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חבצלת החוף
2012 ספטמבר    | אשקלון   חוף  האזורית  המועצה  גליון מס’ 13עיתון 

פרס חינוך
דר' יחיאל שילה, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי הודיע באופן רישמי ליאיר 
הספר  בית  בפרס  זכה  "שקמה"  האזורי   התיכון  כי  המועצה  ראש  פרג'ון, 
המצטיין בקטגוריה - בתי ספר מצטיינים. הפרס יוענק בטקס מיוחד במהלך 
חודש ספטמבר. ראש המועצה, יאיר פרג'ון: "הפרס הזה, מצטרף לפרס הניהול 
התקין בו זכינו לפני כשנה, והם תוצאה של עבודה קשה, נחישות ומקצועיות 
של עובדים משובחים, ועדים טובים ותושבים מצויינים. הפרס הזה שייך לתושבי 

חוף אשקלון: הם הם חתני הפרס."  עמ' 2

עטיה,  יוסי  צבי,  איציק  אלבז,  גולדנברג  ג'ולייט  דהרי,  יוסי  פולד,  אביבה  אוחנה,  רחל  המערכת:  חברי   | תפילין  שוש  שיווק:  מנהלת 
 hofashkelonsheli@gmail.com דוא”ל:  כתובת   |  054-2223434 מודעות:  לפרסום   | יהודה  איריס  מחלוף,  ניסים  נדב,  נדב 

אתר האינטרנט: www.hof-ashkelon.org.il | נפגש ב-     חוף אשקלון שלי | מוקד המועצה: 5-106* | © כל הזכויות שמורות למועצה האזורית חוף אשקלון  

מ.א. חוף אשקלון

השר להגנת העורף, ח"כ אבי דיכטר, ביום הלימודים 
"אתם  אשקלון:  בחוף  תשע"ג  שנת  של  הראשון 
תשקיעו בלימודים ואנחנו נשקיע בהגנה עליכם"  עמ'13

מהדורה חגיגית

פתיחת

שנת הלימודים 

תשע"ג
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פרס חינוך
ד"ר שושנה מירצ'ניק,  

עם סיום תפקידך כמנהלת 
תיכון 'שקמה',

תודתנו והערכתנו העמוקה על 
שנים משותפות של עשייה, 
הקניית חינוך ודעת, הובלת 
בית הספר ותלמידיו לאורך 

שנים רבות  להישגים, מעורבות 
חברתית ויצירה.

ברכת הצלחה בתפקידך 
החדש! 

אנו מקדמים בברכה את גב' 
עופרה הלפרין כמנהלת בית 
הספר ומאחלים לה הצלחה 

בתפקידה.

איחולי  שנה טובה והמשך 
עשייה חינוכית מאתגרת!

יאיר פרג'ון,
ראש המועצה האזורית

חוף אשקלון

יאיר פרג'ון,
ראש המועצה האזורית

חוף אשקלון

רחל אוחנה,
מנהלת

מחלקת החינוך

פרס החינוך ההתיישבותי הוענק למ.א חוף 
אשקלון בקטגוריית בי"ס מצטיינים.

לחינוך  המינהל  של  הפרסים  וועדת 
מצאה  הנוער  ועליית  פנימייתי  התיישבותי, 
את התיכון האזורי 'שקמה' במועצה האזורית 
מטעם  חינוך  לפרס  ראוי  אשקלון,  חוף 
המינהל לחינוך התיישבותי, בקטגוריית בתי 

ספר מצטיינים לשנת תשע"ב.
הבית  ההתנהלות  על  הוקרה  הינו  הפרס 
הישגים  קידום  חינוכית,  חדשנות  ספרית, 
אקלים  נשירה,  מניעת  חינוכיות,  ויוזמות 
שנתי  שש  רצף  והובלת  מיטבי  חינוכי 
גם  חינוכית  והובלה  מיוחד  חינוך  למסלול 

בתנאי שגרת חירום. 

האחרונות  בשנים  עבר  'שקמה'  תיכון 
ספר  מבית  והפך  משמעותיים  שינויים 
קיבוצי לרשות המועצה, נבנה ומוגן מחדש. 
תהליך הצמיחה והגידול המשמעותי במספר 
הספר  כבית  מעמדו  את  קיבע  התלמידים 

התיכון הגדול של המועצה.

ד"ר שושנה מירצ'ניק, המנהלת היוצאת של 
תיכון 'שקמה': מילות שבח למורים ולעובדים 
והנכונות  המיוחדת  החינוכית  העשייה  על 
לכל."  ומשמעותי  איכותי  ספר  בית  לפתח 
יאיר  ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, 
פרג'ון: "הפרס הינו תוצאה של עבודה קשה, 
ההוראה,  צוותי  של  ומקצועיות  נחישות 
ההורים  בשיתוף  בי"ס  והנהלת  המינהלה 
והתלמידים. הפרס הזה שייך לתושבי חוף 

אשקלון, הם הם חתני הפרס."

הפרס יוענק באירוע מיוחד בתחילת שנה"ל 
תשע"ג.

צוותי הוראה, 
אנשי חינוך, הורים 
ותלמידים יקרים,

ברכותיי לשנת לימודים 
פורייה, מהנה, 

מוצלחת, מלאה עשייה, 
יצירה והישגים.

שנה של שיתוף 
ולימוד הדדי

מעורבות, איכפתיות 
ותרומה לקהילה. 

שנה של השכלה, 
הרחבת אופקים ודעת.

