
משולחנו   של ראש המועצה  
מתקני   - בריא  בגוף  בריאה  נפש 

כושר באוויר הצח
אנו חיים כיום בחבל ארץ שהוא מבין היפים בארץ, 

נשכיל אם נרחיב את נפשנו בטיולי בוקר או בין 

קידמה  האחרונים  החודשים  במהלך  הערביים. 

הצח”  באוויר  כושר  “מתקני  פרויקט  המועצה 

בנקודות  ביישובים  הכולל הצבת מתקני ספורט 

בהם ניתן להתעמל וליהנות מהסביבה יחדיו.

אלו  מתקנים  הוצבו  כבר  מהיישובים  בחלק 

כאן  השלמה.  לקראת  הפרויקט  ובמרביתם 

המקום להודות להדס בורשטיין מנהלת המחלקה 

המוניציפאלית על שהובילה וקידמה פרויקט זה 

גם אם לא תמיד היה זה פשוט, תודה.

הערכות לחרום - מוכנים תמיד
המשובצים  שירותים  ונותני  המועצה  עובדי 

ימי  יצאו לשלושה   , במטה החרום של המועצה 

לטראומה.  הקואליציה  בשיתוף  לחרום  הערכות 

ימים אלו היו עמוסים ובמהלכם תורגלו תרחישים 

אפשריים.

המכלולים  ראשי  קיבלו  ההערכות  מסקנות  את 

המכלולים  תחומי  לפי  ומתורגלות  נלמדות  והם 

ימשך  שהשקט  מקווים  כולנו  אחריותו.  ותחומי 

למי  לפנות  הזמן  זה  מולו.  שאננים  אנו  אין  אך 

כולל  בחרום  להתנדב  המוכן  התושבים  מבין 

אל  לפנות  שיידרש  ככל  בהערכות  השתתפות 

שרל’ה ממחלקת הביטחון.

ניר ישראל - משפרים עמדות
הזמן,  כל  תמשכנה  ביישובים  תשתית  עבודות 

משתנים  הצרכים  ותוססים  חיים  היישובים 

בהתאם ושומה עלינו להמשיך ולטפח את חצר 

הבית. בניר ישראל יצאנו בהובלה משותפת עם 

הוועד המקומי לפרויקט “שיפוץ ובניית מדרכות 

יחלו בימים  והעבודות  ישראל” נבחר קבלן  בניר 

אלו. אנו מאחלים לכולנו המשך עבודה משותפת 

יחדיו והמשך פיתוח ביישובים.

בית שיקמה- נקודת חן
לאחרונה החל לפעול מרכז למידה בבית שיקמה 

שנותן סיוע לתלמידים בשיעורי הבית, בהשלמת 
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למידע נוסף כנסו לאתר המועצה.

פערים לימודיים ובכלל יהווה מקום מפגש חמים 

התאפשר  זה  מרכז  של  הקמתו  המקום.  לילדי 

הוועד  יו”ר  עם  מבורך  פעולה  לשיתוף  הודות 

העובדת  עם  יחד  מכלוף  איריס  הגב’  המקומי 

הקהילתית של המועצה בר פרחיה שניידר, תהא 

זו תחילתה של פעילות קהילתית ענפה.

שומרים על העבר ביישוב מתחדש
ביישוב הישן של כפר הנוער הציוני ניצנים עמד לו 

מבנה ייחודי ונקרא “הימייה”, מבנה זה נמצא במרכז 

ההרחבה הנבנית עבור מפוני ‘נווה דקלים’ בניצן.

השיכון  משרד  של  המקוריות  התוכניות  פי  על 

מבנה זה יועד להריסה. מיד כשנחשפתי לתכניות 

כ’אתר  המבנה  הכרת  של  מהלך  החלתי  אלו 

בסיוע  נמנעה ההריסה  דרך  לא  ובדרך  לשימור’ 

לאחרונה  אתרים.  לשימור  המועצה  של  ‘שקט’ 

של  בעיצומם  נמצאים  ואנו  ייעודי  כסף  גויס 

המבנה  ישמש  ראשון,  בשלב  השיפוץ.  עבודות 

מאתר  שעברו  המתיישבים  עבור  כנסת  כבית 

הקארווילות אל בתי הקבע וישמש בעתיד כבית 

חוגים ולפעילות אמנותית.

קהילה תומכת 
שירותים  לתת  כולנו  של  למאמצים  בהמשך 

להפעיל  החלנו  במועצה  הוותיקים  לאוכלוסיית 

במועצה פרויקט ‘קהילה תומכת’. במסגרתו בוגרי 

שירותים  ממגוון  ייהנו  אליו  שיצטרפו  המועצה 

שיקלו עליהם את ההתמודדות היומיומית וישמרו 

מוקד  מצוקה,  לחצן  כמו,  האישי.  ביטחונם  על 

במחיר  רפואית  עזרה  להזמנת  ש’, אפשרות   24

בקשר  שיעמוד  המועצה  נציג  של  ביקור  סמלי, 

עם המבוגר. במקרה של בעיה טכנית יוכל לקבל 

מענה מיידי, במידת האפשר ובמידת הצורך יועבר 

הכול  ג”כ.  סימלו  במחיר  מקצוע  לאיש  הטיפול 

צוות  לאנשי  תודה  מאוד.  גבוהה  אמינות  ברמת 

גיורא נחשון,  ליו”ר העמותה  יום לקשיש  המרכז 

האגף לשירותים חברתיים של המועצה ומר מוטי 

גולן האיש שנבחר להוביל פרויקט נפלא זה.

כוכבים בחלץ וחלוצים בכוכב
מי מאיתנו לא נתקל יותר מפעם אחת עם הצורך 

פי  על  כבוגרים?  חיינו  במהלך  אנגלית  לדבר 

זרות  לשפות  שהחשיפה  ככל  החוקרים  טענות 

תהיה בגיל קטן יותר כך היכולת לדבר בה תגדל 

ותהיה קלה יותר.

חינוך  מערכת  אשקלון  בחוף  לבנות  רצון  מתוך 

מצטיינת הפעלנו בשני גנים של המועצה פיילוט 

ללימוד אנגלית בגיל הרך. הפיילוט מתקיים בגנים 

במושבים חלץ וכוכב. תוך כדי הפיילוט אנו בוחנים 

אפשרות להכניס את לימוד האנגלית לכלל הגנים 

במועצה. אין לנו ספק כי תרומה מזערית זו תלווה 

 Good luck .את הילדים לאורך הדורות הבאים

שלכם ולרשותכם

יאיר פרג’ון
ראש המועצה
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