
משולחנו   של ראש המועצה  
ממשיכים במיגון

בסדר היום של כל ראש מועצה ביישובי העוטף, 

תופס מקום מרכזי מיגונם של היישובים.

אף על פי שקיימת נכונות רבה במשרדי ממשלה, 

שלבי  בכל  ובקרה  בווידוא  רבה  עבודה  נדרשת 

וגיוס  מתוקצבים  לא  פרויקטים  הביצוע,קידום 

משאבים להשלמת המיגון.

היישובים  ראשי  חגגנו  האחרונים  בשבועות 

בעוטף עזה ותושבים יחד עם שר השיכון אריאל 

אטיאס,סגן שר הביטחון מתן וילנאי בטקס חגיגי 

את סיום שלב א’ של תוכנית המיגון.

במסגרת שלב א׳ של הפרויקט מוגנו 2,334 בתים 

עוד   למגן  הממשלה  אמורה  הבאים  ובשלבים 

עם  שקלים.  כמיליארד  של  בעלות  בתים   4000

זאת, עדיין אין לנו מיגון מלא והמלאכה עוד רבה 

לפנינו עד להשלמת הפרויקט.

תרגיל חירום 
במועצה  התפקידים  בעלי  משובצים  בחרום, 

כך  מתבצעת  ההערכות  למכלולים.  בחלוקה 

שבשעת הצורך והיה ויוכרז מצב חרום, כל עובד 

יודע בדיוק את תפקידו ותחומי אחריותו.

יחד  המכלולים  עמלו  שבועות  שלושה  במשך 

עם צוותי צח”י בחלק מהיישובים כהכנה לתרגיל 

לאחרונה  שהתקיים  העורף  פיקוד  של  חירום 

הופעלו  התרגיל  במסגרת  המועצה.  בתחומי 

בתי  תלמידי  יישובים,  במספר  התרעה  צופרי 

תרחישי  והועלו  למקלטים  ירידה  תרגלו  הספר 

במועצה.  החרום  מערך  את  לתרגל  כדי  חירום 

ראש ענף אוכלוסיה בפיקוד העורף, רס”ן איציק 

ועובדיה  “המועצה  ואמר  הערכתו  הביע  ועקנין, 

בעת  גם  אכן,  בתרגיל”.  ואחריות  רצינות  הביעו 

רגיעה עלינו להיערך לכל מצב.

ההנהגה  על  חרום  רמ”ט  יוחנן  לשלמה  תודה 

ולגדעון שרעבי על ניצוח כל מערכות התרגיל

מובילים אל בתי הקבע
בימים האחרונים נתבשרנו על ידי פקידי הממשלה 

כי אושר לנו פרוייקטור על לבתי הקבע הנבנים 

עבור מפוני גוש קטיף בתחומי מועצה אזורית חוף 

פרוייקטורים  שעות  לנו  אושרו  כן,  כמו  אשקלון. 

ייעודים כדוגמת: קהילת ניסנית - פרטני, קהילת 

נווה דקלים - בניה מרוכזת, קהילת המושבים - 

מבני ציבור.

ממושך  מאבק  של  תוצאה  הינם  אלו  בשורות 

שניהלנו בפקידי הממשלה עבור הזכויות המגיעות 
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לנו כמכלול מועצתי קולט.

חלק ממאבקים אלו מתחילים לתת פירות - אתר 

ניצן הוכרז כ’אזור עדיפות לאומית’ , יישובי המועצה 

הוותיקים שחששו קודם מהמתיישבים החדשים 

שבאו בקרבה, מגלים היום הבנה ולויאליות מול 

עת  התפוגגו,  אלו  חששות  החדשים.  השכנים 

גררה  זו  שקיפות  שקוף.  תקציב  במועצה  נהלנו 

אחריה תובנה כי - מועצה אזורית חוף אשקלון, 

קטיף  גוש  למפוני  ומסייעת  תומכת  מובילה, 

שבתחומה בעיקר ע”י גיוס משאבים ותקציבי חוץ 

ולא בהסתמכות על הארנונה  כך  ייעודיים לשם 

של היישובים הוותיקים. 

