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אין רגע דל

יאיר פרג'ון מכהן זו השנה השמינית כראש המועצה האזורית חוף אשקלון. בשנה האחרונה 
הגיעה המועצה האזורית בהנהגתו, להישגים מיוחדים ולהתקדמות רבה במימוש החזון 
שהוא מוביל.  המועצה קיבלה את פרס החינוך היוקרתי ממשרד החינוך בשל הישגים 
מעוררי גאווה, בנוסף, פרס ניהול כספי תקין, שנה חמישית ברציפות וכן זכתה המועצה 

ב-5 כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל היפה. 

ראיון חג עם ראש המועצה יאיר פרג'ון

שנתי  דו"ח  על  חתם  החינוך  משרד 
האזורית  המועצה  תלמידי  כי  הקובע 
של  השטר  את  פרעו  אשקלון  חוף 
ניכרת  וכי  בהם  העצומה  ההשקעה 
במספר  וייחודית  משמעותית  עלייה 
בגרות  לתעודת  הזכאים  התלמידים 
ודירוג המועצה במקום גבוה בהשוואה 

ליתר הרשויות בישראל.

בעשירייה  להיכלל  זכה  עצמו  יאיר 
הנבחרים  השנה  אנשי  של  הראשונה 
ולקבל  'גלובס'  הכלכלי  העיתון  של 
אות  את  השלטון  לאיכות  מהעמותה 
חוסן  בנושא  השלטון"  איכות  "אביר 

לאומי עבור תושבי חוף אשקלון.

בפרוס השנה החדשה ביקשנו לשמוע 
והפרויקטים  הגדולים  האתגרים  על 
תכנון  בשלבי  שנמצאים  העתידיים 
ועשייה. על הספה, נינוח, שקול ובטוח 
העבודה  בתכניות  יאיר  אותנו  שיתף 
שעומדים  ובקשיים  במעשים  שלו, 

בפניו בהגשמת האתגרים.

כלכלית",  ליציבות  להגיע  רוצה  "אני 
להזדקק  רוצה  לא  "אני  יאיר,  אומר 
רוצה  אני  לתוספות תקציב מהמדינה, 
תעשייה  ואזורי  תעסוקה  אזורי  לפתח 
ולשנות סטטוס של קרקעות. ברשויות 
האחרון  בעשור  התפתחה  התכנון 
שלא  האזוריות  המועצות  נגד  אג'נדה 

לאפשר להם לפתח אזורי תעסוקה. הם 
על  העירוני  המגזר  את  לחזק  החליטו 
חשבון הכפרי )ראי תמ"א 35 שנסגרה 
המגמה  נגד  נלחמים  אנחנו  ב-2005( 
הזו ובמאמצים רבים הצלחנו כן לקדם 

מספר פרויקטים".

אזור תעסוקה חדש במבקיעים 
המנופים כבר בשטח

לקדם  הצלחנו  משנתיים  פחות  בתוך 
 250 מבקיעים,  במושב  תעסוקה  אזור 
המנופים  תעסוקה.  לאזורי  יוסבו  דונם 
כבר נמצאים בשטח לתחילת העבודות.

אתר הקרוואנים ניצן - פרויקט 
דגל במקום מקשת אבטיחים 

הוא  שנתיים  שתוך  הצהירה  המדינה 
כבר  אני  אבטיחים.  למקשת  יהפוך 
לפני שש שנים התחלתי להוביל מהלך 
דונם   400 של  הזה  השטח  את  להפוך 
לאזור תעסוקה. לא מצאתי שום הגיון 

שבנינו  מה  כל  את  בלהרוס 
של  התשתיות  כל  את  שם, 
תאורה,  ביוב,  תאורה,  מים, 
הכל  את  להרוס  תקשורת, 
אבטיחים?  מקשת  בשביל 
לשר  הפנים,  לשר  פניתי 
האוצר,  לשר  הנגב,  לפיתוח 
למינהל מקרקעי ישראל, לשר 
לאיכות הסביבה ולא הרפיתי. 
לביקורת  נכנעתי  לא  גם 
ולהתקפות של הירוקים עלי, 
מתוכננים  היום  השם  וברוך 
לקום שם בית מלון, בית לדיור 
מוגן, בית נופש אזורי ליולדות, 
אזור לגני אירועים ואזור נוסף 

למשרדים. 

לתושבי  היום  יכול לבשר  אני 
חוף אשקלון שלפני חצי שנה 
משרד  של  התכנון  מינהל 
התכנית  את  אישר  הפנים 
באופן עקרוני ועכשיו זה עובר 
המקומית  הוועדה  לאישור 
מביננו  לאלו  והמחוזית. 
התכנון  תהליכי  את  המבינים 
אומר כי: "הלכתי בכוונה בסדר 
את  ולקבע  לזרז  כדי  ההפוך 
התהליך". "אני מאמין", אומר 
הזה  הדגל  "שפרויקט  יאיר, 

המועצה  את  להוביל  יכול  מוביל  שאני 
לעידן אחר, וישנה את המצב באזור." 

חסכון   – מיחזור  מפעל  הקמת 
של מיליוני שקלים 

במחצבת  מחזור  מפעל  הקמת 
של  לחיסכון  להביא  אמור  חוליקאת 
מיליוני שקלים בהוצאות פינוי אשפה. 
עוד  ותמוחזר  למחזור  תשלח  האשפה 

באותו יום.

על  להקל   - פל"ח  תכנית 
המושבניקים החקלאים

העובדים,  למושבי  חשוב  פרוייקט 
על  להקל  באה  התכנית  במספר.   10
יכלו  שלא  החקלאים  המושבניקים 
עבורם  וליצור  מחקלאות  להתפרנס 
מקור הכנסה נוסף. לכל מושבניק, חוץ 
מהנחלה, יש 3 דונם שמיועדים למגורים 
למשק עצמי. בחצי דונם מתוך השלושה 
לא  שהיא  פעילות  לעשות  רשאי  הוא 
ישראל  מינהל מקרקעי  חקלאית. אבל 
התכנון  רשויות  של  הבעלים  שהוא 
בדרום לא נתן כלים ואישורים להגשמת 
דין לעצמו  כל מי שעשה  ההיתר הזה. 
ראשי  לעבריין.  החוק  לפי  נחשב 

הרשויות ואנוכי הפעלנו לחץ מסיבי על 
רשויות התכנון של מחוז דרום ומשרד 
הפנים להכין מסמך מדיניות של יישום 
לשימוש  הזכות  למימוש  ההחלטה 
בחצי הדונם הזה. לפני 8 חדשים אושר 
מאפשר,  המסמך  העקרונות.  מסמך 
לכל מושבניק שחפץ בכך להכין תכנית 
לאישור הוועדות המקומית והאזורית. 

ההליך  את  ולקצר  עוד  להקל   כדי 
הבירוקרטי הזה שיכול לארוך שנתיים, 
שקלים  מיליון  חצי  השקיעה  המועצה 
מי  שכל  כך  היתר,  ובקבלת  בתכנון 
אותם  לקבל  יוכל  אישורים  שיצטרך 
בוועדה לתכנון ובנייה של המועצה ולא 

יידרש  לוועדה המקומית והאזורית.

חופי הים - נדוניה יקרה
ולנופי האזור אינסופית.  אהבתי לטבע 
אני רואה בחופי הים של זיקים וניצנים 
האזור  לתושבי  שניתנה  יקרה  נדוניה 
לתחזק  גדולה  מחויבות  לנו  ושיש 
יאיר,  אומר  נדוניה",  "זו  אותה.  ולשמר 
הכנסות,  ולא  הוצאות  רק  "שמניבה 
אבל היא יקרה לנו ואנו נמשיך לשמור 
את  הפעיל  שנים  מספר  במשך  עליה. 
היינו  שונות  שמסיבות  זכיין  החופים 
אתו.  ההתקשרות  את  לסיים  צריכים 
החברה  ע"י  היום  מתופעל  החוף  קו 
ימים   שעושה  אשקלון  חוף  הכלכלית 
ולילות כדי לשמור על ניקיונו ותפעולו. 
בין  להיות  זכינו  שבועיים  לפני  רק 
בסקר  הראשונים  המקומות  חמשת 
של ערוץ 2 על רמת האחזקה והתפעול 
אנחנו  אלו  בימים  בארץ.  החופים  של 
הים  חופי  לתפעול  חדש  מכרז  מכינים 

זיקית וניצנים, במכרז החדש ניתן דגש 
לקיימות סביבתית וחברתית. 

הוא מרים את הראש, מגיש לי חוברת 
עבה, כרוכה בסיכות ומבקש ממני לעיין. 
האור  שביל  על  יאיר  עם  כשמדברים 
העיניים שלו זורחות. יאיר אוהב לטייל 
בשדות ולגמוע את  הנופים והמרחבים 
מכיר  הוא  חוף אשקלון.  של 
שביל  כל  פרח,  כל  צמח,  כל 
המועצה.  במרחבי   אבן  וכל 
האור  'שביל  פרויקט  את 
מתוך  יזם   חוף'  אל  מחוף 
מחשבה על פרויקט המחבר 
בין האנשים והנופים. הרעיון 
הוא לסמן שביל שביל הליכה 
לחוף  זיקים  מחוף  וטיול 
ניצנים שינוע על פני 50 ק"מ 
שטחי  כל  את  ויקיף  בקירוב 
והאתרים  הנופים  המועצה, 
שבתחומה.  המשמעותיים 
שביל  לייצר  היא  המטרה 
ברמה  אטרקטיבי  שיהיה 
מטיילים  ימשוך  הלאומית. 
מכל הארץ למספר ימי  הליכה 
בשילוב לינה ובילוי ביישובים 
מוקד  ויהוו  השביל  שלאורך 
שונות  ספורט  לפעילויות 
כגון  הבינלאומית  ברמה 
טריאתלון,  אופניים,  מסע 
אירועי  ריצה,  תחרויות 
רכיבה ועוד. רובו של השביל 
סלול בדרכי עפר והוא יעבור 
חולות,  נוף:  יחידות  במספר 
רכסי כורכר, לאורכו תהיינה 
תצפיות לכל האתרים וכמובן 

אתרי תש"ח. 

