
תושבים יקרים, 
כמידי שבוע, גם הפעם אני שמח לעדכן אתכם בחדשות המתרחשות במועצה שלנו. קצב האירועים, החידושים והחדשות 

יוצרים משפרים בעבור כל אחת ואחד מאיתנו את איכות החיים- בדיוק בשביל זה אנחנו כאן למענכם.

הוצבו מיגוניות
מיגוניות חדשות הוצבו בתחנות ההסעה ביישובי המועצה הנמצאים 
בטווח 15 ק"מ מרצועת עזה: תלמי יפה, גיאה, בית שקמה, בת הדר 
וכוכב מיכאל. בקרוב נציב מיגוניות נוספות גם במושבים משען וחלץ. 

המיגוניות הוצבו ביישובים שילדיהם לומדים במוסדות החינוך סמוכי 
ו-'שקמה'. חשוב לציין שמוסדות חינוך אלה, על פי  'חופים'   - הגדר 
הנחיית פיקוד העורף, יפעלו גם בעת חירום והסלמה ביטחונית באזור. 
במסגרת מפגש ראשי רשויות עוטף עזה שנערך בעבר העליתי את 
ילדינו לבתי  נסיע את  - בעת הסלמה  הבעיה בפני ראש הממשלה 
הספר סמוכי הגדר ובהיעדר מיגון בתחנות יקשה עלינו לבצע זאת. 
כאמור, ביקשתי לספק תחנות הסעה ממוגנות על מנת שהדרך אל 
ביטחון. באותו  ותיצור תחושת  מוגנת ככל שניתן  בית הספר תהיה 
להגנת  השר  וילנאי,  מתן  ח"כ  את  הממשלה  ראש  הנחה  המפגש 
העורף, להכין תכנית עבודה מפורטת עם הרשויות המקומיות. תוצאות 
המפגש ותוכנית העבודה קיבלו את ביטויים בימים אלה. שלא נידרש.

מועדון ראשי רשויות 
למען ועדת בנייה מקומית

חודשים  למספר  אחת  נפגשים  במועצה  הגובלות  הרשויות  ראשי 
ומעלים סוגיות שעניינם אינטרסים משותפים. לכל רשות, התמודדות 
עם אתגרים שחובקים את המרחב ויחד אנו פועלים למציאת פתרונות 
נערכים בסבבים  וסוגיה. המפגשים  סוגיה  לכל  יותר  יעילים  אזוריים 
כאשר המפגש האחרון נערך אצלנו ובו ארחנו את  דרור שור - ראש 
מועצת באר טוביה,  ד"ר מטי צרפתי הרכבי - ראש מועצת יואב,  דני 
מורביה - ראש מועצת לכיש, אלון שוסטר - ראש מועצת שער הנגב 

ואשר אברג'ל  - ראש מועצת שפיר. 

של  לפירוקה  הארגונית  ההיערכות  היה  בהם  שדנו  הנושאים  אחד 
ועדה מקומית עצמאית לכל רשות  והקמת  'ועדה מרחבית שקמים' 
והבניה  הפיתוח  היקפי  בשל  כי  סברתי  שנים,   3 לפני  כבר  ורשות. 

במועצה ולאור הצורך להעניק שירות איכותי לתושב, חובת המציאות 
היא שתקום ועדה מקומית עצמאית לתכנון ובנייה בתחום המועצה. 
בשל העובדה שמשרד הפנים לא איפשר יציאה של רשות אחת בלבד, 
הנושא התעכב ובימים אלה, לשמחתי, הבשילה ההכרה הן במשרד 
הפנים והן בשאר הרשויות, כי פירוק הועדה המרחבית 'שקמים' הינו 
כורח מציאות. לטובת מהלך זה, כל הרשויות השותפות בוועדה קיבלנו 
'אמן' העוסקת ברה-ארגון,  החלטה לשכור את שירותיה של חברת 
להתחיל את הליך הפירוק והכנת תוכנית מפורטת להקמה מחודשת 
של ועדות בכל מועצה ומועצה. יצאנו לדרך. הפעולה הראשונה בה 
נקטנו הינה צילום, סריקה ומיחשוב ארכיון הועדה משנת 1964 ועד 
חוף  מתושבי  תושב  כל   - המגמה  פעילות.  שנות  כ-50  אנו.  ימינו 
המועצה  של  האינטרנט  לאתר  סיסמא  ע"י  להיכנס  יוכל  אשקלון, 
ולקבל עדכון ישיר על סטטוס הבנייה של נכסיו. אין שום ספק, יצאנו 
לפרויקט חשוב במעלה שיקל מאוד על התושב לקדם את רצונותיו 

בתחום התכנון והבנייה. 

