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פרס ניהול כספי תקין לחוף אשקלון 
שנה רביעית ברציפות!

עלינו לירושלים לטקס הענקת פרס ניהול כספי תקין למועצה האזורית חוף 
אשקלון מטעם שר הפנים, ח”כ גדעון סער. הפרס הוענק לנו זו השנה הרביעית 
גביית  התקציב,  ניהול  בנהלי  עמידה  כגון:  לקריטריונים  בהתאם  ברציפות 
ומטרתן  ידו  על  שנעשו  רפורמות  הציג  השר  ועוד.  המכרזים  ניהול  הארנונה, 
לצמצם בירוקרטיה. “אתם קו ההגנה הראשון של האחריות הציבורית. הוכחתם 
על  חשבתי  המכובדת  לבמה  העלייה  עם  השר.  אמר  ביעדים”,  לעמוד  שניתן 
הוא  ראשון  הפרס:  את  קיבלנו  שבזכותם  במועצה  אצלנו  המקצוע  אנשי  כל 
הגזבר קובוש, אנשי הנהלת החשבונות, בראשם ישראל חג’ג’, מחלקת הארנונה 
בניהולה המסור של נועה דן, ועדת המכרזים בניצוחו המקצועי של ציון יצחק 
לעובדי  אמתית  תודה  וטובים.  רבים  רבים  ועוד  הקופה  על  כהן  שמחה  הסגן, 

המועצה על נשיאה משותפת של ״אלונקת״  העשייה.

שנה רביעית ברציפות- פרס ניהול כספי תקין לחוף אשקלון!
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חוף מבטחים 
‘חוף מבטחים’  קבוצת מתנדבים תושבי המועצה התגבשה במטרה לתרום לקהילה. 
הינו פרויקט התנדבות ייחודי למען אוכלוסיית גיל הזהב במועצה. המתנדבים עוברים 
בשגרה  לקשיש,  קשבת  ואוזן  כתובת  להוות  במטרה  ויוקרתית  מקצועית  הכשרה 
ובהמשך  לכך  הזקוקים  הקשישים  בבתי  לשבוע  אחת  יבקרו  המתנדבים  ובחירום. 
לטראומה,  הישראלית  לקואליציה  משותפת  התכנית  נוספות.  אוכלוסיות  בקרב  גם 
ג’וינט ישראל, מרכז היום לקשיש ומרכז החוסן באגף לשירותים חברתיים. ההרשמה 
לקבוצה השנייה נפתחת. כל המעוניין/ת לקחת חלק בהתנדבות מכל סוג ועניין מוזמן 
לפנות לרכז המתנדבים שלנו, עובד סוציאלי קהילתי, אלעד בן-דוד- 050-6954148.  

תמיד נחמד לעשות משהו טוב!

צעדה ירוקה והדרום אדום...
פעיל  חלק  לקחו  השתתפו,  אלפים  מאחורינו.  החולות  וצעדת  אדום  דרום  אירועי 
ונהנו ממה שיש למועצה האזורית חוף אשקלון להציע- אוצרות טבע, נוף, אטרקציות 
ייחודיות, פנים מאירות, העשרה, תוכן איכותי. תודה לכם. תודה שהגעתם, שהייתם 
שותפים ולקחתם חלק פעיל.  תודה לכל המארגנים והשותפים. נתראה בשנה הבאה...

 

 

בהצלחה!
ואיש  החינוך  מוסדות  קב”ט  עטיה,  יוסי 
פרש  אבריו,  רמ”ח  במלוא  ביטחון 
גילינו  מרגש   פרידה  באירוע  לגמלאות. 
קמצוץ מהתרומה האדירה שלו לביטחון 
אזרחי מדינת ישראל ותושבי חוף אשקלון 
יגאל  נכנס  )הגדולות(  לנעליו  בפרט. 
מצרפי, תושב משען. איחוליי הצלחה הן 

ליוסי והן ליגאל בדרכם החדשה!