מורשת לאומית - חלק ראשון
אתר ‘יד לאישה הלוחמת’ בניצנים ואתר המוזיאון 

בקיבוץ יד מרדכי הוכרזו כאתרי מורשת לאומית 

שעליו  מורשת  אתרי  שימור  פרויקט  במסגרת 

מטרת  נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  הכריז 

הישראלית  המורשת  העמקת  היא  הפרויקט 

בקרב הנוער. התוכנית כוללת הקמת שני שבילי 

ארכיאולוגים  באתרים  יעבור  האחד  מורשת: 

יעבור  נוסף  ושביל  שני  ובית  התנ”ך  מתקופת 

מוזיאון  ישראל.  לתקומת  הקשורים  באתרים 

בקיבוץ  תש”ח  קרבות  ואתר  לתקומה’  ‘משואה 

הלוחמת’,  לאישה  ‘יד  אתר  גם  כמו   , מרדכי  יד 

אתר הנצחה לנשים הלוחמות במלחמות ישראל, 

בתקופה  והגבורה  הלחימה  רוח  את  מבטאים 

מאוחרת  בתקופה  ואף  המדינה  הקמת  שטרם 

יותר, במאבק על הגנת המולדת. מדובר בהחלטה 

אלו כסמלים  על אתרים  משמעותית המצביעה 

לאומיים וממחישה את חשיבותם.

שר התיירות
שר התיירות, סטס מיסז’ניקוב ערך סיור באתרי 

מורשת ותיירות במועצות האזוריות באזור עוטף 

ושדות  אשכול  הנגב,  שער  אשקלון,  חוף  עזה- 

נגב. הסיור נפתח במוזיאון קיבוץ יד מדרכי והשר 

באזור.  התיירות  מאתרי  התרשמותו  את  הביע 

התיירות  תחום  את  לקדם  לשר  בקשה  הפניתי 

הכפרית ולסייע בתוכניות יזמות ובפיתוח מקורות 

תעסוקה חלופיים לחקלאים. השר הצהיר כי הוא 

אכן מבקש לסייע בתחומים אלה וציין כי בכוונתו 

לייעד כספים לדרום במסגרת תוכנית דו שנתית 

של משרדו. השר עדכן את הנוכחים כי בכוונתו 

לפתח גם את ענף תיירות הפנים במקביל לענף 

תיירות החוץ. נמשיך ונעקוב...

צעדת הולנדים
לצעוד  הנוהגים  מהולנד,  מקצועיים  הלכים   200

הגיעו  העולם,  ברחבי  שונים  באתרים  שנה  מדי 

אלינו לצעידה בשמורת ניצנים. יחד עם תלמידי 

בי”ס היסודי ‘ניצן’ צעדה הקבוצה במסלול לאורך 

17 ק”מ שראשיתו ביישוב ניצן, המשכו בשמורת 

הים  לכיוון  ומשם  שדה,  הספר  בית  דרך  ניצנים 

קיבלו  המסלול  בסיום  מרדכי.  יד  לקיבוץ  עד 

נהנו  ואף  המועצה  מטעם  מדליות  המשתתפים 

נוצר  הקבוצה  עם  הקשר  אמנותית.  מתכנית 

מקווים  ואנו  העממי  הספורט  איגוד  בשיתוף 

להפוך את הצעדה למסורת. 

מורשת לאומית - חלק שני
כנס  ארגנה  המועצה  של  הילדים  גני  מחלקת 

מרשים ל-400 גננות בחינוך הממלכתי דתי מכל 
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שלכם ולרשותכם

יאיר פרג’ון
ראש המועצה
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תרבותי  לימודי  למפגש  שהתאספו  דרום  מחוז 