כן, טיילת לים - גם אצלנו!
אין ספק שחופי הים שלנו מהיפים בארץ. על מנת להמשיך ולשמור על 
ייחודן, יש צורך להגדיל את מגוון השירותים בחוף וסביבתו. בימים אלה 
ממש, הטיילת הולכת ונבנית. עבודת ההכנה בצומת הכניסה ליישוב 
מועמסים  בטיילת   המשתלבות  האבנים  והנחת  סיום  לקראת  ניצן 
ברגע זה ממש על המשאיות העושות דרכן לחוף ניצנים. כן, טיילת 

לים - גם אצלנו!

חוויה משמעותית לחיים
ניצן חגגו עם משפחותיהם באירוע מרגש  בני מצווה מאתר  שבעה 
ורב רושם את בר המצווה. האירוע נערך בסיוע גן האירועים 'גני הצבי' 
שבמושב ברכיה ובתרומה נדיבה של עמותת 'יד ביד' בראשות הנשיא 
הנכבד יוסי יונה. העמותה מארגנת בהתנדבות מזה מספר שנים אירוע 
ערכי לטובת ילדי מצווה. השנה נערך האירוע לכ-30 ילדים ממספר 
עד  באירוע  התרגשתי  המועצה.  ילדי  מתוכם,  שבעה  באזור.  רשויות 
חוויה  ובעיקר,  המועצה  מתנת  סמלי  שי  קיבלו  המצווה  בני  דמעות. 

משמעותית לחיים. מזל טוב! מחזיקים לכם אצבעות.

 משולחנו של
 ראש המועצה
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כל תושב נגיש לועדה לתכנון ובנייה.

טיילת הולכת ונבנית.

מוגנים גם בדרך לביה"ס.

אירוע ערכי לטובת ילדי מצווה.

בס"ד
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מסורת של קשרי ידידות
עד  והדרימו  כדורגל  בטורניר  המועצה  ילדי   100 השתתפו  לאחרונה 
העיר.  עם  ידידות  קשרי  ולשמר  כדורגל  לשחק  במטרה  אילת  לעיר 
קשרי ידידות מיוחדים עם העיר אילת התפתחו בימי מבצע 'עופרת 
ג'-ח'  כיתות  לתלמידי   לתת  שנה-שנה,  ממשיכים  אנו  ומאז  יצוקה' 
בטורניר  לשחק  ההזדמנות  את  המועצה  של  לכדורגל  הספר  מבית 

ידידות מיוחד וחגיגי מול הנוער האילתי. 

אילת.  וטיול בשכיות החמדה של  להפגה  גם  נוצלה  לאילת  ההגעה 
ב'שפיץ'  והפלגה  סיור  ערכו  הדולפינים,  בריף  ביקרו  שלנו  החבר'ה 
של האוקיינוס ההודי, הוא ים אילת. תודתי לאיציק צבי, מנהל מחלקת 
המיוחדת  והחוויה  הארגון  היוזמה,  על  הקהילתי,  במרכז  הספורט 

שמקנה לתלמידי בית הספר לכדורגל.

פינוי חבל ימית
ב-1982  פונו  יישובים   30 ימית.  חבל  לפינוי  שנה   30 ציינו  לאחרונה 
מחבל סיני, ביניהם מושב נתיב העשרה הנמצא כיום בתחום המועצה. 
משפחות רבות מבין מפוני חבל ימית מפוזרות ביישובי המועצה שלנו. 
המכובד  בטקס  חלק  לקחו  שפונו,  מהיישובים  מתיישבים  כ-200 
והמרגש שנערך בכנסת ישראל. יו"ר הכנסת, ח"כ רובי ריבלין, כיבד 
אותנו בנוכחותו וחבורת הזמר של חוף אשקלון, 'צלילי החוף' בניצוחו 
של צביקה שרף, הופיעה בפני הנוכחים. בין המארגנים של הטקס 
המרשים, כרמלה מיכאלי, מנהלת מדור תרבות ומוכי בטר, מנהל מרכז 
קטיף. יו"ר הכנסת הכריז כי התקבלה החלטה בכנסת ישראל לציין 
באופן רשמי את פינוי חבל ימית מדי שנה. כולנו תקווה כי הזיכרון 
של פינוי היישובים בחבל ימית ובגוש קטיף, ילוו אותנו בהגשמת חזון 

