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פותחים את מערך החינוך במועצה
במוסדות  חגיגית  נפתחה  הלימודים תשע”א  שנת 

החינוך במועצה. עם פתיחת שנת הלימודים ערכתי 

עם  יחד  והתרגשתי  שלנו  החינוך  במוסדות  סיור 

התלמידים לפקוד שוב את ספסלי הלימוד. החוויה 

ילדי כיתות א’ ביום הראשון ללימודים  לראות את 

היא מהחוויות הבודדות שיש בהם מן הראשוניות.

ספרתי לילדים איך כשהייתי בכיתה א’ נדמו לי ילדי 

הכיתות הגבוהות כענקי הדור. כך פניתי גם לילדי 

האתגר  את  בפניהם  והעליתי  הבוגרות  הכיתות 

והאחריות שהם נושאים על כתפיהם בקליטת הדור 

הצעיר. 

לחזור  קשה  יותר  קצת  היה  שלנו  לאוטובוסים 

לשגרת הלימודים ביומיים הראשונים,היו אלה חבלי 

ואי  איחורים  כגון  תקלות  הלימודים.  שנת  תחילת 

הגעתם של האוטובוסים טופלו במהירה וכעת מערך 

ההסעות פועל בצורה מסודרת ומאורגנת. שר המדע 

דניאל הרשקוביץ הצטרף  והטכנולוגיה, הרב פרופ’ 

והתארח  החגיגית  הלימודים  שנת  לפתיחת  אלינו 

בבית הספר היסודי ‘ניצני קטיף’ ביישוב ניצן. השר 

השתתף בטקס המרגש של קבלת תלמידי כיתות 

א’ ואמר: “אני שואב מכם עידוד וכוחות. לא ירחק 

העתיד  אתם  המדינה.  את  תובילו  אתם  בו  היום 

שלנו.” אכן כך. 

י”ב מתושבי המועצה  גן ועד  3463 תלמידים מגיל 

החלו את שנת הלימודים.  אשרינו שזכינו.

החרוצים  העובדים  לכל  שלוחה  תודה  של  מילה 

שנת  את  לפתוח  בכדי  רבות  שעמלו  והנמרצים 

יגאל  החינוך  מחלקת  מנהל   - כסדרה  הלימודים 

וולק, הדס אנג’ל, קרן חדד, אביבה פולד, מיכל פלד 

ליואל לוי, ניסים מכלוף ונדב נדב. כולם טרחו רבות 

ואפשרו לנו להתחיל שנה על הצד הטוב ביותר.

שנת  ומוצלחת,  פורייה  לימודים  לשנת  איחוליי 

לצוותי  התלמידים,  לכל  והתפתחות  הישגים 

ההוראה ומערך החינוך כולו.

מערך החינוך - משפרים עמדות
לעדנה  זוכה  ה-50,  בשנות  שהוקם  ‘מורשה’  בי”ס 

ושדרוג   שיפוץ  מאסיבי-  תשתיות  שדרוג  בעקבות 

17
תשרי תשע”א

תושבים יקרים, 
ספריית מורשה המחודשת              תושבים במופע 60 לתלמי יפה               ביקור השר הרשקוביץ, בית-ספר “ניצני קטיף”

תלמידים מאזינים לדברי השר הרשקוביץ



לסיומו,  הגיע  אלש”ח   250  - של  בהיקף  הספרייה 

כי  בטוחני  ומרווח.  נאה  ספריה  אולם  ישנו  כיום 

להשתמש  ישכילו  ההוראה  וצוות  מורשה  תלמידי 

באולם זה לשימוש תועלתי לצרכים ייחודיים.האגף 

להחלפת  אלה  בימים  יזכה  ב’מורשה’  ביותר  הישן 

גגות האזבסט בעלות כוללת של 160 אלש”ח, כמו 

כן הרחבה המרכזית אשר יוקדת בה השמש לאורך 

היום תזכה לקירוי והצללה בעלות של 180 אלש”ח 

לשהות  לתלמידים  אפשרות  תינתן  זו  בפעולה 

ברחבה המרכזית במקום מוצל ואווררי.

בבניית  לדרך  יוצא  במורשה  וגדול  נוסף  פרויקט 

מסוף היסעים חדש בעלות כוללת של 1.2 מלש”ח. 

בבית הספר היסודי ‘ניצן’ אושרה לנו בניית אגף בין 

6 כיתות שתחל בתחילת שנת התקציב הקרובה וכן 

הוקצה סכום לשיפוץ אולם הספורט במקום. 