המתקיים אחת לשנה. את האירוע כיבדו בנוכחותם 

ודוד  מאיר סבג, מפקח המחוז על חינוך הממ”ד 

ידידי  באשקלון,  המורים  הסתדרות  יו”ר  מנצור, 

לחינוך  ישיבה  מייסד  דוד אביחיל,  המועצה. הרב 

סביבתי הרצה על טיפוח עצמאות לילד והתזמורת 

תערוכת  למשתתפים.  הנעימה  האנדלוסית 

צילומים של תושבי חוף אשקלון עיטרה את המקום 

נעימה  הפתעה  שלי’.  ‘הבית  השם  את  ונשאה 

המתינה לשרה חטב, מפקחת גני הילדים הממ”ד, 

על  שהתבשרה  הכינוס,  ומיוזמות  ברכיה  תושבת 

תפקיד חדש שניתן לה כמפקחת הארצית על גני 

והערכה  הצלחה  איחולי  דתי.  הממלכתי  הילדים 

על  פולד  לאביבה  הכנס,  בארגון  העוסקים  לכל 

המקצועיות הבלתי מתפשרת. יישר כוח!

נערכים לפתיחת עונת הרחצה 
השנה תפתח עונת הרחצה בסימן התחדשות - 

חופי המועצה יופעלו על-ידי חברת ‘בננה ביץ’ שלה 

חופים רבים לאורכה של הארץ, כמו כן, התקבל 

אישור מיוחד ממשרד הפנים לפתיחה מוקדמת 

של עונת הרחצה. מהלכים אלו התאפשרו הודות 

לפסק דין שניתן לטובתנו, בתביעה שהוגשה ע”י 

חברת ה’פורום’ בניסיון לבטל את המכרז לתפעול 

חוף זיקים וניצנים בו זכתה חברת ‘בננה ביץ’.

החל  ניצנים  חוף  מוקדם,  העונה תפתח  כאמור, 

מתאריך  החל  זיקים  וחוף  ה-29.3.10  מתאריך 

הצלה,  שירותי  קיימים  שלנו  בחופים  ה-15.4.10. 

ומזנונים  חנייה  ניקיון,  מקלחות,  ראשונה,  עזרה 

פעילים. עונת רחצה מהנה ובטוחה לכולנו! תודה 

מיוחדת לעו”ד אלי בן מוחא היועץ המשפטי של 

המועצה על בניית המכרז וייצוג הולם מה שהוביל 

לתוצאות אלו.

מאנה סינופמן
מאנה  של  חייו  את  קיפח  מעזה  הקטלני  הירי 

העשרה.  נתיב  במושב  עובד  מתאילנד,  סינופמן 

הירי, שאיננו מבחין בין תושבים לבין עובדים זרים, 

בין מבוגרים ובין ילדים נועד לשבש ולהרוס את 

לחשוב,  שטעה  למי  ומוכיח  שלנו  החיים  מרקם 

הוא  יצוקה  עופרת  מבצע  מאז  היחסי  שהשקט 

באחת  שקופחו  החיים  על  מצרים  אנו  זמני. 

בבד,  בד  למשפחה.  תנחומינו  מכאן  ושולחים 

קוראים לממשלה וצה”ל לעשות הכול כדי להוסיף 

ולחזק את תחושת הביטחון אצלנו. זאת הזדמנות 

ולכל  יו”ר צח”י  להודות לסמדי שמילוביץ  עבורי 

סעד  רבקה  לגב’  להובלה,  מיד  שנערכו  הצוות 

יו”ר האגודה של נתיב העשרה שהייתה במקום 

לקבלת החלטות ודאגה להגעתם של צוות משרד 

החוץ וסגן השר דני אילון לעו”סיות שלנו שנכנסו 

מיד לפעולה בצורה מקצועית ואחראית.

פסח
חג הפסח לפנינו, הראשון בחגי ישראל שעליהם 

נצטווה עם ישראל בתורה, לציון יציאת בני ישראל 

ממצרים מעבדות לחירות והפיכתם לעם. מועד 

אופטימיות  של  אווירה  עימו  מביא  זה  היסטורי 

והתחדשות. “יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד 

האביב של כל העולם כולו”, אמר הרב קוק. 

עם בוא עלינו חג האביב, אני מאחל לכל אחד 

של  ימים  ופיסית,  נפשית  חירות  מכם  ואחת 

מזמין  אני  ומשפחתי.  אישי  ולבלוב  פריחה 

אתכם ליהנות מנופי חוף אשקלון ולטייל בטבע 

שבו התברכנו. וממני, לכל אחד ואחת מכן - חג 

שמח, פסח כשר וימים של אביב ופריחה.


