
משולחנו   של ראש המועצה  
הגדלת מכסות מים לחקלאי המועצה

בדור האחרון הומלחו בארות המים המספקים מי 

השקיה לשדותינו. מתקן ההתפלה למים מלוחים 

שנחנך לאחרונה בשדות תלמי יפה,  נותן מענה 

הולם לסוגיה זו. כ- 8 מ’ קוב מים מותפלים כיום 

במתקן ועם הגדלתו יגיע ל-18 מליון קוב. חברת 

במרחב  בארות  ממספר  מים  אוספת  מקורות 

שלנו. המים עוברים הליך ניקיון ויוצרים למעשה 

ולשתייה.  לחקלאות  המושבים  מטוהרים  מים 

לנדאו,  עוזי  ד”ר  התשתיות,  שר  את  ליוויתי 

הפצרתי  אישית  בשיחה  המתקן.  חניכת  בטקס 

בשר להיענות לבקשתנו ולאשר הגדלת מכסות 

נציבות  מול  במאבקנו  המועצה  לחקלאי  מים 

המים  בכמויות  הגלום  הפוטנציאל  לאור  המים, 

בימים  ולסייע.  לבדוק  הבטיח  השר  המושבות. 

הקרובים נערוך מפגש עם נציבות המים במטרה 

לקדם את הנושא.

לשירותכם - 
תחנה מטאורולוגית פרטית

ותפקידה  במועצה  הוקמה  מטאורולוגית  תחנה 

אוויר,  מזג  בנושאי  לתושבים  זמין  מידע  לתת 

מידע  מציג  הנתונים  גרף  בזה.  וכיוצא  משקעים 

מבט בנתוני המשקעים באזורנו מצביע על שיעור 

אף  על  קודמות,  לשנים  יחסית  גבוה  ממטרים 

הצליח  זה  שיעור  השנתי.  לממוצע  הגענו  שלא 

להניב בשדות החיטה והחציר יבולים מבורכים. 

לפני שנה בדיוק, באגרת שנשלחה אליכם בחודש 

מס’  המועצה  ראש  של  )משולחנו  תש”ע  אייר 

12(, סיפר רובי מרגלית, גד”שניק מקיבוץ גברעם, 

החיטה.  לגרעיני  הגשמים  מיעוט  של  הנזק  על 

ודלים. “חקלאי,  יצאו מצומקים  המעטים שנבטו 

בכל אופן, חייב להיות אופטימי תמיד ולכן נסתכל 

תשע”א”,  בחורף  ברכה  לגשמי  בתקווה  קדימה 

נכתב. אכן, האופטימיות מנצחת.
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סיוון תשע”א

תושבי קהילות חוף אשקלון,  

שנאסף אודות אופן פיזור הגשמים על פני חודשי 

העונה:



מפכ”ל משלנו
מפריצות  סובלת  כפרי,  כמרחב  שלנו  המועצה 

חוזרות ונשנות לבתים, למשקים ולרפתות. במערך 

משולב בין כחולי המדים, מג”ב ומתנדבי המועצה, 

הצלחנו להפחית את כמות האירועים הפליליים 

רנ”צ  שלנו,  המשטרה  מפכ”ל  המועצה.  בשטח 

יוחנן דנינו, היה שותף לדרך ולתוצאות בשטח.

מפקד  עם  שנערכה  ידידותית  הכרות  בפגישת 

המחוז הדרומי של המשטרה, תנ”צ יוסי פריינטה, 

הבהרנו את המטרות המשותפות לנו. באותו הערב 

המפגשים  המפכ”ל.  מידידי  חם  לחיבוק  זכיתי 

הללו הוכיחו לי כי יש לנו אנשים ראויים בפיקוד 

המשטרה. איחולי הצלחה למפקדים היקרים!