אלפים נהנו ממה שיש לנו להציע... פסטיבל ‘דרום אדום’ וצעדת החולות הקהילתית.

לרשותכם בכל עת
יאיר פרג’ון,

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון
 yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל    08-6775500 :’טל

פינת “בניין הארץ”
יפה  והרחבת המועדון במושב תלמי  הילדים  גן  לביצוע  צו התחלת עבודה  ככה,  אז 
בידינו!, “אור יקרות” פועל לאורך הטיילת בין גיאה לתלמי יפה עם הרמת ה’שלטר’, 
ממוגן  התכנסות  באולם  העבודות  גיאה,  במושב  רגל  הולכי  שביל  והרחבת  הגבהה 
בנתיב העשרה בשיאן,  גני הילדים בכוכב מיכאל, ניר ישראל, תלמי יפה ובאר גנים 
בעבודה, פרויקט ‘שיפור פני הכפר’ החל בקיבוץ גברעם, אגף כיתות חדש בבי”ס ניצן 
בניצנים לקראת סיום, גן חלץ שופץ ושודרג וקיבל את ילדי הגן חזרה בשמחה, ביישוב 
ניצן, כפי שצויין, חנכנו את מבנה הקבע של בי”ס ‘ניצני- קטיף’,  פרויקט הנגשת מבני 
הסופה  מנזקי  הים  חופי  שיקום  מכרז  לקראת  אנו  בעיצומו,  המועצה  ברחבי  ציבור 

לקראת עונת הרחצה ו.... כל זאת כסטטוס ביניים והיד עוד נטויה.

   

אות הפעיל המצטיין 
לבר בלקין ממושב כוכב מיכאל

המצטיין  הפעיל  באות  זכה  מיכאל,  כוכב  ממושב  י’  כיתה  תלמיד  בלקין,  בר 
בטקס מחוזי שנערך אחת לשנה. מחלקת הנוער במרכז הקהילתי של חוף 
אשקלון, היא שהמליצה על בר כפעיל מצטיין וזאת לאור עשייה והתנדבות 
הן ביישובו והן במועצה: בר הינו מדריך בתנועת הנוער ‘בני המושבים’, עוזר 
המתקנת  במעבדה  מתנדב  ובמועצה,  במושב  שיא  וימי  פעילויות  ומארגן 
בכלבייה  מתנדב  ובנוסף,  בשדרות  יכולות  מעוטות  לאוכלוסיות  מחשבים 
שושן  שירן  בראשות  הנוער  למחלקת  תודה  לא?  מגיע,  למועצה.  השייכת 

ולמרכז הקהילתי בראשות יוסי דהרי שמעודדים פעילות ערכית זו.

פינת
המצטיינים

מעורבות חברתית, עשייה והתנדבות.

עדכון ביניים והיד עוד נטויה...’שביל הידידות’ בין גיאה לתלמי- יפה.

יוסי עטיה. איש ביטחון בכל רמ”ח אבריו.



שיפור השירות לתושב
בו  תחום  בכל  לתושב  השירות  את  לשפר  למטרה  לנו  שמנו  התייעלנו.  לב?  שמתם 
אנו יכולים לתת יותר מעצמינו למענכם. בימים אלו מתבצעת תכנית הייעול שהינה 
רוחבית ובאה לידי ביטוי בכל המחלקות והתחומים שבאחריות המועצה. ישנם מהלכים 
בעלי קשר ישיר לשיפור השירות וחלקם בקשר עקיף, אך לכולם קיים קשר אליכם, 
ומאפשרת מענה  כך למשל, מערכת המידע של מוקד המועצה שודרגה  התושבים. 
24/7  עם תיעוד תלונות ומעקב ממוחשב, מערכות המידע במועצה עוברות שדרוג 
במשרדי  הוצבה  ממוחשבת  מידע  עמדת  ושיפור  תהליכים,  קיצור  לטובת  ועדכון 
גני  רישום  עסקים.  לרישוי  ברפורמה  מיישמים  שאנו  ענק  צעדי  במסגרת  המועצה 
האשפה  איסוף  מערך  לנוחיותכם,  ייעודי  אינטרנט  אתר  באמצעות  התבצע  הילדים 
בשיפור מתמיד, התקנת מוני מים חכמים בבתי האב יסייעו בחישוב מדויק של מחלקת 
הגבייה ועוד ועוד. זה קורה עכשיו, זה בהליכי התהוות לקראת העתיד הקרוב. חשיבה 