שביל האור - מחבר בין אנשים
"שהסימונים  יאיר,  אומר  הוא",  "הרעיון 
ע"י  שייבנו  מיוחד,  באפיון  יהיו  לשבילים 
כך  המועצה.  תושבי  של  הנוער  בני 
לשטח  האוכלוסייה  של  חיבור  ייווצר 
גם   ייעשו  השביל  לאורך  ולנוף.  לטבע 
פעילויות קהילתיות מגוונות, פעילויות 

של בתי ספר ועוד."
בתוך ספר עבה נמצא תוויה כללית של 
שביל האור כולל צילומי אויר של תוואי 
ותוואי  האתרים  של  סימונים  השביל, 
של  מדויק  פירוט  המפה,  על  השביל 
אתרי  ממכלול  ותמונות  הדרך  תוואי 
של  ויישוב  יישוב  כל  של  והנוף  הטבע 
המועצה. "קיבלנו כבר תקציב של חצי 
מיליון ₪ למימון הפרויקט", הוא אומר, 
"וכדי לקבל מעמד של  רשויות המדינה 
הארצית  המועצה  עם  בקשר  אנחנו 
סימונו  השלמת  ועם  שבילים  לסימון 
במפת  יוטבע  הוא  האור  שביל  של 
סימון שבילים ארצית ויהיה חלק מתוך 
שבילי  מפת  של  השבילים  מערכת 
חזון  לנו  יש  ממשיכים.  אנחנו  ישראל. 
ועלינו לממש ולהגשים ולהציב לעצמינו 
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בערב חג השנה החדשה בקיבוץ ניצנים 
והתרגשות  חגיגית  אווירה  הייתה 
ראש  לכבוד  הכוסית  הרמת  מיוחדת. 
השנה נערכה במקום בו עומדת לקום 
לקליטת  החדשה  ההרחבה  שכונת 
'הדרים'  שכונת  נוספים.  קיבוץ   חברי 
בניצנים צפויה לקלוט כ- 64 משפחות.  

מופע  ביצע  הקיבוץ  של  הצעיר  הדור 
נוסטלגי על השנים הראשונות בקיבוץ, 
המאפשרת  מיוחדת  תפאורה  הוכנה 
וכן,  שעברו  השנים  על  מבט  נקודת 
החדש  והשלט  השכונה  מקום  נחשף 

המצביע על תחילת העבודות. 

חדשה  שכונה  היא  'הדרים',  שכונת 
ניצנים,  בקיבוץ  הנקלטים  לחברים 
של  ההדרים  לפרדסי  בצמוד  המצויה 
הקיבוץ. קיבוץ ניצנים, הוא אבן שואבת 
עם  מגורים  מקום  המחפשים  לרבים 
קהילה  וחיי  מעולה  חינוך  מערכת 
כ-200  הקיבוץ  מונה  כיום,  איכותיים. 
ובקרבתו  סה"כ,  נפש  וכ-450  חברים 
ממלכתי  היסודי  הספר  בית  ממוקם 

'ניצן'. 

יתבצעו  השכונה  של  והקליטה  הבניה 
בשני שלבים שיכללו 36 יחידות בשלב 
הראשון ו- 28 יחידות בשלב השני. כל 64 
המשפחות שיצטרפו לקיבוץ במסגרת 

מלאה  לחברות  יקלטו  הבניה  פרויקט 
הקרובות  בשנים  למעשה,  בקיבוץ. 
קיבוץ  חברי  כ-120  להצטרף  צפויים 

חדשים ל- 200 החברים הוותיקים. 
הנוכחים  את  ברך  המועצה  ראש 
פעמיים  נבנה  ניצנים  "קיבוץ   ואמר: 
במשך ההיסטוריה והיה מופת לגבורה 
מבוטלים  לא  הישגים  עם  והתגברות 
לאורך השנים. בניית  שכונה למשפחות 
השושלת  את  שימשיכו  צעירות 
אנו  מאליה.  מובנית  אינה  המפוארת, 
דורות   ארבע  של  לקליטה  מצפים 

בקיבוץ והמשך שגשוג היישוב. "

מנהל קהילת ניצנים, גיא אלקין: "ראש 
אנו  בו  זמן  תקווה.  זמן  הוא  השנה 
הקיץ  תבואות  את  לאסוף  מסיימים 
ומתפנים לחיזוק הבית לקראת החורף. 
הקהילה  המשך  למען  הינו  זה  מעמד 

הרב דורית של ניצנים."

נמרוד רבר מנכ"ל קורום מוסר: "קליטת 
לקיבוץ  משפחות  של  רב  כה  מספר 
הוא תהליך מורכב ומאתגר. אני בטוח 
גם  להצלחה  יוביל  שלנו  שהניסיון 
בניצנים ויחד נעלה בהקדם על מסלול 
שניתן. ככל  וחלק  מהיר  וקליטה  בניה 
רק  מצטרפים  לא  קיבוץ  בהרחבת 
לחברות  מלאים  שותפים  אלא  שכנים, 

בקיבוץ."
4 הנושאים העיקריים העומדים בבסיס 
הכפרי  במרחב  הדמוגרפית  הצמיחה 
הם: המרכיב הקהילתי חברתי, המרכיב 
הכלכלי- המרכיב  ארגוני,  המשפטי 

שילוב  הפיזי-הנדסי.  והרכיב  פיננסי 
הוא  יחדיו  הללו  האלמנטים  ארבעת 
מתכון בטוח שיביא להצלחת הפרויקט.

לקיבוץ ניצנים בהרחבה

ראשי  המועצה,  ראש  במעמד  השנה  ראש  ערב  נחנכה  ניצנים,  בקיבוץ  החדשה  ההרחבה  לשכונת 
הקהילה, מנהלי הפרויקט וחברי הקיבוץ. עם אכלוס שכונת 'הדרים',  הקיבוץ צפוי לצמוח בשנים 

הקרובות מ- 100 משפחות ל-164 משפחות.
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בתמונה מימין לשמאל: גיל עסיס-חברת קורום, גיא אלקין-יו״ר הקהילה, יאיר פרג׳ון-ראש המועצה, נמרוד רבר-מנכ״ל קורום 
צילום: סתיו כהן

חשיפת השלט החדש בכניסה לקיבוץ 
ניצנים.
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מוכנים לחורף

במסגרת היערכות לחורף הקרוב ועל מנת למנוע הצפות ביישובים כפי שחווינו בשנים האחרונות, ראש 
המועצה מינה את היחידה הסביבתית כאחראית על תחום הניקוז ואת מנהל היחידה, חן סעדה, כנציג 

המועצה מול רשות הניקוז. 
בשיתוף פעולה פורה נקבעה תכנית 
עבודה והכלים ירדו לשטח. אנשי 
היחידה עובדים על בסיס שוטף מול 
רשות הניקוז ובהתאם מתבצעות 
עבודות אחזקה וטיפול בערוצי הנחלים 
המרכזיים , פינוי סחף וניקוי מאסיבי 
של הוואדיות באזור נחל אבטח, גיאה 
ונחל עובד. מע"צ התגייסה להיערך 
וגם בתכנית  בגשרים שבתחומה 
העבודה של שנת 2016 תעשה עבודה 
משותפת עם רשות הניקוז לרווחת 

התושבים. 

"רשות הניקוז השקיעה משאבים 
רבים בחוף אשקלון ונערכה לעבודה 
משמעותית במועצה יד ביד עם אנשי 
היחידה הסביבתית. חשוב לי להביע 
הערכתי על הפעילות החשובה שלהם 
אצלנו. הובלנו מהלך חשוב ויעיל שיסייע 
לכולנו בחורף הבא עלינו לטובה", מסכם 
חן סעדה, מנהל היחידה הסביבתית.

מאבק החקלאים:
בעקבות קבלת חוק ההסדרים הפוגע 
בחקלאים בעקבות מס מעסיקים 
מאסיבי, יצאו חקלאי המועצה להפגנה 
בצומת כפר סילבר יחד עם אסף ארטל, 
רכז אזורי של התנועה הקיבוצית , ח"כ 
אילן גילאון,  עובדי המועצה ונציגי 
ציבור להיאבק יחדיו במטרה להוריד 

לאלתר את החוק הפוגעני. 

'אמץ לך קומפוסטר'
היחידה הסביבתית נערכת למבצע  
'אמץ קומפוסטר' במהלכו יודרכו 
התושבים להפריד בין פסולת יבשה 
לפסולת רטובה )פירות, ירקות וכדומה(. 
למה זה חשוב? משפחה ממוצעת 
מייצרת כטון פסולת אורגנית בשנה 
שהם כ- 40% מהפסולת הביתית. 
השימוש בקומפוסטר מקטין את 
נפח הפסולת המושלכת לפח הרגיל 
ומצמצם את הזיהומים הנלווים לשינועה 

והטמנתה באתרי הפסולת בארץ. 

טיפול נכון בפסולת אורגנית יניב 
בסופו של תהליך חומר דישון טבעי 
להזנת הצמחים בגינה או בעציצים. 
היחידה תקיים השתלמות קומפוסט 
לתושבי  חוף אשקלון. ההשתלמות 
תכלול מפגש הדרכה ובסופו תתאפשר 

רכישת קומפוסטר במחיר מסובסד
)דמי רצינות(.

 
יום הניקיון הבינלאומי 

במסגרת פרויקט "מנקים את העולם" 
המועצה האזורית בשיתוף קק"ל 
מזמינה את הציבור הרחב לרבות בתי 
הספר, פעילי סביבה, עובדי חברות 
ועוד, לקחת חלק פעיל ב-' יום הניקיון 
הבינלאומי'  שייערך  ביום ג', ל' תשרי 

.13.10.15
להירשם  ינים  המעוני תושבים 
הניקיון  ליום  ו/או  להשתלמות 
מתבקשים לפנות ליחידה הסביבתית 

בטל' : 08-6776429

יורדים לשטח

עבודות אחזקה וטיפול בערוצי הנחליםמזדהים ומפגינים

תכננתי לפרוש
אך יצאתי לאתגר חדש

פנחס בוסקילה- גזבר המועצה, תכנן לפרוש בגיל 60. נשאר עוד מעט זמן ואז פרש סופית מתפקידו 
כגזבר עיריית אשקלון הישר לתפקיד גזבר המועצה האזורית חוף אשקלון.

