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בברכת חג פסח כשר ושמח!
יאיר פרג'ון,

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

ברכת ראש המועצה

פרס החינוך-תו איכות

עמ' 28

עמ' 38

עמ' 32

אבירי איכות השלטון

רפורמה ללכידת כלבים

חונכים את שביל האור
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5 כוכבי יופי הוענקו למועצה האזורית חוף אשקלון במסגרת תחרות 'קריה יפה ומקיימת' מטעם 
המועצה לישראל יפה | המועצה זכתה בכוכבי יופי גם עבור היישובים מבקיעים וניר ישראל

-21 ה זו השנה ה  יפה קיימה  מועצה לישראל 
בישראל  ומקיימת  יפה  'קריה  תחרות   את 
המרכז  ובשיתוף  הפנים  משרד  בחסות  יפה' 
האזוריות.  המועצות  ומרכז  מקומי  לשלטון 
אשקלון  חוף  האזורית  המועצה  לקחה  לראשונה 
יופי  כוכבי   5 ב-  זכתה  ואף  בתחרות  פעיל  חלק 

עבור עמידה בקריטריונים שונים.

הינה  יפה,  ומקיימת בישראל  יפה  תחרות קריה 
המועצה  שבתחרויות  ביותר  מהבולטות  אחת 
משנת  החל  שנה  מדי  נערכת  יפה. היא  לישראל 
השותפות  מקומיות  רשויות  בה  ומשתתפות   1993

ופעילות
למאמצי הטיפוח הסביבתי .

שהעניקו  מקצועיים  שופטים  כללה  השיפוט  ועדת 
הצטיינותה  על  המירבי  הניקוד  את  אשקלון  לחוף 

בתחום  המתבצעות  פעילויות  כגון:  בפרמטרים 
טיפוח  וקיימות,  הסביבה  איכות  החיים,  איכות 
מפגעים  מניעת  על  הקפדה  הירוקות,  הריאות 
סביבתיים וחזותיים והנעת תהליך של שיפור מתמיד 

באיכות חיי תושבי המקום ועוד.

זכו  ישראל  וניר  מבקיעים  המושבים  גם  בנוסף, 
לכוכבי יופי משלהם במסגרת תחרות יישובית. נציגי 
אחר  מקרוב  והתרשמו  ביישובים  סיירו  התחרות 
הסביבה  איכות  הציבור,  מוסדות  היישובי,  המרחב 

והתרומה לקהילה. 
מחשבה,  להשקעה,  הודות  וכוכב  כוכב  בכל  "זכינו 
המועצה,  תושבי  של  מיוחדת  לב  ותשומת  הקפדה 
נמשיך  בפרט.  הסביבתית  היחידה  ואנשי  העובדים 

להשקיע ולטפח את חוף אשקלון עבור כולנו", 
חן  אשקלון,  בחוף  הסביבתית  היחידה  מנהל  אמר 

סעדה.

5 כוכבים של יופי בחוף אשקלון

חדשות

"זכינו בכל כוכב וכוכב 
הודות להשקעה, 
מחשבה, הקפדה 

ותשומת לב מיוחדת 
של תושבי המועצה, 

העובדים ואנשי היחידה 
הסביבתית בפרט. 

נמשיך להשקיע ולטפח 
את חוף אשקלון עבור 

כולנו"

מנהל היחידה הסביבתית חן סעדה
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תחרות 'כוכב נולד' של המועצה האזורית חוף אשקלון נערכה השנה בסימן 'טבע ואדמה' |  12 
מתמודדים בגילאי 12-7,  מכל יישובי המועצה, נבחרו בהליך העצמה ממושך שכלל הדרכה 
וליווי  מקצועי * סגן ראש המועצה, ציון יצחק: "הפרויקט חשוב ומבטא כישרונות מקומיים" 

חרות 'כוכב נולד' של המועצה האזורית חוף ת
אשקלון כבר הפכה בעלת שם במשך 7 שנות 
 7-12 בגילאי  מתמודדים   12 השנה,  קיומה. 
והדרכה  העצמה  הליך  עברו  המועצה,  יישובי  מכל 
כוריאוגרפיה,  במה,  על  העמדה  שכללה  מקצועית 
מתן כלים לביטוי אישי וכיוצא בזה. הפרויקט נערך 
במסגרת פעילות המרכז הקהילתי של חוף אשקלון, 
בהפקה ובימוי של עציון בשארי וניהול מוסיקלי של 

סשה פרומן.

השביעית  השנה  כבר  וזו  ומתרחב  הולך  "הפרויקט 
שאנו מקיימים את התחרות. התחרות מעניקה, מדי 
גאים  אנחנו  למשתתפים.  מקצועיים  כלים  שנה, 
דהרי,  יוסי  אמר  לילדים"  הזו  הבמה  את  לאפשר 

לטיפוח  בנוסף  "השנה,  הקהילתי.  המרכז  מנהל 
יחבר  שהפרויקט  דאגנו  הילדים,  אצל  השירה  תחום 
בין הילדים, המתגוררים בישובים השונים וזה באמת 

הוכיח את עצמו".

ידעו  המקצוע  אנשי   " קרמזין:  הדס  ההורים,  נציגת 
להוציא את המקצוענות והאנושיות ולעשות מכל ילד 

כוכב." 

ואדמה'  טבע  'שירי  בסימן  שנערכה  התחרות  בתום 
מקרב  שופטים  צוות  ע"י  שנבחרו  הזוכים  הוכרזו 
גילן,  רוי  השופטים:  חביבי  ציבור:   ואנשי  תושבים 

יובל עין דור ואלירון חגי.

שיר  נזריאהן,   אור  סיאהו,  אור  מצוינות:  מדליית 
כהן, ליאור זיגדון ועמית קדוש.

במקום השלישי, עם השיר- 'שירת העשבים', אביב 
ברבי ממושב ברכיה.

במקום השני, עם השיר-  'ושבו בנים לגבולם', שיאן 
גילן מכוכב מיכאל ויובל קרמזין מתלמי יפה.

זכתה  ציפור',  'כמו  השיר-  עם  הראשון  ובמקום 
מאיה ווסקובויניק ממושב כוכב מיכאל.

סגן ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, ציון יצחק, 
חשוב  בפרויקט  שמדובר  ספק  "אין  ואמר:  סיכם 

המבטא כישרונות מקומיים".

כוכבים חדשים נולדו 
בחוף אשקלון

חדשות
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בימים אלה מציינת מסעדת 'ארטישוק' במושב גיאה שנה לפתיחתה | בנוסף לתפריט מגוון 
מציעה המסעדה הופעות חיות, סדנאות וגם תעסוקה לקטנטנים | הזדמנות מצוינת לסיכום של 

שנה מלאה בטעמים, אווירה וריחות* יש ארטישוק בגיאה  

מסעדת ארטישוק- הטעמים והריחות

ימים אלה חוגגת מסעדת ארטישוק שבמושב ב
טעמים  של  שנה  לפתיחתה,  שנה  גיאה, 
התפריט  וסדנאות.  הופעות  וגם  וניחוחות 
ההופעות  לצד  המסעדה,  מציעה  אותו  העשיר, 
כל  לילדים-  ליטוף  ופינת  הבישול  סדנאות  החיות, 
אלה הם בהחלט משהו שאזור הדרום כולו לא ראה 

כבר תקופה ארוכה. 
האווירה  את  לפספס  קשה  למסעדה  בכניסה  כבר 
הביתית, הכפרית והנעימה. כל לקוח שמגיע למקום 
מיד מרגיש בבית - עטוף בריחות נעימים. המסעדה 
את  המכניסים  ענקיים  חלונות  בקפידה,  מעוצבת 
יוכלו  שבינינו  והקטנטנים  פנימה  המושב  אווירת 
ליהנות מפינת הליטוף ומתקני המשחקים הסמוכים. 

כיף לילדים ושקט להורים.

אז מה בתפריט?
קובלובה,  אירה  הגדירה  המסעדה  תפריט  את 
מנהלת המסעדה, כתפריט אקלקטי איטלקי, צרפתי 
אלה  עבור  בלקין.  אנדרה  יצר השף  אותו  וישראלי, 
הבוקר,  ארוחת  את  במקום  לסעוד  שיבחרו  מכם 
סלטים  ושילובים,  ארוחות  מגוון  כולל  התפריט 
מגוונים, אומלטים עם תוספות, פירות, סוגי גבינות 
מתוך  לבחור  תוכלו  הראשונות  במנות  ואגוזים. 
כבד  פטה  בקר,  פילה  קרפצ'יו  ביניהן  מנות,  כעשר 
בנוסח פרובנס, סלטים עשירים ולחם שנאפה במקום 

ומגיע חם ומפתה.
במנות העיקריות מחכות לכם פסטות מכל הסוגים, 
עטופות ברטבים מעניינים. כך למשל אפשר ליהנות 
מקורמלת  בטטה  ברוטב  חצילים  ממולא  מרביולי 
והמבורגר  אסאדו  אנטריקוט,  סטייק  או  ופרמזן 

לחובבי הבשר. כמובן, היצע קינוחים ומתוקים עומד 
לרשותכם.

סדנאות והופעות
מנת  על  רק  נועד  אינו  במסעדה  שביקור  אומרים 
ממש.  של  בחוויה  ומדובר  היות  הרעב,  את  להשביע 
בארטישוק דאגו לכם גם לזה. שילוב בין אוכל טוב, 
אווירה והופעה חיה, סדנא או תערוכה. בחג האהבה 
הרכב  של  חיה  הופעה  המסעדה  אירחה  האחרון 
תערוכת   גם  נערכה  לאחרונה  'טריו',  נובה  הבוסה 
עונת  בנושא  נוספת  ותערוכה  אקטיב'  ארט  'קולו 

הכלניות של במסגרת פסטיבל  'דרום אדום'.
גם  אלא  מקומיים  אמנים  רק  לא  מארחים  "אנחנו 

גדול  צימאון  שיש  ומרגישים  הארץ  מכל  הרכבים 
בעניין הזה בקרב האורחים שלנו", אומרת אירה. גם 
סדנאות הבישול זוכות למקום של כבוד בארטישוק 
בריא  לאוכל  לקוחותיה  קהל  את  לקרב  ומבקשות 

ודיאטטי.  
עשיר  באזור  הינו  המסעדה  מיקום  כי  לציין  חשוב 
המציע מגוון של טיולים בטבע ובנוף המדהים של 
מהכביש  מרוחקת  היא  זאת,  עם  יחד  הדרום.  אזור 
לאווירה  שתורם  מה  המרכזיים  ומהצירים  הראשי 

הייחודית והקסומה.
10:00- שבת   ,9:00-22:00 א'-ו'  פעילות:  שעות 

20:00, מושב גיאה

מפרגנים לעסק מקומי: 

חדשות
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חדשות

עדן  )כרמיה(,  לבנון  שרון  )כרמיה(,  מן  אמיתי 
ודורי  טוביה(,  )באר  פלפל  אורי  )גבים(,  שחם 
שלם )רמת גן( הם 'הטוקבקיסטים'- הרכב רוק 
פולק, שרובו פועל, חי ועובד בתוך עוטף עזה 
מה  על  שלו  הזווית  את  לכך,  בהתאם  ומביא, 

שנעשה בדרום ועל החיים כאן. 

חמש  לפני  ואני  אמיתי  הקמנו  ההרכב  "את 
אקוסטית,  )גיטרה  לבנון  שרון  מספר  שנים", 
שירה, מילים ולחן(. "אנחנו חברים טובים מיד 
במהלך  ביחד,  ולנגן  לעבוד  והתחלנו  מרדכי 
השנים הוא שינה את צורתו עד שהגענו להרכב 

הסופי כפי שהוא היום".

רק  שנים,  כבר  יחד  עובדים  שהם  למרות 
שלהם  הבכורה  סינגל  יצא  האחרון  בספטמבר 
'המסיבה'. הרכב הלהקה הוא מגוון, הן בגילאים 
והן בתחומי העיסוק של חברי, וניתן לחוש זאת 

בהחלט בסגנון המוזיקה שהם יוצרים.
בו  וקליט  קליל  קיצבי,  'מסיבה'  הסינגל 
של  מובילות  מלהקות  השפעה  היטב  מורגשת 

פעם וסגנונות הפאנק והרגאיי. 
אחרי שנים של עבודה סינגל בכורה רק עכשיו, 

למה?
אנחנו מנגנים ביחד כבר שנים אבל רק לאחרונה 
הגיעה לפתחנו ההזדמנות להקליט את הסינגל.  
הרכבים,   200 מתוך  זכינו,  האחרונה  בשנה 
שתומכת  מיראז'.  קרן  של  בפרויקט  להשתתף 
כוללת  הזכייה  דרכים.  במגוון  הנגב  בפיתוח 
רדיו,  סינגלים  הקלטת  אלבום,  מיני  של  הפקה 
וגיבוש כל החומרים  הצמדה של מפיק מוזיקלי 
והכל על חשבונם. זה מה שנתן לנו 'פוש' רציני 
הסינגל  את  הוצאנו  הזאת  במסגרת  בעבודה, 

ואנחנו גם מופיעים בכל רחבי הארץ. 
שלחנו את הסינגל לתחנות הרדיו השונות והוא 
 FM  88 צה"ל,  גלי  ג',  ברשת  היום  מושמע 
ובתחנות נוספות, אנחנו מאוד גאים בתוצר הזה 

ויבואו עוד סינגלים בהמשך.