ההתיישבות והצמיחה.ה -

והפעם חידון!
'שביל האור מחוף אל חוף' הולך ותופס לו אחיזה בתודעה הציבורית. 
פרץ,  יעקב  המורה  של  מבורכת  יוזמה  לפועל  יצאה  מה,  זמן  לפני 
איש  יעקב,  מועצה'.  סובב  'שביל  חידון   - בברכיה  מורשה  מבי"ס 

ידיעת הארץ ברמ"ח אבריו ובעל ידע נרחב ועשיר כרימון, ארגן את  
טורנירי חידון לידיעת האזור. במשך 3 חודשים למדו התלמידים אודות 
הגיעו  ו'-ח'  כיתות  היסטוריים. 12 תלמידי  וסיפורים  מושגים, אתרים 
לגמר. במסגרת זו סיירו התלמידים באתרי המועצה והתמודדו בחידון 
מרשים שנערך במרכז הקהילתי שלנו. כשופט, כשלצדי מנהל בי"ס, 
מר עזרא בלולו ורכזת 'מועצה ללא אלימות' בבי"ס, גב' אסתר הירשלר, 
 5 לבסוף,  התלמידים.  שהפגינו  ומהבקיאות  הרב  מהידע  התרשמנו 

תלמידים עלו לשלב הגמר עם 100% תשובות נכונות.
לכל העוסקים במלאכה החשובה ובעיקר לתלמידים היקרים, יישר כוח!  

פינת המצטיינים!!
המרשימה  זכייתה  על  מיכאל  מכוכב  לוגסי  לרונית  חמות  ברכות 
רונית  הרביעית.  השנה  זו  הנערכת  המדינה'  של  'המורה  בתחרות 
ומורה למחשבים בבית ספר ארלוזורוב  היא מחנכת, רכזת תקשוב 
באשקלון  וזכתה בתואר, בין היתר, הודות לקשר החם והאישי שהיא 
יש  שלה.  האינסופית  והמסירות  היצירתיות  התלמידים,  עם  רוקמת 
לציין כי רונית מצטרפת לנורית בלקין, אף היא ממושב כוכב מיכאל, 

שזכתה בתחרות הראשונה. כבוד גדול וגאווה לכולנו!

זכה בתחרות  גיאה, מתנדב במג"ב חוף אשקלון,  יצהל כהן ממושב 
זכה  יצהל  דרום.  במחוז  הגבול  משמר  מתנדבי  של  מחוזית  קליעה 
במקום הראשון, מבין 40 מתחרים בתחרות הקליעה על נשק מסוג 
כללה  נירים,  קיבוץ  במטווח  התקיימה  המסורתית  התחרות  קרבין. 
לזוכה. אשרינו שאלו המתנדבים  גביע  הוענק  ובסופה  רבים  מקצים 

שלנו! 

צה"לי!  קורס  ומצטיין  למופת  כחייל  נבחר  הדר,  מבת  איפרגן  אייל 
תיכון  בוגר  אייל,  שונים...  חיילים  ל-2  לרוב  מוענקים  אלו  תארים   2

'שקמה', משרת בצפון הארץ ועושה חיל בתפקידו. ברכות!!

איתי יצחקי מניר ישראל השתתף בפרויקט 'חסכון באנרגיה' מטעם 
עמותת 'תעשיידע', מיסודה של התאחדות התעשיינים בישראל. תחת 
הכותרת 'צרכנות נבונה' נבחר איתי עם 3 חברים לייצג את בית ספרו 
בתחרות ארצית לכיתות ח'- יב' שנערכה ב'מדעטק' חיפה. איתי וחבריו 
זכו במקום השלישי המכובד עבור בניית דגם בית המייסדים במושב 

אחווה והצגתו בפני הנוכחים. יישר כוח! 

איזבל שרון(  'ניצן',  בי"ס  )בתה של מנהלת  זיקים  דנה שרון מקיבוץ 
הגיעה למקום השני המכובד והמרשים בתחרות 'מאסטר שף ילדים'!! 
וגם כאן, הייתה  דנה, עברה תהליך מוקפד וממושך עד שלב הגמר 

מקור לגאווה. עלי והצליחי!

טורניר ידידות אילתי מאז מבצע 'עופרת יצוקה'.

חבורת הזמר של המועצה  בכנסת ישראל.

לרשותכם תמיד,
יאיר פרג'ון,

ראש המועצה 

אייל איפרגן- חייל למופת ומצטיין קורס.


