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ראש המועצה האזורית חוף אשקלון 

חוף אשקלון זכתה בפרס 
שרת התרבות לשנת 2013!

ברכות! 

זכינו בפרס שרת התרבות והספורט על השקעה והישגים בתחום התרבות. 
חוף אשקלון זכתה במקום השני בקטגוריית מועצות אזוריות לשנת 2013. 

הפרס הכספי, בשווי 40 אלף ₪, יוענק בטקס חגיגי שיתקיים בחודש דצמבר במעמד 
שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור ליבנת. 

בנימוקי השופטים נקבע כי "חוף אשקלון הצטיינה בהכרה בחשיבותה של 
התרבות בחיי היישוב, ומתן העדפה תקציבית להזרמת המשאבים הנחוצים 

לעידוד הפעילות התרבותית והיצירה המקומית". 
"חשוב לציין כי חברי ועדת הפרס, אשר ישבו על המדוכה, התרשמו מאוד 
מפעילות התרבות הענפה והמגוונת במועצה", ציינה מנכ"לית משרד התרבות 

וחברת צוות השופטים.
אתם היודעים את רמת ההשקעה בתחום התרבות, הבידור והפנאי במועצה, 
התכנים המגוונים והעושר ביצירת אירועי תרבות לעילא ולעילא בכל היישובים 
ומחוצה להם בכל ימות השנה. אני שמח ומודה לשרת התרבות שיזמה את הפרס 
והעניקה לנו את ההכרה בעשייה זו. למנהלת מחלקת התרבות שלנו, כרמלה מיכאלי, 
שפועלת מתוך אהבה גדולה לתרבות ולאדם ומשקיעה במחשבה, תכנון וארגון של 
כל אירוע במרץ אינסופי מכל הלב, ולידה רויטל לביא בשותפות סיאמית ממש של 
חריצות כנה. למנהל המרכז הקהילתי, יוסי דהרי ועובדי המרכז, על הפיכת המרכז 
הקהילתי לבית של תרבות באזור כולו ולמעוזיה סגל, מנהל המחלקה לשירותים 

חברתיים, המנצח על המלאכה כולה.

"חוף אשקלון הצטיינה בהכרה בחשיבותה של התרבות בחיי היישוב ומתן העדפה תקציבית להזרמת 
המשאבים הנחוצים".

תושבי קהילות חוף אשקלון היקרים,
איחולי לחג אורים שמח, מחולל ניסים. 
חג בו נדע לצאת מאפילה לאורה, 

מחושך לאור גדול שיבליח מהלבבות 
ויאיר את סביבותינו. 

חג חנוכה שמח! 

תא"ל דדי שמחי, בן מושב הודיה לשלום ונורית, )חבר כמו אח של תא"ל רונן שמחי 
ממושב משען(, חזר עם משפחתו לאחר 3 שנים כנספח צה"ל בסין.

שמחי, משרת עתה כראש מטה פיקוד העורף בצה"ל ועתיד לבנות את ביתו 
בשכונת ההרחבה במושב הודיה.

ברוכים הבאים! גאים בך. 

גבורת נשים- גם בימינו
הזמנה אישית ממני אליכם- יום עיון 'גבורת הנשים בניצנים' בבית ספר שדה 'שקמים' 
בסימן  30 שנה לחברה להגנת הטבע , 70 שנה לקיבוץ ניצנים ו- 100 לאלוף יצחק 
פונדק!'. לימוד מעמיק על קרב ניצנים בתש"ח בדגש על הנשים הלוחמות וכן, סיור 

במקום.
יום חמישי, 28/11/13, כ"ה כסלו, נר שני של חנוכה.

בשעה  16:00 - סיור.
בשעה 17:00 - הרצאות בליווי מופע מוסיקלי. מומלץ!

מוצאים את המטמון בחוף אשקלון-2!!
שנה שנייה שאנו מקיימים ברחבי המועצה את המשחק 'מוצאים את המטמון' 
והפעם בחופשת חנוכה - יום ה', ב' טבת תשע"ד, 5/12/13 החל מהשעה 9:00. 
נצא בעקבות כתב חידה מסתורי שיאפשר לנו להכיר פינות חמד נסתרות במרחבי חוף 
אשקלון. יש פרסים יקרי ערך וכתב חידה מסקרן במיוחד. הפעילות מיועדת לצוותים 

ובעיקר למשפחות. ככה, כמו שאתם, בואו וצאו לטבע ולמרחב בו אתם חיים. 
מומלץ להירשם מראש במוקד המועצה - 5106*.

