
משולחנו   של ראש המועצה  
ניקיון בפסח

ודיבה  הבל  דפי  הופצו  ולאחריו  הפסח  חג  במהלך 

פרשו  הסיפורים  בסיס.  כל  וחסרי  מעוותים  שקריים, 

כנפיים ונוספו להם פרטים שאין מאחוריהם דבר. 

למען הסר כל ספק - אין כל חקירה משטרתית כנגד 

תלונה  הגשתי  העברייני,  המעשה  לאור  המועצה. 

של  הטוב  בשמם  ופגיעה  ציבור  עובדי  הכפשת  על 

)מס’  כימים לטובת התושבים  לילות  אנשים העושים 

פועלים  שאנו  שנים  שלוש  מזה   .)165944/2011 תיק 

שקיפות,  תקינות,  התנהלות  נורמות  לשינוי  בנחרצות 

גיוס משאבים, הרחבת השירותים, התייעלות המערכת 

והעצמתה. אני מניח, שיש מי שאינו חש בנוח עם כל 

אלו ועל כן מטיח רפש באנשים נקיים וללא רבב. מובן 

שאנו ממשיכים לעבוד ביתר שאת כדי להעניק לכם 

שירות איכותי ורחב וכך נמשיך לעשות. 

את  לאתר  תצליח  ישראל  שמשטרת  מאמין  אני 

הדין.  את  איתם  תמצה  המשפט  ומערכת  העבריינים 

אנו במועצה נמשיך ונפעל למענכם. תודה על הבעת 

האמון והתמיכה מכל עבר.

 

זיכרון ותקווה
אלפי אנשים מכל רחבי הארץ הגיעו לעצרת הזיכרון 

שהפכה  עצרת  מרדכי,  יד  בקיבוץ  ולגבורה  לשואה 

למוסד של ממש המשלב בתוכו את  תלמידי בית הספר 

האזורי, חיילים המשרתים באזור ונוכחות מרשימה של 

תושבים. תלמידי כיתה ח’ מבית הספר ‘שקמה’ הדליקו 

בגאווה 30 משואות זיכרון והעניקו לאורחים המכובדים 

שלנו - שר הפנים, ח”כ אלי ישי, יו”ר האופוזיציה, ח”כ 

ציפי לבני, אלוף פיקוד דרום, אלוף טל רוסו וכן שרים, 

ח”כים ושגרירים, רגע של נחת ותקווה. הילדים שלנו 

נוכח ההיסטוריה  יותר מכל את עתיד המדינה  ביטאו 

אותנו,  מילאו  ועוצמה  שייכות  גאווה,  רגשי  הכואבת. 

עשרות  של  המרגש  המראה  נוכח  הציבור,  נציגי 

תלמידים הפזורים על הגבעה תחת פסלו של מרדכי 

אנילביץ’. למעלה מ-60 שנה נערך הטקס בקיבוץ יד 

מרדכי ומדי שנה אנו עדים לחשיבות הטקס ומרכזיותו 

בחיי התושבים ונציגי הציבור. תודה למארגנים ולחברי 

הקיבוץ על העצרת המרשימה והמכובדת.

תחבורה בטוחה 
 ₪ כ-1,800,000  לגייס  הצלחנו  כי  התבשרנו  השבוע 

ממשרד התחבורה לטובת שיפור אמצעי הבטיחות של 

כבישים בכל רחבי המועצה. שיפור אמצעי הבטיחות 

יבטיחו לנהגים ולהולכי הרגל שיפור בתשתיות ובדרכים. 

סעו בזהירות!

הגנת  הסביבה
בפגישה חמה ולבבית עם השר להגנת הסביבה, ח”כ גלעד 

ארדן, שוחחנו על קידום פרויקטים מערכתיים שעוסקים 

את  לקדם  השר  ידי  על  נתבקשנו  זה,  בכלל  בסביבה. 

תכנית המטמנה, העלנו בקשה לפינוי ניילונים )אין תכנית 

כזו בארץ( והשר אף הכריז על תמיכה תקציבית בפרויקט 

המועצתי ‘מחוף אל חוף’. עוד ציין השר כי ישמח להצטרף 

לטיול ליל ירח, עליהם שמע זה לא מכבר...

הזמנה
ירח.  ליל  ואנו חוזרים למסורת טיולי  האביב כבר כאן 

כזכור, מדי חודש, בתאריך העברי ט”ו בחודש, עם מילוי 

בשעת  המועצה  ברחבי  סיורים  מקיימים  אנו  הלבנה, 

לילה המאפשרת לנו להתבונן מקרוב אחר בעלי חיים 
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תושבים יקרים, 



ותופעות טבע ליליות. הנכם מוזמנים להשתתף ולראות 

את הסביבה שלנו מנקודת מבט שונה ומיוחדת. הפעם 

נקיים סיור מים חוף אשקלון לי-ם, ירושלים. ביום ה’, 

19/5, בשעה 20:00 נפגש ברחבת החנייה של המועצה 

כרמלה  אצל  הפרטים  כל  הכותל!  ברחבת  ונסיים 

מיכאלי בטל’6775565-. ראו עצמכם מוזמנים.

