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תושבים יקרים, 

הבריטים בנתיב העשרה
סגן שר החוץ לענייני המזה"ת בממשלה הבריטית, אליסטייר ברט, ושגריר בריטניה בישראל, 
מתיו גולד, התארחו לאחרונה במושב נתיב העשרה. במפגש עם התושבים, שמעו את סיפורה 
האישי של יו"ר הועד המקומי, פנינה רוגולסקי, שבנה איבד את חברתו, דנה גלקוביץ' ז"ל, לפני 
8 שנים כאשר רקטת קסאם התפוצצה בחצר ביתה, וכן עובד זר מתאילנד, מאני סינגמפון ז"ל, 
נהרג בעת שעבד בעסק המשפחתי. גלן אילון סיפר על בנו וכלתו שביתם ספג פגיעה ישירה ונזק 
רב בגל ההסלמה האחרון, רוני קידר, תושבת המושב ונציגת ארגון 'קול אחר' הביעה את פעילותה 
לקידום השלום במסגרת הארגון וראש האגף לשירותים חברתיים במועצה, מעוזיה סגל, סיפר 
על אופן הטיפול הייחודי בנפגעי חרדה וטראומה והשפעות המצב הביטחוני על החוסן הנפשי 
של התושבים. "היום ראיתי ממקור ראשון את ההשפעה ההרסנית של ירי הרקטות מרצועת 
עזה", אמר סגן השר. אין ספק שנוכחותם אצלנו מעידה על חשיבות הצורך במציאת פתרון הולם 

גם בקרב ממשלת בריטניה. 

הועדה לתכנון ובניה בחוף אשקלון
בימים אלו אנו נערכים לקליטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה במועצה האזורית חוף אשקלון. 
ועוד, מטופלים כאן  זכויות מקרקעין  רישוי בניה, פיקוח, תכניות מתאר, העברת  נושאים כמו 
אצלנו, בתוך הבית. בקשות שהוגשו לוועדת 'שקמים' עד אמצע יוני, יבדקו ויטופלו על ידי צוות 
הלוגיסטית  להערכות  בהתאם  הקרובים  החודשיים  במהלך  יינתנו  ותשובות  הוועדה, מידע 
ולאישור שר הפנים. פניות דחופות בלבד ניתן לשלוח למנהלת הועדה המקומית, גב' כרמית 

אליהו בדוא"ל  carmite@hof-ashkelon.org.il ולהתעדכן באתר הוועדה בכתובת:
hoa.bartech-net.co.il. עם תום ההתארגנות הלוגיסטית ההכרחית לקיום הועדה, תתקיים 
קבלת קהל קבועה ומסודרת בימים ראשון ורביעי בין השעות 13:30-08:30. מענה טלפוני בטל':

6776404 08. בתודה על גילוי הסבלנות וההבנה. 

'סופר נני' של חוף אשקלון 
האגף לשירותים חברתיים בשיתוף אגף החינוך במועצה מפעילים פרויקט ייחודי למשפחות לפעוטות 
בגילאי שנה-שלוש שמטרתו טיפוח וחיזוק קשר הורה-פעוט, מתוך מחשבה שלמבוגר יש תפקיד 
מכריע בגיבוש יכולת ההסתגלות הרגשית והחברתית של הילד בהתפתחותו. סליה פלדשטיין שלנו, 
מקיבוץ זיקים, תגיע לביתכם אחת לשבוע ותסייע לפתח כישורי הורות, להקדיש זמן חוויתי משותף 
ותקיים סדנאות אחת לחודש המציעות מתן ידע התפתחותי, איתור ומניעת קשיים, עיסוק בנושאים 
כמו קנאת אחים, גבולות, הבדלי טמפרמנט, חיזוק הביטחון העצמי ועוד. המעוניינים מוזמנים לפנות 

לסליה 052-3962531. אכן, יש לנו 'סופר נני' משלנו.