מה מקור השם 'טוקבקיסטים'?
במילה  משהו  שלנו,  השירים  מאחד  בא  השם 
עושים.  שאנחנו  למה  מאוד  התאים  הזאת 

בבית  שיושבים  אלה  הם  הטוקבקיסטים 
כאלה  בארץ,  שמתרחש  מה  כל  על  ומגיבים 
לאירועים  בתגובה  הם  שלנו  השירים  אנחנו  גם 
גם  הם  הביתיים  הטוקבקיסטים  וההתרחשויות. 
רקע  מאיזה  משנה  ולא  אחד  כל  מגוונים,  מאוד 
מה  את  להגיד  ולהגיב,  לשבת  יכול  בא,  הוא 
שהוא חושב ומה שעל ליבו. כך גם אנחנו, הרכב 
מגוון מאוד שכל אחד בא מרקע שונה ומתעסק 
את  משקפים  אנחנו  לפרנסתו,  אחרים  בדברים 
כולם  גם אצלנו  מה שקורה בחברה הישראלית. 
כותבים, שרים, מלחינים ומנגנים על כל הכלים. 

משהו בגיוון הזה מתאים לשם של ההרכב.

יש אמירה חברתית, הם משקפים  בשירים שלנו 
שגרים  ככאלה  המציאות  התפיסה שלנו של  את 

בפריפריה בכלל ובעוטף עזה בפרט.

הטוקבקיסטים מופיעים באזור וצוברים אט אט 
קהל אוהד ומפרגן. אתם מוזמנים להאזין לסינגל 
של  נוספים  חומרים  להכיר  'מסיבה',  הבכורה 

ההרכב וגם... לטקבק להם בדף הפייסבוק.

מה קורה כששני עובדי אינטל, חייל, מורה לאזרחות ומשווק קייטרינג נפגשים? לא זאת לא 
תחילתה של בדיחה | הכירו את 'הטוקבקיסטים'-  הרכב פולק-רוק מיישובי עוטף עזה | לאחרונה 

הוציאו את סינגל הבכורה 'המסיבה' 

זכות התגובה



אפריל 2015 ניסן התשע”ה  | גליון מס’ 16   11

הטוקבקיסטים

"אנחנו לומדים שבוע לימודים מלא ועסוקים 
בלימודי קודש ותיכון, בפעילות חברתית וחינוכית 

ובמסעות ברחבי ארץ ישראל. בין כל אלה אנו 

מוצאים זמן לעסוק במוזיקה, לטפח ולפתח את 

להקת הבית ..." )הרב מרצבך(

גנים,  בבאר  יששכר'  'בני  קהילתית  התיכונית  בישיבה 
קודש  בלימודי  ועסוקים  מלא  לימודים  שבוע  לומדים 
וחינוכית  חברתית  בפעילות  גבוהה,  ברמה  ותיכון 
מוצאים  אלה  כל  בין  ישראל.  ארץ  ברחבי  ובמסעות 
בישיבה גם זמן לעסוק במוזיקה, לטפח ולפתח את להקת 
אירוע,  כל  ומנגינה  ריקוד  הבית על מנת לתבל בשירה, 

פעילות או מפגש. 

הרב  מספר  הלימודים",  שנת  בתחילת  הוקמה  "הלהקה 
הוא  המוזיקלי  בניהול  אותה  שמוביל  "מי  מרצבך.  ישי 
דביר דהן, סטודנט למוסיקה המשמש כמורה למוסיקה 
בישיבה. ההרכב מתבסס על חבר'ה שיודעים לנגן מהבית 

וביחד הם יוצרים מוסיקה נהדרת".

ושני  גיטריסטים  שני  אורגניסט,  מתופף,  כולל  ההרכב 
של  החינוכי  היועץ  גם  להרכב  מצטרף  לעתים  זמרים. 

הישיבה, שמנגן על כינור!
ישי  הרב  אומר  פסנתר"  נגן  במקור  הוא  "האורגניסט 
בחיוך. "החלום שלי להביא פסנתר לישיבה שיוצב בחדר 
האוכל ואפיק גוואטה, תלמיד הישיבה וחבר הלהקה, ינגן 
הכישרון  עם  זמננו  את  ינעים  הארוחות,   בזמן  שם  לנו 

שלו".
שם  מוסיקה,  חדר  הוקם  יששכר'  'בני  ישיבת  במבנה 
חברי הלהקה מתאמנים בכל רגע פנוי העומד לרשותם. 

" לתלמידים יש את מפתח לחדר והם באים כל זמן שרק 
למוסיקה  המורה  עם  מפגש  להתאמן.  בשביל  יכולים 
עוד  להוסיף  מתכוונים  ואנחנו  לשבועיים  אחת  להם  יש 

מפגשים וחזרות", מסביר הרב ישי. 

בתוך  מוזיקלי  הרכב  את  להקים  הצורך  הגיע  מאיפה 
הישיבה?

שמנו לב שבהרבה מהאירועים, בהם אנחנו לוקחים חלק, 
זמנם של המשתתפים.  מוסיקה שתנעים את  חסרה קצת 
הביעו  גם  והם  אצלנו  פה  לחבר'ה  כישרונות  שיש  ראינו 
עניין ורצון. אנחנו מאוד מאמינים בפיתוח הכישרונות, אז 

שילבנו ידיים והלכנו על זה.

חברי הלהקה מופיעים באירועי המועצה וגם מחוצה לה 
וגם בימים מיוחדים המתקיימים בתוך הישיבה. מבחינתנו, 

נשמח לקחת חלק בכל אירוע רלוונטי. 

מה הסגנון המוסיקלי של הלהקה?
מדובר בעיקר בשירים חסידיים, יהודיים וארצישראליים. 
כרגע הלהקה מנגנת ושרה שירים מוכרים, כאשר השלב 

הבא הוא ליצור חומר מקורי שלהם. 
לתלמידים  הודות  ההרכב,  את  להגדיל  מקווים  אנחנו 

חדשים שיגיעו שנה הבאה ויביאו עימם עוד כישרונות.

חסידים של מוזיקה
בישיבה התיכונית- קהילתית 'בני יששכר' מטפחים את 

כישרונות התלמידים | להקת הבית מופיעה באירועים מגוונים 
ומקפיצה את הקהל 

ישיבת בני יששכר
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"המוסיקה 
ככלי 

וכמטרה 
אפשרו 

מפגש של 
העצמה 

והצלחה". 
מצרפי

משלבים סגנונות

וסגנונות  נגינה  כלי  לשלב  הוא  האתגר  "כל 
עומרי  אומר  אחד"  שיר  בתוך  לחלוטין  שונים 
נוער  מדריך  כרמיה,   מקיבוץ    29 בן  מצרפי, 
מחוף  הנוער  להקת  של  מוסיקלי  ומלווה 
מה  לא  זה  אך  שם,  אין  עדיין  ללהקה  אשקלון. 
שמונע מהם לעבוד במלוא המרץ, לקבל הזמנות 
ולהופיע באירועים, עם המון כישרון ואמביציה. 
13 נערים ונערות בני  להקת הנוער מורכבת מ- 
14 עד 18, כולם תושבי המועצה. עומרי, שלמד 
פסקול בבית הספר לקולנוע במכללה האקדמית 
ספיר, ניגן בזמן ובמסגרת לימודיו עם התזמורת 
האנדלוסית באשקלון, מה שחשף אותו למוזיקה 
מנגנים  שם  וגם  היות  עולם  ומוזיקת  אתנית 

כינורות לצד דרבוקות.

שלומדות  מצטיינות  נגניות  שתי  לנו  "יש 
בקרית  שמנגן  נער  באשקלון,  בקונסרבטוריון 
פרטי  באופן  למדו  אחרים  הנגב,  בשער  החינוך 
על  עומרי  מספר  מוסיקלי",  כישרון  ולכולם 
הללו,  הנערים  את  "חיפשתי  הלהקה.  הרכב 
ואנחנו תמיד מחפשים לצרף ולשנות את ההרכב 
הוא  להפיק",  רוצים  אנחנו  אותו  לשיר  בהתאם 

מספר.

לשירותים  האגף  של  כיוזמה  החל  הפרויקט 
חברתיים לפני כחצי שנה, בשלהי הקיץ,  במטרה 
עד  יצירתית.  ביטוי  צורת  הנוער  לבני  לאפשר 
בפני  להופיע  זכו  גם  ועימם  שירים   2 יצרו  כה 
נוספות.   להופעות  הוזמנו  ואף  מקומי  קהל 
שיזם  אשקלון  בחוף  הנוער  רכז  צייזלר,  ארז 
ככלי  במוסיקה  הבחירה  כי  מציין  הפרויקט  את 

וכמטרה אפשרו מפגש של העצמה והצלחה. 
סגל,  מעוזיה  חברתיים,  לשירותים  האגף  מנהל 
מסביר: "המטרה שלנו היא להביא את התושבים 
כולם למקום טוב יותר. כולנו זוכרים את חוויות 
להתגבר  לנו  עוזרת  ככלי  המוסיקה  אך  הקיץ, 
יצירה  שכולו  הזה  החברתי  המפגש  ולהתעצם. 

יכול להיות מודל לפרויקט בכל הארץ".
מלחמה"  "רוח  הסינגל  את  שיחררו  לאחרונה 
איתן'  'צוק  מבצע  בעת  שנולד  שם  ליו-טיוב, 
הימים.השיר  באותם  ששררה  לאווירה  ומתאים 

אופטימי?
מסביר  שמח",   שיר  לא  אבל  אופטימי  "השיר 
נכתב  "השיר  השיר.  לכתיבת  הרקע  את  מצרפי 
דווקא מתוך אהבה למקום שבו אנחנו חיים. אני 

גאה בנערים ובתוצאה שהשגנו ". 

שלא  יכול  לא  הללו  הנוער  בבני  שצופה  מי 
המוזיקלית,  וההפקה  הנגינה  מכישרון  להתפעל 
צעירים  בקבוצת  שמדובר  שלמרות  ומהעובדה 
שהם  התוצאה  רב,  זמן  יחד  עובדת  שאינה 

מציגים בהחלט מפתיעה וראויה להערכה.

הספר  בית  מתוך  ויוצרת  נפגשת  הלהקה 
ביד מרדכי. שם עומד  למוסיקה בקרית החינוך 
פעם  נפגשים  "אנחנו  חזרות.  חדר  לרשותם 
לבקר  משתדל  גם  ואני  ביחד,  כולם  בשבוע 
אתו  ביחד  ולהתאמן  בביתו  מהנערים  אחד  כל 
במהלך  להפיק.  רוצים  שאנחנו  הבא  השיר  על 
הביקורים הללו אני גם מכין את הנערים לקראת 

החזרות", מסביר עומרי.  

שעובדים  נערים  לראות  ומאתגר  כיף  ממש  "זה 
רקע  מאותו  באים  כולם  כשלאו-דווקא  ביחד, 
עם  מנגנים  חלקם  לבד,  למדו  חלקם  מוזיקלי, 
כמקצוע.  ממש  זה  את  לומדים  ואחרים  חברים 
חדשים,  נגנים  להכניס  פועלים  תמיד  אנחנו 
אמצא,  אני  עכשיו  אם  סגנונות.  ולהוסיף  לגוון 
אולי  כיצד  אבדוק  אני  סקסופון,  נגן  לדוגמא, 
בסופו  אחר.  או  כזה  בשיר  אותו  לשלב  אפשר 
של דבר אני חושב שאנחנו דומים קצת ללהקת 
סגנונות  פעמים  הרבה  שילבו  שגם  טיפקס, 
לנגן  להם  טבעי  תמיד  שלא  כלים  עם  שונים, 

ביחד", הוא  מסכם.

פרויקט העצמה מוסיקלי מטעם האגף לשירותים חברתיים השיק להקת נוער מקומית 
המשלבת סגנונות ויוצרת מוזיקה ייחודית | מנהל האגף לשירותים חברתיים: " המפגש 

החברתי הזה שכולו יצירה יכול להיות מודל לפרויקטים בכל הארץ"

להקות הנוער
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בחינוךמובילים
חדשות

המועצה האזורית חוף אשקלון זכתה בפרס החינוך לשנת 2014 | הפרס הוענק ליישובים שבלטו 
בהשקעה יתרה בחינוך וביצעו תכניות ותהליכים ייחודיים וחדשניים בתחום זה ביישובם |  מנהלת 

אגף החינוך, רחל אוחנה: "זאת הכרה בכך שאנחנו עושים פה משהו נכון"

"פיתחנו תכניות לימוד ייחודיות למגוון האוכלוסיות 
במועצה, בנינו מוסדות חינוך והשקענו בפרויקטים מעצימי 

קהילה. השקענו מחשבה רבה בפיתוח מערכת שלמה 
שתאפשר מענה לכל תלמיד ותלמידה כאן, בתוך הבית" 

)פרג'ון(
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משרד ב הודיע  פברואר  חודש  תחילת 
לשנת  היישובי  החינוך  פרס  כי  החינוך 
האזורית  למועצה  יוענק   2014 תשע"ד 
חוף  אזורית  מועצה   עם  יחד  אשקלון.  חוף 
תחתון,  גליל  מועצת  גם  בפרס  זכו  אשקלון 
נס  חרמון,  מבואות  אזורית  מועצה  דימונה, 

ציונה ופרדס חנה-כרכור.

בולטים בהשקעה יתרה
שבלטו  לרשויות  הוענק  היישובי  החינוך  פרס 
תכניות  וביצוע  בחינוך  יתרה  בהשקעה 
זה.  בתחום  וחדשניים  ייחודיים  ותהליכים 
השנה  במהלך  סיירו  הפרס  וועדת  חברי 
במערכות החינוך השונות והתרשמו מהעשייה 
של  הרחבה  חינוכית  הערכית-  ומהתרומה 

ראשי הרשויות והמנהיגות החינוכית שבהם.

