרחבה ולבנייה של
מוסדות החינוך הן במבנים הפיסיים הן בהיערכויות הארגוניות
במועצה .אצלנו אין הגירה שלילית .לאור רמת שירותים גבוהה,
איכות חיים באווירה כפרית ,חופי ים ,חינוך איכותי ומושקע ומעל
לכול ,בזכותכם ,התושבים ,המביאים כל אחת ואחד את הערך
המוסף שלו לבניית קהילות איכותיות ,אנו עדים להגירה החיובית

הראשון ראיתי את הצורך לסייע
במלוא המרץ לקידומו של אזור
זה .בימים אלה נניח את אבן הפינה
להשקת הפרויקט .ב .הפיכת אתר
הקרווילות בניצן לאזור תעסוקה
בו יהיה מתחם תיירותי של כ150-
חדרים ,דיור מוגן לכ 300-דיירים,
מתחם לכ 300-משרדי היי טק
ומתחם לספורט ולאירועים ,תוך
שימוש בתשתיות קיימות .אזור
זה יכול להניב כשמונה מיליון ש"ח
ארנונה בשנה".
המועצה הוכרזה כמועצה ירוקה.
מעבר לפעילות הנעשית בתחום
הקיימות ,המיחזור והתיירות,
כיצד אתה רואה את היחס שלנו
לסביבה בשנים הבאות?
"אני רואה בחזוני קהילות הנוהגות
בחמלה ,באהבה וביראת כבוד
לסביבה ,והביטוי הוא מועצה
ירוקה סביבתית .הלכה למעשה,
זה מהלך להעמקת ההפרדה בין
פלסטיק ,לבטרייה ולקרטון .אנו
פרג'ון מוביל שינוי
מיישמים את התפיסה של קהילה
סביבתית כשכל פרט בחיי היום-
והתרחבותם של קהילות המועצה".
יום שלו עוסק בממשק עם הסביבה.
מהו האתגר הגדול כיום מבחינתך?
אני סבור שכל יהודי יודע שהמקורות היהודיים נוגעים בסוגיות
"המשימה :להגיע למצב הרצוי מבחינת התושבים .למזער את
שאסור לנו להזיק לסביבה ,עוד מקדמת דנא  .מההיבט היהודי,
הקונפליקט בין הרצוי למצוי .זאת ניתן לעשות ע"י יצירת מערכת
הדתי ,התיאולוגי ,הפילוסופי,
כלכלית ,מאוזנת ושקולה מחד ולחתור לעצמאות כלכלית
האקולוגי והפרקטי לכל חרק וחרק יש תפקיד .לכל עשב ועשב
מאידך .אי אפשר לנהל תקציב רב שנתי המתבסס על מתן
יש ניגון משלו ,ועשב לא
שירותים מתמשכים לתושב ,כאשר באמצע
יכול להתקיים ללא החרקים .אם אני חייב
השנה נוחת קיצוץ פתאומי של מיליון שקלים.
עצמאות כלכלית תתאפשר עם הקמתם של "המשימה :להגיע למצב לבנות בית ,השמדתי למשך מאות שנים
אזורי תעשייה ותעסוקה מגוונים אשר יאפשרו הרצוי מבחינת התושבים .יחידת שטח מקרקע בתולית שראתה
שמש וייצרה צמחים .אם הרסתי את זה
יותר ארנונה שתגיע לקופת המועצה ותאפשר למזער את הקונפליקט
מיצוב שירותים לתושב ברמה גבוהה .לשם בין הרצוי למצוי .זאת ניתן אני צריך לעשות משהו כדי לאזן במידה
מסוימת ,להחזיר את ההרמוניה".
הבנת המציאות ,על כל שקל שהתושב משלם
במסגרת מסי הארנונה ,המועצה מוסיפה ארבעה לעשות ע"י יצירת מערכת מה השאיפה שלך עבור התושבים?
שקלים .המשמעות היא שהתושב משלם רק כלכלית ,מאוזנת ושקולה "השאיפה שלי עבור התושבים חלחלה בי
מגיל צעיר .בטיולים שערכנו בארץ תמיד
 20%מסך השירותים שהוא מקבל בפועל .מחד ולחתור לעצמאות
נשאלנו ,ילדי המועצה' ,מהיכן אתם?'
מתוך כל תקציב המועצה ,הארנונה שהתושבים
כלכלית מאידך"
לעולם ענינו את שם המושב או הקיבוץ
משלמים מגיעה לכדי  60% .20%אנו מקבלים
שבו נולדנו ,בשונה ממקומות אחרים שם ציינו את שם המועצה
באמצעות המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ,כמו חינוך ורווחה.
ממנה הגיעו .זו השאיפה שלי .שהתושבים שלנו יענו בגאווה
בקרוּב מארנונות של עסקים הנמצאים מחוץ למועצה כמו:
ִ 10%
'אני מחוף אשקלון!' אני רוצה שכל תושב ירגיש שכאן זה הבית,
מקורות ,בזק ,תש"ן ,בסיסי צה"ל 10% .הנותרים( ,כעשרה מליון
שירגיש שייכות ,גאווה ,יצביע על פעילויות ,אתרים ויישובים
ש"ח) אנו מקבלים כסיוע נוסף ממשרד הפנים למועצה :שישה
בתחושה של הצלחה והישגיות .אני רוצה שכל תושב ירגיש שותף
מיליון ש"ח אנו מקבלים כמענק איזון וארבעה מיליון ש"ח חסרים
לעשייה ,לדרך ,להצלחות .אנו קהילה מיוחדת במינה .אנו מועצה
תמידית בקופת המועצה .על מנת להטיב את השירות ,אנו
ייחודית ומגוונת המאפשרת לכל אחד לבטא את הייחודיות שלו
נמצאים כיום בעיצומה של מהפכה תכנונית וביצועית שתביא
לצד המשותף .אני מקווה שנמשיך בצמיחה המבורכת ונדע עדיין
אותנו בשנים הקרובות לעצמאות כלכלית .העצמאות הכלכלית
לתת את המקום האישי לכל תושב ,לכל יישוב ,לכל קהילה.
שלנו תתרחש על ידי :א .קידום ביתר שאת אזור התעשייה הסמוך
עם פרוש עלינו השנה החדשה ,אני מברך כל אחד ואחת
למושב מבקיעים .כ 250-דונם של מפעלים לא מזהמים ועסקים
מתושבי המועצה ואזרחי ישראל בשנה טובה ומבורכת .שנה
כגון מרכז ביג ,גן אירועים וכו' .זהו פרויקט של אגודת מבקיעים.
של שלווה ונחת ,שקט וביטחון ,שנת הגשמה ,בריאות ושמחה.
מהיום הראשון ראיתי את הצורך לסייע במלוא המרץ לקידומו של
שתהיה לנו שנה טובה טובה".
אזור זה .אזור זה יכול להניב כחמישה מיליון ש"ח בשנה .מהיום
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"שביל האור מחוף לחוף"
נחנך בטקס חגיגי
שביל מטיילים חדש במועצה האזורית
חוף אשקלון נחנך בטקס חגיגי • הפרויקט
הסביבתי "שביל מחוף לחוף" צוין לראשונה
במפות החברה להגנת הטבע
בטקס חגיגי נחנך פרויקט הדגל הסביבתי 'שביל האור מחוף
לחוף' .הפרויקט הוא מיזם ערכי וחינוכי המשותף למועצת חוף
אשקלון ,החברה להגנת הטבע וחברת החשמל.
במסגרת הפרויקט סומן שביל מטיילים לאורך  43קילומטרים
הסובבים את יישובי מועצת חוף אשקלון ,ועוברים בחיק הטבע
ובאתרים היסטוריים בנגב הצפוני .שביל סובב חוף אשקלון

המשתרע לאורך  43ק"מ ,מחוף ניצנים עד חוף זיקים ,יצוין
לראשונה במפת השבילים של החברה להגנת הטבע ויאפשר
למטיילים להכיר וללמוד על האזור .הפרויקט הוא חלק
מפעילותה הקהילתית של המועצה האזורית חוף אשקלון
ומבטא שיתוף פעולה פורה עם חברת החשמל והחברה להגנת
הטבע .מטרת הפרויקט היא ליצוק תשתית לבילוי בחיק הטבע
תוך הטמעת ערכים חינוכיים במסגרת פעילויות למשפחה ,בהן
פעילויות ספורט ,ריכוז פעילויות אמנים ,אירועים יישוביים ועוד.
ברנרד וורנסקו ,מנהל תחנת הכוח רוטנברג של חברת החשמל,
אמר" :חברת החשמל לקחה חלק בפרויקט משום החשיבות
הערכית שבקידום מסגרת קהילתית שתאפשר חיבור הקהילה
לערכים שנדמה שכה חסרים לנו בשנים האחרונות ,בהם ערך
המשפחתיות ,ידיעת הארץ ,הדדיות ,התחברות לסביבה ולערכים
היסטוריים שונים" .עוד הדגיש וורנסקו" :אנחנו לא רק חברה
של ברזלים ,עמודים וארובות .אכפת לנו מהסביבה ,מהתרבות,
מהחינוך ומהקהילה".
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קהילה

