
משולחנו   של ראש המועצה  
ירושלים בגדר

כחלק מהמגמה של המועצה להביא שרים, חכי”ם ומקבלי 

פנים,  לביטחון  השר  אותנו  ביקר  השטח,  אל  החלטות 

יצחק אהרונוביץ’ ואיתו שורה ארוכה של בעלי תפקידים, 

יוחנן דנינו,  ניצב  בהם מפקד המחוז הדרומי במשטרה, 

‘עיר  פרויקט  מנהלי  פוני,  יוסי  נצ”מ  דרום,  מג”ב  ממ”ר 

ביטחוניים  נושאים  נידונו  בביקור  ועוד.  אלימות’  ללא 

ייחודיים למועצה שלנו הממוקמת על גבול רצועת עזה 

ואחראית על קליטת מאות משפחות מפונים. 

שיחל  אלימות’  ללא  ‘עיר  פרויקט  בהרחבה  נידון  עוד 

אופן  על  רבים  לשבחים  זכו  ומפעיליו  במועצה  לפעול 

בניית תוכנית מותאמת ליישובים כפריים. 

הנושאים  בשלל  לסייע  נכונות  הביע  אהרונוביץ’  השר 

שהועלו, ביניהם הצטיידות במערכות טכנולוגיות כאמצעי 

אבטחה, הרצת פיילוט אכיפה משטרתי במועצה ואבטחת 

מוסדות חינוך. השר הדגיש כי הוא נותן העדפה לצורכי 

ראש  אצלנו  לסיור  הגיע  למחרת,  ויישוביה.  המועצה 

היחידה להתיישבות במשרד הביטחון, עמיקם סבירסקי. 

בסיור בהדרכת קב”ט המועצה, גדעון שרעבי, הצגנו לפני 

לנו.  הייחודיים  הביטחוניים  הצרכים  את  המשרד  אנשי 

יותר  של  תקציב  הביטחון  משרד  אישר  הביקור,  בתום 

מ- 250,000 ₪ וכן תוספות ציוד כגון: ביפרים לחקלאים, 

החירום  לצוותי  ציוד  מיגוניות,  של  ותוספות  העתקה 

היישוביים, כלי רכב ואף שיפוץ מבנים ביטחוניים. שלא 

נצטרך...

גבעתיים ב’שקמה’
כשעוסקים בחינוך אי אפשר לעצור אף לא לרגע היד 

וההתחדשות  היצירה  הדופק,  על  תמיד  להיות  צריכה 

בעקבותיה. על מנת לחנך את ילדנו בבתי ספר מצויינים, 

פתחנו מרכז מוסיקה חדש בתיכון ‘שקמה’. מרכז המוסיקה 

החדש יציע לימודי מוסיקה ברמה גבוהה בליווי התיכון 

הארצי לאומנויות ‘תלמה ילין’. מרכז המוסיקה האיכותי 

שונים,  נגינה  בכלי  שיעורים  קול,  פיתוח  שיעורי  יספק 

ובהמשך  עיוניים  ולימודים  מוסיקליים  סגנונות  לימוד 

אף ישלב בין התמחות מוסיקלית להתמחות טכנולוגית, 

גם  בלימודי המוסיקה בארץ.  מערך שהוא פריצת דרך 

תלמידים שהתמידו בלימודי המוסיקה במרכז הקהילתי 

יוכלו להמשיך להעשיר את הידע המוסיקלי  בבת הדר 

שלהם במרכז החדש. התיכון הארצי לאומנויות ‘תלמה 

ילין’ ילווה וייעץ בפיתוח מגמת המוסיקה במועצה כחלק 

מחזון של חינוך איכותי ומגוון. יוסי רגב, המנהל את מגמת 

הג’ז ב- ‘תלמה ילין’ ינהל את המרכז וילווה את הקמתו. 

ומופיע  וארצי  עולמי  שם  בעל  מוסיקאי  הינו  רגב  יוסי 

בארץ ובחו”ל כנגן טרומבון בהרכבים מגוונים, מחזות זמר, 

הפקות תיאטרון, הקלטות אודיו לאומנים שונים וטלוויזיה. 
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קהילת חוף אשקלון,



כמו כן לימד מוסיקה במוסדות שונים, הוא משמש מנהל 

מוסיקלי באולפן נען ומנצח בתזמורת הנוער הייצוגית של 

ת”א. מנהל בי”ס התיכון תלמה ילין, חיים דייצמן, הדגיש 

ומנהל  שמלווה  קומה  שיעור  בעל  במוסיקאי  מדובר  כי 

את מגמת הג’ז ממנה צמחו רבים וטובים שזכו לתהילת 

עולם, בהם אבישי כהן )מנכ”ל פסטיבל הג’ז(, אילן סאלם 

)מורה ג’ז בבי”ס רימון( ועוד. אשרינו. בהצלחה לכולנו!

