
ספטמבר 2013/ אלול תשע"גבס"ד

 משולחנו של
 ראש המועצה

מס' 39

הנחיות למניעת פריצות
לצערנו לאחרונה אנו עדים לגל פריצות וגניבות רכבים, רכוש וכלים חקלאיים. אנו משקיעים 
תופעת  את  לצמצם  במטרה  ישראל  ומשטרת  מג"ב  עם  פעולה  בשיתופי  אדירים  מאמצים 
ולהשיב את  גניבות  למנוע  זה אף הצלחנו  והודות לשיתוף פעולה  הגניבות במרחב המועצה 
הרכוש או בעלי החיים לבעליהן. לקראת החגים הבאים עלינו לטובה- נדרשת ערנותכם ותשומת 

לבכם כדי למנוע את הפריצה הבאה.

חברת מיגון בכרמיה 
לאחרונה נערכה תערוכת אמצעי מיגון לתושבי המועצה. חברת 'אורטק' המייצרת מגוון אמצעי 
מיגון היא משלנו, מקיבוץ כרמיה. לחברה ממ"דים ומ"מים, מיגוניות במידות ואפשרות למיגון 
חדרים קיימים. החברה מבטיחה ייעוץ מקצועי, מחזיקה בתקן ISO 9001 והינה ספק מאושר של 

משרד הביטחון. יפה להם ולנו. )כל ההיבט העסקי מתנהל באופן עצמאי מול החברה(.

'שותפות ביחד' - חוף אשקלון בסיאטל
רגע לפני שהם לובשים מדים, עלו שני צבן )ניר ישראל(, תומר אנטמן )יד מרדכי( ויושר סירמקש 
)קרית מלאכי( על טיסה לסיאטל במסגרת מחנה קיץ מטעם 'שותפות ביחד'. המשלחת נבחרה 
מבין צעירים רבים מהאזור שהגישו מועמדותם. במהלך יולי-אוגוסט היו שני, תומר ויושר הפנים 
של ישראל במחנה הקיץ. שם העבירו חוג ישראלי, הובילו את יום ישראל במחנה, סיפרו על עצמם 
וחוו חוויה  גילם  ועל החיים בישראל בבתי הכנסת השונים בקהילה, הכירו חבר'ה צעירים בני 
של פעם בחיים. משלחת נוספת תצא בחודש יוני הבא, אז אם חוויה ייחודית של למידה, הדרכה 
.adis@jafi.org :והיכרות עם קהילות יהודיות בארה"ב מעניינת אתכם אתם מוזמנים לשלוח קו"ח ל

בית נאה מרחיב דעתו של אדם 
לפני מספר חודשים סיימנו לשפץ את בית העם במושב חלץ. אין זה עניין של מה בכך. דבר 
ידוע הוא שבית העם הינו המרכז החברתי של כל קהילה. בחלץ הרגשתי זאת בעוצמה רבה. 
השינוי החיצוני עורר רוממות רוח ותחושה של שייכות בקרב התושבים. אנו עדים להתחדשות 
של קהילה יוזמת, פעילה ותוססת, הודות להנהגה המקומית ולתושבים האכפתיים. המשיכו כך! 

חדש במועצה! קבוצת ריצה
חגית ולדמן מיד מרדכי פעילה ותורמת מזמנה לקדם את תחום הספורט יחד עם איציק צבי, 
מנהל מחלקת הספורט במרכז הקהילתי. כחלק משיתוף פעולה זה אנו מעוניינים לפתוח קבוצת 
ריצה. הפעילות בקבוצה גורמת להתמיד בהנאה ולחתור לאורח חיים בריא. הקבוצה מיועדת 
לגילאי 18 ומעלה אך בהתאם לביקוש ניתן לפתוח קבוצות נוספות, וזאת במסגרת ובהדרכת 

אחת הקבוצות ריצה וטריאתלון הגדולות בארץ. לפרטים והצטרפות: חגית 050-3962449. 

מצטיין אקדמי
לפני כמה וכמה שנים, בהיותי מנהל בי"ס שדה שקמים, הגיע אליי נער נמרץ, ליאור מכלוף 
ממושב בית שקמה, במטרה שאסייע לו בעבודת הביוטופ במסגרת לימודי 5 יחידות בביולוגיה. 
וניהול  תעשייה  בהנדסה,  ראשון  תואר   )!( בהצטיינות  שסיים  צעיר  לבחור  הפך  הנער  מאז, 

במכללת סמי שמעון באשדוד. איזה יופי. המשך להצליח ולהסב לנו גאווה!