מאות צעדו בעצרת למען גלעד שליט
מצומת יד מרדכי למחסום ארז
מאות משתתפים הגיעו לעצרת למען גלעד שליט וציינו
את יום הולדתו השישי בשבי החמאס .במסגרת האירוע
נערכה צעדה מצומת יד מרדכי לכיוון מחסום ארז ,שם נערך
טקס בהשתתפות נועם שליט ,הרב ישראל לאו וח"כ ציפי
חוטובולי.
בעצרת שהתקיימה ביום א',
 ,28.8.2011ציינו מאות משתתפים
את יום הולדתו השישי של גלעד
שליט בשבי .החל מהשעה 13:00
חילקו פעילים בלונים וחומרי
הסברה בכרם שלום ,ובשעות
אחר הצהריים יצאה צעדה
מצומת יד מרדכי לכיוון מחסום
ארז ,שם התקיים טקס .בעצרת
הופיעו האמנים עמיר בניון ,דוד
ד'אור וחגית יאסו.
הרב ישראל לאו ,לשעבר הרב
הראשי לישראל ,קרא" :תנו
לגלעד לחזור הביתה ,אני מוכן
להיות קלף מיקוח במקומו".
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון ,פנה בערבית
לאיסמעיל הנייה ,ראש ממשלת חמאס ,והפנה אליו את הרמקול
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בבקשה לשחרר את החייל החטוף" :אי אפשר להקים מדינה
פלסטינית על גבו של ילד .גלעד שליט אינו נכס של העם
הפלסטיני ,אלא נכס של אביו ואמו" .ח"כ ציפי חוטובלי עוררה
סערה בקהל כשהעירה שלא ניתן לשחרר את גלעד שליט
בכל מחיר" :גלעד שליט שבוי בידי החמאס ולא בידי מדינת
ישראל .אני מתנגדת לעסקת
שחרור אסירים ,אבל אני תומכת
בדברים אחרים שיכולים להחזיר
את גלעד".
נועם שליט ,אביו של גלעד ,ענה
לח"כ חוטובלי" :את באיחור של
חמש שנים .אנו רוצים את גלעד
בחיים ומיד .מי שלא יכול לקחת
סיכונים מחושבים ,לא יכול להנהיג
אותנו .לפני שביבי הביתה ,גלעד
הביתה".
עוד נאמו בעצרת אורנה שמעוני,
מארגון "ארבע אימהות" ,סא"ל
במיל' אמנון שרון ,פדוי שבי ,וסא"ל
במיל' משה פישר ,יו"ר עמותת הרעות .הטקס הסתיים בתפילה
ובקשה להחזיר את גלעד שליט לביתו ולמשפחתו במהירה.
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פותחים שנת לימודים

מובילים שינוי בחינוך
ראש המועצה ,יאיר פרג'ון ,האזורית חוף אשקלון הוביל מדיניות חינוכית בה המועצה לוקחת
אחריות על כל תלמיד ומעניקה לו את הכלים והמשאבים להתפתח וללמוד בצורה הטובה
והאיכותית ביותר.
ההחלטה המערכתית על כינוס כל ילדי המועצה לתחומה
הובילה למהפיכה של ממש .שינויים שבוצעו במוסדות חינוך
במועצות אחרות וערכו עשור ,התגבשו ובוצעו תוך שלוש
שנים במועצה האזורית חוף אשקלון .התכניות לעתיד:
להמשיך לחנך את דור העתיד להיות עמיתים אחד לשני.
הליך ההתכנסות והאינטגרציה איפשר לחבר בין הקהילות
ובין תושבי הקיבוצים והמושבים .מעבר לפן החינוכי והקהילתי,
הרי שכינוס התלמידים איפשר לאגום תקציבים ובכך להגדיל
את ההשקעה בכל תלמיד ותלמיד.
בית הספר האזורי של המועצה ,אליו כונסו התלמידים בשנים

האחרונות ,הגיע להישג העומד על  80%זכאים לבגרות
(ממוצע ארצי  ,)65%ללא סינון של תלמידים .בקיץ ניתנו
לימודי תגבור ושיעורים פרטיים לבגרויות ,על פי תקציב ייעודי.
כ 40%-מבוגרי בית הספר האזורי יוצאים לשנת שירות ולגיוס
משמעותי לצה"ל ,נתון הנובע מתכניות לימוד של בית הספר
המחנכות לתרומה משמעותית לקהילה ולמדינה.
השינוי אותו מוביל ראש המועצה הוא חלק מהחזון לראות
מערכת חינוכית המובילה למצוינות אישית ,חינוכית ,ערכית
וחברתית .לשם כך ,נרקמו תוכניות ,גויסו כספים ויצאו לפועל
תוכניות ופרויקטים רבים.

פרויקטים מיוחדים ,תכניות ואתגרים
• מגמת הייטק חדשה בתיכון בשיתוף חברת 'נס טכנולוגיה'.
עלות כוללת של  300,000ש"ח.
• השנה הוקצה תקציב להקמת מרכז מוסיקה ומגמת מוסיקה
במתחם בית הספר 'שקמה' .בראש מרכז המוסיקה עומד
מורה מקצועי מוביל בתחומו מבית הספר לאומנויות 'תלמה
ילין' ,עלות כוללת של הפרויקט  200,000ש"ח מדי שנה.
• בית ספר לקידום נוער – במסגרת מדיניות 'ההתכנסות'
בה ניתן מענה לכל תלמיד במוסדות המועצה ,נאספו כ30-
תלמידים שנפלטו ממערכות החינוך ,במטרה למנוע נשירה
מבית הספר .בית הספר קיים כשנה .כיום אנו יכולים להגשים
את האמירה "אחריות לכל התלמידים ונשירה -אפס".
• פנימיית עדן – באחד מקיבוצי המועצה קיימת מערכת
חינוך פנימייתית לנערות משכבות חלשות .הבנות מקבלות
חינוך וליווי על ידי עמותה והמועצה מגבה מבחינת קליטה,

מקום ותקציב.
• הוקמו מרכזי למידה ביישובים בית שקמה ,משען ,ברכיה
והודיה המספקים מענה לימוד פרטני במקצועות היסוד
ומיקוד הנושאים הנלמדים בכיתה.
• בכל גני המועצה המונים מעל  26ילדים ,נוספה סייעת
או בת שירות לאומי .כ 10-בנות שירות לאומי משמשות
כסייעות .המשמעות התקציבית הנוספת למועצה עומדת על
כ 20,000-ש"ח לשנה עבור כל בת שירות .סה"כ כ200,000-
ש"ח בשנה.
• בכל יישובי המועצה קיים יום לימודים ארוך בסבסוד
המועצה (לא קיים ביישובים אחרים).
• בסוף  2012עתידים להיבנות גני ילדים חדשים במושב
כוכב מיכאל ובמושב ניר ישראל בעלות של  700אלף ש''ח,
כל אחד.

בית ספר 'חופים' חדש וממוגן
הלימודים
שנת
תשע"ב נפתחה בטקס
חגיגי עם חנוכת
המשכן החדש של
בי"ס 'חופים' .מנהלת
בית הספר 'חופים',
דניאלה כהן ,מספרת
על השינוי" :המבנים
ממוגנים
החדשים
לתחושת
ותורמים
ביטחון .בכל מבנה
מרוכזות שכבות גיל
שונות ,ופעילויות שונות מזדמנות לילדים במוקדים שונים
בחלל המבנים .חדרי הכיתות צוידו בלוח אינטראקטיבי
המספק תמיכה למגוון סגנונות הוראה ומעורר רמות גבוהות
של עניין וחשיבה מתקדמת בקרב התלמידים .אין ספק כי
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השימוש בו לצד אמצעי הלימוד הקונבנציונאליים מביא מימד
חדש ויצירתי לכיתות הלימוד".
במבנה החדש פועלים לשימור הסביבה הפיסית שתשמור
על הצביון הכפרי ,להקמת פינת חי וגינה חקלאית טיפולית,
לתכנון המרחבים וגינות נוי .
בית הספר מונה כיום  352תלמידים ופועל בו צוות חינוכי
מקצועי ומסור" .ריבוי מספר התלמידים ,העברת הבעלות
למועצה האזורית והמעבר לקריית החינוך החדשה ,מעודדים
את בית הספר לעסוק בעשייה חינוכית ,מתוך חידוש ,ריענון
ושימור" ,מספרת מנהלת בית הספר ומוסיפה" :אנו מחנכים
לערכים חברתיים לימודיים ומנהליים על ידי טיפוח ההישגים
הלימודיים ,מענה לשונות ושעות פרטניות ,שיעורי בחירה
והעשרה באמנות ,טכנולוגיה ,מדעים ועוד .אנו עוסקים
בפרויקטים חברתיים המשלבים ערכים ,חברה וקהילה,
פרויקט 'הורי שישי' ,התמודדות מוסרית עם פרשת השבוע,
למידה חוץ כיתתית ומעורבות חברתית".

 "

השקעות בחינוך
• ב 1.9.2011-נחנך בית הספר היסודי "חופים" ,ממוגן
וממוחשב .בית הספר כולל  12כיתות לימוד ופיתוח סביבתי
וציוד בשווי  18מליון ש"ח.
• ב 1.9.11-חנכנו ארבעה גני ילדים בניצן בעלות כוללת של
 3מליון ש"ח.
• בספטמבר השנה התחלנו בהקמת אגף חדש לבית הספר
היסודי "ניצן" .האגף כולל שש כיתות חדשות בסכום של 6
מליון ש''ח.
• ב 1.9.2011-נחנך מסוף היסעים ענק בבתי הספר 'שקמה'
ו'-חופים' בעלות של  4.2מליון ש"ח.
• ב 1.9.2011-נפתח גן 'יביל' חדש במושב כוכב מיכאל ,על
מנת למנוע הסעת ילדי גן אל מחוץ לגבולות מושב כוכב .עלות
הגן 300 -אלף ש''ח.
• באוגוסט  2011התחלנו בבניית מבנה קבע לבית הספר
ביישוב ניצן ,הכולל  24כיתות בסכום כולל של  25מליון ש"ח.
• באמצע  2011התחלנו בבנייה של שלושה גני ילדים חדשים:
בנתיב העשרה (ממוגן) ,במושב משען ובמושב גיאה.
• בתחילת  2011נבנה מסוף היסעים גדול ומרווח לבית הספר
'מורשה'  .המסוף החדש נותן מענה לבטיחות הילדים בירידה
ובעלייה לאוטובוס .עלות הפרויקט 1,300,000 :ש"ח.
• ב 2010 -השלימה המועצה בניית בית ספר תיכון 'שיקמה'
ממוגן וממוחשב ,שמכיל  18כיתות וכולל פיתוח סביבתי וציוד
בשווי  25מליון ש''ח.
• ב 2010-נפתח גן 'יביל' במושב תלמי יפה .כ 20-שנה לא
היה גן במושב ,והילדים הוסעו כל בוקר ממקום למקום .עלות
הבנייה 300 -אלף ש''ח.
• ב 2009-הרחבנו שני גני ילדים במושב ברכיה בכ 40-מטרים
כל אחד ,במטרה לרווח את הגן ולהגדיל את איכות השהייה
בו .עלות ההרחבה  200אלף ש''ח.
• ב 2009-ערכנו שיפוץ מקיף לספרייה בבית הספר במושב
ברכיה בעלות של  300אלף ש''ח.
• ב 2009-נפתח גן נוסף במושב הודיה על מנת לרווח
ולהקטין את מספר הילדים בגן ל 25-ילדים ,בעלות של 300
אלף ש''ח.
• ב 2008-עבר בית הספר היסודי "ניצני דקלים" מאתר
הקרווילות לתחום המועצה.
• גויסו תרומות עבור  12מיגוניות למוסדות חינוך ביישובים
שאינם זכאים למיגון ,על פי החלטת ממשלה .גני ילדים ותיכון
כפר סילבר זכו למיגוניות בעלות כוללת של כ 1-מליון .₪
• יצא מכרז לבניית מסוף היסעים חדש לבי"ס "ניצן" כדי
לשפר ולהגדיל את רמת הבטיחות .כמו כן ,יצא מכרז לבניית
מעקה בטיחות לכל התחנות הפזורות ביישובים (כ 100-תחנות
ב 20 -יישובים).

,ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕĘ ĦđĚē ĦđėĤč

ěđĘģĥČ ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ
10-Đ ęđģĚĘ ĖĦĝĕĜė ęĞ
ĤĦđĕč ęĕĞĕĠĥĚĐ 100' ĦĚĕĥĤč
:Themarker ěđĦĕĞ Ęĥ 'ĘČĤĥĕč
"ČĘĥ ĕĚđģĚĐ ěđĔĘĥĐ ĕĥČĤ
"ĐĘĞĚĘĚ đĐĥĕĚĘ ęĕĜĕĦĚĚ
ĦĘčģ ęĞ ęĕďčđĞĘđ ĐĘĐĜĐĘ ĦđėĤč
'.ęĕĜĠĐ ďĤĥĚ ĕ"Ğ 'ěĕģĦ ĕĠĝė ĘđĐĕĜ ĝĤĠ

ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘđ ęĕčĥđĦĐ ĘėĘ
ĐģđĦĚđ ĐčđĔ ĐĜĥ
ēđĦĕĠđ ĐĕĕĜč ,ĐĕĕĥĞ ĦĜĥ
ěđēĔčđ Ĕģĥ ,ęđĘĥ ĦĜĥ
ęĕĘēČĚ
Ę"ėĜĚĐ - ĐģĕĝĚ ĕčđģ
1993 ěĎĘ ěĕĕĞĚ ęĕďčđĞĐ ĦđđĢ Ęėđ
ęĕďĘĕ ĕĜĎĘ ĔđĐĕĤ ČđĢĕĕ
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דבר הרב

כולנו אחד בחגי ישראל
ניצבים אנו בפתחם של חגי
תשרי וחוט השני שוזר מועדים
אלו בקשר מיוחד .הנביא
אומר "אריה שאג מי לא יירא",
ואומרים בעלי הרמז :אריה
ראשי תיבות –
אלול ראש השנה יום כיפור
הושענה רבא.
הנביא מחבר ימים אלו כימים
של ימי דין ,שבהם נידון האדם
יעקב אביטן
על כל צרכיו בכל שטחי חייו:
בבריאות ,בפרנסה ובשפע ,וכעם שנידון על המים והתבואה ועוד.
נראה בברור שמראשיתם ועד סופם מועדים אלו לא רק קשורים אחד
לשני ,אלא הם קושרים ,אוגדים ושוזרים את העם להיות אחד דרך
סמליהם.
בראש השנה מצוות היום היא השופר .מהות השופר הוא כדברי הכתוב:
"תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" .המילים "חודש" ו"שופר" המופיעות
בפסוק מבטאות עם תחילתה של השנה החדשה את רעיון ההתחדשות
ושיפור המעשים ,שבהם בדרך כלל רואה האדם רק את עצמו ,שכל
העולם חייב לו וצריך הוא לקבל מכולם .רעיון ההתחדשות והשיפור אומר
שאתה תהיה זה שנותן לזולת ולחברה ,תשליך את האני ותתבונן סביבך,
על החברה שבה אתה חי ומה אתה יכול לעשות למענה.
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לאחר מכן מגיע יום הכיפורים שבו כולם עטופים בלבן בתפילה ובתענית.
אין הבדלי מעמדות ,כולם מבקשים על נפשם תוך כדי בקשת סליחה
איש מרעהו ומבורא עולם .כל זה נעשה מתוך אימה ויראה מתוך שלא
לשמה.
אך מתוך שלא לשמה בא לשמה מיראה ,מתוך אחדות ,שמחה ואהבה
מגיעים לעשות זאת ,וזה בחג הסוכות שהמצווה בו "ושמחת בחגך והיית
אך שמח" .מצוות הסוכה מרמזת שכולנו חיים באוהלים ,כולנו באותה
סירה ,באותה חברה ,אין וילות ואין קרווילות ,כולנו סוכות .כל אחד חש
ומרגיש בזולתו ומזדהה עמו ,ובימים אלו נוטלים את ארבעת המינים,
לולב והדס יחד עם אתרוג וערבה .כולנו אגודים אחד בשני .הערבה
מתרוממת למעמד האתרוג והאתרוג מבין שבלי הערבה אין ארבעת
המינים .כולנו כעת מחוברים מתוך שמחה.
כאשר בני עם ישראל אוהבים ,מלוכדים ומאוחדים ,אפשר לחגוג את
שמחת תורה כשם שלמרגלות הר סיני טרם היותנו לעם קיבלנו תורה,
מפני שהגענו למעלת האחדות והאהבה הגדולה ביותר של "ויחן שם
ישראל כנגד ההר"" ,תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב".
מי ייתן והאהבה והאחדות המסמלים את חגי תשרי תלווה אותנו למשך
השנה כולה.

בברכת שנה טובה
כתיבה וחתימה טובה
יעקב אביטן
רב המועצה האזורית חוף אשקלון
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מועצה ירוקה

כאלף מבקרים בשוק האיכרים
האיכרים ולמכור את העבודות
מדי יום שישי מתקיים 'שוק
שלהם".
איכרים – במחשבה ירוקה'
במסגרת הפעילות למען הקהילה,
במדשאת המועצה האזורית
יש במקום פינת איסוף ילקוטים
חוף אשקלון .השוק משך
לטובת משפחות נזקקות ,דוכני
כאלף מבקרים במהלך חודש
טיפוח ויופי המופעלים על ידי
הפעילות הראשון וממשיך
בני נוער ,בקרוב יפעלו במקום
להרחיב את פעילותו למען
גם סנדלר ותופרת שיציגו חינוך
הקהילה.
להפחתה ומיחזור חומרים.
מדי שבוע בימי שישי,
במקום מופעל מתחם "קחתן"
בין השעות ,14:30 – 9:30
מוצבים כ 30-דוכנים ושירות
הוליסטי,
מתחם
לילדים,
במדשאת
שמרטפות
ענתיקות ומוצרי יד שנייה
המועצה האזורית חוף
במחירים נמוכים במיוחד ודוכני
שוק האיכרים בפעולה
אשקלון ביישוב בת הדר.
מזון אורגני ומאפים מיוחדים
הדוכנים מציעים מגוון רחב של תוצרת מקומית בהקשר
שניתן לקחת הביתה או לאכול במקום.
ירוק :ירקות אורגניים ,גבינות עזים מיוחדות ,שמן זית
איכותי ,קוסמטיקה טבעית ,בירה בוטיק ,עוגות ועוגיות
במסגרת הפעילות הירוקה של השוק ,הגיעו מכוניות
ביתיות ,חפצי אומנות שונים ,בגדים מהמזרח ועוד .לאחר
אספנות משנות החמישים .המכוניות הוצגו בעקבות שיתוף
חודש ראשון של פעילות מוצלחת הגיעו למעלה מאלף
פעולה של המועצה עם "מועדון החמש" ,מועדון אספנים
מבקרים לשוק הייחודי.
שמשפצים ומשמרים מכוניות שיוצרו בשנות החמישים.
"פיתחנו את השוק כדי שתהיה פלטפורמה לאירועים
מתוך אוסף בן  5,000מכוניות אספנות הוצגו שתיים מדגם
קהילתיים של המועצה" ,מסבירה הדס קרמזין ,רכזת
פורד" .אנחנו משתתפים באירועים שונים למען הקהילה",
הפעילות" .שוק האיכרים נולד כתוצאה מההחלטה להפוך
ציין צביקה מרגלית ,בעל הרכבים" .מתוך מחשבה ירוקה
למועצה ירוקה .לפעילות הירוקה יש מספר היבטים בשוק:
על הפחתה ,מיחזור ושימוש חוזר ,נולד הרעיון לשיתוף
הפחתת הצריכה ואימוץ המשפט 'הישן שלך הוא החדש
הפעולה עם שוק האיכרים במועצה" ,הוסיף.
שלי' .כך ,לדוגמה ,יש דוכני יד שנייה וספרייה קהילתית
קרמזין" :אנו מציעים אלטרנטיבה ירוקה וייחודית במפת
בשם 'תעביר את זה הלאה' .כיום יש ריבוי של ספרים
האירועים והרחבת הפעילות מהווה סמן להצלחה .אנו
בשוק ,שמתרבים וסתם מעלים אבק ,וגורמים לבזבוז של
גאים על היכולת לשלב את האירוע השבועי עם פעילות
כסף ונייר .בספרייה בשוק האיכרים אפשר לקחת ספרי
ענפה למען הקהילה".
קריאה ללא תמורה ,וניתן להביא ספרים משומשים מהבית.
אנחנו גם מאפשרים לאמנים ואומנים לקבל חשיפה בשוק השוק יחדש את פעילותו לאחר החגים.

