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הפיצ'ר

כל מה
שצריך לדעת
על מרוץ
הבוז'ולה | 22

אלון ליישמן מגזר
אמור היה להיות שחקן
הבייסבול הישראלי
הראשון ב־ MLBאבל
פציעה אכזרית שיבשה
לו את התוכניות ,עכשיו
הוא מכוון שוב גבוה -
לאולימפיאדה | 14

מגלת הארצות
לאיים הקריביים היא נסעה שבוע לאחר החתונה ,כדי להיות קונסולית  Starברומניה
היא קיבלה עיטור מיוחד על פועלה למיגור אלימות נגד נשים כסגנית השגריר Star
ובישראל היא ניהלה את קורס הצוערים היוקרתי של משרד החוץ  Starרגע לפני
עוד שליחות דיפלומטית ,שלי הגלר ליבנה מחולדה בראיון מיוחד 8 Star

הגשמת החלום של שני ילדים מיוחדים מהמועצה  | 4הכרות ראשונה עם הרג"מ – אזור
התעשייה החדש  | 2סתריה ,עזריה ומשמר איילון חוגגים  70שנה לעלייה לקרקע | 18
"המדינה חייבת להסדיר את המשקים החקלאיים"  -ראשת המועצה ,רותם ידלין בטור מיוחד 6
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שירותים לתושב/ת
פנייה למוקד 24/7
מכל טלפון (נייד/קווי) 08-9274001
בחיוג מקוצר ( - *5367כוכבית לגזר)

פגישה אישית עם ראשת המועצה
ראשת המועצה רותם ידלין מזמינה את
תושבי המועצה לפגישות אישיות במשרדה
בכל יום רביעי  18:00-15:00בניין
המועצה בתיאום מראש 08-9274020

בואו נהיה בקשר
מידע שוטף ועדכונים תוכלו לקבל ב:
פייסבוק | "מועצה אזורית גזר"
אתר המועצה | www.gezer-region.muni.il
חדש! קבוצות וואטסאפ מהמועצה לתושב.
שילחו וואטסאפ למספר 052-3335601
ותקבלו מידע ועידכונים ישירות לנייד שלכם.

קו פתוח לתושבים
קב“ט המועצה:
אליק כהן מגורי 052-2891362
יועצת המועצה לתחום האזרחים
הוותיקים ומנהלת מח‘ רווחה:
אביגיל אנגלמן 08-9274067

מנוף צמיחה לגזר

הגן הלאומי תל גזר משנה את פניו :המועצה
ורשות הטבע והגנים החלו בתכנון פיתוח
פיזי של תל גזר לטובת חוויית טיול טובה
ואיכותית יותר .הפיתוח יכלול בין היתר
הסדרת שבילי טיול ודרכי גישה אל מוקדי
העניין המרכזיים שבגן הלאומי ומערכת
שילוט והמחשה שיספרו את סיפורו של
התל בדרך חווייתית .לדברי ראשת המו־
עצה רותם ידלין" ,התכנית החדשה תהפוך
את תל גזר ,שכבר כיום משמש כאתר
תיירות מרכזי בישראל ,למקום אטרקטיבי,
מזמין ומושך עוד יותר לתיירים מקומיים
ובינלאומיים ויהווה נדבך משמעותי נוסף
בפיתוח מנוף הצמיחה התיירותי במועצה".
תל גזר ,גבעה בולטת בנוף עמק איילון,
נראית למרחקים וטומנת בחובה היסטו־
ריה מרתקת רבת שנים ,תקופות ותרבויות.
התל הינו יישוב עתיק שבו  26שכבות יישוב
מתקופות שונות החל מהתקופה הכלקולי־
תית דרך התקופה הרומית ועד העת החדשה.

