
משולחנו   של ראש המועצה  
שדרה ניהולית מובילה

החודש נכנס לתפקידו שוקי אורבך, מנכ”ל המועצה 

על  מופקד  המועצה  מנכ”ל  אשקלון.  חוף  האזורית 

עם  המועצה,  ראש  שיוביל  העבודה  תוכניות  ביצוע 

השירות  שיפור  לצורך  השונות  המחלקות  מנהלי 

מערך  ומינוף  ביישובים  הפיתוח  המשך  לתושבים, 

האפשרויות המצויות במועצה האזורית חוף אשקלון.

בכירים  תפקידים  שורת  שלנו  המנכ”ל  מילא  בעברו 

הארגון  כסמנכ”ל  שימש  היתר  בין  גדולות.  בחברות 

ויצ”ו וסמנכ”ל משאבי אנוש בחברת ‘ארקיע’ ובחברת 

במנהל  שני  תואר  בעל  הוא  מטיריאלס’.  ‘אפלייד 

עסקים ותואר ראשון במדעי ההתנהגות ובעל כישורים 

לבצע את תפקידו החשוב בצורה מקצועית וראויה. זו 

ההזדמנות לאחל לו הצלחה בתפקיד למען כולנו.

מינוי זה הינו נדבך נוסף בשינוי מבנה הנהלת המועצה 

ובעלי תפקידים משמעותיים ברחבי המועצה. 

הובלתי מגמה זו החל ממנהלי בתי ספר היסודיים ‘חופים’ 

ו’ניצני קטיף’ הממלכתי דתי שבהם שיבצנו  הממלכתי 

ונמרצים מה שהוביל לעליה בביקוש  מנהלים מובילים 

הרישום לשנה”ל תשע”א באופן חד ומרשים. אני מאמין 

והם  המובילים  הם  הם  המערכות  בראש  העומדים  כי 

אשר יובילו את ילדינו בכבוד ובהבנה למצוינות.

מניה חופית - זיקים וניצנים
לפני כשבוע הוחלפו באופן סופי הזכיינים המפעילים 

את חוף הרחצה בניצנים. כאן המקום להודות לחברת 

‘הפורום’ על שנות עבודה משותפות. באותה נשימה 

בתפעול  הצלחה  ביץ’’  ‘בננה  לחברת  מאחלים  אנו 

החופים ובעבודתנו המשותפת. 

זכייני חופי הרחצה ישלמו על זכיינות זו לטובת קופת 

חברת  עם  שנחתם  מהחוזה  כפול  סכום  המועצה 

לאחריות  בנוסף  זאת  שנים.  מספר  לפני  ה’פורום’ 

שהוטלה עליהם בתיפעול חוף זיקים שכולנו עדים 

להפיכתו לפנינה קסומה.

אתם, תושבים יקרים, בעלי מניה בחופי הרחצה שלנו, 

ניצנים וזיקים. הנכם רשאים להיכנס לחופים ללא תשלום 

על ידי הצגת מסמך המעיד שהנכם תושבי המועצה. יש 

לזכור כי המניה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

משטרה בשטח
משטרת ישראל פזורה על פני כל הארץ על פי חלוקה 

לחלוקה  בהתאם  מראש.  ומוגדרים  ידועים  לאזורים 

- המקיף  חוף אשקלון  מועצת  הייחודי של  ולמבנה  זו 

את העיר אשקלון וגובל במספר מועצות אזוריות - אנו 

נהנים משירות משטרתי של 3 תחנות, תחנת אשקלון 

קריית  תחנת  ניצנים(,  וחוף  רבתי  ניצן  על  )אחראית 

מלאכי )אחראית על היישובים ברכיה, הודיה, ניר ישראל 

וקיבוץ ניצנים( ותחנת שדרות )אחראית על יתר יישובי 

המועצה(. אי לכך, אחת לחודש אני מקפיד להיפגש עם 

נציגי כל התחנות, גם עם זו של משמר הגבול הנמצאת 

בשטחנו. במסגרת מפגשים אלו אנו נערכים ומעמידים 

באירועים  ומתעדכנים  בוערים  נושאים  היום  סדר  על 

איני  יפה להם.  בנושאים שהשתיקה  גם  כן,  השוטפים, 

בטוח אם מפכ”ל המשטרה מתעדכן תדיר כמוני... 

בתוך כך, השבוע נפרדנו מחבר ושותף לדרך. מפקד 

עזב  נחמני,  שמעון  סנ”צ  שדרות,  משטרת  תחנת 

אותנו לטובת תפקיד כקצין אג”מ במרחב איילון. כמי 

בשעת  והן  שגרה  בימי  הן  נחמני  סנ”צ  לצד  שעבד 
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פוריים  עבודה  קשרי  על  להעיד  יכול  אני  חירום, 

ומקצועיים במיגור תופעות פשיעה ועבריינות. איחולי 

הצלחה שלוחים לסנ”צ שמעון נחמני לתפקידו החדש 

ולמפקד התחנה החדש - רפ”ק יחיאל בוהדנה.