איכות בחינוך, 
מצוינות והצלחות.
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בחוף  הלימודים  לפתיחת שנת  ההיערכות 
אשקלון עמדה השנה בסימן שינוי ופריחה. 
הגידול במספר הלומדים בחוף אשקלון חייב 

הערכות שונה, מאתגרת ובעיקר מרגשת. 
תקציבי מפעל הפיס הוקדשו השנה ברובם 

לחינוך ולשדרוג מערכת החינוך. 

שלוש כיתות א' נפתחו בחופים.
שלוש כיתות א' נפתחו בניצן.

שלוש כיתות א' נפתחו בניצני קטיף. 
שתי כיתות א' נפתחו במורשה.  

360 תלמידי כיתות א' לעומת 260 תלמידי 
א' בשנה שעברה. 

חמש כיתות ז' נפתחו השנה בבית הספר 
התיכון שקמה.

142 תלמידי כיתות ז' השנה 
לעומת 95 תלמידים בשנה שעברה. 

הוקם צוות בכיר ממטה המועצה לבנות תוכנית עבודה לשיפוצי הקיץ. 
'רק' צביעת קירות והחלפת מנעולים, אלא, שדרוג מערכת  לא עוד 
החינוך במספר רב של תחומים: אבי הבית של בתי הספר, שכאן 
המקום להכיר להם תודה, עמלו לצביעה של כל הכיתות ותחזוקה 

שוטפת וצוות המטה בנה תוכנית ייחודית לכל בית ספר.  

שוקי  מר   - המועצה  ממנכ"ל  המורכב  המטה,  התכנס  שבוע  בכל 
אורבך, גזבר המועצה - מר יעקב )קובוש( מזרחי, סגן ראש המועצה - 
מר ציון יצחק, אחראי פרויקטים הנדסיים במועצה - מר עירן מצוינים, 
מנהל התחזוקה - מר יואל לוי, ע. גזבר - הגב' הדס בורשטיין ומנהלת 

מחלקת החינוך - רחל אוחנה.  

לכל בית ספר 'נתפרה' החליפה שלו.

 מדברים ועושים חינוך
דבר מנהלת מחלקת החינוך, גב' רחל אוחנה

המשך בעמוד 5 

 בית ספר התיכון  'שקמה' יפעל השנה לשיפור חזות בית הספר, 
במהלך הקיץ החלנו בצביעת הלובי, בהקמת הצללות, ספסלים 
יבנה תוכנית משותפת למורי האמנות  וציורי אמנות. בית ספר 

ותלמידי המגמה לאמנות לנראות בית הספר.

בית הספר התיכון 'שקמה' 

וזה  מתפקידה  פרשה  מירוצ'ניק  שושנה  דר'  בעלים.  החליף   
המקום להודות על עבודתה המסורה והובלת בי"ס למקום של 
הצלחה, ולקדם בברכה את הגב' עופרה הלפרין שנבחרה לנהל 

את בית הספר. 

בית הספר 'מורשה' 

קיבל כיתת מחשבים חדשה, שופצו שתי כיתות ספח, לובי בית הספר יכנס לשיפוץ רחב בימים אלה, הכוללים הצללה וצביעה. 

מסוף ההיסעים 
הבטיחותי והמשודרג

בית הספר 'ניצן' 

בית הספר 'ניצן' עבר שיפור משמעותי בהיקף חסר תקדים: שודרג מסוף ההיסעים, הורחבה חניית המורים, כניסת בית הספר שופצה 
והורחבה ונבנתה הצללה למגרשי המשחקים. כמו כן החלה בניית אגף לשמונה הכיתות החסרות.

הצלמת האמנית אורן וכסלר נבחרה לבנות תערוכה בבית הספר ניצן במסגרת העצמת נשים אמניות במועצה.

מסוף ההיסעים 
המשודרג והבטיחותי



הנחה55%

חוזרים ללימודים עם

לתושבי המועצה האזורית חוף אשקלון

ובנוסף מתנה על כל קניה
*אספקה תוך 15 דקות

רשת חנויות המובילה בדרום

מבצע
        לתחילת

           שנת הלימודים

±∑∏ Ï‡¯˘È ÈÎÏÓ ‘ßÁ¯ ˙‚ ˙È¯˜ ÛÈÒ
∞∏≠∂∂∞∞∏¥≥ ∫ÏË ˇ ¥≤ ˙ÂÁ

≥∑ Ô‰Î ÈÏ‡ ßÁ¯ ÔÂÏ˜˘‡ ÛÈÒ
∞∏≠∂∑¥¥±±≤ ∫ÏË
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שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכולנו!

המשך: מדברים ועושים חינוך דבר מנהלת מחלקת החינוך, גב' רחל אוחנה
בית הספר 'ניצני קטיף' 

בימים אלה ביה"ס מקבל מבנה ממוגן חדש לכיתות א', לאחר תהליך העברה קשה ורחב מימדים. כיתות בית הספר נצבעו בידי אומן 
ששילב ציורי קיר מרהיבים ביופיים.  החלה בניית בית הספר החדש.

בית הספר 'חופים' 

ביה"ס גדל בכיתה א' נוספת, גידול שהצריך שיפוץ פנימי והסבת 
כיתות ספח לכיתות אם. חצר בית הספר נצבעה, הוקמה הצללה 
בלובי בית הספר לרווחת התלמידים. מגמת קולנוע חדשה בביה"ס 
בשילוב מכללת ספיר, תלמד השנה כפיילוט במטרה להרחיב את 

הלימוד גם לבי"ס נוספים במועצה.
במסגרת העצמת נשים אמניות במועצה, יהודית אוגורינסקי מכוכב 

מיכאל נבחרה לבנות ספסל בחופים. 