השרידים המרכזיים שבתל הם מהתקופה
הכנענית התיכונה והמאוחרת ומהתקופה
הישראלית ,שבהן הייתה גזר עיר מרכזית
חשובה ,ששלטה על צומת דרכים אזורי.
העיר מוזכרת במקורות היסטוריים רבים,
ביניהם מכתבי תל אל־עמארנה במצרים
(סביבות שנת  1360לפני הספירה) ,המקרא,
תבליט אשורי המתאר את מסעות תגלת
פלאסר וספר המקבים .במקרא מוזכרת גזר
הן בימי יהושע (מלך גזר מוזכר בין המלכים
שהיכה יהושע  -יהושע י"ב) ,והן בימי שלמה
המלך ,אז מוזכרת גזר כעיר כנענית שנכ־
בשה בידי פרעה מלך מצרים כנדוניה לבתו
שהתחתנה עם שלמה.
כאמור ,מוזכרת גזר במקורות רבים אך המילה
הכתובה המתארת את תולדות היישוב אינה
היחידה .במהלך החפירות הארכיאולוגיות
שנערכו באתר כבר בראשית המאה ה־,20
התגלו תעודות וכתבים מיוחדים השופכים
אור רב על עברה של גזר בתקופות השו־

נות .אחד הממצאים הבולטים הוא "לוח גזר"
 התעודה העברית הקדומה ביותר שנמצאהעד היום ומציינת את העבודות החקלאיות
שנעשו לאורך השנה .הלוח המקורי נמצא
כיום במוזיאון באיסטנבול ,והעתק מוגדל שלו
הוצב בכניסה למסלול ההליכה בתל .ממצאים
נוספים מלמדים את החוקרים אודות התרבות,
הגיאוגרפיה ,הפוליטיקה והמסחר בתקופות
השונות באזור בכלל ובגזר בפרט.
התיאורים במקורות והכתבים שנמצאו באתר
ובסביבתו היוו השראה לכתיבת תכנית
רעיונית חדשה לגן הלאומי .ההמסרה (דרך
העברת התוכן) ,תציג באמצעים שונים את
גלגולו של הכתב העברי ואת המשמעויות
הנלמדות מכל טקסט שנמצא במקום או
אודותיו .סיפור המקום יסופר באמצעות
משחק חידות וגילוי יחד עם חשיפה לנקודות
המעניינות בתל בדרך חווייתית.
המרשים שבממצאי התל הוא מפעל המים
הכנעני הגדול ביותר שנתגלה עד כה.
במשך שנים מאז התגלה ,הכניסה אל
המפעל הייתה סגורה חרף בעיית בטיחות.
כעת ,במסגרת העבודות יוכשר מפעל המים
הייחודי לכניסת מבקרים ויהפוך את חוויית
הטיול בתל לבלתי נשכחת.
תכנית הפיתוח כוללת הסדרת השבילים
והחנייה ,עמדות תצפית ,שימור כמה ממוקדי
העניין המרכזיים ושיפור הגישה אליהם.
העבודות הפיזיות צפויות להתחיל כבר
במהלך קיץ .2019
בזמן העבודות ,יש להישמע להנחיות השי־
לוט שיוצב במקום .לעיתים ,למען בטיחות
המטיילים ,לא תותר כניסה לשטח הגן הלאומי.
את העבודות על התל ותכנון מערך השילוט
מלווה ארכיאולוג רשות הטבע והגנים ,ד"ר
צביקה צוק ,שגם השתתף וליווה מקרוב את
שנות החפירה האחרונות שהתבצעו ועדיין
מתבצעות במקום.

המועצה .במסגרת התכנית  -בראש וברא־
שונה שומרת ומבטיחה המועצה את השט־
חים הירוקים ושטחי החקלאות ולצד זאת
קובעת את הפיתוח העתידי של המועצה
בתחום הרחבות היישובים ,מבני הציבור
הנדרשים ואזורי המסחר והתעסוקה .כל
זאת כדי להבטיח מנופי צמיחה והכנסות
גבוהות יותר למועצה אשר ישפרו את

מכלול השירותים לצד שמירה קפדנית על
האופי הכפרי ועל ערכי ההתיישבות.
התכנית הכוללנית אף תקבע לכל יישוב
ויישוב יעדי אוכלוסייה ,היקפי בנייה,
יעדי תעסוקה ותיירות ,פיתוח שטחים
ציבוריים ,מבני ציבור וחינוך ,על מנת
שכל היישובים יתפתחו במקביל ויד ביד
עם התפתחות כלל המועצה באופן אשר

יאפשר מימוש הפוטנציאל של כל אחד
מהם בנפרד ומימוש הפוטנציאל הרב
הטמון במועצה כולה.
במהלך אירוע שיתוף הציבור הציגו התוש־
בים את הערותיהם לתכנית .הערות התוש־
בים יילקחו בחשבון על ידי המתכננים ככל
שניתן ,על מנת שהתכנית תתאים לצרכי
התושבים ברמה הגבוהה ביותר.