נקודת מפנה
זו  נערך   ,5 נקודת מפנה  תרגיל העורף הלאומי, 

לכל  כיאות  להיערך  במטרה  החמישית  השנה 

תרחיש. במשך שלושה ימים תרגלנו מתן מענה 

כולל לתושבים בתחומי הלוגיסטיקה, אוכלוסייה, 

מידע, כוח אדם ועוד. לראשונה תורגל גם תרחיש 

בחר  הפנים  משרד  חללים.  סעד,  פינוי,  פס”ח- 

מחסה,  למקום  קשישים  פינוי  לתרגל  במועצה 

בהיותנו  מסקנותינו.  את  וליישם  ללמוד  במטרה 

עזה’,  כ-’עוטף  המוגדר  האזור  בתחום  מועצה 

ולא  בשטח  חירום  מצבי  עם  להתמודד  נאלצנו 

ובעיקר  והמיומנות  הניסיון  אולם  כתרגול,  רק 

ההון האנושי בו התברכנו, אפשרו לנו להתמודד 

בהצלחה הן בתרגיל והן בזמן אמת.

בנייה לדורות - חינוך ואסטרטגיה
מתנופת  נהנים  המועצה  של  החינוך  מוסדות 

ילדים חדשים ברחבי המועצה,  בנייה החל מגני 

הקמת קריה חינוכית מצוידת וממוגנת והשקעה 

בתי  באמצעות  המועצה  בילדי  והולכת  גדלה 

פתרונות  למצוא  והצורך  לרצון  בהמשך  הספר. 

ההתכנסות  ממדיניות  האוכלוסייה וכחלק  לכלל 

של המועצה, החלטנו להרים את הכפפה ולבנות 

לבנות.  תיכון דתי  כאן אצלנו במועצה  אולפנה, 

שכן מאז ומתמיד, תלמידות הסקטור הדתי יצאו 

אל מחוץ למועצה למוסדות חינוכיים המתאימים 

לרוח התורנית הסביבתית שלהן.  

בשבועות האחרונים החלו פעולות הקידוח ויציקת 

התאפשרה  האולפנה  בניית  ניצן.  בישוב  הבטון 

הודות לתקציבים ייעודיים של הממשלה שהופנו 

לטובת הפרויקט. הצפי להשלמת בית הספר הינו 

שנת הלימודים תשע”ג. 

תודתי לרב יאיר גנץ על הזכות להיות שותפים, 

משה  האולפנה  למנהל  נוספת  מיוחדת  תודה 

פינס על הובלה נחושה, צניעות ורוח טובה. 

מחוץ  גם  תלמידות  לקבלת  נערכים  כבר  אנו 

לתחום המועצה...

הודיה על המפה!
בי  אירוע הגרלת המגרשים במושב הודיה עורר 

חתימת  מעמד  נוכח  התרגשות  רבה.  התרגשות 

החוזה של כל המגרשים שהוצעו למכירה ומהווה 

שיאו של תהליך ממושך. שכונת ההרחבה במושב 

ואילו  מעשור  יותר  מקומה  על  קפאה  הודיה 

כיום אנו נמצאים בהליך בנייה מואץ. במאמצים 

רבים, תוך ליווי אישי, הצלחנו לקדם את השכונה 

נמצא  התשתיות  קבלן  שמתפתחת במהירות. 

לקראת סיום העבודה ואנו צופים פיתוח מאסיבי 

על  המושב  למנהיגות  תודה  כולו.  היישוב  של 

שיתוף הפעולה הפורה. בשעה טובה!

שביל ניצנים
חלק נכבד מסדר היום שלי כראש מועצה כולל 

יישובים  או  אוכלוסיות  של  מצוקותיהם  הצפת 
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האמצעים  כל  והפעלת  הממשלה  במשרדי 

הפרוייקטים  אחד  לביצועם.  תקציבים  לקבלת 

הוא  ואינטנסיבי  ממושך  לחץ  הפעלת  שדרשו 

שביל הגישה לחברי קיבוץ ניצנים מכביש 4, עליו 

בוקר בדרכי מביתי למועצה  דיווחנו בעבר. בכל 

אני יכול להביט בסיפוק על פרוייקט חשוב נוסף 

המתהווה  ה”טיילת”  הפועל.  אל  מהכח  שיצא 

כעת תכלול הכשרת שביל להולכי רגל, תאורה, 

תודה  ואופניים.  לקלנועיות  נוי ואף סככה  פינות 

למנהיגות הקיבוץ, להדסה ומרים על ההירתמות 

ענייני  באופן  המצוקה  והצגת  הפרוייקט  לקידום 

בלשכתי בנוכחות שר התחבורה.