גאווה מדעית!
יסילינק,  ברוני  שקמה.  תיכון  לנו  מעניק  נוספת  גאווה 

תלמיד י”ב,  נבחר להשתתף במהלך החופש בסמינר קיץ 

בינלאומי מטעם מכון וייצמן. בסמינר השתתפו תלמידים 

מכל העולם, רק 7 מתוכם תושבי הארץ וברוני שלנו היה 

אחד מהם. הסמינר עסק בלימודי מדע בצורה מעמיקה 

יוקרתי  לסמינר  ונחשב  מדע’  ‘קדימה  ארגון  בתמיכת 

בתחומו. יישר כוח!

מועצה אזורית חוף אשקלון - 
במת תרבות 

מפאת  וכוחות.  זמן  מכולנו  שואבים  והביטחון  החינוך 

שלנו,  העדיפות  סדר  בראש  מוצבים  גם  הם  חשיבותם 

אך אי אפשר בלי תרבות. מזה זמן רב אנו פועלים לקדם 

ולהביא אלינו למועצה אירועי תרבות מקוריים ואיכותיים 

מרחבי הארץ. במסגרת אירועי ‘לילות הזמר העברי’ נבחרה 

המועצה כבמה מרכזית להופעות בדרום הארץ. האירועים 

יתקיימו בקיבוץ יד מרדכי שנבחר כאתר מורשת בפרויקט 

תרבות לישראל זאת במסגרת פעילות מוזיאון ‘משואה 

במלחמת  מרדכי  יד  על  הקרב  שיחזור  ואתר  לתקומה’ 

העצמאות. מטרת הפרויקט הייחודי הינה לחשוף לקהל 

את אתרי המורשת בארץ ולהציע מגוון פעילויות במקום. 

במסגרת אירועי הזמר העברי ביד מרדכי נערכו הופעות 

ושלושת  אהרון  שלומית  הפרברים,  צמד  של  מוצלחות 

וצוות ההפקה מקיבוץ  הטנורים. תודה לכרמלה מיכאלי 

יד מרדכי על הארגון המופתי וההנאה לכולנו.

במת תרבות 2 
מופע מרשים ומוצלח היה לנו עם חידוש מסורת ‘חגיגות 

הזמר בקטיף’, ביישוב ניצן. רשת ג’ העבירה בשידור ישיר 

את המופע של אברהם פריד גדול אומני הזמר החסידי, 

יובל בהופעתם המשותפת הוכיחו כי  אריאל זילבר וחנן 

החימום  להקת  ועולמות.  קהילות  לחבר  ניתן  במוסיקה 

שלנו.  המקומית  נולד’  ‘כוכב  נבחרת  הייתה  הבמה  על 

האומנים שלנו הציגו את מרכולתם לפני אלפי האורחים 

הצלחה  נחל  האירוע  בניצן.  את האמפיתיאטרון  שגדשו 

גם  המוסיקלית  המסורת  את  להמשיך  ובכוונתנו  גדולה 

יוסי  יהודה,  שלמה  דהרי,  ליוסי  תודה  הבאות.  בשנים 

עטיה, ניסים מכלוף, מרים בובליל ועליזה קדוש’  עובדי 

מועצה מסורים שעמלו במשך שבועות רבים להצלחתו 

הנדיבה   לתרומתם  הודות  התקיים  האירוע  האירוע.  של 

של האגף לתרבות תורנית ומפעלות הציונות הדתית.

כוחות מאוחדים בקיבוץ ניצנים
הרוח  מורת  את  להביע  ביקשנו  כך  פחות.  לא  הפגנה, 

מהחלטת משרד התחבורה לבטל את תחנות ההסעה 

ניצנים.  לקיבוץ  הסמוכות  הציבורית  התחבורה  של 

בבוקר יום ו’, יצאנו תושבים, חברי הקיבוץ, ילדים ועובדי 

סלילת  ההסעה.  תחנות  את  להשיב  בקריאה  המועצה 

וחרף  ההסעה  תחנות  לביטול  גרמה  במקום  הכבישים 

אינספור שיחות עם שרי תחבורה שהתחלפו, מנכ”לים 

ובעלי תפקידים, תשובה - אין. בכוונתנו לדרוש פתרון 

מקבלי  של  היום  סדר  על  הנושא  את  ולהציב  מיידי 

ההחלטות. 