הרשויות הזוכות הצטיינו בפעילויות ייחודיות: 
יוזמות  ביצוע  בקהילה,  למעורבות  חינוך 
ביצוע  משמעותית,  למידה  לקידום  חדשניות 
'האחר  בנושא  יוזמות  וקידום  הכלה  תכניות 
ההישגים  לקידום  תכניות  פיתוח  אני',  הוא 
אוכלוסיות  אימוץ  פערים,  וצמצום  הלימודים 
בתי  במסגרת  והעצמתן  מיוחדות  תלמידים 
הספר הרגילים, העמקת המנהיגות החינוכית, 
שיפור  ותרבות,  חברה  ערכי  המשמרת  עשייה 

סביבות הוראה ולמידה ועוד.
קריטריונים  בשישה  עמידה  על  ניתן  הפרס 
שזכו  הרשויות  החינוך.  משרד  הגדיר  אותם 
נמצאו ככאלה שדאגו למידת מעורבות ותמיכה 

ראייה מערכתית משותפת
המועצה  זכיית  על  ההחלטה  קבלת  טרם 
הפרס  ועדת  חברי  סיירו  החינוך,  בפרס 
והתרשמו  אשקלון  חוף  של  החינוך  במוסדות 
מתכניות  הייחודיים,  החינוכיים  מהפרויקטים 
ההעצמה, ההכלה, פיתוח התלמיד, מהפעילות 
מהעשייה  לשעון,  סביב  פורמאלית  הבלתי 
של  הרחבה  חינוכית  הערכית-  ומהתרומה 

הנהגת המועצה. 

הזכייה",  על  כשהתבשרנו  התרגשתי  "מאוד 
אוחנה.  רחל  החינוך,  אגף  מנהלת  סיפרה 
אליו  הסופי  בתוצר  הערכה  אות  בהחלט  "זו 
הזה  הפרס  בדרך.  גם  אבל  להגיע,  הצלחנו 
עושים  שאנחנו  לכך  וסימן  אמון  הבעת  הוא 
מערכתית  ראייה  הובלנו  נכון.  משהו  פה 
הכרה  הוא  הזה  והפרס  החינוך  מערכת  סביב 
את  גם  אך  הכלל,  את  לראות  שהצלחנו  בכך 
חשיבה  כאן  עשינו  המערכת.  כל  בתוך  הפרט 
גאה  ואני  בהתאם  שינויים  ערכנו  מעמיקה, 

בתוצאה".

אז מה השינויים שנעשו?
חשוב  חינוכי  תהליך  על  ניתן  החינוך  פרס 
האחרונות.  בשנים  אשקלון  בחוף  שקורה 
ראש  ערך  אז  שנים,  כשש  לפני  התחיל  הכל 
ההתכנסות  הליך  את  פרג'ון,   יאיר  המועצה, 
ובו החליט שהוא לוקח אחריות על החינוך של 
כל ילדי המועצה. כלומר, אם בעבר יצאו  ילדי 
למועצה,  מחוץ  חינוכיות  למסגרות  המועצה 
ואחרות, ראש המועצה החליט  כאלה  מסיבות 
החינוך  מוסדות  לתוך  התלמידים  את  להפנות 
בהתאם.  והמשאבים  ההשקעה  ואת  במועצה 
אלא  לאוטובוסים  בדלק  השקעה  עוד  לא 
התלמיד.  וטיפוח  חינוכיות  בתוכניות  השקעה 
המון  אחריה  גררה  הזאת  האמיצה  ההחלטה 
שינויים ורפורמות ובסופם הצלחנו לממש את 
חינוך  מערכת  כאן  וליצור  המועצה  ראש  חזון 
איכותית, שמספקת מסגרת לילדים שלנו מגיל 
מדברים  אנחנו  שמונה-עשרה.  גיל  ועד  אפס 

על מסגרות שנותנות מענה לילדים 

 "זה בהחלט אות הערכה בתוצר הסופי אליו 
הצלחנו להגיע, אבל גם בדרך. הפרס הזה 
הוא הבעת אמון וסימן לכך שאנחנו עושים 

פה משהו נכון" )מנהלת מחלקת חינוך(

החינוך  אגף  מנהל  ושל  הרשות  ראש  של  אישית 
בנושאי חינוך ותרבות ובביצוע תכניות העבודה 
כמו  פורמאלי  בלתי  חינוך  מסגרות  הפעלת  לצד 
תנועות  בהפעלת  תמיכה  וספורט,  פנאי  פעילות 
טקסים  עיון,  וספריות  השאלה  ספריות  נוער, 
ככאלה  גם  נמצאו  הזוכות  הרשויות  ועוד. 
חדשנית,  פדגוגיה  של  וקידום  יזמות  שביצעו 
תקשוב,  בנושאי  ותוכנית  משמעותית  למידה 
השקעה  הגיל,  שכבות  בכל  וטכנולוגיה  מדע 
הפורמאליים  החינוך  מוסדות  של  בתשתיות 
של  מעורבותם  עידוד  פורמאליים,  והלא 
ביישוב  לפעילות  התושבים  גיוס  הורים,  ועדי 
תכניות  ביצוע  בקהילה,  מתנדבים  והפעלת 
מיוחדים  צרכים  בעלות  לאוכלוסיות  הכלה 
של  ולפיתוחה  לקידומה  תכניות  וביצוע 

מנהיגות חינוכית.

עמירה  החינוך,  במשרד  הדרום  מחוז  מנהלת 
נוכח  גדולה  וגאווה  רב  סיפוק  הביעה  חיים, 
המכובדת.  הזוכים  ברשימת  הדרומית  הנציגות 
לא  אך  זכייתם,  לנוכח  ושמחים  גאים  "אנו 
מופתעים. מחוז הדרום מייחס משמעות נרחבת 
בתהליכי  לחדשנות  ולקהילה,  לחברה  לתרומה 
"המחוז  חיים.  אמרה  ולמצוינות",  הלמידה 
וביקשה  הוסיפה  התהליכים",  בכל  שותף 
ההשקעה  על  והמחוז  המועצה  לאנשי  להודות 
הרבה, שנעשית מתוך תחושת שליחות ואהבה. 
מאמץ  השקיעו  כי  שניכר  ברשויות  "מדובר 
למחוז  גדול  כבוד  זה  ביישוביהן,  בחינוך  רב 

הדרום" סיכמה חיים.

חברי ועדת הפרס
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בחינוך  הן  האוכלוסיות,  ומכל  הסוגים  מכל 
ולכל  פורמאלי  הבלתי  בחינוך  והן  הפורמאלי 
מאוד  רחב  מגוון  יש  אשקלון  בחוף  המגזרים. 
מקבלת  כזאת  קבוצה  וכל  אוכלוסיות  של 
תכנים  מבחינת  לה  שדרוש  מה  את  בדיוק 
ופעילויות  טיפוליים  חינוכיים,  לימודיים, 

העשרה במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי.
נעשתה פה עבודה רצינית להוביל את השינוי 
הזה, תוך מחשבה והשקעה של משאבים וכוח 
אדם. עבדנו קשה ויש עוד עבודה רבה לפנינו. 
בדרך  אותנו  מחזק  בהחלט  הזה  הפרס  אבל 
ונותן לנו מוטיבציה וכוח להמשיך הלאה, הוא 
בנו. אנחנו  ואמון  מהווה הכרה בעבודה שלנו 

בהחלט רואים וחושבים חינוך."

"החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו, כך היה 
מאז ומעולם", אומר פרג'ון.  "פיתחנו תכניות 
לימוד ייחודיות למגוון האוכלוסיות במועצה, 
בפרויקטים  והשקענו  חינוך  מוסדות  בנינו 
מעצימי קהילה. השקענו מחשבה רבה בפיתוח 
תלמיד  לכל  מענה  שתאפשר  שלמה  מערכת 
ותלמידה כאן, בתוך הבית. ההוקרה של משרד 
ואנו  החינוך במערכת שלנו משמעותית מאוד 
חינוך  אשקלון  בחוף  ונפתח  נשקיע  נמשיך, 
חוף  לתושבי  לכולם. הברכות  ומעצים  איכותי 

אשקלון!"

"יגעת ומצאת- תאמין"

 02 "הנייד רטט על השולחן. הבחנתי בקידומת 
המועצה,  ראש  שחזר  מוכר",  היה  לא  והמספר 
לו  בישרו  בה  הטלפון  שיחת  את  פרג'ון,  יאיר 
על הזכייה. "בין משיכת קולמוס אחת לשנייה, 
שלום   " ועניתי.  השורה  את  לכתוב  השלמתי 
החינוך",  משרד  מנכלי"ת  מיכל,  מדברת  יאיר, 
פתחה ואמרה. "הודעה זו שברצוני למסור לך, 
בשל  אך  החינוך,  שר  ידי  על  להימסר  צריכה 
המצב, כידוע לך, אין שר החינוך...  על כן אני 
אמסור לך את הבשורה הטובה- המועצה שלך 
מפרקי  בפסוק  נזכרתי  החינוך!".  בפרס  זכתה 

אבות - "יגעת ומצאת תאמין!".

החינוך  אגף  בשיתוף  המועצה  ראש  ממדיניות  כחלק 
ובלתי  פורמאלי  החינוך,  על  מלאה  אחריות  לקחת 
פורמאלי של כלל תלמידי המועצה, הציבו מטרה ברורה 
כך  החינוך  מערכת  את  ולפתח  לבנות  משמעית-  וחד 
עד  אפס  מגיל  ילדי המועצה,  לכל  הולם  שתיתן מענה 

שמונה-עשרה, לכל הזרמים ולכל המגזרים. 
"אנחנו מתייחסים לשונות של הילדים", מציינת מנהלת 
ורחב  גדול  כאן מקבץ  "יש  אוחנה.   רחל  החינוך,  אגף 
המטרה  להשגת  בדרך  אוכלוסיות.  מגוון  של  מאוד 
ברור שעבור  היה  למשל,  כך,  מקיפים.  שינויים  נדרשו 
וכאלו  ממוגן  למבנה  לדאוג  יש  עזה  עוטף  תלמידי 
מענה  שנותנים  ו'שקמה'  'חופים'  הספר  בתי  הוא  הם 
לתיכון   ולהורים."  לתלמידים  מלאה  ביטחון  ותחושת 
'שקמה' ביד מרדכי מגיעים תלמידי תיכון מכל יישובי 
המועצה ותחת קורת גג אחת ניתנות סדנאות של ריפוי 
בית  כן  חיים, על  בעיסוק, אמנות, טיפול בעזרת בעלי 
הן  ומאפשר  מכיל  אלא  וחדשני,  ממוגן  רק  לא  הספר 
פעילות חינוכית פורמאלית ובלתי פורמאלית. אי לכך, 
המועצה שוקדת בימים אלו על תכניות פיתוח והרחבת 
בית הספר, הוספת כיתות ומתחמים שיאפשרו את שלל 
הפעילויות הללו. "עבורנו, מעבר לחינוך, אחד הדברים 
החשובים הוא פעילות חברתית בשעות אחר הצהריים. 
כל  מתקיימות  ושם  מבנה  הוקם  הספר  לבית  בצמוד 
קורסי  בחוגים,  מדובר  הערב,  שעות   עד  הפעילויות 
היא  לזה",  ומעבר  הערב  שעות  עד  ומסיבות  העשרה 

מסבירה.

בשנים  מאוד  וצומח  מתרחב  מתפתח,  הספר  בית 
האחרונות. "רק כמה שנים אחורה היו לנו 200 תלמידים 
בלבד בבית הספר", אומרת אוחנה. "היום אנחנו עומדים 
על 700 תלמידים!  התרחבנו מ- 18 כיתות ל- 36 כיתות. 
גדלנו בשלושה מחזורים בבת אחת. זה מהפך שלא נראה 
כמוהו בארץ. זו צמיחה אדירה. גם במשרד החינוך לא 
מכירים דבר דומה לזה ואנו נערכים להרחבת בית הספר 
בצורה שתכיל ותאפשר לכל תלמיד את המרחב האישי 

שלו ותאפשר את מגוון הפעילויות סביב השעון."
בית ספר 'חופים'

נוספת לצמיחה האדירה  'חופים' הוא דוגמא  בית ספר 
בחוף אשקלון.  הבשורה הטובה היא שבית הספר צמח, 
גדל והתפתח מאוד ובעתיד הקרוב ייבנו כיתות נוספות. 
הבשורה הפחות טובה, אך גם היא חיובית ומשקפת את 
יוכל  לא  היא העובדה שבית הספר  ההצלחה האדירה, 
להתרחב עוד היות והינו בית ספר ממוגן ולכן לא ניתן 
כבר  אנחנו  "למעשה  למועצה.  מחוץ  תלמידים  לקלוט 
לא יכולים לקלוט תלמידים מאשקלון, שדרות ומקומות 
לא  "זה  אוחנה.  אומרת  מקום"  לנו  אין  פשוט  אחרים, 
ייאמן. אנחנו מדברים על בית ספר שבעבר למדו בו רק 
ילדי חוץ והיו בו מעט מאוד תלמידים, היות וההורים 

במועצה לא נתנו בו אמון", מספרת אוחנה.
האדירה  ההשקעה  בעקבות  לעבר,  שייך  זה  כל  אך 
הפך  ממש,  של  מהפך  עבר  הספר  בית  והרפורמה 

למבוקש ביותר ותנופת הבנייה במקום אינה מפסיקה. 
לגדול  הולכים  אנחנו  כיתות.   12 'חופים'  ספר  "בבית 

אפשרות  לנו  תהיה  לא  ולצערי  נוספות  כיתות  ב-18 
להוסיף עוד כיתות, בגלל חוסר מקום ומבנה הקרקע. 
סוד בית הספר הוא העובדה שהוא מספק איכות למידה, 
הוראה ברמה גבוהה מאוד וסביבת לימוד ייחודית- זה 
בית ספר שזוכה לפרסים  והכרה מאוד גדולה. הביקוש 
אליו עצום וזה הגיע למצב שאיננו יכולים לקלוט עוד 
תלמידים. זה משמח במיוחד נוכח המיקום שלו, בטבורו 
היטב  ממוגן  הספר  בית  לשמחתנו  אך  עזה.  עוטף  של 
וההורים מציינים שהוא אפילו בטוח יותר מהבית, לכן 
המקום מאפשר לימודים תקינים גם בזמנים של הסלמה 

ביטחונית".
מענה לסקטור הדתי

"עד לאחרונה נאלצו הילדים לצאת לאולפנות וישיבות 
מחוץ לחוף אשקלון, כיוון שלא היה להם מענה הולם 
"בתקופה  אוחנה.  מציינת  המועצה",  שטח  בתוך 
אין  ממש.  של  מהפך  עובר  הזה  העניין  כל  האחרונה 
קטיף  גוש  שמפוני  משהו  מעבר,  ותחנות  זמניות  עוד 
חדשות.  מסגרות  נפתחו  לצערי.  אליו,  הורגלו  כבר 
ישיבה בבאר  נותן מענה תורני,  'ניצני קטיף'  בית ספר 
גנים ואולפנה בניצן. באר גנים זאת דוגמא מצוינת לכך 
שחינוך בונה קהילה. בשל פרוצדורות, כאלה ואחרות, 
המקום לא הצליח להתרומם ואנשים לא הצליחו לבנות 
בית  שנפתח  ברגע  אך  ארוכות,  שנים  משך  ביתם  את 
ביישוב  הילדים, מספר המשפחות  וגני  הספר, הישיבה 
החדש צמח פלאים ועלה ממשפחות בודדות לכדי 170 

משפחות והיד עוד נטויה".  

