
גשם גשם מבורך בוא
בשבועיים האחרונים היו ממטרים מבורכים באזורינו, 

כאלה  ברכה  לגשמי  זכינו  לא  רבות  דומני ששנים 

החודש נובמבר בשדות החל הנבט לנבוט. נתפלל 

שהפתיח יימשך לאורך החורף כולו.

של  לבואו  והאקולוגית  הלאומית  התועלת  מלבד 

הגשם, התועלת הפרקטית היא שבשטח המועצה 

יש מעל מעל 100 אלף דונם שדות הנזרעים בעל 

ומהווים מקור פרנסה לחקלאים רבים.

אז כמה גשם ירד באזורינו מצפון לדרום - 

בתחנה שביישוב בניצן ירדו 179.4 מ”מ.

בתחנה שבקיבוץ ניצנים ירדו 127.5 מ”מ.

בתחנה שבקיבוץ גברעם ירדו 90 מ”מ.

בתחנה שבקיבוץ זיקים ירדו 95 מ”מ.

על מנת לקבל פרופורציה מאזורים אחרים בארץ 

בצפון הגולן ירדו עד עתה 105 מ”מ.

בדרום הגולן 60 מ”מ.

בקיבוץ רביבים ירדו עד עתה 18 מ”מ.

אז ...ממקום טוב של גשם - נמשיך להתפלל. 

עובדה זה עוזר!

פרויקט בית חם
כמועצה אשר חרטה בדיגלה ‘אחריות על כלל ילדי 

המועצה’ מתקדמים צעד, צעד על מנת לתת פיתרון 

תושבים יקרים,

ומסגרת לכל נער ונערה. לאחרונה החלנו בהפעלת 

בית חם לנערות במצוקה.

בשבוע.  פעמיים  למפגשים  הנערות  מגיעות  אליו 

חברתית  לפעילות  זוכות  הנערות  אלו  במפגשים 

ולימודית בשיחות על זכויות וחובות הפרט בחברה 

והרצאות ופעילות על כישורי החיים.

כיום משתתפות בפרויקט זה כ־20 נערות מכיתות 

ז’-י”ב.

את  המפעילה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 

נערות  לאתר  מנת  על  לפעול  ממשיכה  הפרויקט 

אשר זקוקות למסגרת זו.

במצוקה,  נערה  בסביבתו  מזהה  מכם  ולמי  במידה 

באופן  חברתיים  לשירותים  המחלקה  אל  יפנה 

ייכנסו  שלנו  הטובים  המקצוע  ואנשי  דיסקרטי 

לפעילות - סודיות מובטחת.

השחקנים”  ואנחנו  במה  העולם  “כל 
)שקספיר( 

יוזמה מבורכת של שרת התרבות הגב’ ח”כ לימור 

ליבנת תסייע לנו לקיים בחנוכה הצגת מקור ההצגה 

תהיה באולם במרכז הקהילתי שלנו.

השתתפות בהצגה ללא תשלום - פרטים ניתן לקבל 

מיכאלי  כרמלה  הגב’  תרבות  תחום  מנהלת  אצל 

.08-6775565

כיוון שחשוב לחסוך תמיד נייר הפעם את המידע נפיץ באמצעות המייל בלבד 
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שלישוני
מה זה שלישוני - אמרה לי אחת מוותיקות המועצה 

כאשר ביקשתי לסיים פגישה על מנת להגיע למכון 

הטיהור שבתלמי יפה.

כך הסברתי:

מקלחות  כלים,  לרחצת  במים  משתמשים  אנו 

ו..שירותים, כל המים הללו זורמים למערכת הביוב, 

בצנרת תת קרקעית על פני ק”מ רבים.

מי ביוב אלה אסור שיחלחלו למי תהום על כן הם 

טיהור,  מכון  דרך  עוברים  ומשם  בבריכה  נאגרים 

המים אשר יוצאים מהמכון מטוהרים חלקית בלבד, 

בהם  להשתמש  אפשר  יהיה  שניתן  מנת  על  אך 

להשקיה חקלאית ללא חשש יש צורך לקיים תהליך 

נוסף של טיהור וכלורינציה במהלך הטיהור הנוסף.

טיהור  נקרא  והתהליך  יחסית  נקיים  יוצאים  המים 

שלישוני.

לידיעת תושבנו הסקרנים, השבוע חנכנו את מפעל 

אפשר  ומעתה  יפה  בתלמי  השלישוני  הטיהור 

יהיה להשתמש במים אלו לחקלאות ללא חשש.

בפרויקט זה השקענו דרך החברה הכלכלית בניהולו 

של זאב מידן 300,000 ₪.