סביבת לימודים 
סככת צל חדשהבספריית ביה"ס

ישיבה תיכונית - קהילתית 'בני יששכר' 

 נפתח המחזור הראשון של הישיבה עבור בוגרי כיתות ח' מיישובי המועצה והאזור. הישיבה נותנת מענה לתושבי המועצה שלמדו עד כה 
במוסדות חינוך מחוץ לתחומה וייחודה בפעילות קהילתית המשלבת לימודי תורה עם ערך הנתינה וההתנדבות.

אולפנה לבנות בניצן 

מבנה האולפנה - מפעל מרשים לקראת סיום בנייה.

תיכון 'כפר סילבר' 

מפתח את מגמת הספורט והופך להיות בית ספר ייחודי לספורט. השנה נפתחת מגמה ייחודית של מכונאות הייטק, מגמה יוקרתית 
ובשיתוף צה"ל המכשירה תלמידים במכונאות רכב ומאפשרת לימודי יג' יד' ברמה גבוהה מאוד.

נפתחו השנה שלוש כיתות ז', בתוכם מסלול מצוינות מופת.

האולפנה תתן מענה 
לבנות הדתיות 
בתחומי המועצה
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מוסך
מנועי אשקלון

בשם השם נעשה ונצליח

אמינות, שירות, מקצועיות במחירים נוחים לכל כיס

מוסך ברמה אחרת

בס“ד

תיקונים לכל סוגי הרכב - עם מכונאים מקצועים מאוד!

כל סוגי חלקים לרכב.
החלפה ותיקון מנועים מיבוא במחירים זולים עם אחריות.

גירים מיבוא.
טיפולים לכל סוגי הרכב.

אפשרות לקחת את הרכב מבית הלקוח והחזרתו.

בדקו אותנו

מושב הודיה, 5 דקות מאשקלון, ליד תחנת דלק בהודיה סד“ש
נייד: 050-5870052

מחירים מיוחדים לחברי מושבים וקיבוצים

תיקונים וטיפולים
מיוחדים לרכבי
4X4 שטח
וטנדרים
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ברכות על הזכייה בפרס חינוך בקטגוריה בתי ספר מצטיינים.

יאיר פרג'ון, ראש המועצה וכל חברי מליאת המועצה.תודה להנהלה וצוות בי"ס שקמה

לחתני פרס החינוך תושבי חוף אשקלון,
בס”ד

כשהכדור נבעט
 האלימות בצד
סיסמא? ערך? או בחירה בהתנהגות שונה? כל התשובות נכונות. 

מאת: ג'ולייט גולדנברג אלבז מנהלת תוכנית מועצה ללא אלימות ואיציק צבי מנהל תחום ספורט מרכזים קהילתיים

תכנית "עיר ללא אלימות" הפועלת במועצה, 
לקידום  אופטימאלית  פלטפורמה  מהווה 
תכניות ספורט בקהילה כאסטרטגיה לאומית 
משמעותית לצמצום מעורבות של מתבגרים 

באלימות ובהתנהגויות סיכון נוספות. 

מציאות, א יוצרת  שמילה  יודעים  נחנו 
זה לא פטנט  ומשפט בונה התנהגות. 
סדירה  שהשתתפות  ידוע  כבר  חדש, 
השפעה  להן  יש  מובנות  ספורט  בתכניות 
והיא  צעירים  של  התפתחותם  על  חיובית 
משימוש  הימנעות  כמו  לתוצאות  נקשרת 
גבוה  עצמי  דימוי  פסיכו-אקטיביים,  בחומרי 
ונטייה מופחתת לעבריינות. ניתן לזהות ערכים 
)כדוגמת  הספורט  מושתת  עליהם  בולטים 
בריאות והתמדה(, כמו גם מיומנויות חברתיות 
בו  מהמשתתפים  בדרישות  הגלומות  ואישיות 
ושליטה עצמית(. קידום  )כדוגמת עבודת צוות 
בצורה  ומיומנויות  ערכים  אותם  של  רכישתם 
מובנית, לצד מתן הזדמנות להשתתפות סדירה 
מבוגרים  ידי  על  המפוקחת  ספורט  בפעילות 
המתאימים,  בכלים  המצוידים  משמעותיים 
מניעה  לתכניות  ספורט  תכניות  להפוך  יכולה 

אפקטיביות.

תכנית הספורט מספקת למתבגרים אלטרנטיבה 
בריאה לשעות הפנאי, והזדמנויות לביטוי יכולות 
וכישורים. זאת, תוך השגחה וליווי בתהליך בו 
שבכוחן  ומיומנויות  עמדות  הצעירים  רוכשים 
החלות  שליליות  השפעות  מפני  אותם  לחסן 
ייחודה של  על מתבגרים רבים יחד עם אלה, 
התכנית היא בהפיכת תכנית הספורט לאמצעי 

לחיבור בין צעירים לבין הקהילה בה הם חיים 
התורמת להתפתחותם. כל אלה, מהווים חלק 
מושתתת  עליהן  היסוד  מעקרונות  משמעותי 
על  ונסמכים  אלימות"  ללא  "עיר  תכנית 
והמבוססות,  המוקמות  הקהילתיות  התשתיות 

ביישובים.
מפעילה  הספורט  מחלקת  כשנתיים  מזה 
יישובים  במספר  ייחודיות  ספורט  תוכניות 
במועצה בשיתוף תוכנית "מועצה ללא אלימות", 
הלימודים  ולשנת  קבוצות  שתי  הוקמו  השנה 
ארצי  לפיילוט  להיכנס  עומדים  אנו  הקרובה 

לתוכנית ספורט ייחודית.

תקיים  לשבועיים,  אחת  קבוצה,  כל  השנה 
המדריכים  יעסקו  בהם  חברתיים  מפגשים 
מיומנות  או  מרכזי  ערך  בהקניית  והמאמנים 
חברתית הנגזרת מעולם הערכים של הספורט. 