מוסדות החינוך בחוף אשקלון בתנופה 
אדירה גם בבינוי

מפתחים, בונים, מרחיבים ונותנים מענה בתחום החינוך הפורמאלי לצד החינוך הבלתי-פורמאלי 
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ג'ואי 
מוצלח

חדשות

טיול של עשרה ימים בארץ ישראל במסגרת פרויקט 'תגלית' הסתיים בתהליך עלייה לארץ 
ושירות בצה"ל | ג'ואי פרדה מטוסון, אריזונה, הגשים חלום והתקבל לצנחנים | כל התהליך 

לווה על ידי פרויקט שותפות 'ביחד' של הסוכנות היהודית ולא היה מתרחש ללא משפחה אחת 
מיוחדת ממושב גיאה 

ילד שלי 
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מטוסון ב פרדה  ג'ואי  הגיע  האחרון  קיץ 
במסגרת  בישראל  לביקור  אריזונה 
פרויקט 'תגלית'. יחד עם חבר'ה צעירים 
ונחשפו  בארץ  ימים  עשרה  טיילו  גילו,  בני 
ארץ  של  להיסטוריה  המיוחדים,  למקומות 
ישראל, לחיים כאן, להווי ולקהילה. עבור כל 
שבסופו  היכרות,  סיור  זה  היה  הקבוצה  חברי 
כך  לא  אולם,  בארצות-הברית.  לבתיהם  חזרו 
החליט  הטיול,  ימי  עשרת  בתום  ג'ואי.  עבור 
עלייה  לעשות  להישאר,  מעוניין  שהוא  ג'ואי 
עם  קשר  יצר  ג'ואי  לצה"ל.  להתגייס  ואפילו 
הוא  כי  להם  הודיע  טלפון  ובשיחת  הוריו 
כמתוכנן,  ישוב,  ולא  בארץ  להישאר  החליט 

בסיום הפרויקט.
בעקבות  רבה  דאגה  הביעה  ג'ואי  של  "אמא 
מספרת  אותה"  להבין  יכולה  ואני  הבשורה, 
שותפות  של  הגומלין  קשרי  רכזת  שחם,  עדי 
ארה"ב.   מלאכי-  קרית  אשקלון-  חוף  'ביחד'- 
שיחת  בעקבות  לתמונה,  אנחנו  נכנסנו  "כאן 
מנהלת  בראל,  מאושרת  שקיבלתי  טלפון 
בטוסון.  היהודית  הפדרציה  של  ישראל  מרכז 
אושרת היא גם שליחת הסוכנות היהודית שם 
היא  הדוק,  פעולה  בשיתוף  עובדים  ואנחנו 
קרה  זה  שכל  בגלל  הכתובת.  שאנחנו  ידעה 
סמוך מאוד לחגים, היא ביקשה מאיתנו לדאוג 
לג'ואי למשפחה מארחת, עד שיסתיימו החגים 
העלייה  של  בתהליך  להתחיל  יהיה  וניתן 
בתהליך  מדובר  הדברים.  בכל  ולטפל  שלו 
עוד  היה  והתזמון  פשוט  לא  לעיתים  שהוא 
והגופים  המשרדים  שכל  כיוון  בעייתי  יותר 
פגרה  של  בסוג  היו  בעניין  לטפל  שאמורים 

באותה התקופה", מספרת עדי.
ואכן, עדי דאגה ויצרה קשר עם משפחת עותמי 
ממושב גיאה, המנהלת קשר רציף עם פרויקט 
מעורבת  המשפחה,  אם  "ורד,  ביחד.  שותפות 
בעבר  יצאה  כמתנדבת,  בשותפות  מאוד 
השותפות  לקהילות  אומנים  משלחת  במסגרת 
וידעתי שהיא תוכל לעזור לנו. ביקשתי ממנה 

מסתדרים  הם  איך  ולבדוק  לברר  מנת  על 
ומתקדמים. מארוחת ערב אחת זה הפך למצב 
דואגים  חסותם,  תחת  ג'ואי  את  לקחו  שהם 
במשפט  לי  ענתה  והיא  בו  ומטפלים  להכל  לו 
בוחרים'  לא  'ילדים  מאוד:  אותי  שריגש  אחד, 
היא אמרה לי 'ג'ואי הוא ילד שלנו לכל דבר'. 
הקשרים  את  יפה  כך  כל  שמסכם  אחד  משפט 
וטבעית  יפה  כך  כל  בצורה  שנרקמים  הללו, 
ומביאים לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר את 

כזו  לג'ואי,  לנו למצוא משפחה מארחת  לסייע 
שלו.  בגילאים  ילדים  בה  ויהיו  לו  שתתאים 
הביתה  אליהם  אותו  הזמינה  להסס  בלי  והיא, 
לא  היום.  ועד  מאז  היכרות, שנמשכת  לארוחת 
ציפיתי שתהיה היענות כזו מהצד שלהם, למען 
האמת גם לא ממש רציתי 'להפיל' את זה עליה, 
כי היא כבר עושה המון, מאוד פעילה ומעורבת, 
ואהבה  ברצון  זה  את  עשתה  כמובן,  היא,  אבל 
גדולה מאוד. אני בקשר רציף עימם, מתקשרת 
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מהות השותפות", מסכמת עדי. 
מתרגשים בשבילו

שהגיע  בחור  שיש  ואמרה  התקשרה  "עדי 
כרגע  עובר  והוא  משפחה  לו  ואין  ב'תגלית' 
ישראליים   חיילים-חברים  של  לבית  מבית 
לה  "אמרתי  עותמי.  ורד  משחזרת  מתגלית", 
הביא  שלי  הבן  אצלנו,  להתארח  מוזמן  שהוא 

אותו מרחובות ומשם הכל היסטוריה". 
כאמור, משפחת עותמי התאהבה בג'ואי שהפך 
יש  בשבתות  מגיע  כשהוא  היום  וגם  בית  לבן 
ורד  ואת  ואוהבת,  פנוי, משפחה חמה  לו חדר 

שמכבסת את מדיו. 
למקום  ממקום  איתו  מתרוצצים  "אנחנו 
ודואגים לכל מחסורו", אומרת ורד. בין היתר 
ללא  לצה"ל  הכנה  יעשה  שג'ואי  לכך  דאגו 
תשלום. "הוא  היה חייב את זה היות ואינו ידע 
ישראלי  נער  כמו  לא  זה  נכנס,  הוא  לאן  כלל 
אז  אפס.  מגיל  הצבאית  המסגרת  את  שמכיר 
כסף  עולה  שזה  התברר  לברר  כשהתחלנו 
בודד  בחייל  ושמדובר  בעייתי  שזה  והסברנו 
הסכימו  בסוף  הדרוש,  הסכום  את  לו  שאין 
התברר  גם  בדיעבד  תשלום.  ללא  אותו  לקחת 
אותו  והכין  עבורו  מאוד  חשוב  היה  שזה 

להמשך הדרך שלו בצבא,, היא מסבירה. 
לצה"ל  ג'ואי  התגייס  האחרון  בדצמבר 
ולאחרונה עבר את הגיבוש והתגייס לצנחנים. 
ילד  כמו  זה  בשבילו,  מתגרשים  נורא  "אנחנו 
שהוא  מה  את  לקבל  וזכה  גיבוש  שעבר  שלנו 

חלם עליו".
ילד  עוד  פתאום  לצרף  קל  לא  בטח  זה 

מאוד חשוב, הם באים מרצונם ואין להם מושג 
לאן הם נכנסים, על מנת להצליח בתהליך הזה 
עניין  זה  ועוזרת.  תומכת  סביבה  חייבים  הם 
של אופי, אני תמיד חושבת איך אנחנו יכולים 

לתרום לעולם". 

למשפחה?
שאמרתי  כמו  אבל  קל.  ולא  פיקניק  לא  "זה 
מצטערים  לא  אנחנו  בוחרים,  לא  ילד  לעדי, 

לרגע.  
אני רואה בזה שליחות ואני חושבת שזה מאוד 

הסוכנות  של  השותפות  הקהילות  רשת  היא  ביחד'  'שותפות 
היהודית המחברת ויוצרת קשרים חברתיים וארוכי טווח בין 
קהילות יהודיות בארץ ובעולם בדגש על עמיות יהודית, זהות 
קהילות   450 מקשרת   התכנית  משותפות.  ועשייה  יהודית 
 10,000 ו-  שותפויות   46 באמצעות  העולם  בכל  יהודיות 

מתנדבים משני עברי האוקיינוס.

חשיבות  בעלי  בנושאים  עוסקים  התכנית  מתנדבי  שנה,  מדי 
בעולם היהודי ויוצרים הפריה ותרומה הדדית בעיקר בתחומי 
קהילתי,  לפיתוח  פורייה  קרקע  ומספקים  וחינוך  הקהילה 

כלכלי ותרבותי.

התכנית נוסדה בשנת 1994 ומהווה דוגמא לשיתוף הפעולה 
של  היהודיות  הפדרציות  היהודית,  הסוכנות  בין  המתמשך 

צפון אמריקה )JFNA( ומגבית קרן היסוד.

יחד עם העיר קריית מלאכי, מקיימים  מועצת חוף אשקלון, 
במסגרתם  בטוסון,  היהודית  הקהילה  עם  שותפות  יחסי 
אשר  שונים  קהלים  בקרב  תוכניות  של  מגוון  מתקיימות 
בסיסן חיזוק החיבורים והידוק הקשרים והבסיס המשותף בין 

הקהילות.

שותפות פעילה
אשקלון  לחוף  הגיעו  השותפות  מהקהילות  משלחות  מגוון 
סטודנטים  שמעו  העשרה  בנתיב  האחרונים.  בחודשים 
פנלון,  הילה  של  האישי  סיפורה  את  אריזונה  מאוניברסיטת 
ופעילות  נשים משפיעות  של  הגבול. משלחת  על  החיים  על 
עם  ונפגשה  גיאה  למושב  הגיעה  בטוסון,  היהודית  בקהילה 
הגן  ילדי  התאומות.  בתוכנית  המשתתפים  'חצב',  גן  ילדי 
המשלחת  עם  ושלחו  בשבט  ט"ו  את  יחדיו  ציינו  והמשלחת 
גן  ילדי  לים,  מעבר  לשותפיהם  הזהות שהכינו  תעודות   את 
הילדים של ה- jcc בטוסון. ילדי גן סיגלית בבאר גנים, למדו 
יחד עם חבריהם מגן הילדים של בית הספר היהודי בטוסון את 

השיר 'ארץ זבת חלב ודבש' כחלק מפרויקט 'ספריית פיג'מה', 
בו חולקים הגנים ספר משותף: 'שלמה המלך והדבורה'. בחג 
החנוכה שיתפו פעולה תלמידי כיתות ד' בבית ספר 'ניצן' עם 
התקיימה  נוספת  חגיגה  בטוסון.  היהודי  הספר  בית  תלמידי 
בטוסון  חדש'  'אור  הכנסת  בית  של  המשלים  הספר  בבית 
וכיתה ה' בבית ספר 'ניצן'. הילדים סיפרו, באמצעות הסקייפ, 
לזהות  ונהנו  רקדו  שרו,  החג,  מנהגי  על  ובאנגלית  בעברית 
פתיחת  במשימת  שקיבלו  הזהות  מתעודות  מוכרות  פנים 
"תאומות  מתוכנית  חלק  הינן  השונות  הפעילויות  הפרויקט. 
בתי ספר" של השותפות אשר מקיימת 19 חיבורים )38 כיתות 
וגני ילדים( מגוונים וייחודיים. בנוסף, כחלק ממיצוב תוכנית 
התאומות חולק השנה לכל הכיתות וגני  הילדים המשתתפים 
הצבעוניים  הלוחות  לתלייה.  מעוצב  שותפות  לוח  בפרויקט 
כוללים לוח מעקב פעילות שנתי, תמונה של הכיתה השותפה, 
וכמובן את מפת  יחליפו הכיתות  נכבד לתוצרים אשר  מקום 

העולם. 
בין משפחות  'ירח משותף' המחבר  השנה הצטרפו לפרויקט 
תשע  מכתבים,   וחלופת  משותף  ספר  באמצעות  צעירות 
בטוסון  היהודי  הספר  בבית  א'  מכיתות  נבחרות  משפחות 
החיבורים  על  בנוסף  מרדכי.  ביד  'חופים'  הספר  ובבית 

ונוצר שיח  בין מחנכות הכיתות  נוצר גם קשר  המשפחתיים, 
בעקבות מכתבים, הן ברמה המשפחתית והן ברמה הכיתתית.

