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מברכיה לחנויות הספרים
מושב  תושבת  סופר,  לאביבה  ברכות 
שלה  הביכורים  ספר  הוצאת  עם  ברכיה, 
'נקודת אור באפילה'. רומן המשלב בתוכו 
ותקופות  יבשות  חוצת  מפותלת,  עלילה 
באמצעות  בזה  זה  השזורים  בסיפורים 
דמויות שרקמה פרי עטה. אביבה, לשעבר 
הספר  את  כתבה  מורשה,  בבי"ס  סייעת 
לדפוס,  יציאתו  עם  וכיום,  שנים  במשך 
נמכר הספר בחנויות הספרים המובחרות. 

כה לחי!

קהילות חוף אשקלון, 

נפגש  ב-  |  טל' 08-6775500
 yairf@hof-ashkelon.org.il -דוא"ל

www.hof-ashkelon.org.il :אתר המועצה
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה של האיגרת במייל, על ידי

moked@hof-ashkelon.org.il :שליחת פרטים לכתובת

לרשותכם תמיד,
יאיר פרג'ון

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון 

אפס סובלנות לאלימות!
נפל דבר במחוזותינו. מזה מס' שבועות שאנו מלווים ותומכים בילדי 'גן אורן', ההורים, 
תושבי חלץ ובגננת היקרה, גב' לאה כהן והצוות החינוכי, בעקבות  מעשה האלימות 
הקיצוני לו היינו עדים בגן הילדים. "אפס סובלנות לאלימות", זו מדיניותנו מאז ומעולם. 
מטרתנו להעניק לתושבינו ובעיקר לילדינו ביטחון אישי ואיכות חיים. לא נסכים ולא 

נשלים עם כל פעולה שמפרה זאת.
עם היוודע דבר השריפה, הוקם צוות חירום מטעם המועצה שמלווה את ילדי הגן, ההורים 
וצוות ההוראה ומורכב ממנהלת אגף החינוך, מנהלת מדור גני ילדים, השירות הפסיכולוגי 
החינוכי, אגף הרווחה, הפיקוח, יועצת הגן ומרכז חוסן המועצתי. הצוות המקצועי נפגש 
למספר ישיבות  ביום ונותן מענה הן לאוכלוסיית הילדים והן לאוכלוסיית ההורים והצוות 

החינוכי בכל שעות היממה. 
בחשיבה משותפת עם ההורים הוחלט כי הצוות החינוכי שילווה את הגן הינו הצוות 
הקבוע שיתוגבר ע"י אנשי מקצוע נוספים, נקבע מבנה גן חלופי עם יכולת קליטה טובה 
של כל הילדים ושילוב תכניות חינוכיות שיאפשרו לילדים להביע רגשות ולעבד את החוויה 

במקביל לחזרה לשגרה וסדר יום תקין מהר ככל שניתן. 
הגן במושב חלץ נכנס להליך אינטנסיבי של שיפוץ וישנה כוונה להפוך את הילדים 
לשותפים בחידוש ושיפוץ הגן ע"י תכנית הדרגתית ויצירתית שתאפשר לילדים להכיל 

את המעבר לצמיחה. 
היום, כולנו תושבי חלץ. כולנו נרתמים לטובת המושב ותושביו. זו הזדמנות עבורנו להחיל 
ולהנחיל שפע של תכניות חברתיות ופרויקטים של העצמה וגיבוש שיתנו כלים מעשיים 

ומקום להעצמה אישית, חברתית וקהילתית.
אני רואה בכל תושבי חוף אשקלון ועובדי המועצה שותפי אמת למטרתנו- להחזיר את 
הגאווה המקומית, החוסן הקהילתי ואיכות החיים לחלץ. אני בטוח כי כל אחד ואחת 
מתושבי חוף אשקלון שותפים למטרה ולדרך שעוד נכונה לנו עד למימוש חזון זה. תודה 

לכם על שותפות אמת ועל  הירתמותכם לתהליך.