קוראים  שכולם  כפי  פיני  או  פנחס, 
אילן"  "בר  אוניברסיטת  בוגר  הוא  לו, 
בתואר  ונושא  ומינהל עסקים  בכלכלה 
גזבר  היה  שנים   8 ציבורי.  במנהל  שני 

מוערך של העיר אשקלון ומחוצה לה.
"אני תכננתי את חיי אחרת" הוא אומר, 
"התכוונתי לסיים את תפקידי הציבורי 
עצמאיים,   – אחרים  חיים  אל  ולפרוש 
נכנס  יאיר  את  שראיתי  ברגע  אבל 
השבועות  בחג  שיבולים  של  טנא  עם 
ומדקלם את ברכת החג אמרתי לעצמי: 
לעבוד".   רוצה  הייתי  הזה  האיש  ״עם 

רב  בצער  נפרדה  המועצה  בהמשך, 
התפרסם  ואז  ז״ל  קובוש  מהגזבר 
המכרז לתפקיד גזבר המועצה האזורית 
חשבתי  למכרז.  ניגשתי  אשקלון.  חוף 
את  יכתיבו  המכרז  תוצאות  לעצמי 

המשך דרכי.

 800 של  מניהול  עברת  לך?  יצא  מה 
מיליון שקל לתקציב של 135 מיליון?

אני  חדש.  אתגר  לי  יש  כאן  אבל  כן. 
שיש  ורואה  התקציב  סעיפי  על  עובר 
ועוד  שעוד  לאזור,  חיובית  הגירה 
והכל  להרחבות  מתפרסמים  מכרזים 
נחטף. יש הקמה של יישוב חדש, 'באר 
גנים',  700 משפחות ויש רצון ולהמשיך 
ולהתרחב באזור המקסים הזה  ולגדול 

ליזום  מחייב  זה  תקציבים.  מחייב  וזה 
הכנסה  מקורות  שיניבו  פרויקטים 
לאיתנות  ולחתור  להמשיך  נוספים 
למענק  להזדקק  לא  כדי  כלכלית, 
איזון. הארנונה כאן לא גבוהה. תעריפי 
הארנונה כאן קרובים למינימום שקבע 
מספיקה  לא  הארנונה  הפנים.  משרד 
כללי,   באופן  שוטף.  לתפעול  אפילו 
1/3 מסכום הארנונה נגבה מהתושבים 
אזור  לפתח  יש  לכן  מהעסקים.  ו-2/3 
חדשות  יוזמות  לפה  ולהביא  תעסוקה 
שכך,  וטוב  היום,  ותעשייה.  מסחר  של 
מתקציבה   50% המועצה  משקיעה 
לחינוך, חלק גדול אחר הולך על ביטחון. 
תקציב,  מכתיב  כאן  הביטחוני  המצב 

משפיע עליו. 
יאיר עושה רבות כדי להשיג תקציבים 
לתת  כדי  הממשלה  ממשרדי  נוספים 
וכדי  הביטחוניים  לצרכים  מענה 
להגדיל את רמת השירותים. יש דברים 
למשל  כך,  בשל  שינוי  שמצריכים 
תוספת מיגוניות בתחנות ההסעה, מה 
שהכתיב תוספת של אוטובוסים לשינוי 
מערך ההסעות וכן רכישת 5 מיגוניות 
חדשות שיאיר הצליח להשיג להן מימון.

משקיעים  ואנו  יפים  חופים  לנו  יש 
נקיונם.  על  ובשמירה  שלהם  בפיתוח 
תפעול  על  אחראית  היום  המועצה 

החוף וזה מצריך השקעה כספית.

מול  תיקון  שמחייבים  דברים  גם  יש 
גופי חוץ. למשל: מתקן מקורות שיושב 
אשקלון  לעיר  משותפת  קרקע  על 
אשקלון.  חוף  האזורית  ולמועצה 
משלמת  "מקורות"  שחברת  הארנונה 
למ"ר  שקל   7.5 היא  אשקלון  לעיריית 
  ₪  0.21 אשקלון  האזורית  למועצה 

למ"ר. למה? 

מי  לטיהור  המכון  נוספת:  דוגמא  אתן 
יש  "מקורות".  לחברת  שייך  שופכין 
לאיכות המים שמוזרמת  נדרשת  רמה 
לשם אבל יש גם הבדל בגובה תשלום 
בין  המים  באיכות  חריגה  על  הקנס 
משלמות  המועצות  ומועצות.  עיריות 
פי 3 מעיריות על חריגה. אין כל סיבה 

שכך יהיה.

החיים  את  לומד  שבוסקילה  ניכר 
לחובת  רגיש  התקציב,  ספר  דרך  כאן 
המועצה למתן שירות ומחויב לתפקידו 
ולכללי מנהל. "בסה"כ", אומר בוסקילה, 
מבחינה  יפה  מתנהלת  "המועצה 
תקציבית וגם קיבלה פרסים על ניהול 
כספי תקין,  אבל אנחנו שואפים להגדיל 
ולהגיע  את רמת השירותים לתושבים 

לאיתנות כלכלית בלא מענקי איזון".
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בא מתוך בחירה

הרבה הצעות היו לו, לשמעון סלומון, שכיהן כח"כ בכנסת הקודמת מטעם מפלגת  "יש עתיד" אך הוא 
בחר לבוא אלינו, לבית הספר התיכון החקלאי כפר סילבר ולעסוק בנושא שהכי קרוב לליבו ״החינוך״. 

"יש כאן פוטנציאל אדיר", אומר שמעון, "ואני מתכוון לשדרג ולהצעיד את הכפר קדימה".

חניכים   700 היום  יש  סילבר  בכפר 
של  )עלייה  פנימייה  ילדי   220 מתוכם 
"אני  הפנימייה(.  ילדי  במספר  כ-10% 

רואה בתפקיד הזה הגשמת חלום".

"היא  שמעון,  אומר  שלי",  "המטרה 
המקסימום.  את  האלה  לילדים  לתת 
להתאמץ פרטני על כל ילד וילד ובמיוחד 
לחנך אותם  לילדים המתקשים.  לעזור 
לאזרחות  בעצמך,  לאמונה  לערכים, 
לשירות  להתגייס  להתנדבות,  טובה, 
עם  להתקדם  הזמן  וכל  להוביל  קרבי, 

עצמך ובתוך החברה."

באשדוד,  גר   ,3  + נשוי   ,47 בן  סלומון, 
במסגרת  מאתיופיה  לישראל  עלה 
לתת  אוהב  שמעון  אחים".  "מבצע 
הוא  כדוגמא.  לילדים האלה את עצמו 

עשר.  בגיל  מאתיופיה  לישראל  עלה 
700 ק"מ של הליכה ברגל הביאו אותו 
תלפיות  פנימיית  ואל  ישראל  ארץ  אל 
בחדרה ומשם אל כפר הנוער ימין אורד 
לישראל  שהגיע  הילד  הוד.  עין  שליד 
ללא שפה, ללא אמצעים כלכליים ועם 
מנטליות שונה הצליח להשתלב בחברה 
)רס"ן(  כקצין  שירת  הוא  הישראלית. 
בעבודה  ראשון  תואר  סיים  בצנחנים, 
במנהל  שני  לתואר  ולומד  סוציאלית, 
ומדיניות חינוך באוניברסיטת ירושלים, 
יהודי אתיופיה  תרם רבות לשילוב של 
שליח  קליטה,  מרכז  מנהל  היה  בארץ, 
תעסוקה  מנהל  אבבה,  באדיס  עלייה 
ויועץ  ופעיל  היהודית  בסוכנות 

במסגרות ציבוריות רבות. 

"אני הגעתי בגיל 10 מאפריקה לחברה 

מערבית ואני זוכר את הקשיים הרבים 
שהיו כרוכים בכך. אני אומר להם: 'אם 
אני הצלחתי לשנות את גורלי, גם אתם 

מסוגלים'.

שמעון וצוותו משקיעים הרבה מחשבה 
לשפר  איך  לקופסה.  מחוץ  לצאת  איך 
ולייעל ולחדש. הוא דואג להביא לכפר 
את המדריכים הכי טובים שיש. ללימודי 
הצליח  הוא  בבגרות  יח'   5 החקלאות 
להביא אוטוריטה בתחום, את האגרונום 
הוא  כזה  סגל  עם  ועתה  כנפי.  שאול 
מעל  גם  הלימודים  את  לשדרג  רוצה 
ל-5 יח' לימוד. מלבד לימודי החקלאות 
בחינוך  גם  רבה  חשיבות  רואה  הוא 
בימים  לקידומו.  ופועל  טכנולוגי  מדעי 
פעולה  לשיתוף  מאמצים  נעשים  אלו 

של תלמידי הכפר עם מכון וייצמן.

תרומה  בפני  להציג  גאה  הוא  בנוסף 
חבר  גלפנד,  מייק  אמריקאי,  יהודי  של 
שהרים  ברואנדה,  משותפת  מעבודה 
תרומה יפה לשיפוץ ורכישת ציוד לבניין 
עבודתו  בשל  וזאת  בכפר  המדעים 

המסורה בכפר הנוער ברואנדה. 

ילדים  עבור  כפר  ממקימי  היה  שמעון 
יתומים ששרדו את רצח העם ברואנדה. 
אומר  הוא  גדולה"  זכות  בכך  "ראיתי 
לתרום משהו  יכולת  לי  "שמחתי שיש 
לעולם. גם ראיתי בעשייה הזו פעילות 
ישראל  מדינת  של  הטוב  שמה  למען 

בעולם".

ב-2007  הוקם  ברואנדה  הנוער  כפר 
אמריקאיות  יהודיות  קהילות  במימון 
ובניהול אנשי חינוך מישראל. טופלו בו 
מאות יתומים. מקרים קשים ביותר של 
ילדים פצועים, פיזית ונפשית, שלא היה 
להם אף אחד בעולם ושום סיכוי בעתיד 

אם לא ישוקמו בכפר". 

"אגהוזו- היה  למוסד  שניתן  השם 

 - "אגהוזו"  המילה  משמעות  שלום". 
המקום שבו יבשו הדמעות. היום הוא 
גאה לראות את בוגרי הכפר משתלבים 
ובחברה  ובאוניברסיטאות  בלימודים 

בקנדה, ובארצות הברית.
וזכה  שם  שפיתח  החינוכי  המודל  את 
אפריקה  יבשת  בכל  גדולה  להצלחה 
עיקרו:  בכפר.  אלו  בימים  מיישם  הוא 
 D.N.A( והסכמה.  ומתן  משא  דיאלוג, 
באנגלית( אין בו ענישה  והנחת היסוד 
והסבר,  דיאלוג  שבאמצעות  אומרת 
והנעה  המעשים  על  אחריות  לקיחת 
לפעולה, ניתן לקחת כל דבר שלילי, כל 

משבר, ולהפוך אותו לקרש קפיצה. 