שירותית, כלכלית ומקיימת. אתם כבר מכירים את המושג. עכשיו תיהנו ממנו...

    

מרכז מסחרי בבת הדר
לסייע  מתמשך  מאמץ  עושים  אנו  כלכלית’,  עצמאות  אל  ‘בדרך  המדיניות  במסגרת 
“צווארי בקבוק” לקידום עסקיהם. אני שמח לבשר כי נפתח  לבעלי עסקים לשחרר 
הסופר הראשון במתחם הקניות בבת הדר- סניף רשת המזון ‘אושר-עד’. בעתיד הקרוב 
צפויות להיפתח חנויות מסחר נוספות. עם פתיחת הסניף נוצרו כ-80 מקומות עבודה 
ותעסוקה  מסחר  מרכזי  של  ארוכה  שורה  המחירים.  בתחרות  איזון  ונרשם  חדשים 
למושב  סמוך   ,4 בכביש  החולף  כל  זו:  מדיניות  במסגרת  במועצה  להיפתח  עתידים 
מבקיעים, כבר יכול להבחין בעבודות התשתית למרכז מסחרי, מהגדולים באזור. על 

כך נעדכן בהמשך...

עמדת מידע ממוחשבת במשרדי המועצה במסגרת הרפורמה 
בתחום רישוי העסקים. 

מועצה ללא אלימות. עשור של הידברות.הגדלת מקומות תעסוקה ואיזון בתחרות המחירים.

המזוזה מגוש קטיף נקבעה 
בביה”ס החדש בניצן 

ביישוב  הספר  בית  של  הקבע  למבנה  עברו  ובנות(  )בנים  קטיף’  ‘ניצני  ביה”ס  תלמידי   450
ניצן. התלמידים נכנסו לכיתות בהתרגשות גדולה ופצחו בריקודים עם הכנסת ספר התורה 
לבית הספר. לא רק התלמידים התרגשו, גם אנו המבוגרים ואני ביניהם, חשנו רטט בלב נוכח 
המעמד. לא עוד ארעיות ומצב ביניים, אלא בית. לא עוד קרוונים, אלא כיתות רחבות ידיים 
וממוגנות. שר השיכון, ח”כ אורי אריאל ומנהלת מחוז דרום באגף החינוך, גב’ עמירה חיים, 
הגיעו לברך על המעבר ההכרחי. בית הספר מהווה עוגן קהילתי, אי של יציבות עבור הקהילה 
כולה ומתוך חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח קבענו כי עדיפה השקעה במבנה הקבע מאשר 
במבנים יבילים וזמניים. המעבר למבנה החדש של בית הספר הינו צעד משמעותי בפינוי 
יביא עמו את תחושת הבית והשייכות שאבדה  ואני בטוח שביה”ס  אתר הקראווילות כולו 
לתושבים. נכון, המלאכה עדיין לא הסתיימה ועבודות הפיתוח לא הושלמו, אך בית- יש! זכות 
גדולה נפלה בחלקי לקבוע את המזוזה במבנה החדש. מזוזה שהובאה מגוש קטיף ונשמרה 

למעמד מיוחד ומרגש זה.  בית ‘ניצני קטיף’ היקרים- עלו והצליחו במשכנכם החדש!  