נא להכיר :בעל הדוכן הצעיר ביותר
איתי יצחקי ,תלמיד כיתה ח' מניר-ישראל ,הוא
בעל הדוכן הצעיר ביותר בשוק האיכרים .יצחקי
הקים דוכן למכירת פקאנים וריבות תוצרת בית
שהוא רוקח בעצמו.
איתי יצחקי בן ה 13-אחראי לשטיפה ,לחליצת
הגרעין (גוגו) ,להשריה בסוכר ולבישול הסופי.
בסיום התהליך הוא אורז את הריבה בצנצנות
זכוכית שקנה במיוחד ,ומעמיד אותן למכירה
בדוכן ב'שוק האיכרים'.
מאיפה צץ הרעיון להקים דוכן בשוק
איכרים?
"כבר כמה שנים שאני קוטף פקאנים מהעץ של
איתי יצחקי
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סבא וסבתא שלי ,שגרים באותו רחוב במושב.
אחר כך אבא לימד אותי להכין את הריבה ,ומאז
אני מכין ומעמיד למכירה בשוק האיכרים".

הידעת?
מועצה אזורית חוף אשקלון
משתרעת על שטח של
 168,000דונם מתוכם
 22,000דונם
שמורת טבע.

 "

ĐčđĔ ĐĜĥ
ěđēĔčđ ęđĘĥ ,ĐđđēČ ĦĜĥ
ĐĕĕĜčđ ĦĕĘėĘė ĦđēĦĠĦĐ ĦĜĥ
ĐĢĞđĚĐ ĕčĥđĦ ĘėĘ
ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘđ
Ę"ėĜĚĐ Ęđčđĝ ĤĠđĞ
ęĕďčđĞĐ ĦđđĢđ
ברכות חמות ליאיר פרגßון¨ ראש המועצה האזורית
חוף אשקלון עם כניסתך למקום ה≠∞ ±ברשימת ±∞∞ß
המשפיעים ביותר בישראל ßשל
עיתון ¢ ∫Themarkerראשי השלטון המקומי שלא
ממתינים למישהו מלמעלה¢
ברכות להנהלה ולעובדים עם קבלת ßפרס ניהול כספי
תקין ßע¢י משרד הפניםÆ
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חקלאות קהילתית-
משפחתי ,בריא ורווחי
"משק חביביאן –ירקות אורגניים" משווק סל ירקות טריים ואורגניים ל 400-משפחות מכל
הארץ • המשק מסרב לציית ל"כללי המשחק" של השווקים ומתעקש לשמור על המשפחתיות
והביתיות
נוספים בהתאם לעונה .לבני הזוג חביביאן חשוב לחשוף את
משפחת חביביאן ממושב הודיה ,משווקת ירקות אורגניים
הלקוחות לירקות מוכרים פחות כמו מנגולד ,כרישה ועוד ,אותם
ל 400-משפחות בכל רחבי הארץ .המשפחה דוגלת ב 'חקלאות
הם מצרפים לסל יחד עם דף שבועי .את הדף השבועי כותבת
קהילתית' שמכירותיה אינן תלויות בגורם מתווך .מדי יום חמישי
מיכל ,שפית בהכשרתה ובמקצועה ,שמוקדש ברובו לירק
מתקיים שוק שבו בוחרים הלקוחות את הירקות ,ויוצרים עבור
השבוע וכולל מתכונים ועדכונים בנושא גידול הירקות בחווה.
עצמם את הסל האולטימטיבי .למרות הספקות ,המשק אינו תלוי
מה שהחל עם 15
בייצוא או בגידולים
משפחות ,כולל היום
ספציפיים ,ומהווה
 400משפחות מאזור
אלטרנטיבה
ירושלים
הדרום,
אמתית לצרכנות
והמרכז .משפחות
מזון.
אלו מקבלות סל
ואליהו,
שולה
שבועי עד הבית.
הורים גאים ל7-
מעבר להיותו משק
ילדים ,עסקו שנים
המשק
אורגני,
רבות בחקלאות
משווק מוצרים לשוק
מסורתית ,גידול
בניגוד
המקומי,
ושיווק
ירקות
הרווחת
למגמה
לשוק
התוצרת
הגורסת שכוחה של
המקומי באשקלון.
החקלאות בייצוא.
כל בני המשפחה,
רוח המקום היא אי-
וקטנים
גדולים
ההסכמה לקבל את
נרתמו
כאחד
"כללי המשחק" של
לעבודה שדרשה
התעשייה החקלאית
מאמץ והשקעה
והאמונה של חביביאן
רבה .מדי יום
ביכולתו של משק
השכם
חמישי,
משק חביביאן  -משק אורגני
קטן יחסית ,המורכב
הועמס
בבוקר,
ממוצרים רבים ,להצליח .בנוסף ,בתקופת החגים ובמהלך השנה
טרקטור עם תוצרת טרייה אל השוק .המשק הקטן לא עמד
נערכות פעילויות לילדים ולהורים .אורית חביביאן ,אחות של
בתחרות החופשית ונסגר בסוף שנות השמונים ,כמו משקים
בועז ואחראית השיווק ,ציינה שבימי חמישי מתקיים שוק במקום
קטנים אחרים.
והלקוחות קוטפים וקונים את הירקות בהתאם לצרכיהם.
בועז חביביאן ,השלישי מבין שבעת האחים ,החליט להעיר
בועז חביביאן נתקל במבט סקפטי ממייסדי המושב ,כאילו
לחיים את המשק המשפחתי וקבע את המותג 'משק חביביאן
אומרים לו בשקט" :היינו שם ,למה אתה צריך את העבודה
– משק אורגני' .הקוצים כוסחו ,חממות הוקמו ,השדות הוריקו;
הקשה? יש דרכים קלות יותר" .אולם ההתלהבות והאהבה
רעש הטרקטורים נשמע מחדש .מקצת בני המשפחה ,ביניהם
לעיסוקו ניכרת בעיניו .המשק מהווה מקור תעסוקה למשפחה
אמא שולה ,התגייסו למהלך .בועז ,36 ,שירת בצנחנים ,למד
ובנוסף גיבש תכניות להוביל שינוי בתחום זה באזור ובקהילה.
בפקולטה לחקלאות ,ועבד מספר שנים בחברה גדולה לגידול
חביביאן מברך על העזרה ההדדית שעדיין קיימת ,ועל החברים
פרחים .בשעה שביקר במשק ההורים וראה את השדות
מהמושב שסייעו וליוו בשלבי ההקמה .הקשיים קיימים ,בין
שהצמיחו קוצים ,החליט להחיות את המקום מחדש ,יחד עם
אם פגיעה של מזיקים או מזג אוויר קיצוני ,אולם יש מפרגנים
אשתו מיכל.
ותומכים וזה העיקר.
משק חביביאן הוקם לפני שלוש שנים על פי דגם אמריקני,
תודה לרויטל לביא על הסיוע בהכנת הכתבה.
'חקלאות בשיתוף הקהילה' ,שמשמעו ייצור לקהילה מקומית
ללא תיווך .הירקות נקטפים מדי יום ולכל לקוח משוּוק סל
"משק חביביאן – ירקות אורגניים" ,מושב הודיה ,משק ,77
הכולל מוצרים בסיסיים :עגבנייה ,מלפפון ,חסה ,פלפל וירקות
050-3412360
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צעד אחד
לפני כולם
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פח מוטמע

המועצה האזורית חוף אשקלון החלה לפני חמישה חודשים
בפרויקט "הפרדת פסולת במקור" .הפרויקט מיושם על ידי
הזכייניות "חברת פורטל תכנון ייעוץ וייעוץ אקולוגי בע"מ"
וחברת ד.ח.ס ,בהסתמך על מחקרים סוציולוגיים על הקפדה
על מיחזור בקרב הציבור .כיום פועל פרויקט פיילוט בחמישה
יישובים .הצפי הוא שהפרויקט יפעל בכמה פעימות ,כשבכל
פעימה יתווספו עוד מושבים .עד שנת  2013צפויה כל
המועצה לקחת חלק בפרויקט ולהפוך למועצה ירוקה .כך,
מבטיחה המועצה שהיא מצמצת ב 90%-את כמות האשפה
שאינה ראוי למיחזור ,ומיועדת להטמנה.
יעל לזמי ,פרויקטורית בחברת פורטל ,הסבירה" :הפרויקט
נולד כתוצאה מהכישלון לחנך את הציבור להקפיד על
השלכת פסולת לפי סוגים .במחקרים סוציולוגיים ממכון
וייצמן נמצא שאנשים מתעצלים להפריד פסולת לפי סוג,
כמו קרטון ,פלסטיק ובטריות ,אבל אם מעבירים את פעולת
המיחזור למקור ,לבית ,אנשים מפרידים את האשפה".

ěđēĔĕčđ Ĕģĥ ęđĘĥ ĦĜĥ
ĦđēĦĠĦĐđ ĐĘėĘė ĦĜĥ
ĐĢĞđĚĐ ĕčĥđĦ ĘėĘ
ęĕĢđčĕģĐđ ęĕčĥđĚĐ
ęĕďčđĞĐ ĦđđĢ ĘėĘ
ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘđ

ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕ ĤĚĘ
ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ
ěđĘģĥČ ğđē
ĦĘčģ ęĞ ĦđėĤč
ĐĢĞđĚĘ ěĕģĦ ĕĠĝė ĘđĐĕĜ ĝĤĠ
ĤĦđĕč ęĕĞĕĠĥĚĐ 100' ĦĚĕĥĤĘ ĖĦĝĕĜėđ
(Themarker) 'ĘČĤĥĕč
'ēĘĢĐđ ĐĘĞ' ĦėĤč ĐēđĘĥ
!ĐĕĕĤđĠ ĐĕĕĥĞč ĖėĤď ĖĥĚĐč

הידעת?
מושב הודיה נקרא על שם
העולים מהודו ששכנו בו
לראשונה.
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המרכז הקהילתי

נוער
מדור הנוער עוסק בחיבור בין כלל היישובים במועצה ,אתר הקראווילות בניצן ,הקיבוצים
והמושבים על ידי פעילות מועצתית ענפה בנוסף לפעילות היישובית .המטרה :התכנסות.
מנהל המרכז הקהילתי ,יוסי דהרי " :ישנו מגוון רחב של פעילות .כל אחד יכול למצוא את תחום העניין שלו החל מגילאי  3חודשים
ועד בכלל .השנה הצלחנו לשלב את פעילות ההעשרה של החוגים כחלק מיום הלימודים בבית הספר על מנת ליצור המשכיות של
החינוך הבלתי פורמאלי עם החינוך הפורמאלי .ישנם חוגים חדשים וייחודיים ונשמח גם להיענות ליוזמות ורעיונות לפעילויות( .
 .)yossid@hof-ashkelon.org.ilנשמח לראות את התושבים שותפים ומעורבים  .אנו לשירותכם תמיד.