בהתאם לצורך, ישולבו מרצים אורחים.
)כמו  וקבוצתיות  אישיות  מיומנויות  הקניית 
הפסד,  עם  התמודדות  התמדה,  צוות,  עבודת 
כאשר  במגרש,  תתבצע  ועוד(,  גזענות  מניעת 
משמשות  האימון/המשחק,  מתוך  סיטואציות 
את המדריך להעברת המסרים. תכנים אחרים 

אישיים  גבולות  נכונה,  תזונה  בריאות,  כמו 
מרצים  ידי  על  יועברו  החוק  עם  והיכרות 

אורחים או מרצים שיגויסו מתוך הקהילה.
ייחודית  הכשרה  יעברו  המאמנים  כן  כמו 
 6 באמצעות תכנית הכשרות אזורית הכוללת 
מפגשי הכשרה ועוד 4 מפגשי הנחייה יישוביים. 
יקבלו המדריכים  במהלך המפגשים האזוריים 
סיכון  והתנהגויות  מצבי  על  מידע  והמאמנים 
לבין  ספורט  בין  הקשרים  מתבגרים,  בקרב 
בריאות והתפתחות חברתית תקינה וכן היכרות 
עם הערכים והמיומנויות חברתיות שניתן לקדם 

באמצעות התכנית. 

 בתכנית העבודה השנתית תשולבנה פעילויות 
לקהילה,  ותרומה  מעורבות  התנדבות,  של 
)כדוגמת  נוספות  קהילתיות  פעילויות  גם  כמו 
משחק נגד שוטרי תחנת המשטרה, השתלבות 
השתלבות  במתנ"ס,  ממלכתיים  בטקסים 

באירועי קיץ ועוד(.

 הוריי המשתתפים בתכנית יזומנו לסדנה בת 
ישמעו  בה  להיענות(  )בהתאם  מפגשים   6-10
על הרציונאל לתכנית ולתמיכתם בהשתתפות 
של ילדיהם בפעילות קהילתית מובנית. בנוסף, 
ועל  ההתבגרות  גיל  על  מידע  ההורים  יקבלו 
יינתנו  להורים  זה.  לגיל  האופייניים  הסיכונים 
ילדים  מעורבות  עם  והתמודדות  לזיהוי  כלים 
גורמי  עם  היכרות  )בכלל  סיכון  בהתנהגויות 

הטיפול והייעוץ בקהילה(.

 כשהכדור נבעט האלימות בצד .
" זו לא עצה זו עובדה. אין אלימות במועצה" 
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בשעת ההמתנה:
  אסור לרוץ אל האוטובוס הממתין בתחנה.

 יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפת המדרכה.
 במקום שאין מדרכה - יש להמתין ליד עמוד התחנה.

 אין לשחק בתחנת האוטובוס.
 הגיע אוטובוס לתחנה - יש לעלות עליו רק לאחר שנעצר לחלוטין.

העלייה לאוטובוס
 הכניסה לאוטובוס בדלת המיועדת לעליית נוסעים - הדלת הקדמית בלבד.

 חפשו מקום ישיבה: רק כיושבים וחגורים אתם בטוחים.
 חובה לחגור חגורת בטיחות.

בתוך האוטובוס!
 אין לעמוד ליד הדלתות ולא על המדרגות.

 אנא, אל תסתובבו בשעת הנסיעה וכמובן אסור להוציא יד או ראש מהחלון. 

 אפשר לשוחח, בצורה שקטה ותרבותית.
 הנהג זקוק לשקט ולריכוז בזמן הנהיגה.

 האוטובוס הוא מקום ציבורי שימרו על ניקיונו ושלמותו. אתם נוסעים 
   בו יום יום.

 אין להשליך פסולת מהחלון.

בשעת הירידה מהאוטובוס.
 הירידה מהאוטובוס תהיה בדלת קדמית בלבד.

 אין לרדת מהאוטובוס כאשר הוא בתנועה.
 רדו מהאוטובוס בזהירות. המדרגות באוטובוס גבוהות מהרגיל.

 אל תפריעו לתלמידים אחרים לרדת מהאוטובוס - זה עלול להיות מסוכן!
 לפי הירידה מהאוטובוס ודאו שכל חפציכם איתכם.

 לאחר שירדתם יש להתרחק מיד מהאוטובוס ולחכות על המדרכה 
   עד שהוא ייסע.

 לא חוצים את הכביש לפני ומאחורי האוטובוס.

   כללי התנהגות בהסעות ובכביש
   מאת: נדב נדב, קצין בטיחות בכיר בתעבורה

הורים יקרים, אנו דואגים לשלום ילדכם. בעזרתכם ובהדרכתכם הנאמנה נוכל לוודא שכל תלמיד יודע את כללי ההתנהגות בהסעות ובכביש!
ההורים אחראים להדריך את ילדיהם להתנהגות נאותה בזמן הנסיעה. שיתוף הפעולה שלכם, התלמידים וההורים, הוא הכרחי! רק בעזרתכם נוכל 

לעבור את שנת הלימודים בשלום ובבטחה.

הישמרו לכם 
לנפשותיכם!

המועצה האזורית חוף אשקלון משקיעה מחשבה, מאמץ ומשאבים רבים 
על מנת להסיע בבטחה כ-3,000 ילדים מידי יום. נהגי האוטובוס הם נהגים 
מיומנים ומקצועיים העוברים הכשרה מיוחדת להסעת תלמידים. קצין 
הבטיחות ואיש התחזוקה דואגים לכשירותם של האוטובוסים. כל צוות 
מחלקת התחבורה עושה כל שביכולתו על מנת להביא את התלמידים 

בשלום ליעדם.
   הוראות בטיחות להורים ולילדים

   מאת: יוסי עטיה, קב"ט מוסדות חינוך

ילדים  להוריד  ולנהגים  להורים  איסור מוחלט  במסופי ההיסעים חל   
בכיכר או בשטח המסוף, אלא להורידם אך ורק במפרצי החנייה.