בקרית החינוך ביד מרדכי נשלמות עבודות הבנייה 

‘שקמה’   - החדשים  הממוגנים  הספר  בתי  של 

 ,5 מתוך  כיתות  מבני   3 פועלים  כיום  ו’חופים’ 

בנייה  בתנופת  אנו  דצמבר.  לקראת  שיושלמו 

הסבלנות  על  תודה  רבים.  במוסדות  והתחדשות 

ואורך רוח עד סיום העבודות ולאחריהן - מובטחת 

המחודשים,  מהמבנים  המתקדם,  מהציוד  הנאה 

ומהתשתיות המשודרגות.  

בחוף אשקלון - המיגון נמשך
בימים אלה נעשה צעד נוסף במיגון מוסדות החינוך 

ביישובי חוף אשקלון. אינני ממתין לממשלת ישראל 

נמרצות  פועל  אלא  למיגון,  בהבטחותיה  שתעמוד 

בעצמי להשיג תקציבים ייעודיים לצורך מיגון ילדינו. 

הפעילות האינטנסיבית נשאה פרי כשעמותת ‘מציל 

תרמה   באומל,  שמואל  מר  של  בראשותו  חיים’ 

מיגוניות למוסדות החינוך ברחבי המועצה.

מיגונית  הוצבה  כבר  הלימודים  שנת  פתיחת  עם 

במושב כוכב מיכאל והיא תשמש 4 גני ילדים מגילאי 

שנה ועד גיל 6. בשבועות הקרובים יוצבו 3 מיגוניות 

ומיגוניות  יפה  ובתלמי  מבקיעים  במושב  נוספות 

נוספות עתידות להגיע בהמשך. עלות מיגונית אחת 

והצבתה היא כמאה אלף שקלים. זהו עול לא קטן 
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ואנו פועלים למצוא פתרונות  גם כשהמדינה אומרת 

‘מציל  לעמותת  לב  מקרב  שלוחה  תודתי  לא.  לנו 

חיים’ שהקצתה משאבים למען ביטחון ילדינו. תודה 

ליוסי דהרי שסייע רבות לתהליך שהוביל לבחירת  

מועצתנו ע”י ארגון עמותת ‘מציל חיים’.

חידוש הספרייה במורשה - עמדת הספרנית

התחייבויות - מכבדים
זמן רב לקח  פורום ראשי רשויות עוטף עזה מזה 

חברים  בפורום  תושביו.  של  בטחונם  על  אחריות 

‘אשכול’  נגב’,  ‘שדות  הנגב’,  ‘שער  מועצות  ראשי 

ומועצתנו.

ומעלים  שבועות  כמה  כל  להפגש  מקפידים  אנו 

במשרדי  לקדם  צריך  אותם  סוגיות  שולחן  על 

ראש הממשלה, יחד חברנו בהגשת עתירה לבג”ץ 

שתחייב את המדינה לממש הבטחתה למגן יישובים 

מ-4.5  יותר  של  בטווח  שנמצאים  חינוך  ומוסדות 

ק”מ מגדר המערכת עם רצועת עזה. העתירה תוגש 

בימים הקרובים וזאת לאחר שהבטחה קודמת של 

המדינה- למגן את כל יישובי עוטף עזה באמצעות 

שיקולים  בשל  תממוש  לא  ברזל’  ‘כיפת  מערכת 

לספוג   הממשיכים  כתושבים  וצבאיים.  ביטחוניים 

ירי מרצועת עזה ואיום ביטחוני מתמשך אנו נמשיך 

לעמוד איתנים גם מול הממשלה בדרישה לעמוד 

בהתחייבויותיה. זוהי חובתנו. 

הגרים  אנשים  ע”י  מוגש  להיות  היה  חייב  הבג”צ 

מההחלטה.  אישי  באופן  ונפגעים  עזה  בעוטף 
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בהגשתו שותפות ענת גולן ממבקיעים וסיגל שעני 

מגברעם. תודה לכן על האחריות והמסירות.

 

ערכות מגן - קרוב לבית
פיקוד העורף החל זה לא מכבר בפרויקט חלוקת 

ערכות מגן לתושבי ישראל. בשל הפיזור הגיאוגרפי 

של  החלוקה  לזכיין  פניתי  המועצה,  יישובי  של 

הסדר  על  וסיכמנו  ישראל,  דואר  המגן,  ערכות 

ייעודי בתוך היישובים  שלנו. החל מחודש  חלוקה 

ביישובים  זמניות  חלוקה  תחנות  יפתחו  אוקטובר, 

על  ומוגבלים,  קשישים  לבתי  חלוקה  תעשה  ואף 

מנת לאפשר לכל תושב את קבלת הערכה ושכל 

תושב מתושבי המועצה יהיה מוגן. מועדי החלוקה 

והנחיות מפורטות יפורסמו ביישובים סמוך למועד 

החלוקה. 