מה שהיה

מה שיהיה

• שיא חדש! כ 600-בני נוער השתתפו בטיול בני נוער
לחרמון.
• טיול פסח מועצתי של בני המושבים במצפה משואה לשכבות
ד – ו .את האירוע הפיק גרעין עודד וצוות המד"בים (מדריכים
בוגרים) .בטיול השתתפו  200ילדים ועוד כ 50-מדריכים
ופעילים.
• ערב מתגייסים ואות הפעיל המצטיין – המתנדבים קיבלו
תעודה מטעם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך .מתוך עשרים
המתנדבים נבחרו שניים שישתתפו בטקס המחוזי .בערב
השתתפו למעלה מ 400-בני נוער.
• קייטנות – מה 5.7-עד ה .25.7-בקייטנה בכפר סילבר פעלה גם
קייטנת כדורגל ,בנוסף לקייטנה הרגילה ,ואליה נרשמו למעלה
מ 300-ילדים מכיתות א – ו .בנוסף הורחבו שעות הפעילות של
הקייטנה עד .16:00
• אטרקציות קיץ  -נוכחות גדולה של נוער המועצה בספארי,
בפארק אתגרים באשדוד ,בסופרלנד ובמימדיון.
• פעילות תנועות הנוער בקיץ – קורסי מדריכים נערכו בעידוד
ובתמיכה של תחום הנוער.
• קליטת קומונה נוספת של גרעין עודד ,בפעם ה 34-ברציפות.
השנה עבר הגרעין להתגורר ביישוב גיאה כחלק משיתוף פעולה
ורצון של היישוב.

• פורום מדריכי נוער אזורי יחל פעילותו בסוף ספטמבר .האגף
לשירותים חברתיים ומרכז חוסן שותפים לתהליך ונותנים כלים
הקשורים לחוסן קהילתי ולהתמודדות במצבי חירום.
• הכנת משלוחי מזון לחג למשפחות נזקקות במועצה –
בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים.
• תנועת בני המושבים – צפויה השתלמות במסגרת חודש
ארגון לצוותי ההדרכה.
• תנועת השומר הצעיר – במהלך חודש אוקטובר יתקיים יום
צופה לכיתות ה'-ו' ובחודש נובמבר טיול הישרדות בן יומיים
לכיתות ז' -ט'.
• אירוע של תנועת בני המושבים – בחול המועד סוכות
יתקיים טיול למפעל לזכרו של אבי יפה ז"ל .במהלך אוקטובר,
בתאריכים  ,19 – 16יצאו בני הנוער של המועצה לטיול של
ארבעה ימים ,בהם יעבדו את האדמה ויטיילו.
• חג מעלות – ב 11.10-חגיגת כניסתן של שכבות כיתה ד'
לתנועות הנוער של תנועת המושבים .יום טיול ובסופו טקס
אש ,אליו מוזמנים ההורים.
• הקמת מועצת נוער אזורית – במהלך אוקטובר יתקיימו
בחירות למועצת הנוער.

,ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕ , ĐĢĞđĚĐ ĥČ
ĤĘ đĜĦđėĤč
'ĘČĤĥĕč ĤĦđĕč ęĕĞĕĠĥĚ
Đ 100' ĦĚĕĥĤĘ ĖĦĝĕĜė
ęĞ
!ĐĕĕĤđĠ ĐĕĕĥĞ ĖĥĚĐ .Ĥ
ģĤĚ -Đď ěđĦĕĞ Ęĥ
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מנהלת תחום נוער -אבי מצוינים -גורן
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המרכז הקהילתי

תכנית תרבות איזורית
לתושבי המועצה
מה שהיה:
תכנית תרבות אזורית נידונה בישיבת רכזי תרבות של יישובי
המועצה – כל יישוב יקבל  40,000ש"ח לתקצוב פעילות
תרבות ,נוער וספורט ,לפי רוח המקום.
ערב דרום אמריקני התקיים בקיבוץ זיקים בהשתתפות הזמרת
והרקדנית גלית גיאת ולהקתה .בערב ניגנו שירים לטיניים ,וכ-
 300איש הגיעו להופעה ,ורקדו לאורך כל הערב.
סיפור אהבה יווני .בראשית החודש התקיים ערב סיפור אהבה
יווני בהשתתפות שמעון פרנס ,עליזה אביב ,הרקדנית סיגל
לוי וחמישה נגני מוסיקה יוונית 300 .אורחים נהנו מאווירה
שמחה במיוחד.
כוכב נולד  – 5נערכו אודישנים .עשרות ילדים הגיעו לאודישנים,
מתוכם נבחרו  20ילדים שעברו את שלב המיונים הראשון.
נבחרת 'כוכב נולד' המועצתית תמשיך לקבל ליווי מוסיקלי
מקצועי ואנו נערכים לאירוע השיא שיתקיים במהלך חג
החנוכה.
להקת המחול של חוף אשקלון ,מגייסת רקדנים .הלהקה
הופיעה ביישובים הודיה בחג השבועות ובקיבוץ יד מרדכי
ביום העצמאות ,וקצרה שבחים רבים .המעוניינים להזמין
הופעות מוזמנים או להצטרף לחבורה מוזמנים לפנות למדור
תרבות6775565 -

יש תרבות!

קטנים ו/או עם חלומות
שרוצים להגשים ,עדיין
פתוחה .הקורס כולל 14
מפגשים ,בליווי מנכ"ל מט"י
קריית גת ,נעמי ראם90% ,
מן העלות מסובסדת על
ידי משרד התמ"ת .עד כה היו שני קורסים מוצלחים ,מהרו
והירשמו!
תערוכת אמנות פלסטית של תושבי המועצה חוף אשקלון.
במסגרת קבוצת נשים יוצרות של תחום התרבות ,תתקיים
תערוכה של כל אמני המועצה בשם "המקום ,האמן ונופו"
במהלך חודש נובמבר בספריה האזורית.
הופעה של "צלילי החוף" ,חבורת הזמר של חוף אשקלון,
בניצוחו של צביקה שרף ,תתקיים בשיתוף עם המשוררת
נורית הירש .ההופעה תתקיים ביום שבת ,26.11 ,באולם
המרכז הקהילתי של חוף אשקלון .הלהקה ממשיכה לגייס
לשורותיה זמרים וכעת מחפשים גברים עם קול בס.
מנוי הצגות ילדים – מנוי חדש ומגוון  4 .הצגות ב₪ 100-
בלבד.ניתן לרכוש מנוי או כרטיסים בודדים .הצגת מנוי מס' 3
דמבו הפיל – תתקיים ביום ג'  ,25.10.11בשעה  17:30במרכז
הקהילתי חוף אשקלון.
מנהלת תחום תרבות :כרמלה מיכאלי

מה שיהיה:
ההרשמה למחזור השלישי של קורס יזמות לנשים ,לעסקים

השכלה
גבוהה
• מדור השכלה גבוהה במועצה מעניק הכוונה ,סיוע וייעוץ
להשכלה גבוהה באמצעות תוכנת מחשב המסייעת לכוון
לתחומי הלימוד והמקצועות המתאימים עבור המועמד.
• כ 40-סטודנטים קיבלו מלגות מטעם 'קרן גרוס' בתמורה
לפעילויות בתחומי הרווחה ,חינוך ,משטרה ועוד .כל מלגה
בסך  5000ש"ח עבור  65שעות פעילות.
•  50סטודנטים קיבלו מלגות באמצעות פרויקט פר"ח.
הסטודנטים מלווים תלמידים נבחרים מבתי ספר יסודיים
מבחינה חינוכית ,לימודית וחברתית.
לפרטים נוספים ,תיאום פגישה והרשמה:
כרמלה מיכאלי,08-6775565 ,
דוא"לcarmela@hof-ashkelon.org.il :

מעונות יום

מעונות היום לגיל הרך מופעלים על ידי המרכז הקהילתי
ובפיקוח משרד התמ"ת .המעונות פועלים לאורך כל
השנה ,החל מה 1.9-ועד אמצע אוגוסט .רונית סדון,
מנהלת המעונות" :יש לנו כוח אדם מקצועי שעושה
את עבודתו נאמנה".
המעונות המופעלים על ידי המרכז הקהילתי :ניצן
הוותיקה ,ניצן החדשה ,ברכיה ונתיב העשרה .בכל מעון
יש שלוש כיתות :תינוקייה ,פעוטות ובוגרים.
במהלך הקיץ השתתפו המטפלות בסדנה לקידום נושא
הבריאות ,בה למדו על הליך הגמילה ותזונת פעוטות.
סדנה נוספת וחשובה התנהלה בשותפות עם מרכז
חוסן להתנהגות נכונה בעת ירי ובמצבי לחץ.
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המרכז הקהילתי חוף אשקלון  -רשימת החוגים
תושבים יקרים ,אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת שנת החוגים במרכז הקהילתי חוף אשקלון.
בטבלה המצ"ב תמצאו מידע על החוגים הרבים והמגוונים שיופעלו השנה ע"י צוות מדריכים מקצועי ומנוסה.
שם החוג

