בשעת לילה מאוחרת צלצל הטלפון .מעבר לקו היה מפקד האוגדה“ .יש
מתח” ,אמר“ .מצד שני ,יש להמשיך בשגרת החיים”“ .ניתן לדבר בטלפון?”,
שאלתי“ .מחר בשעה  7:00תופיע באוגדה לקבל עדכון” .יצאנו ,כל ראשי
הרשויות בעוטף עזה ,לשדות הסמוכים לגדר וראינו את אחד האיומים
המשמעותיים מרצועת עזה -מנהרה מפוצלת ומשוכללת שחדרה עמוק
לשטח המדינה .הצבא וכוחות הביטחון משקיעים מאמץ רב הן בחשיבה
והן במשאבים על מנת לחשוף את מזימות האויב שמעבר לגדר .לבסוף,
דובר צה”ל גם ערך לנו צילום משותף.

מאז ועד היום

מאמץ מתמשך מול משרד החינוך הביא לתוצאה מבורכת – אושרה הפרוגרמה
לבניית  12כיתות לימוד נוספות לבית הספר האזורי ‘שקמה’ .בישיבות עבודה
עם מזכירות קיבוץ יד מרדכי סוכם על המיקום המועדף לבינוי .דודי דרורי,
מהנדס המועצה ,החל לקדם במרץ את תכנון האגף החדש .על פי הערכה
זהירה ,בספטמבר  2015הכיתות יאוכלסו .גם בבית הספר ‘חופים’ ייבנה אגף
חדש עם  7כיתות .מכרז בינוי ייצא בחודשים הקרובים .הערכתנו שבספטמבר
 2015יוכלו תלמידי חופים להיכנס לכיתות החדשות .בבי”ס ‘ניצן’ בקיבוץ
ניצנים ,האגף החדש בנוי ונמצא בתהליכי גימור .אנו נערכים לאכלס את האגף
החדש כבר בשנת הלימודים הקרובה  -ספטמבר  .2014לאחר  8שנות משכן
בקרוואנים ,ילדי בי”ס ‘ניצני קטיף’ נכנסו בשמחה רבה אל מבנה הקבע של
בית הספר ובימי חופשת הפסח ניכנס בתנופה להשלים את פיתוח המדרכות,
השבילים והנוי‘ .באר גנים’ – בית ספר יסודי חדש שהקמנו ביישוב הצעיר באר
גנים .כמובן ,גם בגני הילדים לא נחסך מאמץ ובימים אלו נעמדים על תילם
שלדי  5גני ילדים חדשים בכוכב מיכאל ,ניר ישראל ,תלמי יפה ו 2-גנים בבאר
גנים .כן ,יש עוד פרויקטים רבים נוספים ,אך נשאיר קצת מקום לפעם הבאה...

מוסדות החינוך מתרחבים .גם  5גני ילדים חדשים בבנייה

שיעור שלמדתי :על שמחה וחוסן המשפחה ה!100-
היישוב הגדול ביותר במועצה ,באר גנים ,צפוי להגיע לכדי  700משפחות .בימים

את העלייה ברמת המתח הביטחוני באזור חשנו קצת לפני חג הפורים.
ירי של עשרות רקטות בכל הגזרה הדרומית ,לעבר המועצה רקטה
בודדת שסטתה ממסלולה והרבה חסדי שמיים ...בצל הספק אם תהיה
רגיעה ואם נצליח לחגוג את חג הפורים כהלכתו ,קבעו תלמידי תיכון
‘שקמה’ עובדה בשטח -אנחנו חוגגים ויהי מה! ואכן ,במסיבה לילית
בתוך מרחבים מוגנים ,לימדו אותי החבר’ה כי “מוכרחים להיות שמח”.
עם המסר הזה הגעתי לדיון עם אלוף הפיקוד ואכן ,סבב הירי נרגע ולנו
הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ...ממש כמו בימי אסתר המלכה .תודה
חברים על שיעור לחיים.