אשפה  מפרידים  והפעם  ירוקה  מועצה 
מנכ”ל המועצה שוקי אורבך, עדי הורן מניצן הותיקה, 

ואנוכי, ערכנו סיור  כוכב מיכאל  נציג מושב  גד שווגר 

לבחון  כדי  הארץ  בצפון  יישובים  במספר  לימודי 

אפשרות ליישם במועצה פרויקט של הפרדת פסולת, 

על  השומרת  ירוקה  למועצה  להפוך  מחזון  כחלק 

פסולת  להפרדת  פתרון  בחנו  בסיור  הסביבה.  איכות 

לסלי  ביתית  פסולת  הפרדת  רטובה.  מפסולת  יבשה 

אשפה שונים תאפשר הפחתה של כמות האשפה על 

ידי הפיכת האשפה הרטובה לקומפוסט עבור שטחים 

המיועד  במקום  הנותרת  האשפה  והטמנת  חקלאיים, 

לה. בנוסף, אנו בוחנים אפשרות לשלב את הפרויקט 

הירוק גם בבתי הספר. שיתוף התלמידים בפרויקטים 
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שנה טובה
תחילתה של שנה מלווה תמיד בבדיקה         

עצמית ומערכתית, עברנו יחד חודשים גדושים 

ועמוסים בעבודה רבה ומורכבת.

ממרכז  ייחודיות  מגמות  לדרך,  יצאה  בחינוך  המהפכה 

ב”נס  התחלנו  שלנו.  הספר  בתי  אל  מגיעות  הארץ 

והחל משנת הלימודים הקרובה גם מגמת  טכנולוגיות” 

המוסיקה היישר “מתלמה ילין” כאן אצלנו.

הספר  ובבתי  יפה”.  ישראל  ארץ  “תוכנית  הילדים  בגני 

היסודיים תוכנית “ילדים מובילים שינוי”.

הם  לה  למצוינות  תלמידינו  את  להוביל  קדימה  מבטנו 

ראויים.

קליטת  לקראת  בעיצומן  נמצאות  היישובים  הרחבות 

הבנים והשבת הרוח הצעירה לאזור, בהם יהבנו.

בבניה,  הוטמעה  ירוקה”  “מועצה  של  הדגל  תוכנית 

בתברואה, בחינוך ובחופי הים שלנו. 

ליבנו עם אחינו המפונים שעדיין לא נמצא פתרון  אמיתי 

עבורם.

יחד עם זאת, לא יכולתי לדמיין מועצה ותושבים אוהדים 

ומסורים יותר לאוכלוסיה יקרה זו.

אסיים בתפילה,

יפתחו שערי שמיים, לתפילותינו ואל יחלוף זיק העשייה 

והחדווה מאיתנו. 

www.hof-Ashkelon.org.il :לעידכונים ופרטים נוספים בקרו באתר המועצה   |   אתר המועצה

שלכם ולרשותכם

יאיר פרג’ון
טל’: 08-6775500

yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל

16משולחנו   של ראש המועצה  

מקדמי איכות סביבה יתרום רבות לתלמידים ולמועצה 

כולה. בקרוב - התכנית המפורטת. 

מבקיעים גולים בזיקים
המגרש  זיקים.  בקיבוץ  נחנך  חדש  רגל  קט  מגרש 

עשוי דשא סינטטי כמו במגרשים מקצועיים ומאפשר 

משחק ברמה טובה בעלויות אחזקה מזעריות באופן 

כך  לצורך  העמידה  בספורט  להימורים  הרשות  יחסי. 

בעוטף  ליישובים  ספורט  מתקני  של  ייעודי  תקציב 

עזה. כל יישוב בחר לעצמו את המתקנים המועדפים 

עליו וקיבוץ זיקים, בעל מורשת בתחום הכדורגל, בחר 

ומשרד  להשקיע את התקציב במגרש הזה. המועצה 

הוא  שנותר  וכל  העניין  לטובת  הם  אף  תרמו  השיכון 

ליהנות ממשחקים מלהיבים... 

במת תרבות - 3
בעבודה משותפת עם זכייני חוף ניצנים, חברת בננה 

ישראלית  מוסיקה  של  עשירה  תוכנית  רקמנו  ביץ’, 

בהשתתפות  מוסיקה  מופעי  של  לילות   4 במיטבה. 

יהודה  גפן,  אביב  גוב,  גידי  רביץ,  יהודית  בנאי,  אהוד 

פוליקר, שלומי שבן, כנסיית השכל, אביתר בנאי, ארז 

לב ארי ושלום חנוך, כאן אצלנו בחוף ניצנים. יש לנו 

מה להציע- חופי הים, הנופים, הקהל, האווירה - מהווים 

אטרקציה לקהל הרחב. אני מזמין אתכם באופן אישי 

להשתתף עימנו בחגיגה. הנחה מיוחדת תינתן לתושבי 

המועצה. 

תרבות  מדור  רכזת  אצל  כרטיסים  ורכישת  פרטים 

במועצה - כרמלה מיכאלי, בטל’- 08-6775565. 