את קרש הקפיצה של כפר סילבר הוא 
רואה בשיתוף פעולה הדוק ופורה עם 
יאיר פרג'ון והמועצה כולה. הוא מוצא 
ועזרה  קשבת  ואוזן  פתוחה  דלת  שם 
להפוך  שואף  הוא  וחומרית.  כספית 
קהילתי,  מפגש  למקום  הכפר  את 
לערוך  שונים,  בנושאים  כנסים  לארח 
"הבית  הקהילה.  עם  משותף  הפנינג 
עושים  שאנחנו  מה  של  ההמשך  הוא 

שפה  שתהיה  "צריך  אומר  הוא  כאן" 
החינוכי  שהמפגש  צריך  משותפת 
שמים  מצדנו  אנחנו  בבית.  גם  ימשיך 
דגש חזק על החינוך לערכים, משקיעים 
במלאכה,  העושים  לכל  בהדרכות 
למשק,  לחיילות,  לש.ש,  למדריכים, 
בטוחים  ותהיו  לאחזקה,  למטבח, 

שהילדים שלכם בידיים טובות".

הזה  הכפר  את  חנך  סילבר  הילל  אבא 
בשנת 1956. המניע לתרומה של האיש 
היקר הזה היה לתת חינוך ציוני חקלאי 
ולעזור בבניית ארץ ישראל. אני כעולה 
שלי  והמחשבה  מוכן  משהו  אל  באתי 
הייתה אם זה הבית שלי ואני לא אורח 
בו אז אני צריך לתרום להשפיע. הציונות 
המודרנית זה לבנות את החברה הבאה. 
להקנות ערכים, חינוך טוב. כדי שהנוער 
כדי  הקרביות,  ליחידיות  יתגייס  שלנו 
שילך לאוניברסיטאות, יגשים את עצמו, 

ישפיע ויוביל.

ממשיך  עצמי  רואה  אני  הזה  במובן 
במימוש חזון המדינה שהוקמה פה.

89 פעילות קהילתית חינוכית ברואנדה הביאה לקשר מיוחד עם תורם מחו״ל שהחליט לתרום גם לפעילות בישראל.

שמעון סלומון, בפני תלמידיו וביניהם.



ביה"ס ניצן ללמוד בקן

בית הספר היסודי "ניצן" בקיבוץ ניצנים,  בית הספר הגדול במועצה,  ממוקם בלב פרדסים, טובל בגוונים 
של ירוק עם בריזה של ים. לא בכדי מנהלת ביה"ס, איזבל שרון, בחרה לתת דגש חינוכי ערכי משמעותי 
ללמידה המשלבת את הטבע בפרוייקטים ייחודיים.  "כאשר הילדים שותפים בטיפוח הסביבה החינוכית 

בה הם חיים, הדבר מתבטא באקלים חיובי אליו אנו שואפים להגיע."

איזבל  ניצן,  הממלכתי  ביה"ס  מנהלת 
שרון, משתפת אותנו ומאפשרת הצצה 
וחדשניים  ייחודיים  אל שלל פרויקטים 
המשלבים את תכנית הלימודים בבית 
הספר עם אוצרות הטבע מסביב, החקר 

והסקרנות הטבעית של התלמידים. 

המרכז לחקר ציפורים בבית הספר 'ניצן' 
הוקם בהמשך לדגש שניתן על למידה 
שיתופית,  חווייתית,  משמעותית,  
חוץ כיתתית, בה התלמיד מקבל כלים 
תצפיות,  של  בדרך  עצמאית  ללמידה 
המאפשרים  וכדומה,  חקר  ניסויים, 

הפנמת החומר באופן מיטבי. 
לשמורת  בסמוך  ממוקם  הספר  בית 
הטבע חולות ניצנים המשתרעת על פני 
והוא שמורת  דונם,  שטח של כעשרים 
הביולוגי  המגוון  עצמו.  בזכות  טבע 
בעלי  במיני  עשיר  הספר  בית  בשטח 
כנף בפרט,  צמחים,  חיים בכלל ובעלי 

תנאים  מהווים  אלו  ועוד.  בר  פרחי 
אופטימאליים לסביבות חיים לציפורים 
ציפורים  לחקר  מרכז  טיפוח  רבות. 
למידה  להשגת  מצוין  כר  מאפשר 
משמעותית, ערכית, חברתית ומאפשר 
הספר  בית  חזון  ערכי  את  ליישם  לנו 

הלכה למעשה. 

מהן המטרות לשמן הוקם מרכז החקר?
הצבנו לעצמנו מספר מטרות:

בתחום הערכי - חינוך לקיימות, פיתוח 
והזדהות עם  תחושת שייכות לסביבה 
לבעלי  חיובי  יחס  פיתוח  הארץ,  טבע 
פועלו  האדם,  של  יחודו  הבנת  חיים, 
ומעורבות  אחריות  טיפוח  והשפעתו, 
בשמירה ובהגנה על ערכי טבע ואיכות 

סביבה.
וההבנה  הידע  ביסוס  התוכן:  בתחום 
מערכות  החיים:  מדעי  בתחום 

על  בדגש  חיים,  ביצורים  ותהליכים 
והמגוון  אקולוגיות  מערכות  ציפורים, 

בטבע. 

מיומנויות  ביסוס  המיומנויות:  בתחום 
החקר המדעי, מיומנויות מידע ומחשב, 
ללמידה  מיומנויות  שיתופית,  למידה 
חוץ  למידה   - מגוונות  בסביבות 

כיתתית.
התוכן  בתחום  המטרות  להשגת 
אליו  ספרי  בית  היגוי  צוות  הקמנו 
מהחברה  נציגים  הורים,  הצטרפו 
הצוות  וצוות.  תלמידים  הטבע,  להגנת 
השתלמות  בהצלחה  עבר  החינוכי 
החברה  בהדרכת  שעות   30 בת 
בתום  החקר.  בתחום  הטבע,  להגנת 
לימודים  תוכנית  נבנתה  ההשתלמות 
השונים  הדעת  בתחומי  שנתית  שש 
הארצית. המפקחת  לאישור  והוגשה 

למיטב ידיעתי, אנחנו בית הספר היחיד 
בהיקף  לימודים  תכנית  שבנה  בארץ 
מתחילים  אנו  אלו  בימים  רחב.  כזה 

ליישם את תוכנית הלימודים.

למעלה מארבעים סוגי ציפורים רק 
בתוך בית ספר ניצן! 

שיבצנו  שחלפה,  בשנה  כמו  השנה, 
נושא  את  העשרה,  שיעורי  במסגרת 
אקרמן  יקי  בהנחיית  הציפורים  חקר 
וצפרות בהנחיית ציפו קליין. במסגרת 
המפגשים הילדים נחשפו להיכרות עם 
מגוון הציפורים הקיימות  בבית הספר  

מארבעים  למעלה  )נצפו 
בית  בתוך  רק  ציפורים  סוגי 
למסלולי  הוספנו  ניצן!(.  ספר 
הטיולים הבית ספריים סיורים 
נוספים לאגמון החולה ולמעגן 
חמושים  תלמידנו,  מיכאל. 
במשקפות ובמצלמות שנרכשו 
טיילו  הספר,  בית  ידי  על 
במגוון  לצפות  וזכו  באתרים 
ציפורים חורפות מתוך עגלות 
מהידע  נחת  רווינו  מסתור. 
הרב שהפגינו תלמידנו במהלך 
הסיורים. לסיורים הצטרפו גם 
תלמידי שיעור צילום בהנחיית 
מהצילומים  חלק  ניר.  צפריר 
בשוק  בתערוכה  הוצגו 
האיכרים שקיימנו בבית הספר 

וחלקן תלויות בכיתות.

הספר:  בית  בחצר  ציפורים  טיבוע 
בטיבוע  מקרוב  לצפות  זכו  תלמידנו 
רשת  בתהליך.  חלק  ולקחת  ציפורים 
מאוד  מוקדמת  בוקר  בשעת  נפרשה 
ידידותית  )רשת  הספר.  בית  בחצר 
שלושה  בציפורים(.   פוגעת  שאינה 
לתלמידים  בשטח  הסבירו  צפרים  
הציפורים   לחקר  הטיבוע  חשיבות  את 
מתבצע  כיצד  לתלמידים  והדגימו 
הציפור.  שוחררה  ולאחריו,  הטיבוע, 
צוות המורות השתתף אף הוא בטיבוע 
במרכז לחקר ציפורים בירושלים. כחלק 
לשנים  המתוכננים  הלמידה  מתהליכי 
התלמידים  כלל  השתתפות  הבאות: 
באירועי טיבוע ארציים ואירועי ספירת 

ציפורים נודדות.

במהלך השנה הנוכחית נכשיר תלמידים 
תלמידי  ציפורים.  מדריכי  להיות 
תלמידי  את  בהמשך  ידריכו  הקבוצה 
שיפקדו  נוספים  ומבקרים  הספר  בית 

את המרכז.

במיזמים  משתלבים  התלמידים  כיצד 
אלו? 

כיתה  כל  שחלפה,  כבשנה  השנה, 
למרכז  הקשור  כיתתי  פרויקט  תבחר 
החברה  לתחום   או  ציפורים,  לחקר 
בית  חזון  מערכי  הנגזרים  והקהילה 
לאחר  נבחר  הכיתתי  הפרויקט  הספר. 

תהליך למידה שנעשה בכיתות. מקצת 
שחלפה  בשנה  שבוצעו  מהפרויקטים 
מתקני  הקמת  השנה:  גם  וימשכו 
האכלה לציפורים, בניית גינות מזמנות 
לציפורים,  האכלה  רשת  ציפורים, 
קומפוסטרים  בניית  פרי,  עצי  נטיעת 
והכנת קומפוסט משאריות מזון, הכנת 
ודרכי  מידע  קטעי  המכילים  שלטים 
בבריכה  וטיפול  הציפורים  על  שמירה 
שעברה,  בשנה  שהוקמה  האקולוגית, 
של  לשמות  הכיתות  שמות  החלפת 

ציפורים תוך תהליך בחירה ולמידה.
השנה מתוכננים מיזמים נוספים: בניית 

עמדות מסתור לצפייה בציפורים ובניית 
מיני צפארי לגידול ציפורים מבוייתות. 
בימים אלו אנו מסיימים בניית חממה, 
מקרוב  להתוודע  התלמידים  יוכלו  בה 
בעולם  הקשורים  תהליכים  אחר 
הצומח, תוך התנסות אישית חווייתית, 

המאפשרת למידה משמעותית.