אלו נכנסות עוד ועוד משפחות ואנו צפויים לסגור את המשפחה ה 100-שעברה
ליישוב!! כן יירבו .אני מכריז בזאת כי המשפחה שתקבל את המספר - 200
תקבל שי מיוחד!

חסד של אמת
אנשי חברה קדישא מתנדבים יום ולילה לעשות מלאכת קודש של ממש,
כפי אמרו חז”ל“ :חסד שעושין עם המתים ,שאין העושה מצפה לתשלום
גמול ממנו ,זהו חסד של אמת ”.התאריך ז’ באדר ,יום פטירת משה רבנו
שמקום קבורתו לא נודע ,מהווה יום תענית לאנשי חברה קדישא .ביום
משמעותי זה כינסנו לראשונה כינסנו את אנשי חברה קדישא לסעודת
מצווה והבעת תודה ביוזמת מאיר ירימי ,מנהל מחלקת הדת שארגן והפיק
את הערב .מבחינתי ,לראות סביב שולחן אחד נציגים מכל היישובים,
מושבים וקיבוצים גם בלי כיפה ,וכולם בעלי חסד של אמת ,זו חבורה
שכדאי להיות חבר שלה ...שלא נדע.

תודה מקרב לב למחלקת הנוער במרכז הקהילתי בראשות שירן שושן
ויוסי דהרי ,לכל רכזי הנוער ,לאגף לשירותים חברתיים בניהול מעוזיה
סגל ,לארז צייזלר ולכל עובדי האגף על מבצע ‘קמחא דה פסחא’ מרשים
ונוגע ללב .מעל לכל ,תודה לכם ,בני נוער ותושבים יקרים ,על שפתחתם
את הכיס ואת הלב והצלחתם להעניק לכל הקהילה שלנו פסח שמח!

פסח שמח!

של
נו
שולח מוע
מ שה
רא

צה

משפחת חוף אשקלון
“היום ,אתם יוצאים ,בחודש ,האביב והיה כי-יביאך יהוה אל-ארץ הכנעני
והחיתי והאמורי והחיווי והיבוסי ,אשר נשבע לאבותיך לתת לך ,ארץ
זבת חלב ,ודבש; ועבדת את-העבודה הזאת ,בחודש הזה   .שבעת ימים,
תאכל מצות; וביום ,השביעי ,חג ,ליהוה   .מצות ,ייאכל ,את ,שבעת
הימים; ולא-ייראה לך חמץ ,ולא-ייראה לך שאור-בכל-גבולך .והגדת
לבנך ,ביום ההוא לאמור :בעבור זה ,עשה יהוה לי ,בצאתי ,ממצריים.
והיה לך לאות על-ידך ,ולזיכרון בין עיניך ,למען תהיה תורת יהוה,
בפיך :כי ביד חזקה ,הוציאך יהוה ממצריים .ושמרת את-החוקה הזאת,
למועדה ,מימים ,ימימה”( .שמות י”ג ,ד-י )

מי ייתן ונזכה כולנו לקיים
את מצוות החג-
להנות ולהכיר מקרוב את ארץ זבת חלב ודבש,
לאכול מצות ולהרבות בסיפור יציאת מצרים לילדינו.
לרגל חג החירות והחופש
איחוליי לכם ולכל בני ביתכם
שהאביב יביא עמו פריחה,
הצלחה ושגשוג בכל מעשה ידיכם.

חג שמח!

משולחנו של

מס‘ 43

ראש המועצה
תושבים יקרים,

 45מיליון שקלים!