המטמון נמצא במרחבי חוף אשקלון. יום חמישי, ב' טבת, 5.12.

ממשיך להצטיין, גם בפיליפינים
ינאי גואטה מבאר גנים, קצין מצטיין של הרמטכ"ל משנת 2012 )זוכרים?(, יצא עם 
משלחת ישראל לפיליפינים במטרה לסייע לנפגעי הסופה בטקלובן. המשלחת הקימה 

בי"ח שדה ומסייעת בחילוץ וחלוקת מים ומזון באזור האסון.
לפני שיצא למשימה נעלה זו אמר:  "אני יוצא לייצג את מדינת ישראל, לסייע לכל אדם 

באשר הוא אדם ולהציל חיים."
ינאי יקר, אתה תפארת מדינת ישראל. צאתך בשלום ושובך בשלום.

מי ייתן ותצליחו בכל משימותיכם.

פינת המצטיינים 

ינאי גואטה בצד שמאל "לסייע לכל אדם באשר הוא אדם".

תא"ל דדי שמחי עם הוריו נורית ושלום שמחי



בתום ביקור בחוף אשקלון: 
כנס עולמי לעובדים סוציאליים בקו עימות
יו"ר הקואליציה העולמית של העובדים הסוציאליים, מר רורי טרואל, ביקר במועצה 
האזורית חוף אשקלון, יחד עם יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים בארץ, גב' צפרא דואק.  
מטרת הביקור היתה למידת המערך הטיפולי והיחס של העובדים הסוציאליים בארץ 
לאוכלוסייה הנמצאת בקו עימות. טרואל התרשם מהקרבה של נתיב העשרה לעזה והבין 
את משמעות האיום על התושבים, שיבח את איכות העבודה ורגישות העובדים כלפי 
התושבים ומנחישותם ואומץ ליבם של תושבי נתיב העשרה: "מכל הביקורים שלי ברחבי 
העולם, זהו אחד הביקורים המרגשים והחשובים עבורי", ציין טרואל. בעקבות הביקור 
החליט יו"ר הקואלציה העולמית לזמן כינוס בינלאומי של עובדים סוציאליים הפועלים 
במדינות הנמצאות בעימות. במסגרת הכינוס עובדים סוציאליים ישתפו ויספרו על העשייה 
והתחושות שלהם בעקבותיה, ובהמשך ירכזו זאת לכדי ספר. לבקשת מר טרואל, ראש 

האגף לשירותים חברתיים, מעוזיה סגל, יהיה שותף בתכנון הכינוס ובכתיבת הספר.

היחידה הסביבתית
היחידה הסביבתית - שם חדש למחלקה החקלאית הוותיקה ולה הוספנו מטלות ומשימות 
חדשות.  היחידה מרכזת תחת אחריותה את תחומי איכות הסביבה, הועדה החקלאית, 
פיקוח ופיתוח התיירות. שדרוג היחידה נולד מכורח המציאות. בנינו תכנית אב לקיימות 
במסגרתה היה צורך ליצור מנגנון ניהולי על מנת לקדם תחום זה. נושא הקיימות מרכיב 
בתוכו את פרויקט המחזור, הפרדה במקור, פיתוח התיירות, העצמת הזהות והלויאליות 
של התושב למרחב בו הוא חי ומתגורר בפרט ולארץ בכלל. מטרת תכנית הקיימות הינה 
לממש את הפוטנציאל של התושבים לחיי רווחה בטווח הקרוב והרחוק, מבחינה סביבתית, 
כלכלית וחברתית.  מנהל היחידה הינו חן סעדה מהיישוב ניצן וכבר ניתן לראות בשטח 
פחי מיחזור חדשים לאיסוף זכוכיות,  פחים להפרדת פסולת יבשה ואורגנית ביישובים 
כרמיה, נתיב העשרה ויד מרדכי כחלק מפרויקט פיילוט למועצה כולה, תאורת LED  לבנה 

וחסכונית. הכל  מתוך חשיבה ירוקה על האדם והסביבה. בהצלחה! 