אירוח בריטי

נפגש  ב-  |  טל' 08-6775500
 yairf@hof-ashkelon.org.il -דוא"ל

www.hof-ashkelon.org.il :אתר המועצה

לרשותכם תמיד,
יאיר פרג'ון,

ראש המועצה 

תזמורת כלי נשיפה
נוספת של בית הספר למוסיקה  השבוע נערך קונצרט סיום חגיגי לשנת פעילות מוסיקלית 
הפועל בתיכון 'שקמה'. מרכז המוסיקה מרחיב אט אט את תחומי פעילותו: שיעורי מוסיקה 
על כלים שונים, חדר חזרות מוסיקלי לזמרים והרכבים וכעת שוקדים גם על הקמת תזמורת 
כלי-נשיפה. נגני כלי - נשיפה בכלים: אבוב, חליל צד, קלרינט, סקסופון, בסון, חצוצרה, קרן יער, 
טרומבון, בריטון או טובה, מוזמנים להצטרף לתזמורת בניצוחו של יוסי רגב - מנצח תזמורת ת"א 
ומנהל מגמת הג'אז בתיכון האומנויות 'תלמה ילין'. החזרות יערכו בימי א' בשעות 16:00-18:00 

במרכז המוסיקה בתיכון "שקמה", קיבוץ יד-מרדכי. לפרטים: 073-2318328

מצטיינות
בשיעורי  מרשימים  הישגים  בעלת  כמועצה  זכינו  לו  המכובד  המקום  על  כתבתי  מזמן  לא 
גיוס ותרומה משמעותית לצה"ל )מקום 5 מתוך 52 המועצות האזוריות!( והנה, אנו ממשיכים 
להתגאות בחיילות וקצינות מצטיינות משלנו, מחוף אשקלון: סרן דניאל כהן מניצן ב' וסרן רותם 
שפירר מקיבוץ ניצנים שזכו לתואר 'מצטייני הנשיא והרמטכ"ל ביום העצמאות ה-65 למדינת 
ישראל', 2 אחיות למשפחת חגי מתלמי יפה המשרתות יחדיו במפקדת זרוע היבשה - רותם, בת 
21 וחצי, קצינת מדעי ההתנהגות בענף פסיכולוגיה של היחידה ואחותה הצעירה ליאור, בת 20, 
מש"קית מידע במחלקת התכנון וחיילת מצטיינת נוספת מניצן )אוטוטו באר גנים( - עדי  חסן, 

בת 23, מנהלת פרויקטים בבסיס בינוי בבאר שבע. כולנו גאים בכן. עלו והצליחו

תמונת השנה!
מתן וייס מניר ישראל חייל מצטיין, הגיע לסבתא שרה והמצלמה קלטה את רגע הנצח. תראו 

כמה טבעי. אני ממש התרגשתי!

חופש! 
הייתי במסיבת הסיום שנערכה בתיכון 'שקמה' והפעם כהורה. בננו רימון סיים יב' שנים )וממשיך 
לשנת שירות(. חשתי את רוממות הרוח של הנוער שלנו שסיים זה עתה את חוק לימודיו. במהלך 
הטקס, הריקודים, הברכות והשירים, ישבתי על הטריבונה, מהרהר על מערכת החינוך הענפה 
והאיכותית שליוותה אותו ואת חבריו. אלה הילדים של כולנו, חשבתי בלבי. החל מהגיל הרך, 
בפעוטונים ובגנים, מורות היסודי, מנהלי בתי הספר, יועצות, מזכירות, אב בית, אגף החינוך על 
שלוחותיו, הנהגים המסורים ומחלקת התחבורה שעומדת תמיד תמיד לרשות התלמידים, וכן, 
החינוך הבלתי פורמאלי, החוגים והכל כדי להגיע לרגע זה. מסיבת סיום לבוגרי התיכונים 'שקמה' 

ו'כפר סילבר'. תודתי שלוחה לכל העוסקים במלאכת הקודש- חינוך. אתם ראויים להערכה.

קיץ מהנה
ובטוח לכולנו!

עדי חסן חיילת מצטיינת.                                  רותם וליאור חגי, אחיות מצטיינות.

מרכז המוסיקה מרחיב פעילותו

עם סבתא כזו שווה להצטיין



"אולי בזכות אותם זמנים...?" אמר המשורר 
ואני אומר: "אולי בזכות אותם אנשים שהיו באותם זמנים".