נקודת ההמראה: חוף אשקלון 
תא"ל רונן שמחי, יליד מושב משען, מהווה את תמצית סיפור ההצלחה הישראלי והמקומי כאן, 
שלנו, של חוף אשקלון. הישר מהמשק החקלאי של הוריו, המריא רונן לעבר מסלול טיסה 
שהוביל אותו למערך הסקייהוק, הפנטומים, ה- F16 ומשם כמפקד בסיס רמת דוד ומפקד בסיס 
נבטים. בימים אלה מסיים את  תפקידו כמפקד נבטים ויוצא כנספח  צה”ל בסינגפור. אשרינו 

שזכינו. עלה והצלח תא”ל יקר! 

תושבים יקרים, 

מהפיכה בשירות לתושב -
הועדה המקומית לתכנון ובנייה 

בחוף אשקלון פתחה את שעריה!
מהי ועדה מקומית לתכנון ובנייה?

במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, מחולקות סמכויות הרישוי בין שלוש ועדות:
1. ועדות מקומיות 2. ועדות מחוזיות 3. ועדות ארציות. 

שטחה  את  החופף  המקומי  התכנון  מרחב  על  אחראית  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה 
המוניציפאלי של הרשות המקומית ובכך למעשה מייעלת את מתן השירות לתושב, זאת לעומת 
הועדה המרחבית שכללה מספר רשויות מקומיות. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אחראית 

על הוצאת היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון וחוקי המדינה. 

תחומי אחריות וטיפול הועדה:
רישוי בניה:

• טיפול בבקשות להיתר בניה: בניה למגורים, תעשיה ומסחר, מבני ציבור, מתקנים סולאריים  
ומבנים חקלאיים.

• טיפול בבקשות להקלות ולשימושים חורגים. 
• קבלת מידע תכנוני.

פיקוח:
• בדיקות מצב קיים בשטח לבקשות  להיתר, בקשות להעברת זכויות ולרישיון עסק.

• סיור בשטח לאיתור בניה בסטייה או ללא  היתר והמשך טיפול מול המח' המשפטית. 
• טיפול בבקשות לטופס 4 לחיבור חשמל. 

• יחידת הפיקוח פועלת בתיאום מלא עם יחידת הפיקוח המחוזית.
תכניות מתאר:

• תכנון חדש.
• הפקדה ואישור תכניות בסמכות ועדה מקומית עפ"י נוהל מבא"ת החדש )מקוון(.

• המלצה להפקדה של תכניות מפורטות בסמכות ועדה מחוזית.
• אישור תשריטי איחוד וחלוקה ותכניות בינוי.

העברת זכויות במקרקעין:
• הנפקת אישורים להעברת זכויות לאחר בדיקת חבות בתשלום היטל השבחה.

רישוי עסקים
הליך הרישוי לצורך קבלת רישיון העסק מתקיים במשרד מח' רישוי העסקים במועצה.

עם קבלת ההפניה ממח' רישוי עסקים בוועדה המקומית, תבדוק הוועדה האם קיים טופס 4 
למבנה ובמקביל יישלח מפקח הועדה לעסק, לצורך בדיקת התאמת המבנה להיתר הקיים. 
לאחר מכן תמליץ הועדה )לעיתים בתנאים( על מתן רישיון העסק. המלצתה תובא ע"ג טופס 

ההפניה מהמועצה.

נפגש  ב-  |  טל' 08-6775500
 yairf@hof-ashkelon.org.il -דוא"ל
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לרשותכם תמיד,
יאיר פרג'ון,

ראש המועצה 

מעבודת ביוטופ למצטיין תואר ראשון

תמצית סיפור ההצלחה הישראלי והמקומי

למידה, הדרכה והיכרות עם קהילות יהודיות בארה"ב

בית העם בחלץ - תחושה של שייכות

ועדה מקומית לתכנון ובנייה- מהפיכה בשירות לתושב!

