






חופש (גם) לגלעד
רגע לפני סיום שנת הלימודים, ביום בו יצאו תלמידי בי"ס מורשה לחופשה ארוכה, 
בחר הצוות החינוכי לציין את הכמיהה לשחרורו של גלעד שליט בפעילות חינוכית 
מגוונת. התלמידים שוחחו והביעו דעתם על הנושא, יצרו חולצות, כתבו מכתבים 
והתפללו למען גלעד שליט. יהי רצון שנזכה לראותו במהרה בחיק משפחתו. תודה 
שהפגינו  היקרים  לתלמידים  וכמובן  ההוראה  לצוותי  בלולו,  עזרא  בי"ס  למנהל 

רגישות ומחשבה על האחר.

קייטנות
השנה נרשם מספר שיא של כ-500 ילדים בקייטנות המועצה. מדובר בגידול של 
למעלה מ-100%, מספר שמייצג את ההשקעה העצומה במפעל הקייטנות שלנו. 
בניצוחו של יוסי דהרי, מנהל המרכז הקהילתי, הפעלנו מגוון של קייטנות במספר 
מוקדים- קייטנת כדורגל וכדורסל וקייטנה כללית בכפר סילבר, קייטנה דתית בניצן 

וקייטנה נוספת בנתיב העשרה. בנוסף,  הורחבו שעות הפעילות של 
המועצה   צהריים.  ארוחת  כוללות  והן   16:00 השעה  עד  הקייטנה 
מסייעת  גם בסבסוד העלות. גם גני הילדים זכו אף הם לקייטנה 
מערך  הובילה  החינוך,  מחלקת  מנהלת  שרון,  איזבל  משלהם. 
קייטנות לגני הילדים במועצה תוך התאמה אישית לכל יישוב על פי 
צרכיו. הילדים שלנו ימשיכו ליהנות מהתכנים וממגוון הפעילויות עד 
סוף חודש יולי ואני מקווה להמשיך ולשמוע מכם, ההורים, שבחים 

על הפעילות. תיהנו.

מפגשי הכרות והסברה בנושא "הפרדת פסולת ביתית במקור"
תחומים  במספר  ירוקה  מדיניות  והפעלנו  ירוקה'  כ'מועצה  אשקלון  חוף  על  הכרזנו  חודשים  מספר  לפני 

הנוגעים ליחסי הגומלין בין אדם לסביבה.
כחלק ממדיניות זו החל פרויקט  הפרדת פסולת ביתית במקור, כלומר, מיחזור על ידי הפרדת פסולת.  כשלב 
נערכו  כה  עד  הנושא.  עם  הכרות  מפגשי  ומקיימים  יישובים  של  קטן  במספר  פיילוט  עורכים  אנו  ראשון 
מפגשים ביד מרדכי ותלמי יפה ובעתיד ייערכו מפגשים נוספים. אנו עדים להירתמות גבוהה לטובת הנושא 

ומודים לכם על שיתוף הפעולה.     
הידעתם?

 בערך, 40% מסך הפסולת הביתית היא פסולת רטובה, זבל אורגני !
 פסולת הפלסטיק מהווה 46% מנפח הפסולת בפח האשפה הישראלי.

 כל תושבי מדינה ישראל מייצרים בממוצע, בכל יום, כ- 2.2 ק"ג אשפה.
 כמות האשפה הביתית הכוללת במדינת ישראל משתווה לחמישה מגדלי עזריאלי בשנה.  

 עם גידול הדמוגרפיה והעלייה ברמת החיים כמות הפסולת המיוצרת עולה בשיעור של 5% בשנה.
 הצטרפו אלינו למחשבה הירוקה!
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