הליך אינטנסיבי של שיפוץ הגן. תכניות העצמה וגיבוש למושב חלץ.

אביבה סופר)ת(

מועצה מוסיקלית!

מרכז המוסיקה
  liorreizel@gmail.com ,052-3923111 - ליאור רייזל

או יוסי רגב - 052-2511767.

שמתם לב כמה פרויקטים ותכניות לימוד מוסיקליות יש בחוף אשקלון? פרויקט 'אקפלה' 
-להקה ווקאלית שהוקמה לגילאי 18-13- לראשונה במועצה! פרויקט בית ספר מנגן - לימוד 
כינור ותווים במהלך יום הלימודים בשיתוף מרכז המוסיקה, לימוד כלי נגינה רבים, פיתוח קול, 
ליווי מקצועי ופיסי של הרכבי מוסיקה שונים, חוגי נגינה רבים, להקה ייצוגית שזוכה להצלחה. 

רק תבואו ותשתתפו. 

"...כאן אבא. עצות עבור"
"יש לי המון עצות, חמוד. לכל אב מזדקן נדמה, כי הוא צבר חכמה וניסיון 

חיים שהצעירים זקוקים לו ושאם אך ינהגו על פיו- הכל יהיה בסדר..."

בימים אלה אנו פונים למזכירויות היישובים בבקשה לקבל את רשימות החיילים בשירות 
חובה. ברצוננו להעניק ספרון קטן עם הרבה ניסיון חיים ועצות של אבא. הספר נכתב על 
ידי 'אבא', אשר לו 5 בנים ובנות המשרתים כולם בצבא ובמהלך שירותם הצבאי ליקט 

עבורם עצות. כעבור מספר שנים רוכזו אלה ויצאו כספר. "כאן אבא. עצות עבור..." 

מומלץ לקריאה גם על ידי ההורים.

פעם 3 בהצטיינות
אייל איפרגן מבת הדר קיבל השבוע אות 'קצין למופת 
של המשטרה הצבאית' במסגרת קורס השלמה חיילית 
של קורס קצינים. נכון, השם שלו נשמע מוכר מאחר 
זו  כן,  שלנו.  המצטיינים'  מ'פינת  חלק  היה  מזמן  ולא 
והפעם  מצטיין  כחייל  נבחר  שאייל  השלישית  הפעם 
ברביבאי.   אורנה  אכ"א,  מאלופת  ישירות  דרגה  קיבל 
אותך  ללוות  ממשיכים  ומופת.  דוגמא  בהחלט  אייל 

בגאווה גדולה בהמשך דרכך. עלה והצלח!

דוגמא ומופת

תאומות'  ערים  'ברית  אומרים  איך 
בהונגרית?

לפני כחודש התארחה משלחת של עובדים 
סוציאליים מהמועצה האזורית חוף אשקלון 
שבהונגריה.  סנטש   - שלנו  התאומה  בעיר 
הפעם קיבלו חברי המשלחת את עמיתיהם 
שבוע  במשך  אותם  וארחו  לים  מעבר 
עם  והכרות  משותפות  למידה  למטרות 
הינם  ההונגרית  המשלחת  חברי  רב  האזור. 
עובדים סוציאליים שלמדו על עבודת הרווחה 
במועצה בתחומי הטיפול המשפחתי, טיפול 
הקהילתית,  העבודה  תחום  בקשישים, 
החינוך.  ומערכת  בטראומה  בטיפול  המרכז 
נוער במועצה  כמו כן, סיירו במרכז לקידום 
חגיגי  בערב  מבקיעים.  במושב  ובמועדונית 
משפחת  אצל  המשלחת  חברי  התארחו 
נתן במושב ניר ישראל לערב מיוחד במעמד 
נאגי.  אנדור  מר  בישראל,  הונגריה  שגריר 
השגריר ברך על שיתוף הפעולה שנרקם בין 
ועל למידת העמיתים. ברית ערים  הרשויות 

בה כולנו מורווחים. 