אמצעי מיגון

השיטור הקהילתי של חוף אשקלון ומתנדביו תפסו אבטיחים ודלעות שנגנבו משדות חקלאיים 
באזור

קהילות חוף אשקלון היקרות,

שנה טובה ומבורכת
לכל אחד ואחת מכם

שנת הגשמה, יצירה וברכה במעשה ידיכם
שנה של תקווה, שלום ונחת

שנה של שפע וכל טוב!
 

מי ייתן ותתקיים בנו ברכת השנים:
ׁנָה ַהזֹּאת וְֶאת ָכּל ִמינֵי ְתבּוָאָתּה  " בֵָּרְך ָעלֵינּו ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֶאת ַהָשּ

ׁנִים  ָשּ נֵי ָהֲאדָָמה וְַשׁבְֵּענּו ִמטּובָּה ּובֵָרְך ְשׁנֵָתנּו ַכּ לְטֹובָה וֵתן בְָּרָכה ָעל פְּ
ה ה',  ׁנִים. בָּרּוְך ַאָתּ ה ּוְמבֵָרְך ַהָשּ ַהּטֹובֹות לִבְָרָכה, ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאָתּ

ׁנִים." ְמבֵָרְך ַהָשּ



ישיבת משנה:
החוק קובע ש"ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ובניה". כל התפקידים והסמכויות של 

הועדה המקומית יהיו מוקנים לועדת המשנה ודין החלטתה כדין החלטת הועדה המקומית.
הרכב ועדת משנה לתכנון ובנייה:

א. ראש הרשות או סגנו שהמועצה מנתה לשם כך.
ב. 10 חברי מועצה שיאושרו על ידי המליאה.

משתתפים: יו"ר הועדה, מהנדס הועדה, נציגי מליאה נבחרים, נציגי משרדי ממשלה, יועץ משפטי, 
מבקר הועדה, מנהלת הועדה, בודקת - במידת הצורך.

סמכויות: אישור הקלות ושימושים חורגים, המלצה להפקדת תכנית מפורטות, הפקדת תכניות 
מקומיות, איחוד וחלוקה ובינוי.
מועד התכנסות: אחת לחודש.

קשר עם התושבים: 
• קבלת קהל: ימים ראשון ורביעי בין השעות 08:30-13:30

או  ניתן להשאיר הודעה בתא קולי  יינתן בימי הקבלה. החל מהשעה 13:00  • מענה טלפוני 
 | carmite@hof-ashkelon.org.il לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני: מנהלת הועדה - אליהו כרמית
- חגית בן  רישוי  מזכירת   |  bodeket1@hof-ashkelon.org.il - אוריאן שלמה  בודקת תכניות 

pikuch@hof-ashkelon.org.il מפקח בניה - מוטי לוי | rishuy@hof-ashkelon.org.il יהודה
• טלפונים:  08-6776403, 08-6776404, פקס 08-6775585

http://hoa.bartech-net.co.il :אתר אינטרנט •

באר גנים, ניצן וניצן ב' הוכרו 
כאזורי עדיפות לאומית

בתום פעילות מאומצת של שנתיים מול משרד הפנים, שמחנו לעדכן את תושבי היישובים באר 
גנים, ניצן וניצן ב' כי זכו להכרה ממשלתית כאזורי עדיפות לאומית, הכרה המביאה עמה הטבות 
ממשלתיות בתחומים כמו: תשתיות, תרבות ועוד. התחלנו לקדם נושא זה כבר לפני שנתיים יחד 
עם שר הפנים לשעבר, ח"כ הרב אלי ישי והמשכנו גם בקדנציה של שר הפנים הנוכחי, ח"כ 
גדעון סער. אף שר השיכון, ח"כ אורי אריאל, פעל נמרצות להשגת הטבות אלה והודות לשיתוף 
הפעולה הפורה והנכונות לסייע מצד כל הגורמים הממשלתיים, הצלחנו במשימה! להכרה זו יש 
ערך רב בעצם התמיכה של הממשלה בתושבים שהכילו וספגו מפחי נפש לאורך שנים. תודתי 

לכל השותפים שתרמו והיו נכונים לסייע למהלך חשוב זה. 