לגנים בצורה לא בטיחותית המסכנת את  ילדים  עדים להסעת  אנו   
בטחון הילדים. הורים מסיעים את ילדיהם כאשר הם יושבים על ברכי 
הוריהם במושב הקדמי, ללא חגורת בטיחות ולא בכיסאות בטיחות. זוהי 

סכנה ממשית!

 יעילות מושבי בטיחות בהקטנת הפגיעה בעת תאונה ושיעור התמותה 

היפגעות  למניעת  הוכחה. האמצעי העיקרי  כנוסעים ברכב  ילדים  של 
הילדים כנוסעים ברכב הוא מושב בטיחות שמותאם לגיל הילד. 

לדוגמא, על פי הערכות שבוצעו בארה"ב, מושבי הבטיחות מתקשרים 
עם ירידה של 17% במקרי תמותת התינוקות כנוסעים ברכב ועם ירידה 

של 45% במקרי תמותת הפעוטות בני 1-7 כנוסעים ברכב.

 החוק במדינת ישראל מחייב הגנה על ילדים הנוסעים ברכב בכל גיל, 
במושב הקדמי ובמושב האחורי. חגורת בטיחות עוצבה להבטיח הגנה 
יעילה למבוגרים, והיא אינה יכולה להעניק הגנה לתינוקות ופעוטות ואף 

עלולה לגרום להם לפגיעות קשות.
הורים שימו לב, בימים אלו משטרת ישראל תאכוף ותבקר במושבים!

קנס על הסעת ילדים ללא חגורה מאחור - ₪1,000 )אלף ש"ח(.
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בי"ס מורשה
ניצן 2  7:15

ניצן 2+1  7:15
תלמי יפה,גיאה,בית שקמה,בת הדר  7:10

הודיה  7:30
ניר ישראל  7:30

משען  7:25
כרמיה  7:15

מבקיעים  7:20
חלץ  7:15

כוכב מיכאל  7:30

בי"ס ניצן
ניצן 2  7:20

ניר ישראל  7:20
הודיה  7:20
משען  7:25
ברכיה  7:40

כוכב מיכאל  7:20
חלץ  7:10

תלמי יפה.  7:20
גיאה  7:20

בית שקמה  7:15
7:30  בת הדר

נתיב העשרה  7:20
מבקיעים  7:35

כרמיה  7:15
סילבר  7:40

שקמה חופים
נתיב העשרה  8:00

זיקים  8:00
כרמיה  8:00
גברעם  8:00

מבקיעים  8:10
בת הדר  8:00

תלמי יפה  7:40
גיאה  7:40

בית שקמה  7:50
ניר ישראל  7:35

הודיה  7:40
ברכיה  7:45

משען  7:50
ניצן 2 + 1 בתי הקבע  7:50

חלץ  7:40
כוכב מיכאל  7:40

בי"ס סילבר
חלץ  7:15

כוכב מיכאל  7:25
משען  6:50
ברכיה  6:55
הודיה  7:05

ניצן 2+1  6:50
ק. ניצנים  7:00

ניר ישראל  7:10
נתיב העשרה  7:00

כרמיה  7:10
גברעם  7:20

בת הדר  7:30
תלמי יפה  6:50

גיאה  7:00
בית שקמה  7:05

בי"ס באשקלון
תלמי יפה  7:00

גיאה  7:10
בית שקמה  7:20

בת הדר  7:10
נתיב העשרה  7:00

כרמיה  7:10
מבקיעים  7:20

חלץ  7:00
משען  7:20

ניר ישראל  7:00
הודיה  7:10
ברכיה  7:15

ניצן 2+1  7:00

בי"ס שער הנגב
ניצן 2  7:40

ק. ניצנים  7:55
הודיה  8:00
משען  8:10

נתיב העשרה  7:50
כרמיה  8:00

מבקיעים  7:50
בת הדר  7:40
גברעם  8:00

תלמי יפה  7:50
גיאה  8:00

בית שקמה  8:05
כוכב מיכאל  7:45

חלץ  8:00

אשדוד
ניצן 2  7:20

בי"ס ק. יבנה
ניצן 2  6:30

בית שקמה  6:30

בי"ס יד בנימין
ניצן 2  6:50

בי"ס חפץ חיים
ניצן 2  6:50

בי"ס בקריית גת
בת הדר  7:00

בית שקמה  7:05
ניצן 2  7:00
הודיה  7:20
ברכיה  7:25

גיאה בהרחבה  7:05

בי"ס פלך קרית עקרון
משען  7:00
ברכיה  7:05

ניצן  7:15

זמני נסיעות מהישובים לבתי ספר
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ביטוח תלמידים בבית הספר

מדור ייעוץ משפטי/ עו"ד שלומי אבגי*

כל התלמידים במדינת ישראל אשר לומדים 
במוסדות חינוך, החל מגני ילדים ופעוטונים 
ומסגרות חינוך אחרות  ועד לתלמידי תיכון 
המוכר  אישיות  תאונות  בביטוח  מבוטחים 