בטוסון.  השותפה  לקהילה  יוצאות  משלחות  כמובן  ישנן 
אשר  מיכאל,  מכוכב  שרעבי  עודד  יצא  בשבט  ט"ו  לאירועי 
הוביל בכישרון רב מפגשי מוסיקה וסדנאות יצירה בחומרים 
ממחוזרים, וכמובן הוביל  שיח חשוב על קהילות חוף אשקלון 

והקיץ האחרון. 

י"ב(:  )כיתות  נוער  בני   4 של  משלחת  תצא  הקרוב  באפריל 
הדס רביקוביץ ממושב גיאה, עומר סופר מקרית מלאכי, זוהר 
וענונו ממושב מבקיעים ואביעד דוד ממושב גיאה. המשלחת 
תהווה חלק פעיל ומשמעותי משבוע ישראל בקהילה היהודית 
בטוסון ותהיה חלק מטקס יום הזיכרון ואירועי יום העצמאות.

נתיב לשלום
מפגש סקייפ-ח' שקמה- תאומות בתי ספר

קיר לשלום שיצרו בבית הספר היהודי בטוסון, בהשראת נתיב 
לשלום מנתיב העשרה )עם חלקי פסיפס מנתיב לשלום(

'שותפות' ביחד
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דבר הרב יעקב אביטן, רב המועצה:

מצות החינוך היא מצוה יום יומית ומתוארת בפסוקים רבים מן התנ"ך ומאמרי חז"ל.
בחג הפסח ששמות רבים וידועים לו ישנם עוד שני שמות והם: חג החינוך וחג הילדים.
מעשים  עושים  אנו  זה  ובחג  לבנך"  "והגדת  מצות  היא  זה  בחג  העיקרית  המצווה 

ופעולות בהם יש שינויים רבים כדי שיראו הילדים וישאלו את שאלת "מה נשתנה?".
סיפור  דרך  העבר  מאורעות  את  ולהטמיע  להשריש  צריכים  המחנכים  הם  וההורים 

העובדות לילדנו.
את  בתוכם  להחדיר  כדי  משובח",  זה  הרי  מצרים  ביציאת  "לספר  המרבה  כל  לכן, 

יסודות האמונה היהודית ועריכה הנצחיים.
מהותו של חג זה הוא הדיבור, הסיפור, ההגדה. גם המצה נקראת לחם עוני ואומרים 
חז"ל – לחם שעונים עליו הרבה דברים. אך מאידך אנו מכירים את מאמר התנא בפרקי 
אבות שאומר "אמור מעט ועשה הרבה" היינו להמעיט בדיבור הוא ההיפך הגמור ממה 

שאנו עושים בחג זה, כיצד מסתדרים הדברים?
של  והפנימיות  הלב  על  ומרמז  מסמל  והמצה  החמץ  של  העניין  שכל  היא  התשובה 

האדם.
כל השנה אנו אוכלים חמץ שדרכו בתפיחה וכשליבו של האדם מתנפח ומתגאה, אז 

אנו אומרים: אמור מעט ועשה הרבה.

אך בפסח בו אנו אוכלים מצה שאין דרכה בתפיחה, מספרים מענייני הניסים והנפלאות 
ומגלים את יסוד האמונה, אנו מטהרים את ליבנו מהיצרים ומרגשי הגאווה והתאווה, 
גם לשוננו ושפתינו נקיים מכל דיבור אסור בזמן זה אנו מקיימים מצות והגדת לבינך 

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח.              

החינוך  בפרס  לזכות  במועצה  השנה  זכינו 
ערכי  בחינוך  ביומו  יום  מדי  עמלים  עליו 
ולהעצמת  לדל  לעזרה  השונה,  לאהבת 
ובמסירות  וחיבה  אהבה  מתוך  ילדנו 

עילאית.
ונזכה  זו  קודש  במלאכת  העוסקים  יבורכו 
לראות בנים לבננו גדלים כנטיעות העושות 

פירות ופרי פירות.

פסח כשר ושמח 
יעקב אביטן, רב המועצה האזורית 
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בטקס חגיגי שנערך על ידי התנועה לאיכות השלטון, קיבלו ראשי הרשויות בעוטף עזה- חוף 
אשקלון, שדות נגב, אשכול, שער הנגב ושדרות את אות אביר איכות השלטון בקטגוריית חוסן 

לאומי | ראש המועצה, יאיר פרג'ון: " אני גאה לייצג את הטוב בעם שלנו"

לא רק באגדות

עורכת מ השלטון  לאיכות  התנועה  שנה,  די 
איכות  אביר  'אות  את  מעניקה  ובו  חגיגי  טקס 
השלטון'  לאישים בולטים או גופים שפעילותם 
הוענק  השנה,  שחלפה.   השנה  במהלך  למופת  היתה 

האות 
בקטגוריית חוסן לאומי לראשי הרשויות בעוטף עזה- 
חוף אשקלון, אשכול, שער הנגב, שדות נגב ושדרות. 

תושבי  של  התנהלותם  על  בהוקרה  מוענק  ״הפרס 
העומדים  הציבור  ונבחרי  המועצה  עובדי  המועצה, 
בחזית  שוב  ניצבו  האחרון  בקיץ  אשר  בראשה, 
׳צוק  מבצע  במהלך  ישראל  מדינת  של  הלחימה 
מהיבשה,  והן  מהאוויר  הן  קשה  התקפה  תחת  איתן׳, 
תושבי  הדדית.  ובערבות  בסולידריות  באחריות, 
עמידה,  כוח  מהם  אותנו  מלמדים  ועובדיה  המועצה 
רעות וציונות ובמסירותם למדינת ישראל וערכיה הם 
משמשים מופת לכל אזרחי המדינה" נימקו השופטים.

 "אתם עוטף ישראל. אתם התושבים המשמשים חומה 

שחיזקו  ותושבים  יישובים  ישראל,  למדינת  ציונית 
המלחמה  הכבדים.  המחירים  חרף  הלאומי  החוסן  את 
כמו  מוסריות  עם  אנשים  נמצא  שלא  לנו  הזכירה 

אנו  שלנו,  הגיבורים  אתם  כאן.  והחיילים  האזרחים 
אליעד  עו״ד  אמר  תודה"  ואומרים  לכם  מצדיעים 
שרגא, יו״ר התנועה לאיכות השלטון ומחברי הוועדה 

לבחירת אביר איכות השלטון.

אבירים?

חדשות

"האבירים". צילום: רפי בביאן אות אביר

אות ההוקרה ליזמות וחדשנות, מטעם איגוד העובדים הסוציאליים, ניתן למרכזי החוסן על 
תרומתם המשמעותית לאורך שנים, מסירות ומחויבות למקצוע ולערכיו

מרכזי החוסן בעוטף עזה זכו לאות הוקרה

העובדים ב של  הארצי  הכינוס  מסגרת 
לשעבר,  הרווחה  שר  בנוכחות  הסוציאליים, 
ליזמות  ההוקרה  אות  ניתן  כהן,  מאיר  ח"כ 
כספי  פרס  וכלל  ז"ל  הופרט  מרים  ע"ש  וחדשנות, 

סמלי למרכזים.

אשכול,  אשקלון,  בחוף  החוסן  למרכזי  ניתן  האות 
שער הנגב, שדות נגב ושדרות על תרומה משמעותית 
מסירות,  במטרה,  דבקות  מקצועיות,  שנים,  לאורך 

מחויבות למקצוע ולערכיו.
משרד  ידי  על   2008 בשנת  הוקמו  החוסן  מרכזי 
הקואליציה  של  מקצועי  בניהול  הממשלה,  ראש 

הישראלית לטראומה. 
ומענים  מתודות  המרכזים  פיתחו  האחרונות  בשנים 
כל  של  לצרכים  להיענות  כדי  ויצירתיים,  ייחודיים 
 14 זה  איום בטחוני מתמשך  היישובים החיים תחת 
משרדים  בין  שותפות  מערכתית,  רב  עבודה  שנים. 
כך  המענים  הנגשת  וולנטריים,  וגופים  ארגונים 
פיתוח  בביתו,  מידי  טיפול  לקבל  יכול  אדם  שכל 
המנהיגות המקומית וניהול הידע המקצועי, כל אלו, 

הם שהובילו לקבלת הפרס.

חסונים ומוערכים:

כוכי סעמה מנהלת מרכז חוסן ולצידה שר הרווחה היוצא ח"כ מאיר כהן



אפריל 2015 ניסן התשע”ה  | גליון מס’ 16   29

גם החודשים האחרונים היו גדושים בפעילות תרבות, ספורט ופנאי עבור תושבי חוף אשקלון 
במסגרת פעילויות המרכז הקהילתי | הפעילויות בחינם

זה הכל בשבילכם

"
עם אישור תקציב המרכז הקהילתי, בו הושקעה 
צרכי הקהילה  על  לענות  על מנת  רבה  מחשבה 
מסורות  על  שמירה  תוך  מהשטח,   העולים 
נוספים,  עשייה  ותחומי  פעילויות  והרחבת  קיימות 
קידמנו את הפעילות הקהילתית בתחומי הפנאי יחד 
היישובים",  ומנהיגות  הקהילתי  המרכז  צוות  עם 

מציין יוסי דהרי, מנהל המרכז הקהילתי.
איכותיות  פעילויות  מגוון  מציע  הקהילתי  "המרכז 
אנו  שכזו  פעילות  בכל  ולשמחתי  הגילאים  לכלל 
לאחרונה  רק  תושבים.  של  גבוהה  להיענות  עדים 
ט"ו  חגיגת   , "גלי"  הילדים  הצגת  את  למנות  אפשר 
בשבט, פרויקט כוכב נולד, מופע סטנדאפ של יעקב 

כהן, הפנינג פורים, אירועי יום האישה ועוד.
אנחנו שומרים על מסורת מפגשי 'שישי נשי' שזוכים 
מחוצה  ואף  המועצה  תושבות  בקרב  רבה  להצלחה 
לה. מדובר ביוזמה משותפת של הספרייה האזורית 
ותחום תרבות, המארגנים אחת לחודש, מפגשי ענין 
בוקר  ארוחת  כלל  המפגש  שונים.  בנושאים  לנשים 

עשירה ומפגש בלתי אמצעי עם נשים מרתקות. 
ההצגות,  מיטב  את  להביא  בכדי  פועלים  אנחנו 
ועוסקים  עניין  שמעוררים  המפגשים  המופעים, 

היה  כך  הגיל.  קבוצות  לכל  אקטואליים  בנושאים 
'משני  ההצגה  את  שהעלה  אספקלריא  תיאטרון  עם 
המבוססת  אחיות'  שתי  אביב.  תל  עזה.  הגבול:  צידי 
שהציג  הרדיו'  'ימי  מופע  או  אמיתי,  סיפור  על 
של  הקול  פס  את  שעיצבו  והשירים  התוכניות  את 
עברי'  זמר  'מועדון  בפרויקט  מדובר  המדינה. 
שמתקיים ביוזמת משרד התרבות. הרצאה של פרופ' 
רולידר להורים ומחנכים, מפגש מועצת נוער, צעדת 
החולות הקהילתית, כנס חבורות זמר, הפעלת מערך 
גם  באמתחתנו  הספר.  ובתי  הגנים  לילדי  קייטנות 
תחרויות  מגוון  עם  המשפחה  לכל  ספורט  הפנינג 
לחימה  ואומנויות  שחמט  טניס,  כדורסל,  כדורגל, 
ספורט  משלחות  ליציאת  נערכים  אנו  סילבר,  בכפר 
להנגיש  מנת  על  והכל  וטוסון  בולגריה  לברצלונה, 
עניין  תרבות,  פעילויות  של  רחב  מגוון  לתושבים 

ופנאי.  

על מנת להתעדכן ולקבל מידע על הפעילויות הרבות, 
באתר  הפרסומים  אחר  לעקוב  מוזמנים  תושבי  

המועצה, בפייסבוק ובתפוצת המיילים השבועית.

המרכז הקהילתי: 

תרבות

מרותקים. ההצגה 'גלי'
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פברואר ב בכל  כאן  מתקיים  האחרון  עשור 
שגרה-  של  תחושה  לנו  שנותן  מיוחד  אירוע 
לו  אדום,  דרום  הכלניות,  פריחת  פסטיבל 
אירוע  זהו  האחרונות.  בשנים  שותפה  המועצה 
בירוק  צבוע  האזור  כל  גדולה,  אחת  חגיגה  שכולו 
אלפי  מאות  בפקקים.  צבועים  והכבישים  ובאדום, 
בישובים,  מטיילים  הדרום,  את  פוקדים  מטיילים 
את  גודשים  ובעיקר  ובשווקים  בירידים  מבלים 

אתרי הפריחות.
השנה נרשמו שיתופי פעולה בין יזמים ואטרקציות 
כך  לשלמה.   – באזור  המבקר  חווית  את  והפכו 
217 בכרמיה שילבה השכרת אופניים  למשל, חנות 
ממושב  כהן  ניר  עם  במקום  הפעילות  במסגרת 
המתוקים  עגלת   – בר  אספרסו  עדן  מבקיעים. 
זכתה  בכרמיה,  עדן  פנימיית  בנות  של  המופלאה 
הדרומי  במרחב  המתקיימים  הירידים  את  להכיר 
ובכל סופשבוע שיתפו פעולה עם צ'וקה קאפקייקס 
האומנות,  המכירה,  דוכני  בעלי  העשרה.  מנתיב 
הם  השונים  בירידים  דוכן  להקים  שזכו  היצירה 
מחלקת  באמצעות  המתקיים  הפעולה  שיתוף  פרי 

התיירות.