בית ספר חדש בבאר גנים
בשנה"ל תשע"ד התברכנו בשפע של מוסדות חינוך ומבני חינוך חדשים: בית הספר החדש 
ביישוב באר גנים פתח שעריו לתלמידי כיתות א'- ג' כבית ספר צומח. מפגש הכרות חגיגי נערך 
עם מנהלת בי"ס, רות לזר והצוות החינוכי. למעשה זהו בית הספר היסודי ה-6 בתחום המועצה! 
בית הספר 'ניצני קטיף' לקראת מעבר למשכנו החדש ביישוב ניצן כבית ספר של קבע, במקום 
הקרוונים ששימשו הן את אגף הבנות והן את אגף הבנים עד כה. אגף כיתות חדש נבנה בבי"ס 

ניצן ו-5 גני ילדים נמצאים בשלבים מתקדמים של מכרז. זו הזדמנות חגיגית עבורי לאחל:

מכינה לחיים: 'שחר-ניצן' 
ב"ה אנו עוסקים תמיד בבנייה, התחדשות והליכה קדימה. ערב פתיחת שנה"ל תשע"ד חנכנו 
אח של  אליסף,  פרץ.  אליסף  בניהולו של  'שחר-ניצן',  מכינת  בניצן,  כאן,  מכינה קדם-צבאית 
קציני צה"ל אוריאל ואלירז פרץ ז"ל, ממשיך במסורת התרומה למדינה ולקהילה. המכינה הינה 
חצי שנתית ומיועדת לבנים בוגרי תיכון, דתיים וחילונים. זוהי שלוחה אחת מבין שלוש מכינות 
הממוקמות במקווה ישראל ועין גדי, בראשן עומד אוריאל אלדד, בנו של הח"כ לשעבר פרופ' אריה 
אלדד. המכינה מוכוונת קהילה והתנדבות, תשתלב באירועי היישובים במועצה. אנו גאים שמוסד 
חינוכי ערכי מעין זה בחר בנו להיות לו לבית ולמשפחה ואנו מקבלים אותו בזרועות פתוחות. 

לקראת המחזורים הבאים, אני מאמין שרבים מבני הנוער שלנו יצטרפו כחניכים במכינה.

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
נמסר לנו ממשטרת ישראל כי לקראת שנת הלימודים יתגברו את הפיקוח ואכיפת החוק ביישובי 
המועצה, בעיקר בכל הכרוך בהסעת ילדים ברכב פרטי. לא מעט הורים מזלזלים בחוק ואינם 
חוגרים את ילדיהם בחגורת בטיחות עפ"י הנדרש. יוסי עטיה, קב"ט מוסדות החינוך במועצה, 
מצייד אותנו במידע מציל חיים: חגורת הבטיחות עוצבה לספק הגנה יעילה למבוגרים בלבד 
ואילו לילדים ופעוטות, חלילה עלולה לגרום לפגיעות קשות. מושב בטיחות שמותאם לגיל הילד 
יכול למנוע פגיעות ילדים ברכב. הורים יקרים, אנא הקפידו על כללי ההגנה והבטיחות של ילדנו!

הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים קבעה: בטוחים בחוף 

אשקלון
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מדדה ודרגה זו הפעם הראשונה את כלל הרשויות המקומיות 
בהיבט רמות הבטיחות שלהן וקבעה כי מועצה אזורית חוף אשקלון נמצאת במקום ה-15 מבין 
53 המועצות האזוריות ומקום 26 מבין 254 הרשויות המקומיות בארץ. מטה הבטיחות בדרכים 
במועצה בראשות יוסי דהרי, דואג לקיים פעילות בנושא כגון: הצגות וסדנאות לצעירים, משמרות 

זה"ב )זהירות בדרכים(, מעקות בטיחות ועוד. פעילות זו מסייעת להצלת נפשות, לא פחות.

עשו חיים בקייטנה
המרכז הקהילתי של חוף אשקלון ניהל את תחום הקייטנות עבור תושבי המועצה והפעם בנוסף 
ל-400 קייטנים בגילאי כיתות א'-ו', השתתפו גם 500 ילדי גני הילדים במועצה. קייטנת כדורגל, 
כדורסל, כללית וגם דתית - כל אחד והעדפותיו. בכפר סילבר, שם 'השמיים תמיד כחולים', בילו 
ילדינו 3 שבועות של כיף במרחבים הירוקים של הכפר. עבור הגנים נבנתה תכנית ייחודית לכל גן 
עפ"י הצרכים, כולל מחזורים נוספים במהלך חודש אוגוסט. הורים רבים כבר פנו בבקשה לקיים 
קייטנות בימי החופשות במשך כל השנה. נערך ונעדכן בהתאם. תודתי שלוחה לצוות המרכז 

הקהילתי, לשירלי מצוינים, הרכזות והמדריכים - תודה על ניהול הקייטנות בצורה מופתית.