גם בשם ביטוח תלמידים.
בשנת 1994 תוקן חוק לימוד חובה, תש"ט-
הרשות  על  חובה  בו  שהוטלה  כך   1949
לבטח  חינוכי,  מוסד  נמצא  בו  המקומית 
עירוניים(  ילדים  גני  )גם  בו  התלמידים  את 
זו מכסה  בביטוח תאונות אישיות. פוליסה 
גם  ביממה,  שעות   24 התלמידים  את 
את  ומפצה  הספר  בבית  שאינם  בשעות 
ארע  תאונתי אשר  אירוע  על  רק  התלמיד 
לו , הכיסוי הביטוחי תקף גם אם התאונה 
ארעה מחוץ לבית הספר ובשל אי זהירות 

של הילד - הנפגע עצמו( 
חשוב לציין כי  הפוליסה אינה מכסה פגיעות 
עקב תאונות דרכים, מחלות אשר אין להן 
קשר לתאונה, פגיעות מלחמה ופגיעות עקב 
אשר  הורה  גם  כן,  כמו  רפואית.  רשלנות 
נפגע במסגרת פעילות במוסד חינוכי למשל 
הוא  אף  מבוטח  הילדים,  עם  טיול  בליווי 
פגיעה  של  במקרה  לפיצוי  וזכאי  בפוליסה 

בהתאם לסכומים המופיעים בפוליסה.
פעמים רבות נתקלים  בהורים לילדים אשר 
מבוטחים  בה  זו  לפוליסה  מודעים  אינם 
ילדיהם ואינם פועלים על מנת לקבל המגיע 

להם ע"פ פוליסה זו.
פיצוי  מעניקה  התלמידים  ביטוח  פוליסת 
אוטומטי על כל פגיעה אשר מותירה נכות 
בתלמיד )מעל 5% נכות( ולא משנה הסיבה 
התלמיד  את  מפצה  אף  לפגיעה.הפוליסה 
ולעיתים אף את הוריו על כל יום בו נאלץ 
היותו  עקב  הספר  מבית  להעדר  הילד 

מרותק למיטה בעקבות הפציעה.
יש לציין כי קבלת הפיצוי על פי הפוליסה 
הגורם  כנגד  בא במקום תביעה  אינו  הנ"ל 
הפגיעה  אירעה  רשלנותו  עקב  אשר 
עקב  נפגע  אשר  תלמיד  לדוגמא,  בתלמיד. 
שכזאת,  והוכחה  הספר  בית  של  רשלנות 
התלמידים  פוליסת  ע"פ  הפיצוי  קבלת  אין 
באה במקום תביעה כנגד בית הספר בגין 
לכל  בנוסף  תמיד  הוא  הפיצוי  רשלנותו, 

פיצוי אחר.
הגשת תביעת נזק במקרה של תאונה בבית 
ורשלנות  אחריות  הוכחת  מחייבת  הספר, 

של צוות בית הספר. במרבית המקרים לא 
בילדים  עסקינן  שהרי  זאת,  להוכיח  יקשה 
ונוער אשר על התנהגותם יש לפקח בצורה 

הדוקה.
בדיקה  לאחר  ניתן  הנפגע  לתלמיד  הפיצוי 
התלמיד  מטעם  הן  מומחים,  רופאים  ע"י 
ניתן  )לעיתים  המבטחת  מטעם  והן  עצמו 
מומחה  מינוי  ע"י  אלה  עלויות  לחסוך 

מוסכם(. 
להחתים  דורשת  הביטוח  לחברת  פניה 
אני  למבטחת.  ולהעבירם  טפסים  מספר 
ממליץ, להתייעץ עם עו"ד בטרם שמתחילים 
להתנהל מול חברת הביטוח על מנת לקבל 
את  מלוא זכויותיו של התלמיד ע"פ פוליסת 

הביטוח. 
יש  ילדים  ביטוח  פוליסת  פי  על  תביעה 
להגיש לכל המאוחר עד שהתלמיד הנפגע 

הינו בן 12 כלומר שלוש שנים מגיל 18.

*מידע זה הינו כללי בלבד והאמור לעיל אינו 
מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין, 
על  שנסמך  מי  ככזה.  עליו  להסתמך  ואין 
האמור לעיל - עושה כן על אחריותו בלבד.



11

הערכות המרכז הקהילתי חוף אשקלון 
לפתיחת שנת הפעילות תשע"ג

וממשיך  לרגע  נח  לא  המרכז  צוות 
במלוא המרץ על מנת להיערך בצורה 
הטובה ביותר לפתיחת שנת הפעילות 

הקרובה.

  תחום חוגים
פעילות  חוברת  מפורסמת  אלה  בימים 
הקהילתי  במרכז  יתקיימו  אשר  החוגים 
וביישובי המועצה. השנה אנו חונכים מרכז 
יתאמנו  בו  באיזור  הגדול  הלחימה  אומנויות 
את  מרחיבים  וכן  כאחד  ומבוגרים  ילדים 

היצע החוגים ולא מתפשרים על האיכות. 

  תחום מעונות
יום.  מעונות   5 מפעיל  הקהילתי  המרכז 
כ-280  ונתיב העשרה, סה"כ  ברכיה  בניצן, 
ילדים. צוות המעונות נערך בימי השתלמות 
במעון  הבאה.  הלימודים  שנת  לקראת 
"שוהם" בברכיה הושקעו כ-120 אלף ש"ח 
מעון  החגים  לאחר  בע"ה  ושדרוג.  לשיפוץ 
למבנה  טובה  בשעה  יעבור  בניצן  "יהלום" 

החדש שבנייתו מסתיימת בימים אלה. 