שם המדריך

עלות לחודש

ימים ושעות

תיאטרון

הילה מצרפי

&130

ד’ | 17:00-18:30

טאקוונדו

מינה אמיליאנו

&140

ה’ | 18:00-20:00

מחול ,היפ הופ ,בריקדאנס

סטודיו דאנס  -איציק חזן

( &120לא כולל הסעה)

ג’ | 13:00-14:45

פיסול ויצירה  -עיסת נייר

יפית דהרי

₪150

( ₪ 30לחומרים חד פעמי לכל השנה)

ד’ | 17:30-18:30

התעמלות אומנותית

אלכס

&130

א’ | 17:00-18:00

זומבה

מיכל

&130

ב’ | 17:30,20:30

תנועה לגיל הרך  -בלט

לילך ברדה

( &180-&120תלוי בגיל)

יקבע בהמשך

התעמלות קרקע

גילה צ’ארניאק

&130

א’,ה’ | 14:45-15:50

פלמנקו

קרן יוחנן

&140

א’ | 16:30-17:30

אומנויות לחימה

ניר דדון  +אריאל אברג’ל

( &180-&140תלוי בגיל)

בכל ימות השבוע | 16:00-22:00

בי”ס לכדורגל

איציק צבי

&190 / &100

בי”ס מורשה | בי”ס חופים,ניצן

נבחרות כדורסל

שלומי טואג  /מיכאל כשר

&170 / &230-&150

קט-סל ,ילדים נוער

ציור על עץ ,עיצובים בזכוכית

רוני אופיר

&140

יקבע בהמשך

קרמיקה

אורית

( &180כולל חומרים)

יקבע בהמשך

מיני טניס  +משחקי כדור  +פיתוח מוטורי

יוסי משהיד

&170

בס“ד

לכל תושבי מועצה אזורית
חוף אשקלון
לכל בית ישראל שנה טובה וירוקה

ěđĘģĥČ ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕĘ
ĖĤďĐ ĖĥĚĐč ĐēĘĢĐ ĕĘđēĕČđ ĦđėĤč
ęĕĜĠĐ ďĤĥĚ ĕ"Ğ ěĕģĦ ĕĠĝė ĘđĐĕĜ ĝĤĠ ĦĘčģ ęĞ
.ĐĜĕģĦđ ĦĕČĤēČ ĦđĘĐĜĦĐ ĤđčĞ
מאחלים,
גינת ביתן יוסי תן
ביתן
שירותי גינון
פרטי וציבורי
0
057–2463123
טל':
יצירת קשר וקבלת מידע ופרטים 08-6775551 :אתי כהן.
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ď"ĝč

ěđēĔčđ Ĕģĥ ĦĜĥ ,ĐčđĔ ĐĜĥ
ĦĕĦĤčēđ ĦĕĘėĘė ĦđēĦĠĦĐ ĦĜĥ
ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘ

ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕĘ ĦđĚē ĦđėĤč
100' ĦĚĕĥĤč 10-Đ ęđģĚĘ ĖĦĝĕĜė ęĞ ěđĘģĥČ
:Themarker ěđĦĕĞ Ęĥ 'ĘČĤĥĕč ĤĦđĕč ęĕĞĕĠĥĚĐ
"đĐĥĕĚĘ ęĕĜĕĦĚĚ ČĘĥ ĕĚđģĚĐ ěđĔĘĥĐ ĕĥČĤ
"ĐĘĞĚĘĚ
ĕĠĝė ĘđĐĕĜ ĝĤĠ' ĦĘčģ ęĞ ęĕďčđĞĘđ ĐĘĐĜĐĘ ĦđėĤč
.ęĕĜĠĐ ďĤĥĚ ĕ"Ğ 'ěĕģĦ
,ĘēČĚ
ĘČđĚĥ
ęĕďčđĞĐ ĦđđĢ Ęėđ
ĐģĕĚĤģ .ĝ .ĥ.Č
ęĕĞĕģčĚ čĥđĚ

ď“ĝč

ĤĕČĕ ĦČ ĦėĤčĚ .Ě.Č ěĕĕĞĚĐ ĦĤčē
ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,ěđ'ĎĤĠ
10-Đ ęđģĚĘ ĖĦĝĕĜė ęĞ ěđĘģĥČ
'ĘČĤĥĕč ĤĦđĕč ęĕĞĕĠĥĚĐ 100' ĦĚĕĥĤč
:Themarker ěđĦĕĞ Ęĥ
ęĕĜĕĦĚĚ ČĘĥ ĕĚđģĚĐ ěđĔĘĥĐ ĕĥČĤ"
"ĐĘĞĚĘĚ đĐĥĕĚĘ
ĝĤĠ' ĦĘčģ ęĞ ęĕďčđĞĘđ ĐĘĐĜĐĘ ĦđėĤč
.ęĕĜĠĐ ďĤĥĚ ĕ"Ğ 'ěĕģĦ ĕĠĝė ĘđĐĕĜ

!עלוֹ והצלחו
שתהיה לכל עם ישראל
שנה טובה ומתוקה
שנת שגשוג ועשייה

08-6754101
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שירותים חברתיים

להשקיע עד תום
ברווחת התושב
האגף לשירותים חברתיים הוא האגף הגדול ביותר במועצה * תחת אחריות האגף עבודה
קהילתית ,מרכז חוסן ,מניעת אלימות ,מחלקת זכאות וקצבאות ,מתן שירותי רווחה והמרכז
הקהילתי* שירותים חברתיים :לא מה שחשבתם

מעוזיה סגל

מעוזיה ,הוא עובד סוציאלי בהשכלתו ,מנהל האגף
לשירותים חברתיים במועצה האזורית חוף אשקלון מזה
שלוש שנים .בריאיון ל"חבצלת החוף" מספר על הפעילות
הענפה ועל התכניות לעתיד" .חשוב לי שכל הנושא הרווחתי,
קהילתי ,התרבותי והספורטיבי בחוף אשקלון יהיה ברמה הכי
גבוהה שרק אפשר ושהתושבים יקבלו את השירות הכי טוב
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שאנחנו יכולים לתת" ,אומר מעוזיה סגל" .האגף לשירותים
חברתיים דואג שהמועצה ,כקהילה וכפרטים ,תהיה חזקה,
נפשית ,כלכלית וחברתית .חשוב מאוד שכל התושבים יבואו
ויקבלו את השירותים שאנחנו נותנים מאחר והם רלוונטיים
לכל תושב .לפני שלוש שנים היה האגף גוף קטנטן עם
ארבעה עובדים ,שהפך לאגף שמורכב ממחלקות רבות
ומעובדים רבים".
"קיימים פרויקטים רבים שהם מעבר לשירותים המקובלים
והקבועים במועצות מקומיות אחרות .לדוגמה תכנית טיפול
בסמכות ההורית שפעילה במיוחד באתר המפונים בניצן.
בעקבות הפינוי מגוש קטיף נוצרה פגיעה בסמכות ההורים,
ואנחנו פה כדי להגיש סיוע והדרכה .יש במועצה גם קהילה
תומכת לקשישים .במקום שקשישים יצאו לבית אבות ,הם
נשארים בבתים ואנחנו מטפלים בצרכים שלהם .אחרי החגים
אנו נערכים לפתוח תכנית משותפת עם ארגון פעמונים
המלווה משפחות מבחינה כלכלית .דוגמה נוספת ,בפרויקט
משותף עם רכז הספורט במרכז הקהילתי ,איציק צבי ,אחת
לשנה יוצאת קבוצת נוער בגילים  13 – 12לטורניר ברצלונה,
כבר שלוש שנים ברציפות ,כולל הקיץ .השנה הוצאנו גם
לוחם טקוונדו לפינלנד".
"בתוך האגף לשירותים חברתיים פועלת מחלקת הרווחה,
האמונה על הטיפול בפרט ובמשפחה ,בזקן ,בנכים ובעלי
מומים ,בילדים ונוער ובילדים בסיכון" ,מסביר סגל" .העקרונות
המנחים את עבודת האגף מבוססים על השאיפה להביא
לשינוי חיובי בחיי הפרט ,המשפחה ,הקבוצה והקהילה,
ולתת מענה לצרכים מיוחדים והקניית היכולת לפתרון
בעיות באופן עצמאי וצמצום התלות .שירותי הרווחה של
האגף מעוגנים בחוק ,המועצה מחויבת לתת אותם מתוקף
סמכותה ,אולם רבים מהשירותים הניתנים הם נלווים ,תוצר
של מדיניות המועצה להשקיע עד תום ברווחת התושב .כך
למשל ,במועצה יש תכנית אופק תעסוקתי לנוער .בני הנוער
לומדים מקצוע בתכנית ,למשל מדריך רכיבה ,מציל ,טכנאי