ספורט, זיכרון וערכיות
ב’אסון  שנהרג  השייטת  לוחם  ז”ל,  הילברג  יוחנן 

חזני שבגוש  נצר  תושב  היה  ב-1997,  בלבנון  השייטת’ 

העלמין  בבית  בשנית  לקבורה  הובא  ב-2005  קטיף. 

בניצן. משפחת הילברג היקרה דאגה מאז להנציח את 

זכרו של יוחנן במרוץ הלפיד המתקיים אחת לשנה בל”ג 

בעומר. השנה התקיים המרוץ לאורך חוף הים מאשקלון 

ראשי  ראשי,  גלנט,  יואב  דרום,  פיקוד  אלוף  ניצן.  ועד 

רבים  ותושבים  נוער  בני  חיילים,  צבאיות  קדם  מכינות 

השתתפו במרוץ שהפך למסורת. אנו, כמועצה, החלטנו 

וההשתתפות שלנו  ולהגדיל את היקף הסיוע  להירתם 

במרוץ, כחלק מהפעילות הערכית והספורטיבית הנעשית 

יוחנן  במועצה, ולאמץ את פעילות המשפחה להנצחת 

ולכל  בובליל  למרים  שלוחה  תודתי  הבאות.  בשנים 

העוסקים במלאכה על הארגון המופתי. 

שיקמה-חממה למצוינות
טל,  ניר  הספר שקמה,  בית  שבוגר  התבשרתי  השבוע 

מצטיינת  גמר  לעבודת  אריה”  “גור  ע”ש  פרס  קיבל 

החיזוי  תחום  את  בעבודתו  חקר  ניר  בפיסיקה. 

המטאורולוגי הדינאמי ואף בנה מודל לחיזוי משקעים 

ורוחות במרחב מישור החוף הדרומי. את העבודה הנחה 

והיא  בישראל  האקלימולוגים  מחשובי  זיו,  ברוך  ד”ר 

בפיסיקה  העבודות  רכז  מלמוד,  פרופסור  ע”י  נבחנה 

מאוניברסיטת באר שבע. ניר היקר וצוות ההוראה של 

בית הספר שקמה, הצלחתכם - הצלחתנו. אשרינו!

מרחיבים בהודיה 
בסדר יום עמוס של ראש מועצה יש לעיתים רגעי נחת 

בהם אתה מביט נכוחה ואומר “בשביל זה היה שווה...”  

אחד הפרויקטים האלה הינו קידום ההרחבה של מושב 

הודיה שהתאפשר לאחר שנים רבות של עיכוב. שיווק 

המגרשים עומד בפני סיום ואנו נמצאים ערב פתיחתו 

של מכרז הפיתוח. צעד זה הינו חלק מראיה מערכתית 

הכוללת את הצורך להביא אל רחבי המועצה דור חדש, 

צעיר ואנרגטי ולהחזיר כמה שיותר בנים הביתה. יישר כח 

לזאב מידן מנכ”ל החכ”ל על הובלת הפרוייקט ולמנהיגות 

מושב הודיה על הנחישות, ההתמדה והתבונה.

עצמאות במרכזי היום לקשיש
מרכז היום לקשיש במועצה ציין את יום העצמאות 

ה-62 למדינת ישראל, יחד עם מרכזי יום לקשיש מכל 

אזור הדרום. ביום חם ומהביל, התכנסו מאות אזרחים 

ממקימיה.  היו  שחלקם  למדינה,  להצדיע  ותיקים 

‘היו זמנים’ שרנו יחדיו והבנו את גודל התרומה של 

גביעים  הוענקו  בהמשך,  המולדת.  למען  הנוכחים 

למתנדבים במרכזי היום. תמנע שילד, אחת משלנו 

מתנדבת  תעודת  קיבלה  העשרה,  נתיב  תושבת 

ותודתי  הערכתי  היום.  מרכז  עבור  וגביע  מצטיינת 

נתונות לתמנע וכן לשרה פולק, מנהלת מרכז היום 

לקשיש במועצה, על פעילותן המבורכת. יישר כוח! 

אחרי החגים
“שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה תחל 

לספור שבעה שבועות” )דברים ט”ז,ט’(. עם סיומם של 

ימי חג השבועות, חג מתן תורה, חג הקציר וחג הביכורים 

- חג בעל משמעויות רבות וסמליות המבטאות אחדות, 

התעלות, אמונה, שפע וחיבור לטבע. מי ייתן ויקוים בנו 

את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  “והשיג  הפסוק: 

זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם” 

)ויקרא כ”ו, ה’(.

שלכם ולרשותכם

יאיר פרג’ון
טל’: 08-6775500

yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל
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