בקרוב :אזור התעשייה "רג"מ" שישנה את פני האזור
ראשי שלוש הרשויות השותפות :גזר ,רמלה
וחבל מודיעין שילבו כוחות בחודשים האח־
רונים למען מטרה משותפת  -פיתוח כל
האחת מהרשויות בנפרד ופיתוח האזור כולו.
כפועל יוצא מכך יוקם פארק תעסוקה חדיש
ובו מקור מרכזי לתעסוקה של כ־ 30אלף
איש ,וכן מקור הכנסה לרשויות המקומיות.
פארק התעשייה הרג"מ צפוי לקום בקצהו
המזרחי של תחום השיפוט של המועצה
האזורית גזר ,במשולש הגבולות עם רמלה
וחבל מודיעין ,בואך מחלף נשרים .התנאים
בפארק הינם אופטימליים ומזמינים לחב־
רות ולתעשיינים  -מדובר בפארק תעשיות
מודרני במרכז הארץ בעל נגישות מעולה.
הפארק ממוקם ממערב לכביש  ,6ממזרח
לכביש  40ומצפון לתוואי כביש  ,431בסמוך
לכביש ירושלים־תל אביב ובמרחק של 7
ק"מ בלבד מנתב"ג .במרכזו אף צפויה לקום
תחנת רכבת ,כך שההגעה לפארק וממנו

תהיה נוחה וזמינה.
ראשת המועצה האזורית גזר ,רותם ידלין:
"הפארק יצור מגוון אפשרויות תעסוקה
לתושבי המועצה והאזור ויספק הכנסה מאר־
נונה ,אשר תאפשר למועצה להמשיך ולהש־
קיע בכל תחומי החיים .קידום הפארק נעשה
תוך שיתוף פעולה הדוק בין המועצה לבין
עיריית רמלה ,המתקיים בשיח הדדי ומפרה
ויוצר בסיס אמון לשיתופי פעולה עתידיים".
ראש עיריית רמלה ,מיכאל וידל" :מדובר
בשטח עצום של למעלה מ־ 3,000דונם
שיניבו הכנסות של מאות מיליוני שקלים
לרמלה ,המועצה האזורית גזר וחבל מודיעין.
יישום פרויקט הרג"מ מהווה מנוף צמיחה
כלכלי אדיר ,שיתרום לכלל השותפים ותו־
שביהם .אני מברך על השותפות האמיצה
בין הרשויות ומאמין כי התכנית תצעיד את
רמלה להישגים ותהפוך אותה למטרופולין
של המרכז".
תוכנית הרג"מ

משרדי המועצה יהיו סגורים ולא תתקיים
קבלת קהל ,לרגל חופשה מרוכזת
בין התאריכים
ה־ ,11.08.2019י' באב התשע"ט ,ועד
ה־ ,15.08.2019י"ד באב התשע"ט ,כולל.
במקרה חירום ניתן להתקשר למוקד
המועצה לטלפון שמספרו08-9274001 :
או בחיוג מקוצר "( *5367כוכבית לגזר").

עורך :חגי פינגולד
אי־מיילhagayfe@gmail.com :
מנהלת פרסום :מיכל דוקטורי
טלפון050-5456074 :
אי־מיילdarya1@net.bezeqint :
צלם המערכת :רונן חורש
גרפיקה :סטודיו דן
דפוס :חבצלת
מו"ל :המועצה האזורית גזר
טל 08-9274020 :פקס08-9274022 :
צילום השער :רונן חורש
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מתכננים את העתיד
תכנית המתאר הכוללנית של המועצה
צוברת תאוצה ונכנסת לשלבים מתקד־
מים .לאור זאת וכחלק מעקרונות שיתוף
הציבור והשקיפות בהם דוגלת המועצה,
התקיים ב־ 23ביולי מפגש שיתוף ציבור
נרחב ומעמיק בנושא תכנית המתאר.