סטארט-אפ מקומי 
הינו  אשקלון  חוף  אזורית  מועצה  סובב  שביל 

פרויקט סביבתי מועצתי וארצי. ראשיתו ביוזמה 

מקורית  בצורה  המועצה  ייחודיות  את  לבטא 

ולהעמיק את הקשר בין המרחב הגיאוגרפי שלנו 

לתלמידים ולתושבים. המשכו בפעילות סביבתית 

הטבע.  להגנת  החברה  בשיתוף  הספר  בתי  של 

ומקבלות  הספר  בתי  ידי  על  נבחרות  הכיתות 

הדרכה והסבר על אתרים הסטורים, אתרי קרב 

חשובים ודמויות מפתח באזור. סופו של התהליך 

ארצית.  שבילים  סימון  במפת  שיוטמע  בשביל 

המסלול עובר לאורך נחל שקמה לכיוון גברעם, 

חוליקאת, צומת גבעתי, גבעת ארנון, גבעת תום 

 ,69 גבעה  לכיוון  ג’וליס  עיבדיס,  משלט  ותומר, 

ניצן , בי”ס שדה שקמים ומסתיים בחולות ניצנים. 

האתרים שנבחרו הם בעלי ערך היסטורי, אנושי 

)תל  רוג’ומים  מציבים  הספר  בתי  תלמידי  ונופי. 

אבנים( שעתידים להעניק הסבר מפורט על האזור 

האחרונים תלמידי  בשבועות  השונים.  באתרים 

ביה”ס ניצן הציבו רוג’ום בגבעה 69 ותלמידי תיכון 

הנלהבת  האווירה  לאור  בעיבדיס.  סילבר  כפר 

את  להרחיב  בכוונתנו  הפרויקט  סביב  שנוצרה 

הבאה.  בשנה  ביה”ס  לכל  הסביבתית  הפעילות 

להגנת  בשיתוף החברה  נערך  הייחודי  הפרויקט 

סביבתי  והחינוך  שבילים  לסימון  הועדה  הטבע: 

ובי”ס שדה ניצנים. תודה לכל השותפים לפרויקט 

ולתלמידים הנפלאים!

משלחות 
תאומה  עיר  אשקלון  חוף  האזורית  למועצה 

יחסי  מקיימים  עימה  סנטש,  בהונגריה, 

לאחרונה יצאה  הדוקים.  גומלין  וקשרי  ידידות 

להתארח  להונגריה  המועצה  משלחת  מטעם 

תאומות  ערים   6 שכלל  תאומות  ערים  בכנס 

נוספות מרחבי אירופה- רומניה, סלובקיה, גרמניה, 

פינלנד, סרביה, פולין. נוצרו קשרים אישיים טובים 

מאוד עם נציגי המדינות ואנשי העיר המארחת. 

זה הוקמה קרן ערים תאומות שתסייע  במעמד 

האזורית  והמועצה  והתרבות,  החברה  בתחומי 

במסגרת  בקרן.  להשתתף  הוזמנה  חוף אשקלון 

הביקור נערכו סיורים חקלאיים והכרות עם חברי 

הקהילה היהודית במקום. חברי הקהילה היהודית 

להתארח  נוער  משלחת  הזמינו  אף  בסנטש 

ואנו מצאנו  במסגרת שיתוף הפעולה המתהדק 

עצמנו יוצרים קשרי ידידות עם מדינות נוספות. 

יש חשיבות גדולה לקשר שלנו עם ערים תאומות 

נוספים.  פעולה  שיתופי  מקדמים  ואנו  בעולם 

במסגרת פעילויות חינוך, תרבות והעשרה יוצאים 

מדריכי  כדורגלנים,  מבשלות,  חיילים,  עשרות 

נוער ואחרים לארצות שונות עם פרויקטים רבים 

במרכז  לחימה  לאומנויות  הספר  בית  ומגוונים. 