  תחום נוער
בימים אלה אנו נמצאים בהערכות לפתיחת 
פעילות  לוח  בניית  כוללת  אשר  השנה 
תנועות  פעילות  בתוכו את  שנתי המסנכרן 
יופץ  הלוח  האזורית,  והפעילות  הנוער 
הנוער.  וועדות  ההדרכה  לצוותי  למד"בים, 
גרעינרים   7 קלטנו  אוגוסט  חודש  במהלך 
לתנועת  השייך  עודד  גרעין  של  חדשים 
שלושה  יעברו  הגרעינרים  המושבים.  בני 
נקיים  בסופם  אשר  חפיפה  של  שבועות 
מסיבת חילוף חגיגית בבריכה במושב כוכב 
ז-י"ב.  מיכאל המיועדת לבני הנוער מכיתה 
צוות המד"בים מתכונן לפתיחת השנה. אנו 
נקיים את פורום המד"בים הראשון בתחילת 
ספטמבר ליישור קו והערכות הצוות לשנת 
הנוער  בני  יעברו  הפעילות. לקראת החגים 
ביישובים לאסוף מצרכים לחג ראש השנה 
למשפחות נזקקות ברחבי המועצה - נשמח 

אם תפתחו את ליבכם ברוחב לב!

  תחום ספורט
וכדורסל  לכדורגל  בי"ס  לפתיחת  הערכות 
מילדי המועצה. כמו  ישתתפו כ-500  בהם 

אזורית  שחמט  תחרות  מקיימים  אנו  כן 
ניר  במושב  תתקיים  אשר  ה-3  השנה  זו 

ישראל. עקבו אחר הפרסומים.

  תחום תרבות
הופעה של רמי קליינשטיין ולהקתו תתקיים 
בשיתוף  זיקים  בקיבוץ   ,11/10/12 בתאריך 
המסורת  כמיטב   .₪30 עלות  הפיס.  מפעל 
במגדל  נבקר  רמלה"  ל"מיצג  טיול  נקיים 
העיר,  בחמאם  העתיקה,  בעיר  המרובע 
סמטאות רמלה ועוד, בתאריך 16/10/12, יציאה 
בשעה 8:30 מרחבת המועצה, חזרה משוערת 
בשעה 17:00. פתיחת חוגים למבוגרים: יוגה, 
ימימה.  וקבוצת  ספרדית  נייר,  עיסת  ציור, 

פרטים נוספים בתחום תרבות.

אתי,  המרכז  צוות  לכל  אודה  זו  בהזדמנות 
יעל  יואל,  רונית,  איציק,  אבי,  כרמלה, 
תנועות  בישובים,  הנוער  רכזי  עדן,  ומוריה, 
הנוער, גרעין עודד וגרעין נח"ל. על עבודתם 
והשקעתם לרווחת תושבי המועצה. ולרועי 

סבן נאחל הצלחה בהמשך דרכו.

יוסי דהרי, מנהל המרכז הקהילתי

חדש במרכז המוסיקה בתיכון 'שקמה' -  מרכז חניכה 
והקלטות  חזרות  חדר   - וזמרים/ות  מוסיקליים  להרכבים  מוסיקלי 
מקצועי עם ציוד עדכני ומקצועי בתחום ההגברה וההקלטה - מיועד 
לכלל תושבי המועצה, בכל גיל, רמה וסגנון - כל מי שמנגן ושר מוזמן 
להירשם ולהצטרף להרכב המוזיקלי המתאים לו. ההרכבים יעבדו 
מיומן  הקלטות  וטכנאי  מוסיקלי  מפיק   - דרגצקי  ארז  עם  במרכז 

ומנוסה, על חומר בסגנון שיבחרו וכן על חומר מקורי משלהם.
המרכז פועל כבר עם מספר הרכבים בגילאים שונים. המעוניינים 

להצטרף מוזמנים לפנות לארז, בטל' 052-8334626.

יום הניקיון הבינלאומי ייערך ביום חמישי, כ"ו אלול,  13/9/12. יום זה מבטא את מפעל הניקיון הבינלאומי הגדול ביותר בישראל 
ובעולם. יותר מ-130 מדינות בעולם נוטלות בו חלק וגם אנו, במועצה. יום הניקיון מתקיים ע"י קק"ל בשיתוף המועצות האזוריות ומרכז 
השלטון המקומי, במטרה להגביר את המודעות לניקיון ואיכות הסביבה. קק"ל תעמיד לרשות המבצע כפפות, שקיות ניילון ואמצעים נוספים 

שיחולקו בין יישוביי המועצה. תודה על שיתוף הפעולה!

"חולצה כחולה והיא עולה על כל העדיים..."
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ליאיר פרג‘ון היקר
ראש המועצה האזורית

חוף אשקלון

ה‘ שמר וישמור עליך
ויברך ה‘ וישמרך יאיר ה‘ פניו ויחונך

רפואה שלמה החלמה מהירה

תחזור אלינו במהרה
גאים בך לאורך הדרך

מאחלים:
ניסים מחלוף, יו“ר ועד העובדים
חברי הועד
וכל צוות עובדי המועצה
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שבוע נפתחו שערי הגן בפני כ-900 ילדים שילמדו ב-34 גנים ה
ביישובי המועצה.

במהלך הקיץ הושקעו מאמצים רבים בשיפוץ, צביעה, תיקונים 
ובהשלמת הציוד החסר.