‘פסטיבל ישראל’ בחוף אשקלון
החינוך  התרבות,  שרת  מול  נעשו  רבים  מאמצים 

והספורט על מנת להכליל אתרים היסטוריים  במועצה 

כאתרי מורשת. כיום, לא רק שאתרים אלו קיבלו את 

הכרת הממסד , אלא שאנו במועצה זוכים גם לטיפול 

אישי  בקידום אירועי תרבות לתושבים. השנה, קבלנו 

ואנו משמשים כבמה מרכזית  הכרה רשמית במועצה 

לארח  אירועים מטעם ‘פסטיבל ישראל’. במסגרת זו,  

תתקיים אצלנו הופעה ייחודית של זמר מוסיקת פאדו, 

אנטוניו זמבוז’ו, המשלב סגנון מוסיקה ייחודי המושפע 

לצד  פופולארית  שירה  ומשלב  נובה  ובוסה-  מג’ז 

נחשב לאחד ממופעי הפאדו  שירה קלאסית. המופע 

הבינלאומיים המבוקשים ביותר ואנו גאים לארח אותו 

 9/6 השבועות,  חג  במוצאי  ייערך  המופע  אצלנו.  כאן 

בשעה 21:00 בקיבוץ יד מרדכי, פרטים נוספים במחלקת 

לישראל’  ‘תרבות  לארגון  תודתנו   .6775565 התרבות- 

על בחירתו במועצה כמקום תרבות מרכזי באזור.

משאלת לב 
חברתית.  מצוינות  דגלו  על  חרט  ‘חופים’  הספר  בית 

לעמותת  ו’   כיתות  חברו תלמידי  זו  פעילות  במסגרת 

הסובל  לילד  חלום  הגשמת  שמטרתה  לב’  ‘משאלת 

הספר  שבית  השנייה  השנה  זו  חיים.  מסכנת  ממחלה 

בית הספר,  מנהלת  בניצוחה של  העניין  לטובת  נרתם 

דניאלה כהן. במהלך החודש אספו התלמידים חפצים, 

ספרים ובגדים אותם מכרו במחיר סמלי. קהילת ההורים 

הפעילו  הספר  בית  הורי  מתיקה,  ודברי  עוגות  תרמה 

דוכנים כגון: אפיית פיתות ,פינת דרבוקה, קליעת צמות 

ואפילו אומנות מהזבל. בשנה שעברה נאספו 6000 ש”ח 

ובזכותם הגשימו התלמידים  את חלומה של ילדה חולה 

שביקשה לבקר חברת ילדות אותה השתוקקה לראות 

מזה שנים . גם השנה, יבחרו התלמידים סיפור נוגע ללב 

ויגשימו משאלה לילד או ילדה. תודה לכם- תלמידים, 

הורים, צוות הוראה, על הרגישות והעשייה המבורכת.

כולנו עם שליט
מאז האיגרת האחרונה, אימהות רבות הצטרפו לפעילות 

למען גלעד שליט המתקיימת במועצה. תושבי גברעם, 

יד מרדכי, נתיב העשרה, כרמיה, זיקים, תלמי יפה, גיאה, 

ניצנים, ניר ישראל ואפילו תלמידי שכבת יב’ מביה”ס 

יד מרדכי  שקמה הצטרפו לפעילות השבועית. קיבוץ 

ערך קבלת שבת עם משפחת שליט באוהל המאבק 

וההתנדבות  המעורבות  כל  על  גאים  ואנו  בירושלים 

מצדכם. כולנו שותפים לרצון לראות את גלעד בביתו 

עם משפחתו, אך פעילותכם אינה מובנת מאליה. תודה 

לכל האמהות, התלמידים והתושבים שעושים מעשה 

ונרתמים מכל הלב. יישר כוח!

יום העצמאות תשע”א
ֶאת-ְמִדיַנת- ֵרְך  ּבָ ְוגֹוֲאלֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ צּור  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ָך  ֶאְבַרת ַחְסּדֶ ֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה ּבְ ֻאּלָ ית ְצִמיַחת ּגְ ָרֵאל, ֵראׁשִ ִיׂשְ
יָה,  ְלָראׁשֶ ָך  ַוֲאִמּתְ ַלח אֹוְרָך  ּוׁשְ לֹוֶמָך  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֶליָה  ּוְפרֹׂש 
ק ֶאת ְיֵדי  ָפֶניָך. ַחּזֵ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֵנם ּבְ ֶריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתּקְ ׂשָ
חֹון  נּו, ְוַהְנִחיֵלם ֱאלֵֹהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנּצָ י ֶאֶרץ ָקְדׁשֵ ְמִגּנֵ

ֶביָה. ְמַחת עֹוָלם ְליֹוׁשְ ָאֶרץ ְוׂשִ לֹום ּבָ ֵרם, ְוָנַתּתָ ׁשָ ַעּטְ ּתְ
קשה  יותר  עוד  כי  זכרו,  אך  מדינה;  להקים  “קשה 

לקיים מדינה”. עלינו לטפח את דור ההמשך ,לראות 

אחרינו  שיובילו  מי  של  בחינוכם  ולהשקיע  לדורות 

שיידרש  ככל  קשה  לעמול  ובחברה.  במדע  בצבא, 

כביש  מדרכה,  אחר  מדרכה  היישובים,  את  לפתח 

אחר כביש. להרחיב את היישובים כך שנוכל לעבות 

במשפחות צעירות.  לשמר את ייחודה של המועצה 

לתפארת המדינה.
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