של  עצום  מגוון  עם  ישובים   21 שלנו  "במועצה 
מחלקת  מנהלת  אומרת  ואפשרויות",  תרבויות 
משופע  שלנו  "המרחב  שושן.  בן-  יפעת  התיירות, 
שאנו  כשנתיים  מזה   . מרתקים  תיירותיים  בתכנים 
מצויים בתהליך פיתוח תיירותי מואץ, בו כל תיירן 
גם  ודרכה  המועצה  מטעם  ולעידוד  לליווי  זוכה 

במרחבים האזוריים והארציים".  

רבים  מבקרים  ארחנו  איתן',  'צוק  מבצע  תום  "עם 
תיירות  סוכני  תיירים,  אורחים,  המועצה-  ביישובי 
וקבוצות רבות שהגיעו לאזור", מספרת יפעת. "מעל 
ואתרי התיירות  הגיעו לאטרקציות  אוטובוסים   100
50 מנהלות של קבוצות גמלאים זכו ליום  במועצה. 
מרתק בו שילבנו ביקור בין העיר אשקלון לפעילות 
בינלאומי, מבכירי  אצלנו, בכפר. חברי ארגון סקול 
תעשיית התיירות בארץ קיבלו טעימה מכל מה שיש 
שמנו  על  התיירות  ביער  עץ  נטעו  ואף  להציע  לנו 
כאות תודה. כל אלו מהווים נקודת פתיחה ושיתופי 

פעולה לקבוצות נוספות שיגיעו לאזור."

לא מסתפקים בהישרדות
מה  שכל  חשבתי  האחרון  המבצע  "כשהסתיים 
אומרת  ייעצר"  התיירות,  בתחום  לפתח  שהתחלנו 
יפעת. "כתושבת בישוב הצמוד ביותר לגבול, נתיב 
ולא  שלי  לשגרה  מהר  חזרתי  לא  אני  גם  העשרה, 
האמנתי שכל היזמים שהחלו בפיתוח האטרקציות 
מכל  יותר  שחזקה  המציאות,  אך  להמשיך.  ירצו 
מסתפקים  לא  האטרקציות  שבעלי  הוכיחה  מבצע, 
לפרוץ  להצליח,  רוצים  כולם  בהישרדות.  יותר 
קדימה ולהצטיין. לשמחתי הצלחנו מאז סיום צוק 

איתן לפתח כאן מספר אטרקציות חדשות:
במושב  יעל  חוות  נפתחה  חודשים  כשלושה  לפני 
המשפחה:  לכל  פעילויות  מגוון  ובה  חווה  גיאה. 
סוסים,  ועל  פוני  סוסי  על  רכיבה  ליטוף,  פינות 
ישיבה  ומקומות  יצירה  פינות  בכרכרה,  נסיעה 

נעימים. 

217 - חנות ספורט מקצועית לרצים, רוכבים, ומה 

דרום ססגוני

תיירות

חצי שנה מאז תום מצבע 'צוק איתן' | עם זאת, עסקי התיירות בחוף אשקלון נמצאים בתנופה | 
פסטיבל 'דרום אדום' רשם הצלחה אדירה ועל הפרק עוד מגוון תכניות
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שביניה  בקיבוץ כרמיה. כולל סדנת תיקון/טיפול 
התקיימו,   2015 אדום  דרום  במהלך  אופניים. 
בהם  כפריים  ירידים  שני  המקום,  בעלי  ביוזמת 
האזור  מתוצרת  ונהנו  מהמטיילים  אלפים  ביקרו 

ומהציוד המקצועי שהחנות מציעה. 

אלה:  בימים  מסתימת  שהקמתה  נוספת  אטרקציה 
מתחם חדרי מלח וספא טיפולים טבעיים – במושב 

הודיה. 

ראומה,  של  הסטודיו  לצד   , מיכאל  כוכב  במושב 
הפועל כאטרקציה תיירותית ותיקה – החלו ראומה 
זית  שמן  לייצר  לאחרונה  ממש  נחמיאס  ואריה 
התקן  תו  את  קיבלו  כבר  הם   ."43 "הזית  איכותי 
המיוחל מענף הזית והפכו את השמן שלהם למותג 

מבוקש באזור.

היישר  העשרה  בנתיב  נחתה   – קאפקייקס  צ'וקה 
להכנת  סדנאות  תל-אביב.  של  העסקים  מלב 
הזמנות  ולבודדים,  לקבוצות  ומתוקים  קאפקייקס 
לכיבוד מיוחד לאירועי חברה ולאירועים מיוחדים.    

המועצה מעודדת, מלווה ומייעצת
לבנות  המועצה  ברחבי  יזמים   3 יתחילו  בקרוב 
מתחמי צימרים. המועצה מעודדת פיתוח תיירותי 
לישוב  אב  תכנית  בניית  הכולל  הישובים,  בתוך 
צימרים(,  )כולל  לתיירותי  להפוך  המתארגן 
כל  לאורך  וליווי  ליזמים  מקצועי  וייעוץ  הכשרות 

הדרך.

תיירות  עוגני  בפיתוח  המועצה  עוסקת  כן,  כמו 
אזוריים בשטחים הפתוחים.

ראשון שאליו  תיירנים  כנס  אפריל מתוכנן  בחודש 
בעלי  התיירותיות,  האטרקציות  בעלי  כל  יוזמנו 
הדרך  מורי  לתיירות,  זיקה  להם  שיש  העסקים 
בעל  עצמו  שרואה  מי  וכל  למיניהם  והמדריכים 

עניין בכנס כזה.

תחום  את  גם  הכולל  עסקים  סקר  נקיים  בקרוב 
אחר  עקבו  אנא  המועצה,  יישובי  בכל  התיירות 
התפוצה  לרשימת  להירשם  והשתדלו  הפרסומים 

של המועצה על מנת לקבל עדכונים.

"אני מזמינה כל בעל אטרקציה, בין אם כבר פועל 
ולקבל  קשר  ליצור  הרעיון,  בשלב  נמצא  אם  ובין 
מסייעת  שהמועצה  הייעוץ  הנחוץ,  המידע  את 
מחלקת  המגוונות."   השיווק  אפשרויות  ועל  בו 
mailto:tayarut@hof-ashkelon. התיירות: 

org.il" tayarut@hof-ashkelon.org.il
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המועצה האזורית חוף אשקלון תתחיל בפיתוח והקמת שביל תיירות חדש 'שביל האור מחוף אל 
חוף' שנועד לחבר את המבקר לנופים המיוחדים של האזור ויהווה מוקד תיירותי אזורי וארצי | 

עלות הפרויקט למעלה משני מיליון שקלים, במימון רשות מקרקעי ישראל

שביל תיירות חדש במועצה

הקרן ר באמצעות  ישראל,  מקרקעי  שות 
 2,257 כ-  תשקיע  פתוחים,  לשטחים 
חדש,  שביל  בניית  לטובת  שקלים  מיליון 
במרחבי  חוף'  אל  מחוף  האור  'שביל  הנקרא 
של  אורכו  אשקלון.  חוף  האזורית  המועצה 
ברובו  לעבור  מתוכנן  הוא  ק"מ,  כ-50  השביל 
מוקד  לפתוח  ונועד  קיימים  מסומנים  בשבילים 
בילוי ותיירות אזורית בתחום המועצה. המועצה 
האזורית חוף אשקלון קיבלה את  האחריות על 

הבנייה ופיתוח השביל.

אין מדובר רק במסלול טיול בטבע, 'שביל האור 
המועצה  תושבי  כל  את  יחבר  חוף'  אל  מחוף 
לנופים המיוחדים של האזור ויהווה מקום בילוי 
התוכנית,  פי  על  וארצי.  אזורי  תיירות  ומוקד 
תחום השביל יפונה ממפגעים, פסולת ומטרדים 
ויוקמו  השביל   יוסדר  מכן  לאחר  סביבתיים. 
שילוט  פיקניק,  פינות  נוף,  תצפיות  לאורכו  
במקום  תתקיים  ובהמשך  המקום  למטיילי 

בוסתנים,  שיקום  טיולים,  חינוכית,  פעילות 
אימוץ אתרי מורשת ועוד. 

ראש  של  יוזמתו  פרי  הינו   השביל  פרויקט 
החל  מסלולים  מגוון  מציע   השביל  המועצה. 
גברעם,  לכיוון  שקמה,  נחל  לאורך  זיקים,  מחוף 
ניצן,   ,69 גבעה  ותומר,  תום  גבעת  חוליקאת, 

ומסתיים  ניצנים  חולות  שמורת  הישנה,  ניצנים 
חנכה  הקהילתית  החולות  צעדת  ניצנים.  בחוף 
גיוס  ועם  זיקים  בשמורת  השביל  תוואי  את 
העניין  בעלי  כל  עם  ומפגש  לפיתוח  התקציב 
בשביל, כבר מתחילים לחשוב על שיווק השביל 

למטיילים הרבים. 

יוצא לאור:

חדשות

ילדי המועצה בצעדת החולות הקהילתית
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הפרס הוענק למועצה האזורית חוף אשקלון לאחר שהציגה נתונים כספיים ומנהליים תקינים 
לשנת 2014-2013 | המועצה קיבלה את הפרס זו השנה החמישית ברציפות | ראש המועצה, 

יאיר פרג'ון, הקדיש את הפרס לגזבר המועצה, יעקב )קובוש( מזרחי ז"ל, שהלך לעולמו לפני 
כשלושה חודשים

פרס ניהול כספי תקין לחוף אשקלון

תקין ט כספי  ניהול  פרס  הענקת  קס 
בבנייני  פברואר  חודש  במהלך  התקיים 
הפנים,  שר  במעמד  בירושלים,  האומה 
דר'  בפועל,  הפנים  משרד  מנכ"ל  ארדן,  גלעד 
שוקי אמרני ויו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים 

ביבס.

לראש  הפנים  משרד  הודיע  כחודשיים  לפני 
תקבל  אשקלון  חוף  כי  פרג'ון,   יאיר  המועצה, 
ניהול תקין ברשויות  את פרס שר הפנים עבור 
זכתה  המועצה   .2013-2014 לשנת  המקומיות 
לאחר  ברציפות,  החמישית  השנה  זו  בפרס 
ביצוע  מדדי  בהם  הקריטריונים,  בכל  שעמדה 
שנתיים,  יעילות  מדדי  ומצטברים,  שנתיים 
הענקת  היתר,  בין  בתוכו  הכולל  תקין,  מנהל 
והתקשרויות  מכרזים  לנוהל  בהתאם  תמיכות 
בפרמטרים  עמידה  כדין,  שירותים  נותני  עם 
בפרמטרים  ועמידה  ושכר  אדם  כוח  בתחום 

בתחום התאגידים העירוניים. 

השדרה  עמוד  הוא  תקין  שניהול  מאמין  "אני 

שם  היא  שקיפות  כאשר  המקומי,  השלטון  של 
העדות  הם  תקין  לניהול  הפרסים  המשחק. 
לכך, שאתם הצלחתם להביא את הרשות שלכם 
לסטנדרטים גבוהים" אמר שר הפנים, ח"כ גלעד 

ארדן.

ידי  על  הפרס  הקדשת  עם  נרשם  מרגש  מעמד 
יעקב  לגזבר,  פרג'ון,  יאיר  המועצה,  ראש 

כשלושה  לפני  שנפטר  ז"ל,  מזרחי  )קובוש( 
נשא  המועצה  ראש  הבמה,  מעל  חודשים. 
לו  מוקדש  הפרס  כי  וציין  לזכרו  דברים 
שנצברו  והישגים  קשה  עבודה  על  ולמשפחתו 
אשקלון  חוף  תושבי  כל  השנים. "בשם  לאורך 
)לקובוש(  התעודה  את  להקדיש  מבקש  אני 
רצופות  שנים  כ-12  שימש  אשר  מזרחי,  יעקב 
קשה.  ממחלה  נפטר  ולצערנו,  המועצה  כגזבר 
קובוש ז"ל, המשיך לעבוד ממיטת חוליו ממש 
יומיים לפני שנפטר והמשיך לעשות כל מאמץ 
הערכה,  לאות  התושבים.  את  ולשרת  להמשיך 
לו  מקדישים  המועצה  קהילות  תושבי  אנו 

תעודה זו ".

בין  הורגשה  רבה  התרגשות  כי  מודה  "אני 
הארץ,  מכל  רבים  מקצוע  בעלי  שכן  השורות, 
את  מקרוב,  קובוש  את  הכירו  במקום,  שנכחו 
ומכאן  המקצועיות  יכולותיו  ואת  חביבותו 
ראש  סיפר  ופועלו",  לאיש  הרבה  באה הערכה 

המועצה בתום הטקס. 