זה נכון!  45מיליון שקלים אושרו לטובת השלמת התשתיות למפוני
גוש קטיף ביישובי חוף אשקלון -באר גנים ,ניצן ,בת הדר ,מבקיעים
ותלמי יפה .בתום עבודה משותפת ומתואמת עם משרדי הממשלה
השונים ,שוריין תקציב זה שייעודו הקמת מוסדות ציבור ,מתקני
ספורט ,טיפוח שטחי ציבור פתוחים וכיוצא בזה ,על פי תכנית עבודה
שנקבעה בהתאם לצרכי היישוב .למעשה ,אישור זה מהווה את סיום
העבודה המאומצת של אנשי מטה המועצה יחד עם נציגי מנהלת
תנופה ומשרד השיכון .שיתוף הפעולה שנוצר בין משרד השיכון,
מנהלת תנופה ,קק”ל והמועצה הביא לתוצאות משמעותיות עד לכדי
התוויית מדיניות של תיאום בין כל הגורמים .בקרוב נוכל לראות את
תוצאות ההשקעות הללו במבני ציבור ,טיפוח הנוי ופיתוח היישובים
בצורה משמעותית.

שלכם,

יאיר פרג’ון,
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון
טל’ 08-6775500 :דוא”לyairf@hof-ashkelon.org.il :


ממשיכים בתנופת היישובים.

“מוכרחים להיות שמח”...

נציגי היישובים :חסד של אמת

פסח מח!
ר וש
כש

התיישבות ביטחונית .מאז ועד היום

מרחיבים את מוסדות החינוך

פינת
בניין הארץ

קמחא דה פסחא של בני הנוער

בס”ד

אפריל  | 2014ניסן תשע”ד

פינת המצטיינות

פינת
המצטיינות

עדי גולדשטיין מהיישוב ניצן,
יחד עם איילת השחר ספוקויני
מירוחם ,זכו בפרס על עבודה
מצטיינת בתחרות שנתית
להנצחת זכרו של השר רחבעם
זאבי ז”ל ,בטקס חגיגי שנערך
במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב
בנוכחות בכירי משרד החינוך,
משרד ראש הממשלה ועמותת
מור”ג (מורשת גנדי) .הפרס ניתן הקרב על תל סאקי .עבודה מצטיינת
עבור עבודה שעסקה בקרב על תל סאקי במהלך מלחמת יום הכיפורים.
כמי שהשתתף בקרב זה העקוב מדם ,הוזמנתי גם אני לטקס ואף ציפתה לי
הפתעה שהוכנה ע”י המארגנים  -פרס הוקרה על הגבורה שנדרשה בקרב.
מודה ,התרגשתי .יישר כוח ותודה על הזכות ללוות אתכן במעמד מרגש זה.

אורות נגוהות

כחלק מתהליך ה”קיימות” שאנו מובילים ביישובינו ,חרטנו על דגלנו
להיות “מועצה ירוקה” .הפעילות המתמשכת להשגת היעדים מחייבת
אותנו לקחת אחריות על הסביבה במחשבה על צריכת המשאבים
בראייה יום-יומית .בשנה האחרונה ,קדמנו פיילוט במושב נתיב-העשרה
בו החלפנו את כל גופי התאורה ביישוב מ 150 -וואט נלג ,לנורות לד
 70וואט .לאור התוצאות החיוביות בפיילוט ,בימים אלה אנו מיישמים
את התוצאות בכל יישובי המועצה ,עוברים ישוב -ישוב ומחליפים את
כל מערכת התאורה לדגם לד ( .)LEDדגם זה שופך אור באיכות שאינה
נופלת מכל נורה אחרת ואולי אף טובה ממנה .יחד עם זאת ,צריכת
החשמל של נורה זו מגיעה לכדי  30%-20%מנורה רגילה .אין ספק כי
החיסכון באנרגיה ,מלבד החיסכון בכסף ,יש בו תרומה להקטנת זיהום
אויר ופגיעה סביבתית .זה המקום למסור חן חן לחן סעדה -מנהל היחידה
הסביבתית ,אשר דוחף במלוא המרץ לקידום פרוייקט ערכי וכלכלי זה,
למרלין סבן ולכל לאנשי היחידה הסביבתית שלנו.