בכנס גננות וסייעות לקראת פתיחת שנת הלימודים נכחו כ-100 גננות, 
סייעות, מפקחות ואנשי מקצוע. בכנס שררה אווירה שמחה וחגיגית - 
הגננות ציינו את הראייה החדשנית והשינוי שחל במחלקה לחינוך, הם 
הציוד, שיפוץ  לצרכים, להשלמת  בעיקר  את ההיענות המהירה  ציינו 
המבנים צביעה ועוד, תודה מיוחדת לגב' רחל אוחנה, מנהלת מחלקת 

החינוך, על הגישה העניינית והמעשית והתוצאות כבר נראות לעיני כל.
השנה אנו מאכלסים 3 כיתות גן חדשות שנבנו. בראייה החדשה תינתן 
ייחודיות לכל גן חדש שייבנה. תהליך בנייה והעברות הקרקע בעיצומו 
ישובים.  של  רב  במספר  בנייה  נראה  כבר  הבאה  הלימודים  ובשנת 
הבנייה  ותנופת  החמישים  משנות  ישנים  הינם  הגנים  רוב  להזכירכם, 

שהחלה תביא למהפך רציני.
יבקרו  הגנים  ילדי  נרחבת,  פעילות  כבר  מתוכננת  השנה  פתיחת  עם 

בספריה האזורית ויחוו שעת סיפור והצגה, במטרה לקרב את הילדים 
לעולם הספר.

גם השנה נמשיך להכשיר את הצוות הגנים למתן מענה רגשי והתמודדות 
במצבי לחץ, תוכנית הבובתרפיה תשולב ב-11 כתות גן, כמו כן ליישובי 
הורים  פעילות  העשרה,  בתוכנית  מיוחדת  לב  תשומת  תינתן  העוטף 
וילדים עם טל זכרין "משחקים שבלב" ועוד, שיתוף הפעולה הרציף עם 
מרכז חוסן במועצה תורם רבות לילדי הגנים. פעילות נרחבת יותר תועבר 
לגננות בהמשך. באמצעות קרן קרב, רכשנו לגני החובה ספריית השאלה 

של משחקים דידקטיים.
בהזדמנות זו ברצוני לברך את כל עובדי מערכת החינות בברכת שנה 
רבה  והנאה  אני מאחלת השתלבות מהירה  לילדים  ומבורכת,  טובה 

ממסגרת הגן.

גננות חוף אשקלון מיומנות ומקצועיות עומדות לרשותכם בכל עת, בכל 
שאלה. תפנו אליהן, שתפו אותם זה יסייע.

שנה טובה ומבורכת!

פתיחת שנת הלימודים 
תשע"ג בגני הילדים

חוף  האזורית  במועצה  בחגיגיות  נפתחה  תשע"ג  הלימודים  שנת 
אשקלון, עם ביקור השר להגנת העורף, ח"כ אבי דיכטר, במוסדות 
החינוך הממוגנים במועצה. "קריית החינוך שלכם לא רק נעימה, גם 

בטוחה", אמר השר.

אתם תשקיעו בלימודים 
ואנחנו נשקיע בהגנה עליכם"

שר החדש להגנת העורף, ח"כ אבי ה
לשנת  הראשון  ביום  ביקר  דיכטר, 
במועצה  החינוך  בקריית  הלימודים 

האזורית חוף אשקלון. 

בתיכון 'שקמה' קיבל השר את תלמידי כיתה 
ז', השכבה הגדולה ביותר של כיתות ז' בבית 
הספר אי פעם. בבי"ס היסודי 'חופים' התרגש 
עם הורי ותלמידי כיתות א' וציין לשבח את 

והקיבוצים תחת  בני המושבים  בין  השילוב 
ברורה",  בינינו  "החלוקה  אחד.  חינוכי  מוסד 
תשקיעו  "אתם  לתלמידים:  השר  אמר 

בלימודים ואנחנו נשקיע בהגנה עליכם."

במספר  המשמעותי  הגידול  על  למד  השר 
וציין  במועצה  החינוך  במוסדות  התלמידים 
בתחומה.  החינוך  מבני  בהרחבת  יסייע  כי 
גם  נעימה,  "קריית החינוך במועצה לא רק 

בטוחה. אני מקווה שהמיגון ישמש עבורכם 
כחדרי לימוד בלבד, אך במידת הצורך, המיגון 

קיים", אמר השר.

יאיר  אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  ראש 
"אצלנו  והדגיש:  התלמידים  את  ברך  פרג'ון, 
מהלכים  המובילה  היא  החינוך  מערכת 
ומשפיעה על המועצה ודמותה, ולא להיפך. 
אתם חלק ממערכת חינוך איכותית ומובילה."

אביבה פולד, מנהלת מדור גני הילדים
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פינת החי בגברעם
פתוח כל השבוע 

בין השעות 9:30-13:30

         הטיבעיותלבלות בשיא

התבוננות וליטוף חיות
פיתות בטאבון

פינות יצירה
רכיבה על פוני

סיור מודרך ברפת

סיורים לימודיים לגנים
וכיתות יסוד

בתיאום מראש

054-7701443 / 054-7701586

הנחה
מיוחדת
לקבוצות

ת ו ש פ ו ח ו ם  י ג ח ת  ו ת ב ש ב ח  ו ת פ
בין השעות 10.00 עד 16.00

ב-2011 כתבו.
ב-2012 זכינו.

במועצה האזורית חוף אשקלון נרשמה העלייה 
המרשימה באזור: בתשע"א עמד אחוז הזכאים על 
7.65, לעומת 60% בשנה הקודמת. בשנת תשס"ט 

עמד אחוז הזכאים במועצה על 3.65 אחוזים.

פרג'ון הבין שההשקעה הטובה ביותר היא בילדים 
ובנוער, ויזם סדרת פרויקטים שיזניקו את רמת החינוך 

ביישובים ובקיבוצים שנכללים בשטח המועצה."
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הגדול מסוגו בארץ

בשם השם נעשה ונצליח בס“ד

ימי
הולדת

ימי כיף
לקבוצות קייטנות

שעות פעילות
בין השעות

9:00-21:00

חוף דלילה, אשקלון.
לפרטים: 054-7779765