אקולוגית  ובריכה  חדש  כיתות  אגף 
בבית  חדש  כיתות  אגף  חנכנו   השנה 
לימודים  סביבת  המאפשר  הספר 
נעימה ומספר תלמידים קטן יותר בכל 
כיתה.  הקצנו כיתה אחת לטובת הקמת 
המרכז לחקר צפרות. הצייר הילל לזרוב 
בקיר  כנף  בעלי  של  חיים  סביבת  צייר 
מרכזי במרכז. קיבלנו לרשותנו למעלה 
במהלך  עופות.  פוחלצי  מעשרים 
עיצוב  יושלם  הקרובים  השבועות 
המרכז וייפתח ללמידה פעילה. למידת 
במשקפות,  בשימוש  תסתייע  החקר 
ציפורים  מגדירי  חקר,  דפי  מצלמות, 

ומגדירי צמחים אותן רכש בית הספר.

הבריכה  בניית  הושלמה  ביוני 
הושקעה  רבה  חשיבה  האקולוגית. 
בחומרי  המקום,  בבחירת  בתיכנון, 
היה  ההורים  וועד  ובבנייתה  הבנייה 
שותף מלא בהקמה. צמחי מים נשתלו 

בבריכה: פפירוסים, גומא, טליות, סוף, 
מהוקצעות  מדרך  אבני  ועוד.  נופרים 
תוחמות את הבריכה ומפל מים מפכה 
מאבני כורכר מסייע למארג האקולוגי. 
משייטים  כבר  בר  ואוזי  גמבוזיה  דגי 
ללמידת  מקום  הקצנו  הבריכה.  במי 
התנסות  המאפשרת  פרטנית,  חקר 
היוצרים  והצומח  החי  על  ותצפית 
ובסביבתה.  בבריכה  החיים  מארג  את 
פורמלית,  ובלתי  פורמלית  למידה 
למידה מכוונת על ידי המורים ולמידה 
וסקרנות,  אישית המונעת מהתבוננות 
הלמידה  נושא  את  מקדמים  אלה  כל 
דגלנו  על  חרטנו  אותה  המשמעותית 

בשנתיים האחרונות.

נוצרו  פעולה  שיתופי  אילו 
בעקבות הפעילות הייחודית? 
הצבנו  שעברה  בשנה 
קומפוסטרים והפרדת פסולת 
בשיתוף  ב'  כיתה  רטובה. 
במועצה,  הסביבתית  היחידה 
את  המקדם  מיזם  הובילו 
הפרדת  הסביבה:  איכות 
שלושה  רטובה.  פסולת 
בחצר  הוצבו  קומפוסטרים  
ארוחות  בתום  הספר.  בית 
מפרידים  הילדים  הבוקר, 
רטובה  פסולת  האשפה:  את 
פח  ל"פחומיני",  מושלכת 
חום שחולק לכל כיתה. בתום 
תכולת  מוטמנת  הארוחה 
כיתה  ילדי  בקומפוסטר.  הפחומיני 
והמחנכת  יבשים  עלים  מעל  זורים  ב', 
מוסיפה חיידקים "מפרקים" המאיצים 
האשפה  הקומפוסטציה.  תהליך  את 
האורגנית מיועדת לדישון הגינות בבית 
מודעות  להגברת  שיא  ביום  הספר. 
מחזור האשפה השתתפו תלמידי בית 
נוסף  נדבך  הנו  האשפה  מחזור  הספר. 
בתרבות הבית ספרית הדוגלת במחזור 
שכבר מתבצע בשנים האחרונות בבית 

הספר: נייר, בקבוקים, וסוללות.

ימי אומן )גם( בנושא ציפורים
הספר  בבית  התקיימו  השנה  במהלך 
אמצעי  ובלתי  ישיר  מפגש  אומן.  ימי 
אמנים  עם  הספר  בית  תלמידי  של 
מהאמנים  חלק  ומהסביבה.  מהקהילה 
הספר,  בית  תלמידי  של  הורים  הנם 
לקשר  ותורמת  המטפחת  עובדה 
בסדנאות  הספר.  ובית  הקהילה  בין 
נוצרו  ולאמנים  לילדים  המשותפות 
מפגשים עם האמנים וחוויה אומנותית, 
טכניקות,  לעשייה,  נחשפו  הילדים  בה 

סגנונות עיצוב ושיטות יצירה שונות. 

"אני מאמינה", אומרת איזבל, "כי כאשר 
הסביבה  בטיפוח  שותפים  הילדים 
החינוכית בה הם חיים, הדבר מתבטא 
באקלים חיובי אליו אנו שואפים להגיע".  1011

הבריכה האקולוגית. דגי גמבוזיה ואווזי בר כבר משייטים במים

תלמידי בית הספר "ניצן" בפעילות חווייתית

מרכז לחקר ציפורים. כר מצוין להשגת למידה משמעותית

החממה



במעמד ראש המועצה, יאיר פרג'ון, אבי 
מחלקות  מנהלי  איגוד  יו"ר  קמינסקי- 
הסתדרות  יו"ר  מנצור-  דוד  החינוך, 
 - אברהם  ליליאן  באשקלון,  המורים 
המועצה  ורב  החינוך  משרד  מפקחת 
יעקב  הרב   - אשקלון  חוף  האזורית 
החדשה  לשנה  כוסית  הרימו  אביטן, 
החינוך  למערכת  והוקרה  בהצדעה 
מועצה,  עובדי  עשרות  אשקלון.  בחוף 
חינוך  צוותי  מליאה,  חברי  מנהלים, 
מילאו  וסייעות  גננות  מורות,  והוראה, 
לאונרדו  במלון  הכנסים  אולם  את 
האחים  המוסיקלי,  והצמד  באשקלון 

צנחני, גרמו לאורחים לשיר ולרקוד.

אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  ראש 
ואמר:  הנוכחים  את  ברך  פרג'ון,  יאיר 
לנו  להעניק  החליט  החינוך  "משרד 
אנשי   - בזכותכם  החינוך  פרס  את 
וההורים  העובדים  וההוראה,  החינוך 
המסורים." עוד הוסיף וציין: "איננו נחים 
לעמול  ממשיכים  אנו  הדפנה,  זרי  על  

ולעבוד במעלה הדרך".

מנהלת אגף החינוך בחוף אשקלון, רחל 
אוחנה הדגישה את  החוסן של הקהילה 
שמים  "אנו  החינוך.  באיכות  המוקנה 
שנשקיע  ככל  ערכי.  חינוך  על  דגש 

בחינוך כך ייטב לכל", אמרה.

רב המועצה האזורית, הרב יעקב אביטן, 
אנשי  אתם,   " הנוכחים:  בפני  אמר 
ועשיתם  ברינה מאחר  זרעתם  החינוך, 
הדור  בעתיד  השקעתם  באהבה.  זאת 
את  וקיבלתם  ישראל  מדינת  של  הבא 
פרס  ביותר-  הטוב  בדבש  התפוח 

החינוך".

הרב יעקב אביטן: 
"קיבלתם את התפוח 
בדבש הטוב ביותר - 

פרס החינוך".

והצדעה  חגיגית  כוסית  בהרמת  החדשה  השנה  את  קיבלו  אשקלון  חוף  האזורית  המועצה  עובדי   
למערכת החינוך שקטפה השנה את פרס החינוך היישובי. 

מצדיעים למערכת החינוך12

מימין לשמאל: אביבה פולד, רחל אוחנה, אבי קמינסקי, יאיר פרגון, דוד מנצור, הרב יעקב אביטן

אף אחד לא נופל לנו

הם קמים בכל בוקר מחדש לאתגר חדש ולקושי חדש. הם לא מוותרים על אף ילד ומבחינתם ההצלחה 
הגדולה ביותר היא שמירה על הילדים בתוך המסגרת. הכירו את הקב"סים )קציני ביקור סדיר( של 
המועצה. "להחזיר ילד שנשר ממסגרת לימודית בחזרה למסגרת זה הסיפוק הכי גדול", מספר אלי 

ישעיהו שנמצא בתפקיד מזה 35 שנים.
מאת: חן גרינברג

כעבודת  הזו  העבודה  את  שיגדירו  יש 
כשליחות,  אותה  יגדירו  אחרים  קודש, 
אביטן  מאיר  ישעיהו,  אלי  עבור  אך 
הסדיר  ביקור  קציני  אור,  בן  ולירז 
האזורית  המועצה  של  )קב"סים( 
שגרתית  בעבודה  מדובר  אשקלון, 
תעצומות  מהם  מצריכה  יום  שמדי 
נפשיות, סבלנות ובעיקר יכולת למצוא 
ובני  ילדים  עבור  יצירתיים  פתרונות 
החינוכיות  מהמסגרות  שנושרים  נוער 
אל  צעיר,  כה  בגיל  דרכם,  את  ועושים 

שולי החברה.
הקב"סים  שלושת  פועלים  השנה  כל 
מבית  הילדים  בקרב  נשירה  למנוע 
יכולה  נער  או  ילד  של  נשירה  הספר. 
התאקלמות  חוסר  בעקבות  להיגרם 
בית  אל  היסודי  הספר  מבית  במעבר 
עניין  חוסר  בעקבות  התיכון,  הספר 
אפילו  או  עיוניים  בלימודים  הילד  של 
בבית  רעוע  כלכלי  מצב  בעקבות 
שוק  אל  לצאת  הוריו  מצד  ודרישה 
העבודה. כאשר ילד נעדר במשך שלוש 
המחנכת  מבררת  מהשיעורים  פעמים 
כי  ומתברר  ובמידה  לכך  המניע  את 
נכנסים הקב"סים  לנשירה,  הילד בדרך 

לתמונה. 
קשיים  עם  יומיומי  אתגר  "זה 
 67 בן  ישעיהו,  אלי  מספר  יומיומיים", 

הביקור  קצין  תפקיד  את  ממלא  אשר 
"כמעט  שנה.   35 במשך  כבר  הסדיר 
בכל יום יש מקרה אחר. אין מקרה אחד 
לאחר  מוסיף.  הוא  למשנהו",  שדומה 
שעלולה  בעיה  מזהה  הספר  שבית 
ביקור  הקב"ס  מקיים  לנשירה  להביא 
בית בתיאום עם ההורים ופוצח במסע 
הילד  להשארת  פשרות  חסר  שכנוע 
ואותו  במידה  הלימודית.  במסגרת 
ילד מתקשה בלימודים מוצאים עבורו 
או  אישיים  תגבורים  בדמות  פתרונות 
ספר מקצועיים, שם  בתי  אל  התאמה 
יוכל להביא את עצמו לידי ביטוי. העיקר 

שימשיך להיות במסגרת חיובית.