אומנות בחוף אשקלון
 2תערוכות מופת של אומנות פלסטית מעניקות לנו מקור לגאווה:
בוגרי המגמה לאומנות בתיכון ‘שקמה חשפו את יצירותיהם בתערוכה
של מיצגים מרשימים ומעוררי השראה החושפים את נפשם הסוערת תוך
אמירה אישית ,כיאה לאומנים בני זמננו .במקביל ,תערוכת אומני המועצה
בספריה האזורית בבת הדר כפי שבאים לידי ביטוי ביצירות המשקפות
את נופי הדרום ,הרגשות והמציאות באזור .אוצרת התערוכה ,אביגיל
גוטליב ,יוצרת ממושב גיאה ,בחרה מגוון יצירות מרתקות עשויות פסיפס,
קרמיקה ,ציור ,פיסול וגם צילום ובכל אחת מהן גיליתי עולם ומלואו.
התערוכה הינה פרי יוזמה משותפת של ‘פורום נשים יוצרות’ ,מחלקת
התרבות והספרייה האזורית .אני בטוח שישנם אומנים רבים בקרב
קהילות המועצה המעוניינים לחשוף את יצירותיהם אז ...ניתן ליצור קשר
עם רויטל לביא מנהלת הספרייה האומנותית :טלפון.6775567 :

כתיבה יוצרת
שמעתם על תחרות כתיבה של אגודת הסופרים?
יש דבר כזה ואפילו זכינו! שני לביא שלנו ,ממושב
הודיה ,השתתפה בתחרות ארצית שנערכה לכיתות
ג’ -ו’ .מתוך  20,000יצירות שנשלחו לתחרות ,נבחרה
שני לביא
יצירתה של שני ,תלמידת כיתה ה’ מבי”ס ניצן .כ66 -
יצירות (כמניין שנות המדינה) ישובצו בספר היצירות של ילדי ישראל
המצטיינים בכתיבה ולצד יצירותיהם ישובצו ברכות של נשיא המדינה,
שר החינוך ,שרת התרבות וברכות סופרי ומשוררי ישראל .הטקס
הרשמי ייערך בחודש יוני בתל אביב .ברכות!! כבוד גדול לכולנו.

מפעל חיים
גב’ רחל מגדה פלדמר ממושב מבקיעים ,מייצגת את הסיפור של מדינת ישראל
כולה .בהיותה ניצולת שואה ששרדה את התופת ,ציונית ממדרגה ראשונה
שבנתה במו ידיה ,יחד עם בעלה המנוח יהודה ז”ל ,לא רק את הקן המשפחתי
שלה ,אלא את מדינת ישראל .בצירוף של נסים ותאריכים המשלבים שמחה
ועצב ,גידלה משפחה לתפארת .בטקס צנוע ומרגש בנוכחות בנה ,רב
המועצה -יעקב אביטן ואנוכי ,הענקנו תעודת הוקרה והערכה על היותה אות
ומופת הראויים לעלות על נס -בגבורה עילאית ,חוסן נפשי‘ ,אוד מוצל מאש’
ביציאה מן הגלות ובתקומת עם ישראל .מתוך עדות לסיפורה ,אני מקווה כי
הצלחנו להביע ולו במעט את הערכתנו למפעל חייה המפואר.

גב’ רחל מגדה פלדמר -מפעל חיים מפואר

סרטים ביחידה לקידום נוער

על היחידה לקידום נוער במועצה כבר שמעתם .אך אחדש לכם שקבוצת
הנערים היקרים הללו גם הפכו ליוצרי קולנוע 13 .נערים כתבו תסריטים,
שיחקו ,צילמו ,ביימו ,הקליטו וערכו סרטים פרי יצירתם במסגרת
פרויקט העצמה ,שנערך בהדרכת עופר סלע ובהובלת מנהלת היחידה,
נרקיס אשוש והמדריך החינוכי ,אביתר כהן .זו השנה השנייה ברציפות
שהפרויקט מתקיים בחסות אגף חינוך של המועצה ,מתוך חזון וחשיבה
להעניק לנערים חוויות המאפשרות העצמה והבעה אישית ע”י יצירה.
לאור הצלחת הפרויקט ישודרו הסרטים בערוץ  ,98במהלך חודש אפריל.

