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הפעם, ארשה לעצמי, בפתח דבריי, לומר דברים 

באופן אישי. 

לפני שבועיים נלקחה מאיתנו אימי היקרה אסתר 

הייתה  ז”ל. מותה מילא אותנו כאב עמוק. אימי 

ואהובה  מוכרת  דמות  ברכיה,  מושב  ממייסדות 

על כל מכריה. ברצוני להודות מעומק הלב לכל 

אהבה,  עלינו  שהרעיפו  והמנחמים  התושבים 

חיזוק ועידוד בימים של אבל ויגון. השתתפותכם 

יעמדו  וזכויותיה  ייתן  מי  כולנו.  ללב  נגעה  הכנה 

לנו, נשמע ונשמיע רק בשורות טובות. 

פליטים בארצם
חמש שנים מאז ביצוע תכנית ההתנתקות, וועדת 

החקירה הממלכתית לנושא הטיפול במפוני גוש 

קטיף פרסמה את מסקנותיה המצביעות על כך 

שממשלות ישראל כשלו בטיפול במפונים. עבורנו, 

האלה  המסקנות  אותם,  ואלה שקלטו  המפונים 

לא הפתיעו. נכון להיום, שיקום מרבית המפונים 

לפני  בעבודתה  שהחלה  הוועדה  הסתיים.  טרם 

יותר משנה, קיימה עשרות דיונים וחקרה עשרות 

השופט  הוועדה,  חברי  ביניהם.  אני  אף  עדים, 

וד”ר  שטרן  ידידיה  פרופ’  מצא,  אליהו  בדימוס 

שמעון רביד, סיירו בשטחי המגורים של המפונים, 

לקום  אמורים  שבהם  ובאזורים  בקרוואנים 

היישובים החדשים לקליטת המפונים. 

עם זאת, הוועדה כשלה באספקט אחד משמעותי - 

היא לא מצאה לנכון לציין את תפקידן של הרשויות 

העובדה  ואת  המפונים  בקליטת  המוניציפאליות 

שהן נאלצו לשאת בעול ללא כל סיוע מהממשלה. 

על  כולו  כמעט  נופל  המפונים  של  הקליטה  נטל 

ובכל נושא - החל  הרשויות הקולטות בכל תחום 

מחינוך, רווחה, תברואה ועד לבעיות האישיות של 

כל אחד ואחת ממפוני הגוש. 

הולם  מענה  להציע  אמורה  שהייתה  הועדה 

זה  מהותי  מנתון  להתעלם  בחרה  לרשויות,  גם 

שימשיך וילווה אותנו גם בשנים הבאות. אין ספק 

כי קידום תכנית אסטרטגית שגובשה ואשר חלקה 

לאחרון  פתרון  שיימצא  עד  בפועל,  מיושם  כבר 

משקל  ובעלת  קריטית  להיות  הפכה  המפונים 

כבד. כך התרעתי וכך מחיתי בפני הועדה. הוועדה 

בחרה לסיים את הדו”ח במילים הלקוחות מיום 

עיון שנערך במועצה אשתקד שכותרתו ‘פליטים 

בארצם’, בחירה זו בעלת משמעות כפולה בעיניי 

עם  יום,  מידי  בפועל,  שמתמודד  מי  שרק  כיוון 

השלכות הגרוש יכול לנסות ולהגדיר אותם.

התכנסות חינוכית
להורים”  “איגרת  אליכם  נשלחה  אלו  בימים 

המבקשת להדגיש את החשיבות שאנו במועצה 

המועצה  ילדי  שלנו.  החינוך  למערכת  מייחסים 

מתכנסים כולם למוסדות הלימוד בתחומי המועצה 

וזאת מתוך תחושת אחריות לחינוך ילדינו. מוסדות 
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תושבים יקרים,



הרבים  המשאבים  שלנו,  האיכותיים  החינוך 

הקפדני  והתכנון  החשיבה  משקיעים,  שאנחנו 

שהושקעו בכל מגמה, בכל פעילות ובכלל מערך 

ומביאים  פירות  נושאים  כבר  החדש,  הלימודים 

עימם הישגים לא מבוטלים. אני בטוח כי נכונה 

לנו דרך משותפת של הצלחות ונחת רוח.

ספר התורה נגנב
ספר תורה שנתרם לזכרו של חלל צה”ל, רונן כהן 

ז”ל, נגנב על ידי גנבים חסרי לב, מבית הכנסת 

במושב כוכב מיכאל. רונן נהרג לפני כ-13 שנים 

מירי צלף בגבול לבנון. נשיא המדינה דאז, עזר 

ויצמן, נענה לבקשת הורי החייל, מזל ועזרא כהן, 

שביקשו להנציח את זכר בנם בכתיבת ספר תורה 

ואף  הספר  את  תרם  הנשיא  שמו.  על  שייקרא 

הגיע לטקס הכנסת ספר התורה שנערך במושב. 

מאז, שימש הספר כספר התורה של היישוב. 

לצערנו, לאחר חג השבועות, הגיעו פורצים לבית 

את  וגנבו  הסורגים  את  ניסרו  בכוכב,  הכנסת 

ספר התורה היקר. גם בבית שקמה, במבקיעים 

ערך  ובעלי  יקרים  תורה  ספרי  נגנבו  ובהודיה 

רגשי לבעליהם. למשטרה עדיין אין פתרון למכת 

אמצעי  בכל  לנקוט  מכם  מבקש  אני  הגניבות. 

הבטיחות הנדרשים להגנת רכוש ולגלות ערנות 

מוגברת באזורי בתי הכנסת. 