כשבוע  לפני  התארח  המועצה  של  הקהילתי 

לחימה  באומנויות  אירופה  אליפות  בתחרות 

שהתקיימה בפינלנד. עצם ההשתתפות בתחרות 

מביאה לנו מקום של כבוד ואריאל אברג’ל שלנו, 
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ממושב גיאה, ניצח בשני קרבות ג’יוג’יטסו מתוך 

חברי  והמכובד.  הרביעי  למקום  והגיע  שלושה 

המשלחת התארחו אצל הקהילה היהודית במקום 

וזכו לאווירה אוהדת. גם אנו אוהדים! 

מועצה ירוקה - והפעם “פרמקלצ’ר”
תוכניות   פי  על  פועלים  אנו  ירוקה  כמועצה 

האגף  סביבה.  משמר  חיים  אורח  המקדמות 

לאחרונה  ארגן  במועצה  חברתיים  לשירותים 

קורס ייחודי ביוזמתו של שי אגמון, עובד סוציאלי 

קהילתי, שגם ליווה את המשתתפים מקרוב. שם 

קיימא  בת  חקלאות  תרבות/  פרמקלצ’ר-  קורס 

 .)Permaculture = Permanent )Agri( culture(

הפרמקלצ’ר הינה שיטת תכנון סביבתי שמטרתה 

להעניק כלים מעשיים ליצירת מערכות וסביבות 

חיים של שפע. השיטה מלמדת  להתבונן במה 

חיים  סביבות  ליצור  המצוי  ומתוך  לנו  שיש 

מניבות  וציבוריים(  גינה, משקים חקלאיים  )בית, 

ומשגשגות. כך למשל נלמדה שיטת גידול פירות 

וירקות בגינת הבית, השקיה במים אפורים, שימוש 

הקורס  בוגרי  ל-20  ועוד.  סולארית  באנרגיה 

הם  וכעת  פרמקלצ’ר  מתכנני  תעודת  הוענקה 

הקורס  לאחרים.  שלהם  מהידע  להעניק  יכולים 

נמשך על פני 24 מפגשים ובמהלכו נערכו סיורים 

אקולוגיים. יישר כוח למארגנים ולפעילים!

פסטישוק איכרים בחוף אשקלון
‘פסטישוק  את  השקנו  ומוצלחת  טובה  בשעה 

איכרים - במחשבה ירוקה’. שוק איכרים בהיבט 

ירוק שכולו עבורכם - תושבים ויזמים מקומיים. 

מדי שבוע  ירוקה,  במסגרת פעילותינו כמועצה 

השעות  בין  ירוק,  הפנינג  מתקיים  שישי  בימי 

10:00-16:00, ברחבת המתנ”ס שלנו בבת הדר. 

במקום היצע של תוצרת חקלאית, ירקות אורגניים, 

‘קפה  קוסמטיקה, מתחם  מזון, תכשיטים,  דוכני 

אלטרנטיבי, הרצאות,  טיפולים  שאנטי’, מתחם 

יוגה, דוכני פעילות ויצירה לילדים ועוד. 

בתחומי  מקומיים  לאומנים  במה  תינתן  כן 

המוסיקה, משחק, ג’אגלינג ועוד. המפגש השבועי 

יאפשר שיתופי פעולה אזוריים ועידוד התוצרת 

הפועלת  האטרקטיבית  והיזמות  המקומית 

באזור, באווירה רגועה ומשפחתית. בעלי עסקים 

לפנות  מוזמנים  בשוק  להשתתף  המעוניינים 

ניסיון  ובעלת  הפעילות  מרכזת  קרמזין,  להדס 

hadasbgreen@ הדוא”ל בכתובת  בתחום,  רב 

gmail.com או בטל’  052-2656118 . אני מזמין 

בחוויה  ואחת מכם לקחת חלק פעיל  כל אחד 

וליהנות מהשפע שיש לקהילה שלנו להציע. 

שלכם,

יאיר פרג’ון
טל’: 08-6775500

yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל
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