חוף אשקלון בהונגריה 

הונגריה בחוף אשקלון



מועצה ירוקה- בפועל!
בהיותנו מועצה ירוקה, מזה תקופה ארוכה שאנו בוחנים ומוודאים כי הפעילות הירוקה 
שלנו אכן מיטיבה עם הסביבה ובאפשרותנו להוציא לפועל תכניות ופרויקטים 'ירוקים' 
הלכה למעשה. כחלק מפעילות זו, אנו יוצאים לדרך עם 2 מיזמים שמטרתם איכות 

סביבה וקיימות - 
מיחזור רחב היקף ביישובים ובבתי הספר ופרויקט פיילוט להפרדה במקור של פסולת 
אורגנית. פעילות המיחזור במועצה קיבלה חיזוק משמעותי עם חידוש שיתוף הפעולה 
עם תאגיד 'תמיר' וחברת 'אמניר' שיאפשרו לנו לעבות את מרכזי המיחזור ביישובים גם 
עבור פסולת שלא ניתן לה מקום עד כה, כגון: זכוכית, ביגוד, סוללות וזאת בנוסף לפינוי 
קרטונים, בקבוקים ונייר. בהתאם לתכנית עבודה שגובשה מעבר לתוספות וגיוון הפחים, 
אנו שוקדים בימים אלו גם על תכנית לגידור וטיפוח מרכזי האיסוף עצמם שישוו מראה 
אסתטי ונעים. בחודש הבא אנו יוצאים לפיילוט 'הפרדה במקור' ביישובים כרמיה, יד 
מרדכי ונתיב העשרה. לשם כך שכרנו את שירותי חברת 'פורטל' לייעוץ אקולוגי. נציגי 
הסברה יגיעו לכל בתי האב ביישוב יחד עם פחים צבעוניים שיאפשרו חלוקה נכונה 
של פסולת רטובה ויבשה לטובת הטמנת פסולת נכונה יותר. כל זאת, בליווי פרויקטים 
חינוכיים וחווייתיים בבתי הספר ובגני הילדים, למען ההווה והעתיד. קדימה, יוצאים לדרך!

למען ההווה והעתיד: מיטיבים עם הסביבה

פרויקטור למען מעבר מהיר לבתי 
הקבע 

הליך קליטת מפוני גוש קטיף נכנס אל שנתו השמינית. האתגרים העולים מכך רבים 
ומגוונים, החל ממבני ציבור, פיתוח תשתיות ועד ליווי  אחרונת המשפחות  במעבר אל 
בית הקבע. לאור ריבוי המשימות וחשיבותם מיניתי יחד עם שר הבינוי והשיכון, ח"כ אורי 
אריאל, פרויקטור לצורך המשך העבודה. הפרויקטור הנבחר הינו מר אבנר מורי, לשעבר 
ראש המועצה האזורית מרחבים. המטרה: כל יום להתקדם עוד צעד חשוב ומשמעותי 
על מנת שתושבינו יכנסו לבית הקבע.  לאחרונה נערך מפגש הכרות  עם כל הנוגעים 
בדבר. נתתי לאבנר את ברכת הדרך. אין ספק כי ניסיונו הרב, כישוריו והמוטיבציה שלו, 
יהיו לעזר בפיתוח מכלול ההיבטים לטובת המשך המעבר של תושבינו לבתי הקבע. 

בהצלחה לכולנו! 

מאגר שיקוע למים מותפלים. )צולם בחול המועד סוכות(.פרויקטור מפוני גוש קטיף: מעבר מהיר לבתי הקבע

שיפור פני הכפר 

אנו ממשיכים בשלל הפרויקטים לשיפור פני הכפר ביישובים רבים- שיפור תשתיות כבישים 
בברכיה וקיבוץ גברעם, עבודות סלילת מדרכה ותאורה בכביש גיאה- תלמי יפה, בקרוב מאוד- 
איכות  ביישובי המועצה. שגרת העבודה שלנו היא שיפור  ילדים  גני  נתחיל בבניית חמישה 

החיים עבורכם ושירות יומיומי למען התושב.