הודו לה’ בהודי’-ה  
בהתקדמות  ושלב  שלב  כל  על  לברך  מקום  יש 

העשייה בחיינו. לאחרונה הסתיימו עבודות הפיתוח 

שלב א’ של ההרחבה במושב הודיה.

מקרקעי  מינהל  עם  הדוקים  עבודה  בקשרי  אנו 

בירוקרטים  הליכים  מס’  לסיים  מנת  על  ישראל 

ולהערכתי תוך מספר  שבועות יוכלו בעלי המגרשים 

לקבל שמאות ולהתחיל לתכנן את הבית.

הינה  בהודיה  ההרחבה  כי  שנים:   3 לפני  אמרנו 

פרויקט דגל ואכן הדגל יונף על תורן.

על  הודיה  למנהיגות  תודות  למסור  המקום  כאן 

נחישות ועקשנות לדחוף את הפרויקט. 

בני ישראל, בני מנשה
ומרגש  מעניין  מיפגש  בניצן  התקיים  השבוע 

לקהילת בני מנשה תושבי המועצה.

במועצה גרים כ־50 משפחות מעולי הודו שהיום 

מצאצאי בני מנשה.

עם עלייתם לארץ הגיעו המשפחות לגוש קטיף 

ושם בעצם החל תהליך הקליטה שלהם בארץ.     

עצמם  מצאו  קטיף  גוש  יישובי  פינוי  עם 

המשפחות נודדים שוב אל אתר הקרוילות בניצן 

במגורים זמניים.

לאנשי הקהילה מוטיבים תרבותיים עשירים, אך 

בנסיבות המיוחדות והקשיים הכלכליים לא נתנו 

את דעתם על שימור המורשת התרבותית.

צוותי עבודה מסורים מהמועצה יחד עם האגף 

לשירותים חברתיים בראשותו של מעוזיה סגל 

פועלים מזה

לגבש  מנת  על  בני מנשה  הנהגת  עם  שנים   3

מרכז  הקמת  יהיה  מתוצאותיה  שאחד  חשיבה 

מורשת לבני מנשה - היחידי והראשון בארץ.

הוזמנו  זה  ייחודי  למרכז  הפרוגרמה  להצגת 

ומעפולה  ארבע  רבות מקרית  והגיעו משפחות 

חברי הקהילה.

נרחיב על כך בעיתון הבא.
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שבת שלום,

יאיר פרג’ון
טל’: 08-6775500

yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל

כאשר הייתי בבי”ס יסודי נחתו האסטרונאוטים 

ובאז אולדרין על הירח, המורה  ניל אמסטרונג 

אז סיפר לנו כי על מנת לשלוט בכל המערכות 

בחללית צריכים לעשות זאת במחשב...

שהמחשב  לו(  מאמין  )ואני  המורה  סיפר  עוד 

ויש למחשב מוח שחושב  בית  בגודל של  הינו 

ומבצע הוראות...

המורה אף הודה בפני הילדים הנדהמים שהוא 

לא ראה מעולם מחשב אבל שמע על מישהו 

ולטנ  יסטון  לעיר  ועבר סמוך  שנסע לאמריקה 

ונידמה  החללית  את  הטיסו  שממנה  רוסאון 

שכן  בו  הקומות   3 בים  הבית  את  שראה  לו 

המחשב...

ואני בתור ילד הייתי גאה במורה שלי שהחבר 

חוג דרמה לגיל הזהב ברגע האחרון, 
ממש ממש לפני שבת

נראה שלחלק מהחברים והחברות הודעה זו מגיעה 

ממש בזמן.

חוג דרמה לבני גיל הזהב.

מתי נפגשים? 30.11.11 בשעה 16:30 

קפיטריה, מועצה. 

מצטרף.  אני  שמו  משמיעת  רק  זלמן!  והמדריך? 

פרטים נוספים אצל כרמלה 6775565

שלו היה כל כל קרוב למחשב.

השבוע ערכנו טכס מרגש בו חילקנו במסגרת 

ילד’ מחשבים מהחדשים  פרויקט ‘מחשב לכל 

ביותר, עם מסך וכולל את כל התוכנות.

ארגז,  בתוך  סתם  הגיע  לא  שהמחשב  כמובן 

כ־45  קיבלו  הילדים  כל  קורס.  עם  יחד  אלא 

שעות שיעורי הדרכה בשימושי מחשב, על מנת 

שיוכלו באופן מיידי להשתמש בו בביתם.

למחשבים יש אחריות לשלוש שנים בבית הילד 

ואינטרנט לשנה.

כאן המקום להודות לשותפים לפרויקט לעמותת 

בורשטיין  להדס  וכמובן  ילד’  לכל  ‘מחשב 

בתחילתו  הפרויקט  כל  על  רמה  ביד  שניצחה 

ועד סופו, יישר כח.

החללית, המחשב והמורה
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