משדרגים מגרשים 
אנו בעיצומם של שיפוצים ושדרוגים גם של מתקני הספורט ביישובים. בבת הדר סיימנו את 
פרויקט שדרוג מגרש הספורט המשולב - שיקום עמודי תאורה, התקנת מערכת חשמל ותאורת 
מגרשים חדשה והשלמת גידור היקפי. במושב תלמי יפה אנו צפויים לשדרוג מגרש הספורט 
ע"י החלפת הבלטות, ציפוי אספלט עם ציפוי גומי תקני, יותקנו 4 סלי בסקט 2000 וכן 2 שערי 
קטרגל. תודה לעובדי החברה הכלכלית ולמנהל הפרויקטים ההנדסיים, עירן מצוינים, שגם כאן, 

מלווה את הפרויקט ודואג לביצוע מדויק ואיכותי של כל פרויקט בינוי במועצה.

900 ילדים במגוון קייטנות

הכרה ממשלתית כאזורי עדיפות לאומית

התברכנו במוסדות ומבני חינוך חדשים. שנת לימודים מוצלחת!

ברוכים 
הבאים

לפניך תרשים זרימה כללי - עד לאישור בקשה להיתר:

הגשת בקשה להיתר:
• הגשת מפה ממודד מוסמך, עדכנית לחצי השנה האחרונה

• קבלת מפה מסומנת, מידע תכנוני ורשימת מסמכים הדרושים להוצאת היתר
• תכנון המבנה על ידי אדריכל ועל פי התקנות וההנחיות הרשומות בחוק

עם קבלת הבקשה, ייצא מפקח מטעם הוועדה לאימות הנתונים בשטח

במידה וקיימת התאמה                      במידה ואין התאמה
לבנוי בשטח                                    לבנוי בפועל - הערות לתיקון

                 השלמות ותיקונים בהתאם לנדרש

התכנית עוברת לבדיקת מחלקת רישוי

בתום הבדיקה, יתכן ותהינה דרישות תכנוניות להשלמה 

התיק חוזר למתכנן, אדריכל או מהנדס לצורך השלמת דרישות 

עם השלמת הדרישות עובר התיק לדיון בוועדה

אפשרות א':        חישוב היטלי השבחה         אפשרות ב':
אישור                והעברת המידע                 סירוב

                        לבעל התכנית

השלמת דרישות במידת הצורך               אופציה א': הגשת ערר 
                                                       אופציה ב': פניה לבית                   

                                                       המשפט
תשלומים:

א. היטל השבחה 
ב.  אגרות בניה      

ג. היטלי פיתוח   

יחידת הפיקוח תגיע לשטח לאמת את התכנון לביצוע

בסיום הבנייה יודיע בעל הנכס לוועדה על סיום עבודה

קבלת טופס 4 לחיבור חשמל
 

מזל טוב לחניכת הבית!

ישיבות רישוי ומשנה:
ועדת רישוי - גוף מצומצם ביותר לו ניתנת הסמכות מהועדה המקומית לצורך זירוז ופישוט 
תהליכי רישוי. סמכותה - מתן היתרי בניה התואמים את התכניות החלות על המקום המבוקש 
בבקשה להיתר ושאין עמן בקשה להקלות או שימוש חורג, בלא צורך להביא את ההחלטה 

לדיון בפני הוועדה.
משתתפים:  יו"ר הועדה, מהנדס הועדה, בודקת תכניות, מנהלת הוועדה.

מגרש ספורט משולב בבת הדר. ביצוע מדויק ואיכותי.מועד התכנסות: אחת לשבוע.

לתלמידים היקרים, לצוותי ההוראה ולהורים המסורים - 
איחוליי לשנת לימודים חיונית ומעניינת. 
שנה של בנייה עצמית, העשרה והצלחה. 

לתלמידי כיתות א', שזו להם השנה הראשונה בבית הספר - 
מי ייתן ותרוו הנאה מחוויית הלימוד, 

תרכשו כלים וידע שימשיך וילווה אתכם תמיד.
שנת לימודים פורייה, משגשגת ומוצלחת!