גישור בהפסקות
ד’-ו’  ‘מגשרים צעירים’. תלמידים מכיתות  ‘ניצן’ מציינים השנה עשור לתוכנית  בבית הספר 
עוברים הדרכה והכשרה להיות מגשרים. כן, ממש כמו המבוגרים. מטרת הגישור הינה יישוב 
סכסוכים ומריבות בדרך של הידברות וללא אלימות, שיפור התקשורת בין התלמידים, פיתוח 
יכולת ההקשבה וכבוד לכל הצדדים. תלמידים הזקוקים להליך גישור מגיעים לחדר מיוחד 
שהנהלת בי”ס הקצתה לשם כך. בשיטתיות ובמשנה סדורה, כפי שלמדו, מקשיבים למגושרים 
ומגיעים לפתרון סכסוכים. המגושרים חותמים על קבלת הכללים ושמירה על סודיות התהליך, 
שבועי  במפגש  שנעשה.  התהליך  על  המגשרים  שממלאים  בטופס  מתועדת  מריבה  כל 
מתכנסים המגשרים, מנתחים את התהליכים ולומדים כיצד לשפר את מיומנויות ההקשבה. 
גב’ אסתר הירשלר, מלווה ומדריכה את המגשרים מטעם האגף לשירותים חברתיים במועצה, 
במסגרת פרויקט ‘מועצה ללא אלימות’. את התכנית מובילה מנהלת בי”ס, איזבל שרון ורכזת 

החינוך החברתי, חדווה ינקוביץ. הליך מבורך גם למבוגרים שביננו... יישר כוח!

ביה”ס ניצני קטיף- בית ושייכות.

ציפורי לילה 
הנח”ל  גרעין  של  לילה’  ‘ציפורי  פרויקט  את  מוביל  הקהילתי  במרכז  הנוער  תחום 
במועצה.  מדי שבוע הגרעין מגיע למועדון נוער באחד מיישובי חוף אשקלון ויחדיו 

מקיימים פעילות מעשירה ומשותפת. תהנו חבר’ה...

60 משפחות ייצרו ספר משותף 
עם קהילות מעבר לים 

פרויקט ‘ירח משותף’ מטעם ‘שותפות ביחד’ של הסוכנות היהודית מפגיש בין משפחות 
חודשים.   6 לאורך  מכתבים  חלופת  ידי  על  מארה”ב,  משפחות  עם  אשקלון  מחוף 
המשפחתי  הסיפור  את  ביניהן  וחולקות  הספר  בכתיבת  חלק  לוקחות  המשפחות 
והאישי שלהן. כל משפחה יוצרת את הספר בעבור המשפחה הקרובה-רחוקה אשר 
מעבר לים. 60 משפחות )!( לוקחות חלק בפרויקט השנה. 30 מישראל ו-30 מארה”ב. 

בהצלחה עם הפרויקט היפה הזה! 

תמיכה לסינמטק שדרות
חבריי, ראשי הרשויות המקומיות בעוטף עזה ואנוכי, חתמנו על מסמך משותף בשם 
סינמטק  תרבות.  בענייני  אלא  מוגנות,  ודרישות  ביטחון  בענייני  לא  והפעם  יישובינו 
שדרות, המהווה מרכז תרבות פעיל וייחודי באזור מזה שנים, נקלע למחסור תקציבי 
המאיים על המשך פעילותו. כמוסד המהווה אבן שואבת לכל גווני האוכלוסייה ומנגיש 
תרבות וקולנוע לאזור כולו, נרתמנו לעזרה ולבקשה לקבוע תמיכה קבועה בסינמטק 
כעמותה ציבורית המשרתת אלפי ילדים, נוער, בוגרים, קשישים על גווניהם. ובינתיים, 
אתם מוזמנים להגיע ולהשתתף באינספור אירועי תרבות מעשירים ומרתקים ולהביע 

תמיכתכם גם בצורה זו.

ירח משותף לחוף אשקלון, טוסון, פיניקס וסיאטל

פעילות מעשירה לנוער