בפני  כישות  ילד  בכל  רואים  "אנחנו 
עצמה ולא מוותרים על אף אחד גם אם 
מקומות אחרים וויתרו עליו", מצהירה 
לירז, בת 38, בעלת תואר בחינוך ותואר 
כקב"סית  משמשת  אשר  במשפטים 
לאחר  האחרונים,  בחודשיים  במועצה 
קב"סית  שנים  ארבע  במשך  שהייתה 
עבודה עם המון  "זו  בעיריית אשקלון. 
סיפוק" היא מוסיפה, "אנחנו מאתרים 
או  רגשית  מבחינה  שמתקשים  ילדים 
לימודית ומחזירים אותם למסלול דרך 

שיחות וטיפולים שונים".

ביותר משלושה עשורים של עבודה עם 

ילדים ובני נוער, ראה אלי כבר כמעט את 
על  יתר  לא תראו אותו מתרגש  הכול. 
המידה, מלבד לפעמים בהן הוא פוגש 
כעבור הרבה שנים בילדים שליווה בעבר 
"לפני  בוגרים.  לאנשים  הפכו  שכבר 
והוא  בערך   50 בן  אדם  פגשתי  שבוע 
'אתה הצלת  לי:  אותי. הוא אמר  זיהה 
בעבודה  ועובד  היום  סבא  אני  אותנו. 
לי  נתת  שלא  לך  מודה  אני  מסודרת. 
להגיע בזמנו לתהום'". גם סיפור על ילד 
שכמעט ונשר מהמסגרת הלימודית אך 
בזכות התעקשות המועצה עליו נשאר 
ולאחר  והפך לקצין  בלימודים, התגייס 
השחרור סיים תעודת הנדסאי חשמל, 
של  הסיפורים  במאגר  למצוא  תוכלו 

הקב"סים.

מאיר אביטן, אלי ישעיהו ולירז בן אור 
בני  של  עתידם  על  במאבק  לבד  לא 
הנוער. "הקשר בין בתי הספר למועצה 
הספר  שבית  ברגע  ביותר.  הדוק  הוא 
המועצה  נכנסת  לסייע,  יותר  יכול  לא 
ומסגרות  תקציבים  עם  לתמונה 
מיוחדות כדי להביא את הילד להישגים 
"מה  ומסכם:  אלי  אותו", מעיד  וללוות 
הסיפוק הכי גדול שלי? כמובן שלהחזיר 

ילד שנשר למסלול לימודי".
13

מאיר אביטן ולירז בן אור. 
"לא מוותרים על אף אחד גם אם במקומות אחרים ויתרו עליו"

אלי ישעיהו.
"מודה לך שלא נתת לי להגיע לתהום" 



הרבה פחות מ-4 ק"מ

יוסי שניאור אחראי על הטיפול בהחלטת הממשלה מס. 2017 העוסקת בשיקום יישובי עוטף חבל 
עזה לאחר מבצע צוק איתן. החלטה זו קוראת לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי 
לאזור שדרות ועוטף עזה וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתיישבות באזור. 
על פי החלטה זו יישובים הנמצאים בטווח של עד 4 ק"מ מגדר המערכת הוגדרו כקבוצה בעלת 

עדיפות מוגברת בחלק מן ההטבות.

משרדי  עם  הקשר  על  אחראי  יוסי 
ההחלטה,  סעיפי  ליישום  הממשלה 
שמח  הוא  שלה.  הפיזי  בהיבט  בעיקר 
כה  עד  שנעשה  מה  את  בפנינו  להציג 

ומה שמתוכנן לעשות בשנה הקרובה.

פיקוד  במסגרת   – הביטחון  משרד 
העורף והרשות לחירום לאומית )רח"ל( 
ביישובים,  הביטחון  מרכיבי  שודרגו 
בדרכי  התאורה,  מערכת  שודרגה 
על  אלקטרוניקה  גלאי  נוספו  הביטחון 
בגדר.  נגיעה  כל  על  להתריע  הגדרות 
שודרגו כל החמל"ים ביישובים גם חמ"ל 
הביטחון וגם חמ"ל הצח"י )צוות חירום 
הכוננות  לכיתות  הציוד  כל  יישובי(, 
וקסדות  שכפצ"ים  הוסיפו  שודרג: 
לצוותי צח"י ניתנו הכשרות רלוונטיות, 

סדנאות והשתלמויות מתאימות.

היישובים  כל  של  הכנסה   - בתכנון 
למערכת אספקת חשמל אלטרנטיבית 
שתאפשר תפקוד רציף בשעת חירום. 
הציוד כבר נרכש נשאר רק להתקין את 
כל הגנרטורים והמכשור הנוסף, כל זאת 

כדי לאפשר קיום שוטף בזמן חירום. 
עוד בתכנון שינוי תוואי הגדר בעקבות 

התרחבות היישוב כרמיה.

החטיבה   – להתיישבות  החטיבה 
שיקום  את  מרכזת  להתיישבות 
שיקום  ביישובים.  התשתיות  ושדרוג 
ציבוריים  שטחים  כבישים,  מדרכות, 
מתחילים  כבר  בכרמיה  משחקים.  וגני 
קרקעי  התת  הניקוז  קו  את  להחליף 
הכבישים  מערכת  כל  אל  ומשפצים 
ואת השבילים הפנימיים בתוך  ביישוב 
היישוב. גם מערכת התאורה מוחלפת 

לתאורה חסכונית ומודרנית.

רשות המיסים וקק"ל – יחד עם רשות 
הדרכים  כל  שוקמו  וקק"ל  המיסים 
את  ששמשו  הביטחוניות  החקלאיות 
"צוק  במהלך  נהרסו  או  ונפגעו  הצבא 

איתן" .

המשרד   – הנגב  לפיתוח  המשרד 
בשיתוף המועצה האזורית חוף אשקלון 
פועלים לסייע למשפחות המתעניינות 
לבוא לגור באזור ולבנים חוזרים וזה בא 
לידי ביטוי בהעמקת סבסוד של פיתוח 
של  גודל  בסדר  למשתכנים  המגרשים 
50% תשלום מעלות הפיתוח ובשיפוץ 
דיור המיועדות למשפחות  יחידות  של 

שרוצות לבוא לגור באזור. 

וזיקים  כרמיה  מרדכי,  יד  בקיבוצים 
עבודה  בתי  מספר  המשרד  מקים 
לקלוט  מיועדים  אך  לקיבוץ  ששייכים 
משפחות הבאות לניסיון של השתלבות 
במשך שנה-שנתיים, אם הקליטה עולה 

יפה הם עוברים לבתי קבע.

המשרד   – הסביבה  לאיכות  המשרד 
בכל  האסבסט  גגות  בהחלפת  מסייע 
המבנים שמשמשים למגורים ויש להם 
כל  יוחלפו  בעתיד  מאסבסט.  גגות 
המבנים עם גגות האסבסט מסובסדים 

בעלות נמוכה ביותר.

משדרג  לשעבר(  )מע"צ  ישראל  נתיבי 
הראשי  מהכביש  הגישה  דרכי  כל  את 
מרדכי,  יד  העשרה,  נתיב  ליישובים 
כרמיה, זיקים, גברעם. בתכנון - סלילה 
מחדש של הכבישים עם מדרכות לכל 
מודרניים  תאורה  עמודי  עם  האורך 
התוואי.  כל  לאורך  וגינון  וחסכוניים 

השרטוטים  נתנו  כבר  האישורים 
בימים  והביצוע אמור להתחיל  מוכנים 

הקרובים.

בינוי מוסדות חינוך – מבני החינוך ברחבי 
המועצה עתידים להתרחב.  בימים אלה 
כבר החלו העבודות להקמתם של 3 גני 
וביד  העשרה  ובנתיב  בכרמיה  ילדים 
תכנון.  של  מתקדמים  בשלבים  מרדכי 
16 כיתות מתוכננות להבנות והתווסף 
בכפר  נוספות  וכתות  "שקמה"  לבי"ס 

סילבר.

הספר  בתי  של  ההסעה  בתחנות 
הוסיפה המועצה עוד 3 מיגוניות בנוסף 
יפוצלו  ואחרי החגים  לשלוש הקיימות 
לבנייתן  עד  הספר  בתי  של  ההסעות 
של מיגוניות קבועות שנמצאות בשלב 

התכנון.

לחירום  הרשות  של  תכנית  ישנה 
או  אורחים"  "מלון  שנקראת  לאומית 
"מלונית" שמדברת על פינוי היישובים 
מבלי  מיידי  פינוי  א.  מידרגים:  בשני 
לקלוט  שיוכל  למקום  להתמהמה 
ואז  להיערך  זמן  כשיש  ו-ב.  אותם 
לכל  מתאים  למקום  ייעשה  הפינוי 
הרמוניה  שתהיה  כלומר  ויישוב.  יישוב 
מבחינת  והנקלט  הקולט  הישוב  בין 
לקיבוץ  )קיבוץ  חיים  ואורח  אוכלוסייה 
מושב למושב( או לחילופין פינוי לכפרי 

נופש, אורחנים ומלונות.

מקיפה  בצורה  נעשית  ההערכות 
ובתיאום עם כל הגורמים האמונים על 

ביטחון התושבים ורווחתם.
1415

קיבוץ כרמיה

חמ"ל בנתיב העשרה

תיכון שקמה

יוסי שניאור

הערכת מצב



זמר זמר לך מכורתי

עם זכייה במקום הראשון לפני שנתיים בתחרות ביוון, עם רזומה מכובד של הופעות בפני שרים וחברי 
כנסת, חבורת הזמר הייצוגית של המועצה האזורית חוף אשקלון, "צלילי החוף" מוגדרת כיום כ"פנים 
היפות" של המועצה. "חבורת הזמר היא סוג של כור היתוך במועצה", מספרת מנהלת התרבות, כרמלה 

מיכאלי.
מאת: חן גרינברג

הזמר  חבורת  שנים  שמונה  לפני  עד 
חוף  האזורית  המועצה  של  הייצוגית 
כיאה  הדבש'  'צלילי  נקראה  אשקלון 
מרדכי'  'יד  בקיבוץ  הולדתה  למקום 
ההפרטה  לאחר  שנה.  כ-30  לפני 
על  החוף'  ל'צלילי  שמה  שונה  בקיבוץ 
אשקלון.  חוף  האזורית  המועצה  שם 
זמרים,  מ-18  מורכבת  הזמר  חבורת 
מופיעה  והיא  המועצה,  תושבי  רובם 
במעמדים המכובדים ביותר שמקיימת 

המועצה.