במסגרת חגיגות 70 שנה לקיבוצים ניצנים ויד מרדכי, התקיימו השנה שתי פעילויות מיוחדות 
בהן נערכה פעילות הצדעה למבצע המיוחד והמרגש בנתיבי פינוי הילדים.  חברי קיבוץ ניצנים, 
'בנערנו ובזקננו', ערכו את המסע אל גבעה 69, לשם הגיעו ותיקי חטיבת גבעתי, החבר בן יעקב 
מבאר טוביה שהיה מפקד מחלקת הפינוי, סיפר בהתרגשות רבה אודות אותו הלילה. הערב 
הסתיים בשירה קהילתית בציבור ובעלי השמיעה היתרה אף היו מוכנים להישבע ששמעו את 

שלושת מגדלי המים בגבעה 69 פוצחים אף הם בשיר...

בערב אחר לציון האירוע, ביוזמת ענת פייס מקיבוץ יד מרדכי, במסגרת 'סיורי ליל ירח' יצאנו 
למסע שחזור פינוי הילדים מיד מרדכי לגברעם בשני צירים:

1. כ-20 רוכבי אופניים ביצעו מסע של 9 ק"מ.
ילדי  וכן,  ונכדיהם  ילדיהם  ילדים בעת הפינוי עם  ביניהם חברים שהיו  2. כ-250 משתתפים, 

החיילים המפנים, צעדו יחדיו לאורך 2.5 ק"מ לאור הירח.
סיום המסע היה בגברעם הישנה, שם התקיים טקס בו סיפרו 'הילדים' על חוויותיהם, שירה 

בציבור סביב מדורה, אבטיח, תה ומיני תופינים שארגנו חברי יד מרדכי.
כולנו נפעמים נוכח הנחישות, הדבקות במטרה והגבורה של אותם אנשים, אז ועכשיו.

100 לפונדק
חוף  אזורית  מועצה  ולנו,  הולדת 90  יום  פרס,  הנשיא שלנו, שמעון  עם  כולנו  חגגנו  זה עתה 
אשקלון, תושב בן 100! תא"ל במיל'. יצחק פונדק חגג לאחרונה יום הולדת 100 בקיבוץ ניצנים. 
חיים טופול הנחה את הערב שכל כולו הוקדש לפועלו של 'תושב חוף אשקלון'. אזכיר כי לפני 
יונה.  מספר שנים הענקנו תואר 'אזרח של כבוד' לפונדק המתגורר בשנים האחרונות בכפר 
האיש היקר הזה היה מבוני כוח המגן בארץ עוד מימי ההגנה וראשית צה"ל, בתש"ח הוא פיקד 
על גדוד 53 שישב בגזרתו, בהמשך הקים את פיקוד הנח"ל בהוראת בן גוריון, היה בין מקימי 
גייסות השריון, בשנות ה-60' הראשונות, היה ראש צוות הקמה של העיר ערד ומה עוד? אה, כן, 
גם שימש כשגריר ישראל באמריקה הלטינית... אחרי מלחמת יום הכיפורים חזר לצבא והיה 
למפקד רצועת עזה, כתב שלושה ספרים ועסק בשורה ארוכה של תפקידים ציבוריים. כבר 
לפני 20 שנה ויותר ביקש פונדק מקיבוץ ניצנים - לאחר גיל 120, להיטמן בבית הקברות של 
קיבוץ ניצנים, סמוך לקבר האחים לוחמי תש"ח. "כל רצוני להיות לצד פקודיי מימי תש"ח", אמר. 

חברים יקרים, עכשיו אתם מבינים מדוע הוא אזרח כבוד שלנו? 