 " קובוש ז"ל, המשיך לעבוד 
ממיטת חוליו ממש יומיים לפני 

שנפטר והמשיך לעשות כל 
מאמץ לתת שירות לתושבי 
המועצה. לאות הערכה, אנו, 

תושבי קהילות המועצה, 
מקדישים לו תעודה זו"

שנה חמישית ברציפות:

חדשות

שנה חמישית ברציפות: ראש המועצה, יאיר פרג'ון, מקבל את פרס ניהול כספי תקין 
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יעקב )קובוש( מזרחי, גזבר המועצה האזורית חוף אשקלון, הלך לעולמו והוא בן 58 בלבד | 
הותיר אחריו אישה, שני ילדים ונכדה | ראש המועצה: "אוהבים אותך וכואבים את לכתך|

"קובוש ז"ל, המשיך לעבוד ממיטת חוליו ממש יומיים 
לפני שנפטר והמשיך לעשות כל מאמץ לתת שירות לתושבי 

המועצה. לאות הערכה, אנו, תושבי קהילות המועצה, 
מקדישים לו תעודה זו"

הלך לעולמו
גזבר המועצה האזורית חוף אשקלון 

זיקים,  קיבוץ  חבר  כל,  בפי  כך  הידוע  קובוש, 
אשקלון  חוף  האזורית  המועצה  כגזבר  כיהן 
ממושך  מאבק  בתום  ונפטר  שנים   12 במשך 
ילדים   2 אישה,  אחריו  הותיר  הוא  במחלה, 

ונכדה.

בשנים האחרונות זכתה המועצה האזורית חוף 
אשקלון לפרס ניהול כספי תקין הודות לניהול 
עם  יחד  קובוש  שהוביל  ואחראי  מאוזן  תקציב 
להובלת  שותף  היה  כן,  כמו  המועצה.  הנהלת 

קטיף  גוש  מפוני  בקליטת  מהלכים משמעותיים 
באר  החדש-  היישוב  הקמת  המועצה,  לתחום 
הרחבות  חדשים,  חינוך  מוסדות  הקמת  גנים, 

יישובים ועוד.
ואמר:  אישיות  במילים  לו  ספד  המועצה  ראש 
התבונה,  מדי.  מוקדם  הלכת  לנו,  יקר  "חבר 
הרגישות וההומור שלך שליוו אותנו בכל צעד, 
ומקווים  לוחם  שאתה  הוכחת  לנו.  חסרים  כבר 
כעת שתמצא מנוחה נכונה. אוהבים וכואבים את 

לכתך". 

לזכרו. יעקוב )קובוש( מזרחי

קייטנה לאימהות מרובות ילדים|  פיתוח שירותים לקשישים ושיפוץ בתיהם| הפעלת חוק סיעוד| 
הפעלת מועדוניות משפחתיות בשיתוף אגף החינוך* מתן שירותי עבודה סוציאלית ועוד מגוון 

פעילויות, פרויקטים, הרצאות וסדנאות. 

שירותי רווחה, חברה וקהילה

פועל ה אשקלון  בחוף  חברתיים  לשירותים  אגף 
ידי  על  הניתנים  השירותים  מערך  במסגרת 
הרשות המקומית. עם זאת, האגף מפעיל תכניות 
ייעוץ  לווי,  טיפול,  המעניקים  דופן  יוצאי  ופרויקטים 

והדרכה באופן פרטי, קבוצתי וקהילתי לכל גיל.  
"מבחינתנו השירות לתושב מקבל משנה תוקף, בעיקר 
בשל העובדה שאנחנו מטפלים באוכלוסיות מוחלשות" 
סגל.  מעוזיה  חברתיים,  לשירותים  האגף  מנהל  מספר 
הרבה  עוסקים  ואנחנו  מעיינינו  בראש  עומד  "התושב 
על  שעומדות  המרכזיות  הבעיות  קהילתית.  בעבודה 
הפרק ואנחנו מטפלים בהן ונותנים מענה הן, בין היתר, 
סוגיית מפוני גוש קטיף. בעניין הזה חשוב לציין שככל 
היות  גדל,  רק  בהם  בטיפול  האתגר  השנים  שחולפות 
אבל  לגמרי  נעלמים  כדי  עד  מצטמצמים  והתקציבים 
מענה.  לתת  צריכים  ואנחנו  נשארות  עדיין  הבעיות 
במקביל, המציאות הביטחונית המורכבת בה אנו פועלים 
מעמידה בפנינו אתגרים נוספים. אנחנו ממשיכים לטפל 
מתכננת  הבאה  בשנה  חוסן.  מרכז  דרך  באוכלוסיות 
מענה  שייתן  זכויות'  למיצוי  'מרכז  להקים  המועצה 
מול  לזכויות שלהם  בכל מה שקשור  לתושבי המועצה 

בעניין  מתנדבים.  יעבדו  הזה  במרכז  השונות,  הרשויות 
המתנדבים חשוב לציין לשבח את המתנדבים שפועלים 
במסגרת האגף, חשוב לנו לחזק אותם. נקודה נוספת היא 
בשנים  מאוד  גדול  משבר  שעוברים  בקיבוצים,  הטיפול 
יש הרחבות,  רבים  בקיבוצים  האחרונות בשל ההפרטה. 
והשילוב בין ההרחבה לקיבוץ הישן הוא אינו טריוויאלי 
ולא פשוט ולכן אנחנו פועלים על מנת לתת לקיבוצים את 

הכלים והתמודדות נכונה". 
מועדוניות  במסגרת  בסיכון  ונוער  בילדים  מטפל  האגף 
ידי  על  סיוע  ונותן  פנימיות  או  אומנה  משפחתיות, 
בהתמכרויות  טיפולים  באגף  עורכים  כן,  כמו  מטפחים. 

לנערות  חם  בית  ומתן  טיפוליות  קבוצות  נוער,  בני 
במצוקה תוך שילובן בקורסים והכוונה מקצועית. 

רבה  חשיבות  רואים  בפרט,  ובאגף,  בכלל  במועצה 
למען  העמותה  בשיתוף  ובקשישים.  בוותיקים  בטיפול 
במטרה  ופרויקטים,  פעילויות  מגוון  עורכים  הוותיק 
לשפר את רמת חייהם. כך למשל דואגים באגף לסידור 
קשישים בבתי אבות, התערבות במצבי אלימות וסיכון 

ומתן ייעוץ, ליווי וטיפול בתהליך מינוי אפוטרופוס.
בנוסף, מפעיל האגף את תוכנית 'מועצה ללא אלימות' 
מטרת  ופשיעה.  עבריינות  באלימות,  להיאבק  שנועדה 
אירועי  לצמצם  האישי,  הביטחון  את  להגביר  התכנית 
פועלת  התכנית  החיים.  איכות  את  ולשפר  אלימות 
הפורמאלי-  בחינוך  עיקריים,  תחומים  בארבעה 
באמצעות מדריכי מוגנות הפועלים בבתי הספר. בתחום 
החינוך הבלתי פורמאלי- שותפות עם המרכז הקהילתי 
והכשרה  מניעה  תכניות  בהפעלת  הנוער  ומחלקת 
נבנות תכניות  נוער. בתחום האכיפה,  ורכזי  למדריכים 
מוקד  ובניית  ותושבים  הורים  סיירת  כמו  ייחודיות 
טיפולי  שירות  מערך  הוקם  הרווחה,  בתחום  מצלמות. 

וגיוס תושבים במטרה ליצור שינוי.

מדור רחו"ק- 
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קהילת בני המנשה המתגוררת בחוף אשקלון זוכה לפעילות קהילתית מגבשת בהובלת האגף 
לשירותים חברתיים | בערב חגיגי שנערך ביישוב ניצן השיקו החברים ספר מתכונים מהעולם 

הקולינרי והתרבותי של בני המנשה המנציח את המסורת הענפה | צילום: אילנה בינימין

מנציח את מסורת קהילת בני המנשה 

חברים ק כ-1500  מונה  המנשה  בני  הילת 
חיים  מתוכם   300 בישראל.  החיים 
חוף  האזורית  במועצה  ניצן  ביישוב 

קהילתית  סוציאלית-  לפעילות  וזוכים  אשקלון 
לסייע  במטרה  חברתיים  לשירותים  האגף  ע"י 
בשילוב בני הקהילה בחברה הישראלית. כחלק 
מתכונים  ספר  השבוע  הושק  זו,  מפעילות 
'שורשים ומטעמים' המשלב מתכונים מיוחדים 
ומסורתיים, טיפים לטיפול טבעי במחלות ואף 

מידע היסטורי ותרבותי.
 

קהילתית  גינה  מטפחים  הקהילה  חברי  בנוסף, 
בה הם משמרים ומגדלים צמחי תבלין ייחודיים 

המשמשים למאכלים המגוונים. 

בניצן:  המנשה  בני  קהילת  יו"ר  אילן,  יואל 
וגורר  באנו  ממנו  לעולם  הצצה  מספק  "הספר 
אף  על  לספר,  הודות  הצעירים.  בקרב  סקרנות 

השילוב בחברה הישראלית הצעירים לא ישכחו 
מאין באו."

המלווה  קהילתי  סוציאלי  עובד  אגמון,  שי 
רואה  "אני  מסביר:  שנים   8 מזה  הקהילה  את 
ממקום  מסוג  ערב  של  בקיומו  גדולה  חשיבות 
של גאווה עצמית. אני מזהה היום אצל הצעירים 
שלהם  ובשורשים  בעבר  מחודשת  התעניינות 
הקהילה  ייחודיות  את  משמר  זה  ספר  כן  ועל 

לצד שילוב בחברה החדשה".

יאיר  אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  ראש 
הקהילה  התערות  חשיבות  את  הדגיש  פרג'ון, 
וסיפר  צביונה  שימור  לצד  הישראלית  בחברה 
על תכניות נוספות למימוש חזון זה. "הספר הוא 
נכס תרבותי המוסיף מימד לתרבות הישראלית", 

אמר. 
בניצן  "חופית"  במתנ"ס  לרכוש  ניתן  הספר  את 
הקהילה,  חיי  שימור  שמטרתה  סמלית  בעלות 

תרבות, חינוך.

ספר מתכונים 

חדשות

דוד בר-סלע בתלבושת מסורתית
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היחידה הסביבתית  פועלת רבות להשגת סביבה מקיימת ואיכותית תוך שיפור במתן השירותים 
לתושב | בשנת 2014 נרשם צמצום משמעותי בכמויות הטמנת פסולת  וגידול בכמויות המחזור 

| לאחרונה נערכה רפורמה במדיניות לכידת הכלבים המשוטטים ביישובי המועצה | עוד על 
הפרק: חונכות בחקלאות ורפורמה באיסוף אשפה | חוף אשקלון מועצה ירוקה

אחריותה את ה תחת  מרכזת  הסביבתית  יחידה 
תחומי הסביבה, החקלאות, פיתוח ופיקוח על 

תיירות בראייה של קיימות.  

בריאות הציבור
הקיימות  למען  לפעול  למטרה  לה  שמה  "היחידה 
ברחבי המועצה, תוך תיעול תהליכי עבודה בדגש על 
שיפור השירות" מסביר מנהל היחידה הסביבתית, חן 

סעדה. 

מובילה  אשקלון  חוף  של  הסביבתית  "היחידה 
רפורמה, שנועדה לייעל את מדיניות לכידת הכלבים 
תלויים  היינו  עכשיו  עד  ביישובים.  המשוטטים 
לעיתים  שהגיע  אחד  כלבים  לוכד  של  בשירותיו 
את  חלקו  אזוריות  מועצות  ומספר  היות  רחוקות 
שניתן  בשירות  פגעה  הלוכד  של  הזמינות  שירותיו. 
על  שיענה  שינוי  לבצע  הוחלט  כן  ועל  לתושבים 

צרכי התושבים", מסביר חן. 

אחרי שנשקלו אופציות אחרות, בכל הנוגע לצמצום 
המועצה,  בתחומי  משוטטים  כלבים  של  מספרם 
אשר  כלבים  לוכד  של  והכשרה  גיוס  על  הוחלט 
אשקלון.  חוף  האזורית  המועצה  את  ורק  אך  ישרת 
רכב  ברכישת  השקענו  יותר,  לנו  עלה  אמנם  "זה 
עם עגלת גרר וכלוב ייעודי לכלבים, אך בסופו של 
דבר, השירות של המועצה ושל היחידה הסביבתית 
מהיר  והפך  השתפר  משוטטים  לכלבים  הנוגע  בכל 

וממוקד יותר". 

לוכד הכלבים, נפתלי דוד ממושב חלץ, עבר הכשרה 
מקצועי  ידע  ובעל  מוסמך  והינו  בתחום  ייעודית 

יש  כעת  זה.  תפקיד  לביצוע  הנדרשת  והרגישות 
זמן  בכל  לפעול  שיכול  וזמין,  פעיל  לוכד  למועצה 
אנו   " מהיישובים.  שמתקבלות  לבקשות  ובהתאם 
על  למועצה  המגיעה  בקשה  בכל  ומטפלים  ערים 
כלבים משוטטים. בהזדמנות זו אני מבקש מהתושבים 
כשהם  אחראי,  באופן  הכלבים  את  להחזיק  להקפיד 

קשורים או בתוך חצר מגודרת", מסביר.

חונכות בחקלאות
פרויקט משותף ליחידה הסביבתית ומכללת אשקלון 
במטרה לתמוך בחקלאי המועצה.  במסגרת הפרויקט 
בתחום  ידע  ירכשו  מתפתחות  מארצות  סטודנטים 
החקלאות וישתלבו בעבודה מעשית בענפי החקלאות 
אצל חקלאים הזקוקים לידיים עובדות. "כך, למעשה, 
הסטודנטים,  אחד  מצד  מרוויחים.  הצדדים  שני 
השיטות  כל  ואת  החקלאות  טכניקות  את  שלומדים 
ומהצד  המועצה  חקלאי  עובדים  בהן  המתקדמות 

השני, החקלאים זוכים לעוד כוח עזר".