"אני רוצה שכל הכתבה תהיה על חבורת 
כהן,  משה  מבקש  עליי",  ולא  הזמר 
המקומית  הזמר  חבורת  על  האחראי 
ביחד  לשבוע  אחת  נפגשים  שחבריה 
צביקה  השם,  בעל  הלהקה,  מנצח  עם 

שרף. צביקה הינו מלחין,  מעבד ומנצח, 
זמר וכותב שירים, מנהל מוסיקלי  של 
בוגר  קוליים,  והרכבים  אנסמבלים 
תל  אוניברסיטת  למוסיקה,  האקדמיה 
בדרך  הקוליים משלבים  עיבודיו  אביב. 
מוסיקה  מתחומי  השפעות  מקורית 
ומוסיקה  פופ,  בלוז,  ג’אז,  מגוונים: 
יצאו  קלאסית ואתנית. רבים מעיבודיו 
הטובות  ע”י  ובוצעו  הוקלטו  לאור, 

שבמקהלות בארץ ובעולם. 

"חבורת הזמר היא סוג של כור היתוך 
התרבות,  מנהלת  מספרת  במועצה", 
את  שמסבירה  מיכאלי  כרמלה 
באיחוד  החוף"  "צלילי  של  חשיבותה 

ובליכוד בין המושבים לבין הקיבוצים.

גם כרמלה וגם משה מסכימים ביחד על 
היפות  הפנים  היא  הזמר  שחבורת  כך 
של המועצה שכן היא הספיקה להופיע 
כבר בפני חברי כנסת ושרים וגם בפני 
יום  בטקס  ריבלין  רובי  המדינה,  נשיא 
הזיכרון ביישוב ניצן. אם הייצוג המכובד 
שנתיים  לפני  אז  הספיק,  לא  בארץ 
זכתה חבורת הזמר אשר מנגנת סגנון 
מוסיקה ארץ ישראלי, במקום הראשון 
מקהלות  בין  ביוון  שנערכה  בתחרות 

וחבורות זמר מרחבי העולם.

גברים עם קול בס המעוניינים להצטרף 
לחבורת זמר , מוזמנים לפנות לכרמלה 

מיכאלי בדואר האלקטרוני
carmela@hof-ashkelon.org.il17

מופיעים במעמדים המכובדים ביותר



במשקים, המהפכה הצהובה מפורטת,  תוכנית  ומובילים 
בנחלות, בחלקות במושבים".

משקיעה  ובנייה  לתכנון  הועדה 
מיליון שקלים,  כחצי  גדולים,  משאבים 
הנמצאות  לנחלות  תוכנית  בהכנת 
שכרה  הועדה  התוכנית.  במסגרת 
יועצים ומומחים לתכנון ואת האדריכל, 
בהכנה  אותה  מלווה  אשר  אייזן,  אילן 
סקר  ייערך  להכנתה  קודם  התוכנית. 

מקיף שיבחן מה קיים בנחלות כיום?

מהי מטרת התוכנית?
הודיה,  מישובי המועצה: גיאה,  בכ-10 
נתיב העשרה, כוכב מיכאל, משען, בית 
שקמה, ניר ישראל, ברכיה, חלץ ומושב 
מבקיעים לבעלי נחלות יש שטח חלקה 
הבית  בו  מסומן  אשר  דונם   2.5 בן  א' 
הכפרי, הבית של בן ממשיך וכן רצועת 
שטח בת 500 מ"ר אשר שימשה בעבר 
את המשק החקלאי. בבתים רבים שטח 
זה שימש כרפת, כדיר, כלול וכל מבנה 

אחר בעל שימוש חקלאי.

כלכלי  ערך  אין  החדשה  במציאות 
פעלו  בעבר  אלה.  להפעלה של מבנים 
השימוש  את  להסב  הנחלות  בעלי 
חורג.  לשימוש  בקשות  באמצעות 
זמני  אופי  בעלות  הנן  אלו  בקשות 
כי  בחשבון  לקחת  בהן  השקעה  וכל 
זמן  על  אסורה  או  אפשרית  הפעילות 
השימוש  אושר  לא  אשר  לאלו  שאול. 
החורג מסיבות של מדיניות או מסיבות 
בשטחים  השימוש  אחרות-  תכנוניות 
אלו הפך אותם לעבריינים בעל כורחם.

היא  התוכנית  מטרת  יום,  של  בסופו 
לאפשר  ממש  של  אפשרות  הקניית 

וכן  בנחלות  חקלאית  לא  פעילות 
קבועים  בנייה  היתרי  להוצאת  לפעול 

לשימושים הלא חקלאיים.

המדובר  חקלאי  הלא  האזור  כי  יודגש 
הוא בשטחים של 500 מ"ר ובד"כ בתוך 
להן,  בצמוד  או  א'  בחלקה  הנחלות, 
בישובים   - מאוד  מיוחדים  במקרים 

הרשומים לעיל.

למה צריך להכין תוכנית?
כוונת  ויש  עכשווית  מציאות  ישנה 
צריכה  העכשווית  המציאות  משורר. 
מקיף  נכסים  סקר  באמצעות  להיבחן 
וכן  כיום  השימושים  את  יבחן  אשר 
אחרים  ואמצעים  שאלונים  באמצעות 
נוספים. שיקוף המציאות עשוי להשפיע 
השימושים  אולם  התוכנית,  על  במעט 
לא  לתעסוקה  מכוונים  החדשים 
ומומחיות  מהשכלה  הנובעת  חקלאית 
חופשיים:  מקצועות  ובהם  מיוחדת 
אדריכלים, מעצבים, משפטנים ואחרים. 
חקלאית  לא  לתעסוקה  בנוסף  הכול 
היא  אולם  בעבר,  נתפסה  שהיא  כפי 
משתלבת בתוכניות אזוריות של פיתוח 
עסקים בתיירות, יזמות כפרית, מפעלי 
תבלינים,  מיוחד,  חלב  קטנים-  יצור 
שמנים ) בתי בד( ודומיהם וכמובן חינוך 
ועוד  ליטוף  פינות  רכיבה,  שיעורי   –
מקצועות  מיני  כל  של  ומאות  עשרות 
הזוג  מבני  אחד  לעסוק  ירצה  בהם 

בנחלה.

את  שממסדים  בכך  היתרונות  מה 
הפעילות הלא חקלאיות?

את  לחדש  יצטרכו  לא  כל,  קודם 
להתפרנס  יוכלו  אנשים   – ההיתרים 

בכבוד, יקבלו רישיון עסק ויוכלו לעשות 
שימוש חוקי ומוסדר בתשתיות פיזיות 
שלא היו בשימוש ביוב, חשמל וכדומה.

שכן  יותר,  רחבה  הראייה  מקרה  בכל 
פיתוח הפעילות הלא חקלאית בהיתר 
יביא לגידול משמעותי בפעילות ולגיוון 

של מקורות הפרנסה.

הנחלות  בעלי  כי  סבור  המועצה  ראש 
ובחזיתות  הנחלות  בשיפור  ישקיעו 
קהל  יקבלו  העסקים  בעלי  הבתים. 
העסקים,  את  ינגישו  הדברים  ומטבע 
ישפרו  הבתים,  חזיתות  את  ישפרו 

כניסות ותשתיות.

חשוב לדעת כי סה"כ השטח בפעילות 
הלא חקלאית יהיה עד 500 מ"ר, זכויות 
הצהוב  בשטח  המגורים  של  הבנייה 

בנחלה, לא משתנות ולא נפגעות. 

סקר שימושים של פעילות לא חקלאית 
את  לבחון  נועד  היום  שמתקיים 

אפשרות מתן ההיתר.

השפעה  בעלת  תוכנית  החוק  פי  על 
בהיקפה  גדולה  מציאות,  משנה  שכזו, 
בתחום  הנמצאת  תוכנית  והינה 
סמכותה של הוועדה המחוזית. בכוונת 
הועדה המקומית להגיש את התוכנית 
לאחר  האזרחית  השנה  בתחילת  כבר 

השלמת הדיונים בוועדה המקומית. 
תהליך של שיתוף ציבור יוצא אל הפועל 
כנס  התקיים  החודש  בתחילת  וכבר 
ראשון שיועד לנציגי האגודות ובו נדונו 
שאלונים  נמסרו  והתוכניות,  הכוונות 
להתייחסות ותהליך העבודה יצא לדרך.
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משרדי הועדה לתכנון ובנייה

להסדיר אחת ולתמיד את כל נושא התעסוקה הלא חקלאית בשטחי המועצה.

בחוף  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  המועצה,  לתושבי  מיטבי  שירות  ומתן  יעול  במסגרת 
חקלאיים.  לא  לשימושים  בנחלות  חקלאית  לא  פעילות  שתאפשר  תכנית  מקדמת  אשקלון 
ולגיוון של מקורות  "פיתוח הפעילות הלא חקלאית בהיתר יביא לגידול משמעותי בפעילות 

הפרנסה", אומרת מנהלת הועדה, כרמית אליהו.

הוועדה המקומית חוף אשקלון  נמנית 
בין ועדות התכנון של מחוז דרום והיא 
נמצאת בשלבים מתקדמים של עריכת 
באשר  שלה  הכוללת  המדיניות  מסמך 
לא  )פעילות  פל"ח  תכנון  לסוגיות 
שנים  משך  נדונו  לא  אשר  חקלאית(, 
פתרון  להן  נמצא  לא  ואשר  ארוכות 

הולם. היום, בשל החלטות חדשות של 
ושל  ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה 
מדיניות  מתגבשת  המחוזית,  הוועדה 

חדשה.

על כן בוועדה המקומית פועלים במשנה 
מרץ על תוכנית רחבה ושלמה שתסדיר 

אחת ולתמיד את כל נושא התעסוקה 
הלא חקלאית בשטחי המועצה.