 תלמידי 'מורשה' מציגים 

בראשל"צ: כך מנציחים! 
ועבודות  צילומים  תערוכת  לאחרונה  הציגו  אשקלון  בחוף  'מורשה'  מבי"ס  ה'  כיתות  תלמידי 
בבית 'יד לבנים' בראשון לציון כחלק מפרויקט הנצחה ייחודי ללוחמי תש"ח שנפלו באזורנו. בין 
התלמידים למשפחות הנופלים נוצר קשר אישי חם. התלמידים כתבו עבודות אישיות על כל 
אחד מהנופלים, צילמו וסיפרו על תמונה מארץ ישראל , הקדישו שיר לנופל ומכתב אישי שסקר 
במסגרת  וכדומה.  ההתיישבות  כלכלה,  החינוך,  בתחומי  בארץ  המשמעותיים  האירועים  את 
שיתוף פעולה ייחודי שנרקם בין מנהל בי"ס 'מורשה', עזרא בלולו ומנהלת בית יד לבנים בראשון 
לציון, שרה אשר, נערך בראשון לציון ערב שיא לפרויקט ובו התקיימה תערוכת צילומים של  

כבוד לאזרח כבוד

התלמידים, הוצגו עבודותיהם ויחדיו שרו שירי לוחמים. האירוע אף שודר ברשת ג' ביום האזכרה 
לנופלי הקרב בעיבדיס. יש ערך מוסף ולמידה מעמיקה כאשר יוצרים שילובים ערכיים וחינוכיים 

מעין אלה.

בבי"ס ניצן 'עושים שרירים'
בבי"ס ניצן סיימנו פרויקט משותף לוועד הורי בי"ס ניצן והמועצה. הצבנו בחצר בית הספר 
מתקני משחק וספורט, שיחזקו את  שרירי חגורת הכתפיים ושיווי המשקל של ילדנו ע"י אימון 
ופעילות. לקראת שנת הלימודים הבאה לרשות התלמידים בניצן יעמדו מתקני משחק מיוחדים, 

יעילים ובריאים יותר. מחכים לכם!

שיפוצים פה 
החברה הכלכלית שלנו שולחת זרועות לכל יישוב, מוסד או מרחב ציבורי ועוסקת באופן מתמיד 
בבנייה, שיפוץ, הרחבה ושדרוג המבנים הציבוריים בתחומי המועצה. כעת, בגני הילדים שלנו אנו 
מחליפים גגות אסבסט ומתקינים במקומם תקרות אקוסטיות, שליכט אקרילי והיד עוד נטויה 

מאחר ובמהלך הקיץ צפויים שיפוצים נוספים. 

מתנדבים בע"מ 
במסגרת פרויקט 'מאמינים במשטרה', 18 שוטרים מתנדבים הגיעו לאתר ניצן במטרה לסייע 
בטיפוח 7 גני הילדים במקום.  החבר'ה צבעו, שתלו, עדרו, ניקו, תיקנו ובעיקר שימחו את הילדים, 
צוות  קדוש,  ועליזה  בובליל  מרים  יהודה,  זו. שלמה  ברוכה  מיוזמה  שנהנות  והסייעות  הגננות 

העובדים המסור שלנו, ליוו את הפרויקט ודאגו לצ'פר גם את תושבי האתר. 
תודה לכולם. מחמם את הלב וראוי להערכה.

נאמני החוף
חופי הים שלנו הם אחד הנכסים הנופיים המיוחדים שיש לנו. אנו שוקדים כל השנה לתחזק את 

החוף על מנת שכל הבא לבלות בין גליו, מרחביו ויופיו יוכל ליהנות באופן מיטבי. 
אחזקת החוף דורשת משאב כלכלי משמעותי מהמועצה ועל מנת לעמוד ברמה גבוהה של ניקיון 
אנו מפרסמים מכרז הפעלה. עובדה זו אינה מסירה כלל את אחריות המועצה מהנעשה בחוף 
ובנוסף לזכיין אנו מציבים עובד בחצי משרה הנע בין שני החופים ומפקח מקרוב על הנעשה 
בהם. חוף הים הנו מרחב ציבורי בעל מכנה משותף הרחב ביותר הנותן שירות לתושבים. על 
מנת שגם הציבור יהיה שותף, אנו מעוניינים להקים פורום של 'נאמני חוף'. הנאמנים יפגשו, יביעו 
דעה, יציעו רעיונות, יכינו אמנת שירות וחזון החוף למען קביעה ושמירה על נורמות ניקיון גבוהות 
בחופי המועצה. מי מכם/ן הרואה עצמו/ה שותף/ה לפורום ו'נאמן חוף', מוזמן/ת למפגש ראשון 
שיתקיים אי"ה ביום א', 28/7/13, כ"א אב תשע"ג, בבי"ס שדה שקמים. מומלץ להירשם במוקד 

