קפיצה באיכות החיים
המועצה האזורית חוףאשקלון ,השינוי והחידושים

החוסן הקהילתי של

 21יישובי

התרבות והספורט,

ההתקדמות באזורי

התיירות וחופי

ןי״ שנים

האחרונות

התברכה

התעסוקה

החדשים מצביעים על

קפיצה באיכות החיים .אתרי

המקום למבוקש וערך הנכסים

הרחצה הפכו את

במערכת החינוך,

מאמיר

המועצה האזורית חוף

%8.4
אשקלון בצמיחה דמוגרפית ,שניעורה

בשנה

mJL

הגידול הואפועל
(אחוז גבוה בהרבה סהמם!צו\
הארצי).

יוצא של התרחבותהיישוביםוקליטת

חוזריםוקליטתם

תושבים חדשים ,בנים

שלמפוני גוש קטיף.

בימים אלה נבנה היישובהקהילתי בארגנים .שנועד לאכלס
הכלכלית ,שהיא הזרוע הביצועית של
 700משפחות .החברה
ליישובים
קה בשנים האחרונותבפיתוח התשתיות

המועצה,
שגדלו ,בפית

מבניציבור ובהרחבת מוסדותהחינוך.

במועצה מאמינים כי

ההשקעה

הטובה ביותר

היאבילדים

ובנוער .מתוך אחריות אישית לכל תלמידותלמידה הונהגה
תוכנית

ההתכנסות

שבה כל
ילדי המועצהלומדים

בתחומה.

בשנים האחרונות המועצה

עברה מהפך .ממועצה גרעונ׳ת

ראש המועצה ,יאיר
פרגיון ,נבחר לרשימת  100המשפיעים

הפכה למועצה מאוזנת ואף זכתה לקבל את הפרםלניהול

שלהמגזיןnnn ,TheMarker

תקין םטעם משרד הפנים .המועצה מצויהכיום בעיצומה של

הכותרת ״אנשי השלטון המקומי שלא ממתינים למישהו

שתביא אותה בשנים הקרובות

כיותר כישראל לשנת 2011

פרניון יזם
מלמעלה;

סדרת פרויקטים שהזניקו

החינוךב״שוביםובקיבוציםשנכללים

בשטח

לשמור על רמתחינוך גבוהההופעלה

את

רמת

המועצה.במטרה

סדרה של פרויקטים

לימודים ארוך ,םפעל הזנה בסבסוד המועצה,שילוב
כמויום
בלימודיהתיכוןועוד.
חברת ה״-טק

מהפכה תכנוניתוכיצועית,

לעצמאותכלכלית

עם קידום אזור

פרניון,
יאיר

האזורית חוף אשקלון
יליד המושכברכיה 1953
),

מסחר ותעשייה בסמוך

ניצן,נשוי ואב
תושב

למושב מבקיעים .באזור ממוקמים כ 250 -דונם של מפעלים

לחמישה;

הקראווילותניצן
לא מזהמים ,מרכז מסחריוגןאירועים .אתר

צפ

אף הוא להפוך לאחר תעסוקה שיכל

ראש

השכלה :םכללת

מתחמיתיירות,

אחוז הזכאים לתעודת בנרות גבוה

0/°08
על

מקורגאווה נוסף במועצה האזורית חוףאשקלון הוא

ארץ

ישראל.

מוגן ,משרדי ה״-טק ,ספורטואיחעים.
דיור

מהממוצע הארצי ועומד

בית

ללימודי
ברל ,המגמה

קריירה :רכז

עם קידומן של תוכניותכלכליות

המועצה

משמעותיות

במועצה להתמקד בהיבט הסביבתי.לאחרונה

משק במושב

ברכיה .איש החברהלהגנת

ממשיכים

הטבע כ 30 -שנה; ממקימיחוגיסיירותומנהל

היא הוכרזה

).ולאבכדי:

כ״מועצה ירוקהסביבתית" .במועצה מקדמים פרויקטים של

הדרום;יזם ,מקיםומנהל בית ספר

בתחום המועצה הונהגו כמהתוכניות המיועדותלנוערלפני

ומפעילים תוכנית ״חורת בארץ ,פרויקט יערת הדבש,
מיחזור

לשינוי
ממובילי המאבק
הישנה;

אחוז המתגייסים הגבוה

%4.39
מהממוצע הארצי

גיוס ,בשיתוף משרדהחינוך,צה״ל ומתנדב נח״ל כמועצה.

בתחום המועצהפועלים

קהילתיובו היצע עשיר
נם מרכז

של

טיפולי
פעולות תרבות .נוערוספורט ,מרכזיום לקשיש ,סרכז
לילד ולמשפחהובית ספר שדה.

להחזיר

טבע; חבר צוותהיגוי של

לטבע את שנלקחממנו.״אנו מיישמים את התפיסה

של קהילה סביבתית ,כשכל פרט בח״היום-יום שלו
בממשק עםהסביבה",

שדה ״שקמים בניצנים

דעת הקהל על שימור

ניצנים׳
'חולות
חולות החוף בארצנו והכרזת

שמטרתה שתילהונטיעה שלשתילים וצסחיםעתיריצוף ,כדי

באדור

תכנית שימור

כשמורת
שקמה

מתאר

),וכן
ראש המועצה האזורית חוףאשקלון (משנת 2007

עוסק

וו; החברההכלכלית של המועצה ,חבר בוועדההעליונה

מר ראש המועצה ,יאיר
פרגיון.

עניינים
לניגוד

מטעם

והדירקטוריון אימד
משרד הפנים

הספורט העממי.

למועצה האזורית חוף אשקלוןפוטנציאל תיירותי גבוה.
בתחומה נמצאים

000,861
שטח:
000,22

דונם
מהיפים

דונם מוכרזים

000,51
כ-

מושבים,

007,2
פר,כ-

הטבעחולותניצנים ,שני חופי ים

בארץ(חוף זיקים וחוף
ניצנים),

ולהישגיות",
שותףלעשייה ,להצלחה
"אני מאמין

אתרים היסטוריים

שנמשיך

בצמיחה

אומר

המבורכת תוך

ואתרי הנצחה .באחרונה אף החלו לקדם כתחומהתוכנית אב

״שובוכל
קהילה"!&.

״שוביםקהילתיים

תלמידים

מועצה אזורית חוף אשקלון
אחוז הזכאים לתעודת בגרות %08

%4,39
שיעור המתגייסים לצה״ל
7.26
מדד הקרביות

5555776-80
ד.נ .חוף אשקלון  78100טלי:
טלי נווקד

ראש המועצה.

שמירה על

הייחודיות של כל
המרחב הטבעי הפתוח ונמשיך לשמור על

תיירותיים.
לפיתוח מיזמים

תושבים

קיבוצים,
בתי

כשמורת טבע

שמורת

"העשייה שלי היא לםען כל

תושב ירגיש שייכותוגאווה,

פק0:
4037276-80

המועצה 5106

ניפנטב^ חוף אטקלוןשליי
moked@hof-ashkelon.org.ilwww.hof-ashkelon.org.il