סלילת מדרכה ותאורה בכביש גיאה-תלמי יפה

שיקום תשתיות כבישים בברכיה

מתפילים 
בהתאם להחלטת הממשלה והוראת רשות המים, החלה קליטת מים ממתקן התפלת מי ים 
'שורק' במערכת הארצית, החל מחודש אוגוסט 2013. המים המותפלים עומדים בתקנות מי 
השתייה ונמצאים בבקרה מתמדת של מקורות ומשרד הבריאות. חלקם של המים המותפלים 
של  התפעול  להנחיות  בהתאם  לעת  מעת  ישתנה  השתייה  במי 
ויורגש שינוי כלשהו בטעם  ייתכן  כך,  מערכת אספקת המים. עקב 
חלק  שבינינו, שם  לחקלאי החממות  מיועדים  המים  המים. מקצת 
רגישים לשינויים של המים המותפלים. אנא, בדקו את  מהצמחים 
והיתכנות השפעות  היחס באחוזים של ההרכב הרלוונטי לגידולכם 

רלוונטיות. להלן פירוט חלקי של הרכב המים מבחינת יונים:

מגנזיום קטן מ-2 מ"ג/ ליטר  •
סולפט קטן מ-1 מ"ג/ ליטר  •

כלוריד עד 20 מ"ג/ ליטר  •
בורון עד 0.3 מ"ג/ ליטר  •

בתמונה הגדולה: עם סגן שר הדתות, ח"כ הרב אליהו בן דהן: כוכבי יופי למקוואות חוף אשקלון

השנה נערכה זו הפעם הראשונה תחרות יופי למקוואות ברחבי הארץ ע"י המועצה לישראל 
יפה. 80 מקוואות השתתפו בתחרות "מקווה נאה בישראל יפה" , מתוכם 3 מקוואות שלנו זכו 
לכוכבי יופי המצביעים על ההשקעה שלנו בפיתוח המקוואות ביישובינו-  השתלמויות וכנסים 

להון האנושי כמו גם טיפוח הניקיון והחזות החיצונית והפנימית.  << 

כוכבי יופי מטעם 'המועצה לישראל יפה'

בחודשים האחרונים החלה המועצה לבצע רפורמה מקיפה בתחום רישוי עסקים על 
פי הנחיות משרד הפנים. הרפורמה נוגעת בתחומים רבים ומייעלת את שיטת העבודה, 
מנגישה את השירות אל האזרח ומקצרת את זמני הטיפול בבקשות. לאחר שהרפורמה 
תכנס לתוקפה, מדיניות המועצה היא שתנחה את תחום רישוי עסקים בכפוף למפרט 

ארצי אחיד. 
מטרות חוק רישוי עסקים: מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות ומניעת סכנת הידבקות 
מחלות, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי 
הכבאות והבטחת איכות הסביבה. הרפורמה מתבצעת בכלל הרשויות המקומיות 
בישראל, והמועצה האזורית חוף אשקלון גאה להיות חלק מעשר המועצות הראשונות 
שהתחילו לעבוד על תהליך השינוי. ביצוע הרפורמה הינו חלק ממערך השירות לתושב 

עליו אנו שוקדים יום יום!

רפורמה ברישוי עסקים

בתמונה משמאל: מקווה מצדה

<< גם כאן זכינו לזכות את הרבים יחד עם החבר מאיר ירימי, 
והבלניות שעושות עבודת קודש של ממש - 5 כוכבי יופי למקווה 
ניצן ולבלניות עצמונה תנעמי ורבקה טרבלסי, 4 כוכבי יופי למקווה 
משען והבלנית איריס לוי ולמקווה בת הדר והבלנית רחל חסיד. 

יישר כח. כל הכבוד!