אדריכלות  הנדסאית  אליהו,  כרמית 
בינתחומי,   B.A ראשון,  תואר  ובעלת 
מנהלת הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
הקיפאון את  "מפשירים  תוכנית בעלת השפעה שכזו - משנה מציאות. מדגישה: 



שנת ועד טוב

קורס מנהיגות לוועדים המקומיים ביישובי המועצה הינו הפרויקט שמטרתו ללוות ולהדריך את ראשי 
של  חבורה  שתיווצר  היא  "המטרה  למועצה.  היישוב  בין  המשפטי ובקשר  הניהולי,  בהיבט  הוועדים 
אנשים מקצועיים שרוצים לשנות ולקדם את חוף אשקלון להביא אותנו כמה צעדים קדימה", מספרת 

עו"ס נעמה שטרן, רכזת הפרויקט.
מאת: חן גרינברג

פרויקט  לדרך  יצא  האחרון  ביוני 
לוועדים  מנהיגות  קורס  לדרך  "יצא 
המקומיים ביישובים ביוזמת המחלקה 
לשירותים  באגף  קהילתית  לעבודה 
לעבודה  המחלקה  ביוזמת  חברתיים" 
הקהילתית באגף לשירותים חברתיים 

וביוזמת ראש המועצה, יאיר פרג'ון.

לנסות  הוא  הזה  בפרויקט  "הרעיון 
שיכולים  אנשים  שיותר  כמה  ולפתח 
להיות מנהיגים בתוך הקהילה הקטנה 
מספרת  כך  לה",  מחוצה  וגם  שלהם 
סוציאלית  עובדת  שטרן,  נעמה 
במועצה  קהילתית  לעבודה  במחלקה 

ורכזת הפרויקט.

לועדים  לספק  אמור  "הפרויקט 

ביצוע  עבור  שנחוצות  מיומנויות 
העבודה שלהם".

מועברים  מפגשים,  שמונה  במשך 
היישובים  של  המקומיים  לוועדים 
ובפן  המשפטי  הניהולי,  בפן  סדנאות 
היישוב  שבין  לקשר  שנוגע  הקהילתי 
מגיעים  המפגשים  במהלך  למועצה. 
יועצים מומחים בתחומם מטעם חברת 
עבור  כלים  להקנות  ששואפים  "טנא" 
בעיות  לפתרון  המקומיים  הועדים 
היומיומיות שהם נתקלים בהן וכן מידע 
עבור אלו שלא מכירים את חוקי הועד.

"היה חשוב לראש המועצה לקדם את 
הפרויקט הזה", מעידה נעמה, "היה לו 
כמה  יהיו  המקומיים  שלועדים  חשוב 

של  בסופו  כי  מקצועיים  כלים  שיותר 
דבר המנהיגות משפיעה על התושבים 
בצורה  בדיוק  ייראה  שלהם  והיישוב 
שמעתי  אחת  לא  אותו.  ינהלו  שהם 
המועצה  לראש  חשוב  שהכי  שהדבר 
ברגע שהשירות  לתושב.  הוא השירות 
הוא  אז  יותר   ואיכותי  מקצועי  יהיה 

עשה את שלו".

ואומרת: "המטרה היא  נעמה מסכמת 
שתיווצר חבורה של אנשים מקצועיים 
שרוצים לשנות ולקדם את חוף אשקלון 
קדימה,  צעדים  כמה  אותנו  להביא 
במקום  וקשרים  שותפויות  שייווצרו 

מצב שבו כל ועד יהיה עבור עצמו.
זה הדבר הכי משמעותי".

 מקדמים את הוועדים המקומיים למען קהילה טובה יותר. 
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בחר בחיים

בשנת 1998 קיבל חיים סייג )63(, ממושב גיאה דום לב. ההתמודדות הקשה עם המגבלות הפיזיות ועם 
ההמתנה להשתלת לב לא הכניעו אותו , נהפוך הוא. ההתמודדות הבריאותית דרבנה אותו לעשייה 
והוא פתח במושב גיאה חוות סוסים בשם "חוות יעל", על שם בתו. "החלטתי שאני לא מוותר על 

החיים", משחזר חיים, "כשיצאתי לשטח לרכב על הסוסה הרגשתי כאילו שאני בשמיים ליד אלוהים"

מאת: חן גרינברג
סייג,  לחיים  היה  נדמה  שנים   17 לפני 
שחרב  גיאה,  ממושב   63 בן  חקלאי 
עליו עולמו. ביום בהיר אחד הוא חטף 
מקצה  השתנתה  חייו  ושגרת  לב  דום 
המתין  הוא  שנים   12 במשך  לקצה. 
לב  להשתלת  לניתוח  בתור  בסבלנות 
חמש  לפני  בהצלחה  אחד  שעבר  עד 

שנים בקולומביה.

ידיים  היו מרימים  סביר להניח שרבים 
ומאפשרים למצב הפיזי והנפשי שמגיע 
אחרי דום לב להשתלט עליהם, אך לא 
על  מוותר  לא  שאני  "החלטתי  חיים. 
החיים. המשכתי כרגיל עם כל הקשיים 
לא  אבל  ומורדות  עליות  היו  הפיזיים. 
ויתרתי לרגע", הוא מספר על תחילתה 
של החווה המפורסמת. עוד לפני שחשב 
סוסה  חיים  לעצמו  קנה  חווה,  לפתוח 

של  בשטחים  הפנוי  בזמנו  עליה  ורכב 
מושב גיאה. "כשיצאתי לשטח לרכב על 
בשמיים  שאני  כאילו  הרגשתי  הסוסה 
ליד אלוהים. זה דבר שאי אפשר להגדיר. 
אחרי כל טיול אני זוכר שחזרתי הביתה 
ילד שקיבל את המתנה  והרגשתי כמו 

הכי יפה שהבטיחו לו".

ומעולם  והחלום מאז  לסוסים  האהבה 
לפתוח עסק עצמאי במושב הובילו את 
ההתקף,  שלאחר  בשנה  לפתוח  חיים 
חבריו  לבקשת  זאת  לסוסים,  פנסיון 
שהפצירו בו לשמור על הסוסים שלהם. 
סוסים  לחוות  הפנסיון  הפך  במהרה 
 12 בת  אז  יעל,  בתו  שם  על  שנקראה 
והיום עובדת עם אביה בחווה שקרויה 

על שמה.

נמצאים  המוסף  הערך  עם  בחווה 
ארבעה סוסים, שני חמורים וסוס פוני 
של  זמנם  את  מנעים  חיים  לילדים. 
האורחים בנסיעה בכרכרה ומספר להם 

אודות מושב גיאה.

ניתן למצוא בחווה אטרקציות נוספות 
יצירה,  עמדת  לילדים,  מתנפחים  כמו 
פיתה  להכנת  עמדה  וגם  חי  פינות 

בטאבון.

'חוות יעל' חוזרת  לפעילות החל מ-26 
לספטמבר, חול המועד סוכות.
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הקיץ נפתח המחזור השלישי במכינה הקדם צבאית ביישוב ניצן המכיל 47 בני נוער לפני גיוס. במשך חצי שנה 
מכינים את בני הנוער במכינה לקראת השירות הצבאי אך בעיקר מלמדים אותם איך להיות בני אדם טובים 
יותר. "הרעיון של המכינה הוא לעזור לנוער במדינת ישראל להבין מה הלמה שלו. כשאדם יודע למה הוא עושה 

את מה שהוא עושה, הרבה יותר קל לו", מספר אוריאל אלדד, מייסד המכינה וראש מכינות 'שחר' בארץ.
מאת: חן גרינברג

חוף  האזורית  שהמועצה  סוד  לא  זה 
בדרכים  ותומכת  מעודדת  אשקלון 
בהתנדבות  איכותי,  בחינוך  שונות 
ערכים  ובטיפוח  לקהילה  ובתרומה 
בניצן  צבאית  הקדם  המכינה  ציוניים. 

מיישמת ומוציאה לפועל ערכים אלו.

הכנסת  החבר  של  בנו  אלדד,  אוריאל 
ייסד  אלדד,  אריה  הפרופסור  לשעבר, 
המכינות  רשת  בראש  כיום  ועומד 
כוללת שלושה  המכינות  רשת  "שחר". 
סניפי מכינות קדם צבאיות הממוקמות 
בחולון,  ישראל  מקווה  הנוער  בכפר 
שבמועצה  ניצן  וביישוב  דותן  במבוא 
של  "הרעיון  אשקלון.  חוף  האזורית 
במדינת  לנוער  לעזור  הוא  המכינה 
מספר  שלו",  הלמה  מה  להבין  ישראל 
"למה  המכינה,  מייסד  אלדד,  אוריאל 
להישאר  למה  לצה"ל?,  להתגייס 
למה  כשקשה?  גם  ישראל  במדינת 
להתנדב? למה לשלם מסים? כשבן אדם 
יודע למה הוא עושה את מה שעושה 
אז בהרבה יותר קל לו. אנחנו מאמינים 

בזה וזו משנתנו החינוכית".
47 הנערים והנערות שנמצאים במכינה 
הכוללות  מיוחדות  סדרות  עוברים 
כמו  נושאים  סביב  למידה  שבועות 
ציונות  ישראלית,  חברה  מנהיגות, 

שלנו  "השאיפה  ומשפחה.  וזוגיות 
של  מלוכדת  קבוצה  שתיווצר  היא 
וכן  מהשני  אחד  להם  שאכפת  אנשים 
שי,  הדר  אומרת  שלהם",  מהסביבה 
מנהלת המכינה שמחזיקה בעבר עשיר 
טירונים  כמפקדת  ובהדרכה  בחינוך 
והנוער  החינוך  בבה"ד  כקצינה  בצבא, 

וכמפקדת פלוגה בבסיס מחווה אלון. 

הנוער  בני  את  מלווים  ואוריאל  הדר 
בסדנאות העשרה ולימוד וכן בפרויקט 
"אח בוגר" בו מחברים בין ילדים בגילאי 
החניכים  לבין  בניצן  יסודי  ספר  בית 
במכינה עבור עזרה בלימודים ובתמיכה 

חברתית.
ניצן,  ביישוב  המכינה  שנפתחה  מאז 
זוכים בני הנוער לתמיכה מצד המועצה. 
קשר  יש  לנו.  חשוב  לקהילה  "החיבור 
כך",  וימשיך  והלוואי  ומעולה  רציף 

אומרת הדר.

אז איך לדעתם תיראה הצלחה? 
שחניכי  מקווה  הוא  אוריאל,  מבחינת 
אחד  כל  עצמם,  את  ימצו  המכינה 
בדרכו שלו בשירות הצבאי ויחזרו בתום 
ניצן  יישוב  אל  בחזרה  החובה  שירות 
ואל תכנית המשוחררים שעתידה לכוון 

אותם לקראת האזרחות.
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