מגנים על היישובים 
מזה חודשיים שאנו, ראשי הרשויות בעוטף עזה, מבקשים תשובות ממשרד הביטחון 
בעניין רצף החלטות שיש בהן לסכן את ביטחון תושבינו כגון:  הפסקת אבטחת חיילי 
צה"ל ביישובים צמודי גדר, ביטול מימון רכבים ממוגנים ועוד. לצד הפעילות הפרלמנטרית 
שלנו, הצליחו תושבי נתיב העשרה להעלות לסדר היום הציבורי את המאבק שנוגע בנימים 
העדינים ביותר שלנו כחברה, כקהילה המגנה על תושביה. במסגרת מאבק זה נפגשתי 
עם שר הביטחון, ח"כ משה )בוגי( יעלון, יו"ר הועדה לענייני חוץ וביטחון , השר אביגדור 
ליברמן ורה"מ, בנימין נתניהו. יחד עם נציגי המושב שטחנו את בקשתנו. "ההחלטה 
התקבלה", נאמר לי, אולם הובטח כי תעשה בדיקה נוספת.  אנו נמשיך לדרוש מענים 
הולמים ותשובות לצורך הבסיסי ביותר שלנו- ביטחון. יישר כוח לכל תושבי נתיב העשרה, 
להנהגת היישוב ולדוברת המועצה, דיתי הורביץ-ארד, על ההירתמות למאבק חשוב זה.

נציגי הפדרציות על הריינג'רים בניצנים 
משלחת של בעלי תפקידים ומתנדבים מובילים מהפדרציות היהודיות בקהילות השותפות 
לנו בפיניקס וסיאטל, ביקרה אותנו בראשית החודש. באגם ניצנים, החבר'ה צברו חוויות 
מטיול ריינג'רים, משם המשיכו למפגש בקיבוץ ניצנים עם מנהל מחלקת הספורט, איציק 
צבי וילדי קבוצות הכדורגל 'ספורט לכל', תכנית הדגל של השותפות בחוף אשקלון. התכנית 
מציעה פעילויות ספורטיביות וחוגי ספורט לילדים, תוך מתן דגש על מנהיגות חיובית 
לילדים ובני נוער מכל יישובי המועצה. נציגי הקהילות קיבלו מילדי הקבוצה גביעים כאות 
הוקרה על התמיכה והתרומה לפרויקט. בתום סיור בקריית מלאכי התארחה המשלחת 
עם משפחות מהיישוב ניצן הוותיקה וקיבוץ ניצנים, בביתם של משפחות עמר, סקלסקי, 
תורג'מן, סלייטר מניצן ודודה בירן מניצנים, מפגש רעים כמיטב מסורת השותפות. יישר 

כוח לשותפים ולמארחים! 

פינת בניין הארץ
אנו ממשיכים בבנייה ופיתוח יישובי ומרחבי המועצה. בשבועות האחרונים החברה 
הכלכלית של המועצה סיימה מספר פרויקטים חשובים כגון: חנוכת גן חלץ המשופץ 
והמשודרג, גן 'חצב' בקיבוץ כרמיה, מגרש ספורט משולב בתלמי יפה, שיפוץ שביל 
הגישה לקיבוץ ניצנים, התחלת בניית גן הילדים בכוכב מיכאל ויציקת יסודות בטון לגני 

הילדים בבאר גנים. חברים, בונים פה!

אבן שואבת לחינוך תורני
בימים אלו מתגבשת ועדת היגוי לטובת בניית תכנית אב של החינוך התורני במועצה, 
ממנה ייגזר אופי החטיבות ומוסדות העל שלנו - האולפנה והישיבה התיכונית. החטיבות 
התיכוניות שלנו כבר הפכו אבן שואבת לתלמידים רבים, ביניהם לא מעט תלמידים מחוץ 

ליישובי המועצה המשריינים מקום לשנים הבאות. העתיד כבר כאן...

"אחד הביקורים המרגשים והחשובים עבורי"כבר ניתן לראות בשטח פחי מחזור לזכוכיות ופחי הפרדת פסולת.

ממשיכים להשקיע ביישוביםקהילות שותפותהגנה על היישובים. עלה לסדר היום הציבורי.

מצאו את ההבדלים: ניצנים או קליפורניה?

חברים, נסענו לאמריקה הגדולה לבקר את בננו גפן. מקץ 
שבועיים וחצי של טיול מחוף לחוף, הרשו לי לומר: אמריקה 
זה אנחנו. הרגשתי בבית . דיונות החול של קליפורניה הן 
בדיוק כמו הדיונות שלנו בניצנים, בניו יורק הרגשתי כמו 
בלב תל אביב ואפילו את אמני הרחוב הזמנתי להתארח 

אצלנו.....

חוף אשקלון זה אמריקה!