לא מה שחשבתם

פלאפונים ,איפור וקוסמטיקה .לאחר שהנער מוכשר לעבוד
במקצוע ,הוא עובד בו עד הצבא ,כדי שיוכל לעבוד ולהרוויח,
ואחרי השירות הצבאי ,הניסיון שצבר לעומת מסיימי צבא
אחרים ,נותן לו יתרון בקבלה לעבודה.
סגל סיפר על ההתמודדות עם מצבי חירום ונפילת טילים
ביישובי המועצה" :חשוב לי שילדי המועצה יגדלו כמו
שילד צריך לגדול ,ולא באווירה רעה .הדאגה הזו מתבטאת
בפנים שונים של עשייה .לדוגמה ,אם יש נפילות של
רקטות ,אנחנו נהיה הראשונים שנטפל בטראומות ובפוסט
טראומות .באירועים של ירי ונפילת רקטות אנחנו מגיעים
מהר לשטח ,מקבלים דיווח מצוותי צח"י במקום ומטפלים
גם בהמשך לאחר האירוע .הדבר הראשון שבו היינו צריכים
לטפל בהסלמה האחרונה היה באירוע שבו נפצע ילד בקיבוץ
יד מרדכי .השינוי בשעת חירום הוא שאנחנו יותר בכוננות,
וברגע שצריך לרדת לחמ"ל ,כל המערך משתנה .אני מפסיק
להיות מנהל אגף ומתחיל להיות מנהל מכלול .העבודה אצלנו
מחולקת לעבודה בשגרה ועבודה בשעת חירום ,ולפי זה אנחנו
מתכננים את העבודה".
תחת אחריות האגף לשירותים חברתיים נמצא גם המרכז
הקהילתי שעבר שינוי עצום" .עד לפני שנה הייתי אני מנהל
המרכז הקהילתי ויחד עם יוסי דהרי והעובדים ,שינסנו
מותניים ועשינו שינויים בכוח אדם ,בקונספציה ובחזון .לפני
שנה החליט ראש המועצה להוציא את החברה למתנ"סים
מהמועצה .הוא ביקש להבריא את המערכת והעמדנו אותה
על הרגליים .המועצה סייעה תקציבית ,והיום המערכת נמצאת
במצב הרבה יותר טוב .לאירועי התרבות ,לחוגים ולמרכז
הקהילתי מגיעים המון אנשים ,אפילו תושבים מחוץ למועצה
והמקום הפך להיות תוסס ואטרקטיבי".
חרף השינויים הרבים שנעשו ,לסגל יש שאיפות ותכניות
נוספות עבור האגף" :הייתי רוצה שיהיה פה רכז מתנדבים.
יש פרויקטים של הכנת מתנדבים ,למשל פרויקט ללימוד
תושבים אקדמאים להיות מנהיגים בשעת חירום .אם תהיה
תקופת חירום ארוכה נזדקק לתגבורת שתוכל להחליף
ולתחזק כוח אדם ,כי הנטל על הצוות הקבוע כבד מדיי.
בנוסף ,במסגרת הפעילות של המרכז הקהילתי ,הייתי רוצה
להקים מערך ספורט אזורי :קבוצת כדורסל וכדורגל אזורית.
לכל מושב שמחזיק קבוצה קשה מבחינה תקציבית ,וביחד
נוכל לגבש קבוצה שתתמודד באחת הליגות הארציות
כנציגת חוף אשקלון .הייתי רוצה גם שיהיה אולם אירועים
רציני ואמפיתיאטרון רציני שישרת את חוף אשקלון ואת
כל הסביבה ,יקדם ויעצים את הפעילויות השונות במסגרת
הפעילות התרבותית הענפה שקיימת במועצה.
בעיקר ,הייתי רוצה שיהיו הרבה פחות ילדים בסיכון; שאתר
הקרווילות יתפנה ושהמפונים יעברו סוף-סוף למגורי הקבע;
ושייגמרו כבר הקסאמים".

הידעת?

בשנת  1942הוקמו היישובים
הראשונים במועצה -גברעם
וניצנים .בימים אלה מוקם
יישוב חדש במועצה -באר
גנים ,המיועד למפוני
גוש קטיף!

עידית פרחיה עובדת מצטיינת

עידית פרחיה ,סגנית מנהלת אגף השירותים החברתיים ,קיבלה
את פרס העובד המצטיין הארצי של "ידיעות אחרונות" על
שם נוח מוזס .פרחיה ,עובדת סוציאלית בהכשרתה ,תושבת
נתיב העשרה ,נשואה ואם לארבעה ,נבחרה לאחר שהמלצות
רבות הגיעו לגביה לוועדת העובדים לבחירת העובד המצטיין.
את מסקנותיה הגישה ועדת העובדים ל"ידיעות אחרונות",
שבדק ואישש שאכן פרחיה ראויה לפרס.
מעוזיה סגל" :מדובר באישה שעובדת הרבה מאוד שעות.
כשנכנסה לתפקיד הקימה מחלקה של עובדים סוציאליים
שמטפלת בתושבים בצורה יפה מאוד .היא מתפקדת מצוין
בשעת חירום וכמחליפה שלי בשעת הצורך ועושה את
העבודה עם המון לב ,נשמה ואהבה לאזור ולאגף .אין ספק
שזה מגיע לה".
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מגלים אחריות כלכלית
המועצה האזורית חוף אשקלון וארגון פעמונים
סיכמו על שיתוף פעולה לטובת תושבי
המועצה.
ארגון פעמונים מסייע למשפחות השרויות במצוקה כלכלית
לנהל תקציב מאוזן ולפתור בעיות כלכליות סבוכות.
כשלב ראשון ,דרושים מתנדבים לליווי משפחות ,בעלי ניסיון
בניהול תקציב משק בית ומוכנים להתנדב לפחות שמונה
שעות בחודש ,בעלי מיומנויות מחשב ויכולת תמיכה ועמידה
לצד המשפחה.המתאימים יעברו קורס הכשרה מקצועי מטעם
פעמונים שיפתח לאחר החגים .הקבלה מותנית בהליך מיון.
לפרטים והרשמה :אתר www.paamonim.org
דוא"ל volunteer@paamonim.org:
טל'02-9975577:

שנה טובה ומתוקה,
שנת שלום ובטחון
שנת עשייה ופיתוח ,לכל עם ישראל
ברכות חמות ליאיר פרג'ון ,ראש המועצה האזורית חוף אשקלון
עם כניסתך למקום ה– 10ברשימת ' 100המשפיעים ביותר בישראל' של עיתון
דה–מרקר" :ראשי השלטון המקומי שלא ממתינים למישהו מלמעלה"
ברכות להנהלה ולעובדים עם קבלת 'פרס ניהול כספי תקין' ע"י משרד הפנים.

ĘēČĚ

ĐĥĚ ĕĤĚĕď
ĤĕđČ ĎđĒĕĚđ ĤđĤĕģ ĕĦđĤĕĥ
ĤĕđČ ĎđĒĕĚĘ ęĕĚėē ĦđĜđĤĦĠ
052-3830683 | 054-6673134 :ďĕĕĜ
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ĕčĥđĦ ĘėĘ
ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ
ěđĘģĥČ ğđē

" 

ęđĘĥđ ěđēĔč ,Ĕģĥ ĦĜĥ ,ĐģđĦĚđ ĐčđĔ ĐĜĥ
ĦđēĦĠĦĐ ,ĐĕĥĞ ,ĐĕĤđĠ ĐĜĥ
ĘČĤĥĕ ęĞ ĘėĘđ ęĕčĥđĦĐ ĘėĘ
ěđĘģĥČ ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕĘ ĦđĚē ĦđėĤč
:Themarker ěđĦĕĞ Ęĥ 'ĘČĤĥĕč ĤĦđĕč ęĕĞĕĠĥĚĐ 100' ĦĚĕĥĤč 10-Đ ęđģĚĘ ĖĦĝĕĜė ęĞ
"ĐĘĞĚĘĚ đĐĥĕĚĘ ęĕĜĕĦĚĚ ČĘĥ ĕĚđģĚĐ ěđĔĘĥĐ ĕĥČĤ"
.ęĕĜĠĐ ďĤĥĚ ĕ"Ğ 'ěĕģĦ ĕĠĝė ĘđĐĕĜ ĝĤĠ' ĦĘčģ ęĞ ęĕďčđĞĘđ ĐĘĐĜĐĘ ĦđėĤč
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בקהילת מפוני גוש קטיף

תושבי ניצן במאהל מחאה:
"בית קבע לכל מפונה"
על רקע גל המחאות
השוטף את הארץ,
בתחילת אוגוסט הקימו
תושבי אתר הקרווילות
ניצן מאהל מחאה
בכניסה ליישוב.
עשרות תושבי היישוב
ניצן הקימו מאהל מחאה
בכניסה ליישוב כחלק
ממאבקם למעבר לבתי
קבע .המחאה החלה
עם הכרזת הממשלה
על סיום תביעות
פיצויים לפני סיום
תהליך השיקום וכניסת
המפונים לבתי הקבע.
"סיום התביעות הוא
הסכם לחקלאים ולא
הסכם שנועד עבורנו,
התושבים .נעשה פה איפה ואיפה" ,אמר אביאל אליעז,
ראש קהילת ניסנית וממארגני מאבק המחאה" .מה המניע
לכל ההתפשרויות והפשרות ,ולהוצאת מכתב 'סיום תביעות

פיצויים' ,כשמאחור
מאות
נותרו
ללא
משפחות
קורת גג ,ללא יכולת
לבנות בית?"
אביאל מצביע על כך
שהמציאות בשטח
שונה" :בעייתם של
הבנים עדיין תלויה
ועומדת וכל זאת
תחת חרב האיומים
הלא נגמרת של
תנופה.
מנהלת
שהייתם
אתם,
אמונים על ייצוג
המשפחות ושמירה
האינטרס
על
הראשון של שיקומן,
הגעה לבית הקבע,
התנתקתם .הרצון
שלנו להגיע לבית נמשך שש שנים ,ואנו לא רואים פתרון
באופק .אולי גל המחאה הנוכחי יביא מישהו לשמוע את
מצוקתנו" ,אמר בתקווה.