מתוך הסרט “החברים הכי טובים” .העצמה והבעה אישית

“כוכב בין כרמים ושדות”

מיישמים תוצאות בכל המועצה -תאורת  Ledביישובים

כיתה אחת ו 3000-בקבוקים

בבית הספר ‘ניצן’ כל כיתה בוחרת פרויקט חברתי במסגרת חזון בית
הספר הקובע כי הילדים תורמים לקהילה ולסביבה .תלמידי כיתה ד’2
והמחנכת לילך אלמלם בחרו בפרויקט התואם את מדיניות המועצה
לעידוד מחזור ,טיפוח מודעות לנושא הקיימות ותרומה לאיכות הסביבה.
לא תאמינו ,אבל כיתה אחת הצליחה לרתום את בית הספר כולו ובמשך
מספר חודשים נאספו למעלה מ 3000-בקבוקים למחזור (!!!) .משאית
ענק של חברת אל”ה (איסוף למען הסביבה) נאלצה להגיע לבית הספר
פעמיים היות ולא יכלה להכיל את הכמות ...כן ,זה בידכם ובידנו .אתם
בהחלט משנים את העולם .יישר כוח!

מצליחים לשנות את העולם

חשיפה ליכולות ולאומנות המקומית

ו.....גוללללל!!!!

במועצה פועל קורס שדרי ספורט בהדרכת שדרן ערוץ הספורט ,נדב
יעקובי ובהשתתפות רשימה ארוכה של אורחים בעלי שם שזכו להוקרה
מקצועית -אלי אוחנה ,מודי בראון ,אבי מלר ועוד רבים וטובים .הקורס
נועד להקנות כלים מקצועיים ראשוניים להפיכת התחביב הזה למקצוע.
הקורס בשיתוף מחלקת הספורט במרכז הקהילתי ,האגף לשירותים
חברתיים ובסיוע דוברת המועצה .הגעתי לברך בשיעור שהעביר מודי
בראון ונשאבתי לתוך עולם מופלא של כדורגל .היה מרתק! למדתי על
ראשית הספורט הפופולרי הזה ,קצת היסטוריה ,קצת גיאוגרפיה ,קצת
תובנות חיים והרבה הרבה צחוק ...ואני חשבתי שכדורגל זה רק לבעוט
ולבעוט .בהרצאה אחת למדתי כי כדורגל זה ממש תרבות .תמיד לומדים,
אמרתי כבר?!

כדורגל -תחביב או מקצוע?

התכנית שלנו לקידום תחום התיירות במועצה באה לידי ביטוי ממשי
עת סיירנו ,נציגי המועצה ואנוכי ,באתרי התיירות של מושב כוכב מיכאל
במסגרת פעילות רכזת התיירות ,יפעת בן -שושן .גילינו בכוכב שפע
ומגוון של אתרים שסיפקו יום שלם של הנאה ועניין ,יצירה וחוויה מכל
הטוב שיש למושב להציע .בכוונתנו להמשיך ולתמוך ביזמי תיירות
ועסקים קטנים .נזכיר כי בימים אלה אנו נערכים להציב שילוט ייעודי
לאתרי תיירות בשני יישובי הפיילוט -כוכב ונתיב .יש לנו מה להציע!

תיירות בכפר

לקראת עונת הרחצה
עונת רחצה תפתח ב 4-במאי 2014
ותסתיים ב 23 -באוקטובר .2014
בינתיים ,הטרקטורים כבר פועלים
במרץ לטובת שיקום נזקי הסופה
בחופי הים שלנו .נזק משמעותי נגרם
למבנים בחוף ולמתקני הרחצה,
לכביש הגישה ,החנייה ,אמצעי
הבטיחות וכן הלאה .עם תום פעולות
השיקום נוכל כולנו ליהנות מעונת
רחצה נעימה ובטוחה!

אוטוטו פותחים את עונת הרחצה