מורים מתוקשבים
בחוף  לפעול  יחל  מורה’  לכל  ‘מחשב  פרויקט 

אשקלון בשנת הלימודים תשע”א. אכן כך. כל מורי 

הסתדרות  )חברי  במועצה  היסודיים  הספר  בתי 

המורים(, כ-130 במספר, יזכו לקבל מחשב נייד, 

והסתדרות  ‘אתנה’  קרן  אריסון’,  ‘תד  קרן  מתנת 

המורים. ‘מחשב לכל מורה’ היא תוכנית מיוחדת 

פרונטאלית,  בהוראה  מחשב  שילוב  שמטרתה 

ספק  אין  ועוד.  באינטרנט  נגיש  במידע  שימוש 

שהמחשבים יתרמו לרמת הקשב בכיתות, יעשירו 

את המורים במקורות מידע חדשים, וייצרו סביבה 

תודה  לתלמידים.  ואטרקטיבית  מתוקשבת  

לתורמים ואיחולי הצלחה לשותפים.

מרכז למידה בברכיה
החופש הגדול כבר כאן ולמושב ברכיה נוסף מרכז 

למידה חדש לילדי כיתות ז-ט’. המרכז פועל פעמיים 

 16:00-19:00 השעות  בין  וה’,  ג’  בימים  בשבוע, 

ומטרתו מתן סיוע ועזרה בלימודים, העשרה ותגבור 

בכל המקצועות, מתן עזרה בשיעורי הבית וקידום 

תלמידים מצטיינים. המועצה מעסיקה לצורך כך 3 

מדריכים מבית הספר ‘נמרוד’, והמרכז משרת את 

תלמידי המושבים ברכיה, משען והודיה. זה המקום 

הנוער שלנו  ביחידת  צייזלר, מדריך  לארז  להודות 

ולמעוזיה סגל, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, 

על הקמת המרכז והפעלתו.

חוסן ומסירות
אחרי כל מה שתרמו לנו - הגיעה השעה להודות 

להם. 

ערב צח”י אזורי נערך לאחרונה לצוותים ביישובי 

עוטף עזה, ערב שכולו תודה והוקרה. צוותי החירום 

שגרה  בעת  נאמנה  עבודה  עושים  היישוביים 

ובעיתות חירום, ללא כל תמורה ובמסירות גדולה. 

מאות מתנדבים מכל אזור עוטף עזה שהשתתפו 

בערב המיוחד חיממו את ליבי במסירות הגדולה 

הבלתי  בפעילות  מגלים  שהם  ובכוחות  שלהם 

החוסן,  מרכזי  של  עתידם  הזולת.  למען  נלאית 

שעדיין לא תוקצבו אחרי 2010, עדיין לוט בערפל, 

זה רק מחדד את הצורך בתקצוב המערך   אבל 

הנפלא, הפועל לטובת כולנו. תודתי מעומק הלב 

לכל אחד ואחת מכם.
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בפנינות  ולהשתזף  לרחוץ  מגיעים  ורחוקים, 

שלנו  מהים  נהנים  כולם  כי  ונראה  שלנו  החמד 

כי  ולהזכיר  לשוב  ברצוני  הלוהטים.  הקיץ  בימי 

הכניסה לחופים היא ללא תשלום רק עבור בעלי 

המניה- אתם, התושבים. אורחים משלמים מחיר 

הזה  ואילך. התשלום   13 מגיל   ,₪  10 סמלי של 

נועד להמשיך ולתחזק את החופים בצורה נאותה 

ומיטבית. תיהנו!

קיץ
הקיץ הגיע, חופשת הקיץ בעיצומה והימים חמים 

וארוכים. אני מקווה שהחופשה נעימה לתלמידנו 

היקרים, למורים ולצוותי ההוראה ומקווה שכולכם 

בטבע,  בדרכים,  בשמש,  בטוח  קיץ  על  שומרים 

בשנת  מחודשים  בכוחות  לחזור  שתוכלו  כדי 

ובטוח  הלימודים הבאה עלינו לטובה. קיץ נעים 

לכולכם!
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שלכם ולרשותכם

יאיר פרג’ון
טל’: 08-6775500

yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל
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פרישה
חברנו בני חממי פרש משורת תפקידים ציבוריים 

שמילא לאורך שנים במועצה והמרכזי שבהם - 

מזכיר המועצה. ברצוני להודות לבני על מסירות 

ולרווחת  התושבים  לציבור  גדולה  ותרומה 

היישובים. את פרישתו ציינו חברים, עובדים ובני 

משפחה בערב הוקרה רב רושם לכבודו של בני, 

לעשייה  מקור  יהיו  הבאות  השנים  וגם  ייתן  מי 

והצלחה. 

נוער מופלא
שפע אירועים במועצה - ביום שני, 27/7 בשעה 

ילדי  של  נולד’  ‘כוכב  זמר  מופע  ייערך   18:00

המועצה בשירי הלהקות הצבאיות. המופע עולה 

לאחר “אודישנים” והכנות מרובות של צוות מיומן. 

יומיים לאחר מכן, ביום חמישי, 29/7 ייערך “כנס 

המצטיין,  הפעיל  אות  והענקת  גדול  מתגייסים” 

לנוער מתנדב. אני גאה בבני הנוער ומזמין אתכם 

להשתתף ולקחת חלק פעיל באירועים. יישר כוח 

לכל העוסקים במלאכה!

מניה בים
חופי הרחצה של המועצה מעוררים עניין רב גם 

מחוץ לתחומי המועצה. המוני מבקרים, קרובים 