 מחזור 
היחידה הסביבתית פועלת רבות בכל הנוגע להפחתת 
שיעור הפסולת, טיפול בפסולת המושלכת והטמנה. 
האחרונה  שבשנה  כך  על  להצביע  יכולים  "אנחנו 
למחזור,זאת  הפסולת  בכמויות  משמעותי  גידול  חל 

במקביל לשינוי מערך פינוי הגזם" אומר חן.
בכל  לטיפול  סביבה  איכות  רכז  גייסה  המועצה 
הנושאים הסביבתיים כגון: מחזור, הפרדה, פעילויות 

חינוכיות, קיימות ועוד .  

איסוף  מתקני  בהצבת  החלה  'אמניר'  חברת  בשיתוף 
המחזור  ובפינות  הספר  בתי  בשטחי  לנייר  חדישים 

ביישובים לפני כחצי שנה. במקביל פועלים ביחידה 
יוצבו  ובקרוב  ביישובים  המחזור  פעילות  להרחבת 

גם מכלי איסוף מתכת חדשים וגדולים יותר. 
 25% של  לירידה  עדים  אנו  האחרונה  "בשנה 
מכמויות הפסולת להטמנה. המשמעות  היא חיסכון 
כלכלי שחוזר לתושב בשירותים השונים כגון לוכד 

הכלבים."  

המחזור  בכמויות  משמעותי  גידול  לזהות  "ניתן 
 40% של:  )עליה  אשתקד  המקבילה  מהתקופה 
בפלסטיק, 38% בקרטון, 5% בנייר ואילו בכמויות 
להמשיך  מנת  על   .)25% של  הפחתה  ישנה  הגזם 
ולשמור על מגמת עליה אנו נמצאים בשלבי תכנון 
ונגישים  דקורטיביים  מחזור  מרכזי  הקמת  של 
את  צמצמנו  הגזם  פינוי  במערך  היישובים.   בכל 
כמויות הפסולת המועברת להטמנה, על ידי הפרדה 
הנקי  הגזם  לגזם,  הגושית  הפסולת  בין  מוקפדת 
הופרד וקוצץ למחזור, זה עתה נרכשה משאית גזם 
לעבוד  תחל  היא  הבא  בחודש  וכבר  עצמאי  לפינוי 

ביישובים", מסביר.

התייעלות אנרגטית 
לפנסי  הרחוב  פנסי  הוחלפו  המועצה  יישובי  ברוב 
LED  בטכנולוגיה חדשנית, הממעיטות את צריכת 
נוקטים  אנו  בסביבה.  הפגיעה  את  ובכך  החשמל 

בצעדים משמעותיים לחיסכון בצריכה והתייעלות.

פורום יערת הדבש
לאחרונה הוקם 'פורום יערת הדבש'. לצערנו, ישנה 
מה  דבורים,  היעלמות  של  עולמית  כלל  תופעה 
שעלול לגרום למחסור כלל עולמי של סוגי מזונות 
שונים, המיוצרים מפירות וירקות ולפגיעה כלכלית 
הדבורים  שהאבקת  הבנה  מתוך  בחקלאים.  קשה 
הינה חשובה ומכרעת,  הוקם "פורום יערת הדבש" 
חקלאות  כגון:  סביבתיים  נושאים  לקדם  שמטרתו 
צמחים  שתילות  של  פרויקטים  סביבה,  תומכת 
אך  שמיטה  בשנת  אנו  כעת  וכדומה.  צוף  עתירי 

בשנה הבאה מתוכננת עשיה רבה.

"האני מאמין שלי - לכל אחד מאתנו ישנה השפעה 
התושבים  מצד  פעולה  שיתוף  ובעזרת  הסביבה  על 
נזכה לראות מועצה ירוקה, נקיה ויפה", מסכם חן. 

למען הסביבה והתושב

חדשות

לידיעת הציבור: כלב שנלכד   יוחזר בעלות של 
550 ₪  למעט תוספת לפי ימי לכידה  בכלביה  
חופשי  שיסתובב  כלב  לידיעתכם,  האזורית. 
להדגיש  חשוב  בעלים.  לו  יש  אם  גם  יילקח 
אך  ובשבב,  בקולר  המצוידים  כלבים  גם  כי 
לכלבים  נחשבים  לביתם  ומחוץ  לבד  מטיילים 
ללכוד  עשוי  הכלבים  שלוכד  כך  משוטטים, 
הקנס.  את   לשלם  יצטרכו  ובעליהם  אותם  גם 
כלבים שאינם משובבים נשארים בהסגר ולאחר 

30 יום יכולים לצאת לאימוץ. 
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כמדי שנה, עיתון 'גלובס' בוחר את רשימת האנשים שעשו את השנה בעסקים, בכלכלה ובחברה 
| השנה, במקום ה-8, נבחרו שלושת ראשי רשויות של עוטף עזה- יאיר פרג'ון מחוף אשקלון, 

אלון שוסטר משער הנגב וחיים ילין מאשכול, תחת ההגדרה 'חזית העורף'

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון

-2800 טילים ורקטות נורו לעבר יישובי כ
להנהגה  וגרמו  האחרון  בקיץ  עזה  עוטף 
המקומית להתמודד עם סוגיות מורכבות 
אזרחית  מערכה  ניהלו  זאת,  עם  וטראגיות. 
שואבת  אבן  להיות  שהמשיכה  מתפקדת 
גם  היישובים  ולפיתוח  חדשה  לאוכלוסייה 
אש  תחת  אזרחים  הנהגת  הלחימה.  ימי  לאחר 
וטיפול בילדים ומבוגרים בחרדה, כל זאת תוך 
הדרישה  על  הממשלה  עם  ודברים  דין  ניהול 
להגנה בסיסית. על כך נבחרו לרשימת האנשים 

שעשו את שנת 2014 בתחום החברתי.

והם  שלנו  בתושבים  הינה  הבחירה  "למעשה, 
קהילה,  חוסן,  מהו  ציונות,  מהי  שהוכיחו  אלו 
גאה  אני  לדוגמא.  מודל  והיוו  הדדית  ערבות 
כזו", אמר ראש המועצה  לעמוד בראש קהילה 

האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון. 

ירי  יש  שכאשר  הממשלה  את  הרגלנו  "אנחנו 
בראיון  פרג'ון  אומר  נסבל"  זה  עזה  בעוטף 
כמה  שיש  רואים  הם  הרגלנו?  "למה  לגלובס. 
הארץ,  אוהבי  ציונים,  שרוטים,  מועצות  ראשי 
שלא ישברו את הכלים, לא יחסמו כבישים, אלא 
ישכבו על הגדרות, יחרשו עד התלם האחרון."

אלה  של  והמרשימה  האמיצה  ההתמודדות   "
שנשארו בישובים ושל אלה שנאלצו לצאת עם 
של  האמיתי  הניצחון  היא  האש,  מקו  ילדיהם 
עסוקים  אנחנו  עכשיו  במערכה.  ישראל  מדינת 
בשיקום, בחידוש הצמיחה ובביסוס האזור. כל 
המורכבת  למציאות  ההיערכות  המשך  לצד  זה 
של יישובי הגבול", אמר ראש המועצה האזורית 

שער הנגב, אלון שוסטר.

גם בשנת 2011 נבחר פרג'ון לרשימת הנבחרים 
בעיתון 'דה- מרקר', כמי שיזם וקידם את תחום 
 100 מבין   10 מקום  אחריותו,  תחת  החינוך 

האנשים המשפיעים.  

ברשימת 50 הנבחרים:

חדשות

הנבחרים. מתוך עיתון 'גלובס'

יאיר פרג'ון "מהות התפקיד לטובת התושב"

"למעשה, הבחירה 
הינה בתושבים שלנו 

והם אלו שהוכיחו 
מהי ציונות, מהו חוסן, 
קהילה, ערבות הדדית 

והיוו מודל לדוגמא. 
אני גאה לעמוד בראש 
קהילה כזו", אמר ראש 
המועצה האזורית חוף 
אשקלון, יאיר פרג'ון. 

"הם רואים שיש כמה 
ראשי מועצות שרוטים, 

ציונים, אוהבי הארץ, 
שלא ישברו את הכלים, 

לא יחסמו כבישים, 
אלא ישכבו על הגדרות, 

יחרשו עד התלם 
האחרון."
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בגיל 93 הלך לעולמו, בשיבה טובה, ראש המועצה השלישי של המועצה האזורית חוף אשקלון, 
יהודה רוטשילד | ראש המועצה: "מעל לכל בן-אדם, במלוא מובן המילה"

נפטר יהודה רוטשילד

רוטשילד ב יהודה  עמד  שנה  כשלושים  משך 
אשקלון  חוף  האזורית  המועצה  בראשות  ז"ל 
והאזור.  המועצה  לפיתוח  משמעותית  ותרם 
היישובים,  ובינוי  השקעה  על  אמון  היה  רוטשילד 
בניית אולמות ספורט, סיוע לתושבים, דאג לחינוך 
הארץ  ובניין  הציונות  ברכי  על  הבאים  הדורות 
והמתנ"ס  בניין המועצה  זה שדאג למעבר  היה  ואף 
הנוכחי  למיקומו  אשקלון  בעיר  הדרומי  מהשיכון 

ביישוב בת הדר. 
עשייה  של  איש  ואדמה.  אדם  רוטשילד.  "יהודה 
שקטה, חלוץ, מתיישב, חקלאי, רפתן, עובד מטבח, 
ויישר  הגון  מילה.  זו  מילה  של  איש  ציבור,  פעיל 

דרך. ערכי ומעל לכל בן אדם במלא מובן המילה .
הדמות   עם  גדלתי  ברכיה  במושב  ילדותי  שנות  כל 
ראש  סיפר  רוטשילד",  יהודה  של  המיתולוגית 
בית  בחצר  אותו  "ראיתי  פרג'ון.   יאיר  המועצה, 
ראיתי  אז במשען.  ובפעילות המתנ"ס, שהיה  הספר 
אותו סביב בניית המקלטים, בימים שלאחר מלחמת 
לחללי  הזיכרון  ביום  אותו  ראיתי  הימים.  ששת 
צה"ל, עובר עם המכונית של ראש המועצה ומחלק 
הלבנות  השי  שקיות  ואת  הזיכרון  נר  את  ביישובים 
החוף,  חבצלת  פרח  המועצה,  סמל  מוטבע  עליהן 

ובהם דברי מתיקה לחג העצמאות. עם סיום שליחותו 
של יהודה במועצה הוא חזר לקיבוצו גברעם והמשיך 
יהודה  החזיר  ושנים  ימים  שבע  יכולתו.  ככל  לתרום 

את נשמתו לבורא עולם".
רוטשילד נטמן בקיבוצו, גברעם, כשמאות ליוו אותו 

בדרכו האחרונה. 

נפרדים:

חדשות

"מעל לכל בן-אדם". רוטשילד ז"ל  רוטשילד ז"ל בצעירותו

יום אחרי שסיים בגאווה את ריצת חייו, נפטר שון ליבוביץ' בן ה-15, בשנתו | הנער, שסבל  
משיתוק מוחין, התאמן במשך חודשים וסיים את המרוץ עם מדליה על הפודיום | הוא מת 

במיטתו ככל הנראה בשל אירוע לבבי 

בקרית מ 'שקמה'  תיכון  של  הבנים  רוץ 
שנים   4 לפני  נוסד  מרדכי  ביד  החינוך 
ביה"ס,  תלמידי  למסורת.  הפך  ומאז 
מורים והורים רצים לאורך 2-4 ק"מ ומשמרים 
בית הספר שנפלו במלחמות  בוגרי  זיכרון  את 
נחנכה  השנה  איבה.  ובפעולות  ישראל 
בספריית בית הספר, גם פינת זיכרון מעוצבת 

לזכר הנופלים בנוכחות משפחות החללים. 

מדליות  חלוקת  טקס  נערך  המרוץ,  בתום 
ניתן  מיוחד  מאמץ  על  פרס  למצטיינים. 
)שמעון  ליבוביץ'  שון   י',  כיתה  לתלמיד 
שיתוק  עם  שנולד  מיכאל,  מכוכב  נקשרי( 
 2 ורץ  התאמן  מגבלותיו  למרות  אך  מוחין, 
ק"מ. לאורך כל הדרך ליווה אותו החונך שלו, 
את  סיים  הוא  הסיכויים  כל  וכנגד  כתב  מנחם 
תלמידי  המדליה,  קבלת  עם  בהצלחה.  המרוץ 

בית הספר הריעו ועמדו לכבודו ארוכות. 

יהפוך  המרגש  המעמד  כי  שיער  לא  איש 
במיטתו  נמצא  למחרת  משון.  פרידה  לאירוע 
ללא רוח חיים, ככל הנראה בשל אירוע לבבי. 

לו  ספדו  האחרונה,  בדרכו  אתו  ליוו  מאות 
שלו  והיכולות  האישית  הגבורה  את  וציינו 
בדרישות  לעמוד  רגיל,  ספר  בבית  להשתלב 

הלימודיות ולרכוש חברים רבים.

התחומים:  בכל  אתגרים  על  וויתר  לא  "שון 
יעדים  לעצמו  הציב  פיזי.  חברתי,  לימודי, 
ממך  נפרדים  אנו  להשיגם.  בנחישות  ועמל 
הספר,  בית  באי  כל  בו  זיכרון  עם  יקר  ילד 
רגליהם  על  עמדו  ומשתתפים  תלמידים 
להתמודד  לכוח  סמל  עבורנו  היית  לכבודך. 
מנהלת  הלפרין,  עפרה  אמרה  לוותר",  ולא 

בית הספר.

סוף עצוב:
המרוץ המסורתי הפך לאירוע פרידה משון

ריצת חייו.שון על הפודיום
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