אלפים השתתפו ב"חידוש חגיגות הזמר
בקטיף -ניצן" עם הזמר יעקב שוויקי
לפני פינוי גוש קטיף ,מדי שנה ,התקיימו מופעי
זמר שהיו אירועי השיא של הקיץ והיו לאחד
מסמלי הגוש .לאחר הפינוי פסקו האירועים,
אולם לפני שלוש שנים החליט ראש המועצה,
יאיר פרג'ון ,לקיים את האירוע החגיגי בתחום
המועצה ,עבור התושבים .אירוע "חידוש
חגיגות הזמר בקטיף -ניצן" הפך למסורת
וצבר פופולאריות רבה בקרב תושבים רבים
בתוך המועצה ומחוצה לה.
השנה ,הופיע הזמר יעקב שוויקי באמפיתיאטרון
ביישוב ניצן .במקום נערך יריד אומנים ,הוצבו
דוכני יצירה ומתחם ילדים .אלפים השתתפו
בחגיגה השנתית שנערכה במעמד תומכי
קהילות גוש קטיף ובהשתתפות שר המדע
והטכנולוגיה ,ח"כ דניאל הרשקוביץ וח"כ ניסן
סמולנסקי ,שהביעו תמיכה בתושבים.
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ĐčđĔ ĐĜĥ
ěđēĔčđ ęđĘĥ ,ĐĕĕĥĞ ĦĜĥ
ěđĘģĥČ ğđē ĦĕĤđĒČ ĐĢĞđĚĐ ĕčĥđĦ ĘėĘ
ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘđ

 "

ęĕďčđĞĘđ ĐĘĐĜĐĘ ,ěđĘģĥČ ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤĘ ĦđĚē ĦđėĤč
.ęĕĜĠĐ ďĤĥĚ ĕďĕ ĘĞ ěĕģĦ ĕĠĝė ĘđĐĕĜ ĝĤĠ ĦĘčģ ĘĞ

đĘĎĒđč ĐĥĚ
ĦđģĠĐ ĐĚĒĕĤė
Ě"Ğč ĤđČĘ ĐČĢđĐ
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ליאיר פרג'ון ,ראש המועצה
האזורית חוף אשקלון,
עם כניסתך לרשימת '100
המשפיעים של
עיתון 'Themarker
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מאחלל
יאיר חטב והצוות
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המרכז הקהילתי :ספורט

ספורטיביים
מה שהיה
• ליגת כדורגל לנוער – במסגרת פרויקט  – Tipsשותפות
 2000ובשיתוף הסוכנות היהודית התקיימה
ליגת הנוער בכדורגל לתלמידי כיתות
ט' -יב' .הליגה התקיימה בכפר סילבר
בהשתתפות שמונה יישובים .במשחק
הגמר ניצחה קבוצת הכדורגל מברכיה את
הקבוצה מיד מרדכי בתוצאה  ,2-0לאחר
משחק מלהיב ומרתק.
• טורניר כדורגל לבוגרים – התקיים במגרש
הסינטטי בקיבוץ זיקים ,בהשתתפות 10
יישובים .לחצי הגמר עלו הקבוצות מניצנים,
ברכיה ,ניצן וניר-ישראל.
• טורניר קטרגל לקהילות ניצן – התקיים
בהשתתפות  10קבוצות מהקהילות
השונות .הטורניר ארך כשבוע והתנהל בצורה מקצועית
וספורטיבית .אלופת הטורניר היא נווה דקלים.
• טורניר ברצלונה – קבוצת הכדורגל לבני  13 - 12ייצגה
את המדינה ואת המועצה בכבוד רב .הנסיעה כללה טיולים
ומשחקים .זו השנה השלישית שהמועצה משתתפת ב'טורניר
ברצלונה' ,בו משתתפים  2000בני נוער ממדינות אירופה.
• מרוץ יד מרדכי – לזכרו של אור שחר ז"ל שנפל במלחמת

ĐčđĔ ĐĜĥ
ĐĕĤđĠ ĐĕĕĥĞ ĦĜĥ
ěđēĔčđ ęđĘĥ ĦĜĥ
ĘČĤĥĕ ęĞ ĘėĘ

לבנון השנייה 500 .משתתפים הגיעו למרוץ השנתי בהשתתפות
בני המשפחה ,חברי הקיבוץ וחברים ליחידה.

מה שיהיה
• משחקי טורניר של הליגה האזורית
לתלמידי כיתות ה' – ז' ,בהשתתפות
שמונה מועצות נוספות .המשחקים
יתקיימו בכפר סילבר לאורך כל השנה.
• ליגת הנוער תיפתח בשנית בהשתתפות
 10יישובים .המשחקים ייערכו בכפר
סילבר.
• תחרות שחמט אזורית 'אליפות חוף
אשקלון בשחמט' – האליפות תתקיים
בבית העם בניר ישראל ,יום שישי ,חול
המועד סוכות 14.10 ,בשעה .10:30
התחרות פתוחה לקהל הרחב .לפרטים
והרשמה :משה סוקר.052-3918616 -
• שדרוג תחום הכדורסל – נפתח בית הספר לכדורסל של
נבחרות חוף אשקלון ,מגילאי קט-סל עד נוער בניהולו המקצועי
של שלומי טואג .בית הספר יפעל באולמות הכדורסל בבית
הספר ניצן ובקיבוץ כרמיה .לפרטים והרשמה.054-6300530 -

מנהל תחום ספורט :איציק צבי

 “

ęĕĚēĤ ěĜđĤ ė
ęĕďčđĞĐ ĦđđĢ Ę
ěđĘģĥČ
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משלחות

להקת המחול של חוף
אשקלון ייצגה ברומניה

ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤĘ
ěđĘģĥČ ğđē

ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕ
להקת המחול של חוף אשקלון התארחה במהלך הקיץ
בפסטיבל הפולקלור הבינלאומי ברומניה.
הלהקה ,בניצוחו של הכוריאוגרף איציק מעיין ,מורכבת
מרקדנים ורקדניות תושבי האזור בני שלושים ומעלה .אל
הלהקה התלווה גם הזמר ראם כהן ,ששר משירי ארץ ישראל
החדשה .השירים נשזרו ברפרטואר הריקודים המגוון ,שמייצג
חלקים שונים של החברה והתרבות הישראלית ומשלב קטעי
הומור.
בנוסף הופיעה להקת המחול גם בעיירה הציורית סובטה
שברומניה ,בפני קהל ילדים בעלי צרכים מיוחדים המתגוררים
בפנימייה .בסוף ההופעה הרקדנים רקדו עם הילדים ונוצרו
קשרים חמים ומרגשים .בהמשך הופיעה הלהקה על במות
נוספות ברחבי רומניה .הטיול כלל ביקור באזורים הכפריים
וההרריים ,סינייה וברשוב ,וכן ביקור בעיר הבירה בוקרשט.
בימים אלה נערכת הלהקה לקראת שנת פעילות חדשה
ומאתרת רקדנים נוספים .המעוניינים מוזמנים לפנות
למחלקת התרבות במועצה .6775565 -

ĖĦĤĕēčĘ ĦđėĤč
10-Đ ęđģĚĘ
ĤĦđĕč ęĕĞĕĠĥĚĐ 100' ĦĚĕĥĤč
ĤģĤĚ-Đď ěđĦĕĞ Ęĥ 'ĘČĤĥĕč
ĘđĐĕĜ ĝĤĠ ĦĘčģđ
ęĕĜĠĐ ďĤĥĚ ĕ“Ğ ěĕģĦ

משלחת נוער ביישובי המועצה
במסגרת פרויקט "תוכנית שותפות  "2000ביקרו בחוף
אשקלון כ 40-בני נוער מקהילות פיניקס ,טוסון ואריזונה
מארצות הברית.
"שותפות  "2000מטעם הסוכנות היהודית מתקיימת בשיתוף
המועצה האזורית חוף אשקלון ,עיריית קריית מלאכי והקהילות
היהודיות בסיאטל ,טוסון ופיניקס .במסגרת הפרויקט פועלים
בחוף אשקלון תכניות לנוער :מועדון נוער וספורט שמקיים
ליגות קטרגל וכדורסל לנוער וכן מרכז צעירים .התכנית כוללת
שותפות מסוגים שונים ,כגון תכניות שונות של קשרי גומלין,
נשים מבשלות ,תחרות ציורים ומשלחות מארצות הברית.
במהלך הקיץ הגיעו כ 40-בני נוער אמריקנים במסגרת
משחקי המכבייה לנוער ,משחקים המתקיימים מדי שנה
בקיץ ולראשונה בישראל .במשלחת זו התארחו בני נוער
מארצות הברית אצל בני נוער מהיישובים :הודיה ,משען ,ניר
ישראל ונתיב העשרה .כמו כן התקיים ערב חברתי חוויתי
משותף לאורחים ולמארחים.

ĐčđĔ ĐĜĥ

ĕĤČ ěč ĕĜďđ ĕĜđĤ
ęĕĞĔĜ čĥđĚ
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פנאי

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

שם ראש המועצה הראשון (.)4,2,5
שם הישוב החדש הנבנה בימים אלה במועצה עבור מפוני גוש קטיף ()4,3
שם קיבוץ וחוף ים במועצה ()6
ראש האגף לשרותים חברתיים במועצה וגיבור ישראל ()3,6
הישוב בו שוכנת המועצה ()3,2
אתר מורשת ע"ש נשי בתחום המועצה ()6,5,2
שם ישוב וצומת בתחום המועצה ()3
גרעין הנח"ל הפועל במועצה ()4
שם תיכון חקלאי בתחום המועצה ()5,3

הפותרים נכונה ימצאו את שם העיתון מסומן במאונך !

נא להכיר:
רחל ביטון – מנהלת לשכת ראש המועצה מזה  26שנים.

רחל ביטון  -מנהלת לשכה

רחל ביטון ,מנהלת הלשכה של ראש המועצה ,יאיר פרג'ון ,עובדת במועצה כבר למעלה מ 30-שנים .ביטון ,תושבת
אשקלון ,שמעה שמזכירת המועצה יצאה לחופשת לידה וכי זקוקים למחליפה ,מאז נשארה בתפקיד .היא החלה
לשמש כמזכירה בלשכת ראש המועצה ב ,1978-וב ,1985-שבע שנים לאחר מכן ,קודמה לתפקיד מנהלת הלשכה.
המזכירה המחליפה ,שהפכה מעובדת זמנית לראש הלשכה ,שירתה מאז שלושה ראשי מועצה :הראשון יהודה
רוטשילד; השני שמעון כהן; השלישי ראש המועצה הנוכחי ,יאיר פרג'ון.
ביטון מעידה שהיא אוהבת את העבודה המשותפת עם ראש המועצה ,ושפרג'ון הוא "איש מדהים ,שאני שמחה
שזכיתי להכיר" .מה שאהוב עליה ביותר בתפקיד הוא לתת את השירות הכי טוב שניתן לכל דורש .לרגל השנה
החדשה ,מבקשת לאחל שנה טובה לכל תושבי אשקלון.

שימרו
על קשר....

חוף אשקלון שלי
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