שלא נצטרך...

ברכת הדרך של השר לנדאו
שני פרויקטים אותם אני מקדם זה זמן מה קיבלו 

השבוע את ברכת הדרך של שר התשתית, ח”כ עוזי 

לנדאו. האחד, פרויקט הקמת מרכז טיהור שפכים 

בקיבוץ גברעם שיסלול את הדרך להקמת שכונת 

ההרחבה בקיבוץ. הפרויקט שעלותו כ- 6  מליון ₪ 

יוצא לדרך. 

שיתקבלו  מים  מאגר  הקמת  הוא  השני  הפרויקט 

להשקיית  נכבדות  מים  כמויות  ויספקו  מאשדוד 

חתימה על מגילת היסוד, לתלמי יפה ואבן מירושלים שהונחה ביסודות

יובל בן מרדכי, אלי חנונה, יאיר פרג’ון ראש-המועצה ויהודה רוטשילד ראש-המועצה השלישי

יציקת אבן הפינה בית-כנסת תלמי יפה

בית ספר שיקמה הממוגן
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לעידכונים ופרטים נוספים בקרו באתר המועצה

www.hof-Ashkelon.org.il :אתר המועצה

שלכם תמיד

יאיר פרג’ון
טל’: 08-6775500

yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל

יפה  תלמי  שקמה,  בית  משען,  המושבים  שדות 

 ₪ מליון  כ-25  הפרויקט  עלות  גברעם.  וקיבוץ 

למועצה.  חיצוניים  מתקציבים  במלואם  שימומנו 

מנכ”ל רשות המים, פרופ’ אורי שני, הצטרף לברכת 

להחלטת  אלו מצטרפות  הדרך של השר. חדשות 

להובלת  פרויקטור  נבחר  בה  המועצה  מליאת 

המהלך - אגודת המים של קיבוץ ניצנים. בקרוב - 

התוצאות.

60 למושב תלמי יפה
באירוע  להיווסדו  שנים   60 חגג  יפה  תלמי  מושב 

חגיגי שבו הונחה אבן פינה לבית כנסת ביישוב. 

את אירועי ה 60  ציינו בטקס הנחת אבן פינה לבית 

כנסת חדש. ביישוב לא היה בית כנסת אלא מועדון 

זכות  זוהי  ועבורי  תפילה,  כמקום  לשמש  שהוסב 

גדולה להעניק ליישוב מתנה שלא ניתנה לו זה 60 

שנה. עלות הקמתו של בית הכנסת הינה למעלה 

ממיליון שקלים ומשרד הדתות העמיד את הסכום 

הזה עבור הפרויקט בשיתוף המועצה. 

מפולין  עולים  ידי  על  המושב  הוקם   1950 בשנת 

ומרומניה והוא מונה כיום כ-200 משפחות. לאחרונה 

הצטרפו למעלה ממאה משפחות חדשות ליישוב, 40 

מתוכן משפחות מפונים מהיישוב אלי סיני שהשתלבו 

בהצלחה במרקם החברתי והתרבותי ביישוב.

וחדשים  ותיקים  תושבים  השתתפו  החגיגי  בטקס 

ובמקום הונחה אבן מחפירות הר הבית בירושלים. 

עדות  כל  בני  את  ישמש  במושב  הכנסת  “בית 

ישראל  המתגוררים במושב ויבטא את רקמת החיים 

התוססת של התושבים”, אמר יובל בן מרדכי, חבר 

ועד היישוב ונציג המתפללים. אמן!

סוכות
חג הסוכות הינו הזדמנות מצוינת ליהנות מהטבע, 

מסלולי טיול ואתרים יפיפיים הנמצאים לא הרחק 

מבתינו. מועצה אזורית חוף אשקלון נהנית מכחול 

של ים, ירוק של שדות מניבים ומרחבים אינסופיים. 

השוכן  והיופי  מהשפע  ליהנות  אתכם  מזמין  אני 

פה אצלינו.

“ושמחת בחגך והיית אך שמח” )דברים טז(. 

חוף  קהילת  לכל  אמיתית  שמחה  של  סוכות  חג 

אשקלון.

הופעות תושבים בחגיגות 60 שנה לתלמי יפה