.moked@hof-ashkelon.org.il :המועצה - 5106* או בדוא"ל

תיירות מהעיר אל הכפר
יפעת בן שושן מנתיב העשרה נבחרה במסגרת מכרז לתפקיד רכזת תיירות במועצה האזורית. 
בפעילויות  ועסקה  הקולנוע  בתחום  מיזם  הקימה  בעבר,  עשתה  שיפעת  הפעילויות  יתר  בין 
בתחום התיירות בנתיב העשרה.  השבוע קיימתי ישיבת מטה עם מר בני וקנין, ראש העיר 
בתחומי  שלנו  הגומלין  וקשרי  הפעולה  שיתופי  את  לחזק  בכוונתנו  כאשר  ואנשיו,  אשקלון 
התיירות. כך למשל: נופשים אשר יגיעו למלונות באשקלון, תוצע להם חבילת נופש הכוללת 

ביקורים באתרים, מקומות, עסקים ופינות חמד במרחב הכפרי שלנו. 
פעילות התיירות וחיזוק העסקים הקטנים שבמרחב, יהוו בעתיד נדבך נוסף ומשמעותי ביכולת 
של תושבינו להתפרנס מתחום זה. אנו במועצה נמשיך ונתמוך. ניידע על הכשרות ועל יצירת 

קשרים עם מוסדות וגורמים חיצוניים, על מנת להגדיל את כמות המבקרים באזורנו. 
בעלי עסק תיירני או אחר מוזמנים לפנות ישירות ליפעת - 054-6700333.

"מבצע תינוק" -
70 שנה לניצנים וליד מרדכי

ונערכו  בעיצומן של הקרבות בימי מלחמת השחרור, צבאות ערב כבר פלשו לארץ ישראל 
לחסל את המדינה שאך קמה. ילדי היישובים שבחזית עדיין שהו בבתי הילדים והתינוקות וסכנה 
נתון. היישובים ומפקדת הצבא שאך קם התמודדו עם הסוגיה המורכבת,  ריחפה בכל רגע 
הוצאו  יד מרדכי  ילדי  הילדים מהחזית.  את  להוציא  בדרג הצבאי  לבסוף התקבלה החלטה 
לכיוון גברעם ומשם לדורות ובהמשך למצפה-ים בנתניה. ילדי ניצנים יצאו ברגל דרך גבעה 
69 אל באר טוביה ומשם למרכז הארץ. פינוי הילדים מהחזית היה אחד מהסמלים של אירועי 
תש"ח. הורים שלחו את הילדים מהמשקים והפקידו פעוטות וילדים בידי הגורל. אני תוהה על 
עוצמתם של אותם הורים אשר הפקידו את ילדיהם, האוצר היקר ביותר, על כתפו של איש לא 
מוכר, באזור מועד לפורענות. בסתר ובאומץ גנבו מבט אחרון לעבר החושך בו נבלעה השיירה 
עם ה"מטען". אותם הורים חזרו אל העמדות ומועקה קשה ליוותה אותם ודאי. היש מי מאיתנו 
היום שהיה מסכים לשלוח את ילדיו אל החושך במקום בו האויב צר מכל עבר? מי אלה אותם 
הורים? מי אלה אותם הילדים? אלה אותם הורים שידעו באופן ברור וצלול שאם הם לא יהיו 

בעמדות, אף אחד לא יהיה שם. 

חוף הים הינו מרחב ציבורי

חיזוק העסקים הקטנים שבמרחב. צילום: גרגורי ברקן

'ילדי' מבצע תינוק מקיבוץ יד מרדכי

תלמידי 'מורשה' ברשת ג'. כך מנציחים. 

חיזוק שרירי חגורת הכתפיים ושיווי המשקל

'מאמינים במשטרה'

שדרוג הגן מתבצע גם במושב ברכיה