במהלך המפגש ,בהשתתפות ראשת המו־
עצה רותם ידלין ,הציג צוות התכנון את
טיוטת התכנית לתושבים על כל ההיב־
טים התכנוניים .תכנית המתאר הכוללנית
של המועצה מגדירה את הפיתוח העתידי
וצופה אל עבר העתיד לשנת  2040של

פתח מפעל המים הקדום בתל גזר -משמאל :ד"ר צביקה צוק ארכיאולוג רשות הטבע והגנים ,ראשת המועצה
רותם ידלין ,יוגב גרדוס ,סגן ראש אגף תקציבים במשרד האוצר ,רועי שטראוס מנהל מרחב שרון ברט"ג

רבותיי ההיסטוריה חוזרת
עבר ועתיד :החלה תכנית הפיתוח של תל גזר כדי להפכו לאתר טיולים ברמה
הגבוהה ביותר
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מגשימים
חלומות

חטיבת מחוללי העתיד
שינוי משמעותי בתיכון הרצוג שיוצא בשנה הקרובה בתוכנית לימודים חדשה ומהפכנית

שני ילדים מיוחדים מהמועצה
זכו ליום בלתי נשכח עם ניידת
המשאלות של המשטרה

ניידת המשאלות של משטרת ישראל בשיתוף
השיטור הקהילתי של המועצה עשו בחודש
החולף עוד מעשה טוב כאשר הביאו את
חוויית העבודה המשטרתית על שלל גווניה
ופעילויותיה אל שני ילדים מקסימים בעלי
צרכים מיוחדים המתגוררים ביישובי המועצה.
הניידת אספה יחד עם השוטר הקהילתי
רס"ב עינב עמר את ארז עבדו מבית חשמו־
נאי ואת נוגה קורל מהיישוב פדיה ליום
מלא חוויות.השניים נפגשו עם ראשת המו־
עצה רותם ידלין בלשכתה לשיחת בוקר.
ראשת המועצה אף שיתפה באותו הבוקר
את תחושותיה בעקבות היוזמה" .פתחתי
את הבוקר עם נוגה וארז המתוקים ,שהגיעו
עם 'ניידת המשאלות' של משטרת ישראל,
בשיתוף עם מג"ב .אני מצדיעה לנוגה וארז,
למשפחות המיוחדות שלהם ,ולעינב עמר
השוטר הקהילתי על היוזמה המשמחת .ככה
מתחיל יום מיוחד ,ותודה לארז שהניח ידו
על כתפי."...
טל ,אמא של נוגה ,סיפרה קצת על היום
המיוחד מנקודת מבטה" :השוטרים עינב עמר

וסוזי בכר הגיעו בבוקר אלינו .נוגה פתחה
להם את הדלת והם עמדו שם כמו מלאכים
כשבידיהם מדים תואמים וכובע לנוגה .זה
היה מרגש עד דמעות .עלינו לניידת המשא־
לות ונסענו לאסוף את ארז מבית חשמונאי.
פגשנו את ראשת המועצה ומשם נסענו
לתחנת רמלה .היה יום מאוד מרגש .נוגה
הגשימה חלום ואני רוצה להודות לכל השו־
תפים :שימחתם כל כך את נוגה שחולמת
להיות שוטרת ...אין מילים להודות להם על
הגשמת החלום ועל האירוח המושקע ,על
החום והאהבה ועל תשומת הלב שהעניקו
להם .תודה גדולה למפקד תחנת רמלה על
כך שערך עבור הילדים טקס הענקת דרגות".
רס"ב עינב עמר ,פירט את כל הפעילויות
שעברו הילדים ביום הגדוש .זה התחיל
באיסוף הילדים מבתיהם על ידי מש"ק המו־
עצה וניידת המשאלות .לאחר מכן התקיימה

קבלת פנים מיוחדת במועצה ופגישה עם
ראשת המועצה ,המנכ"לית וגורמים נוספים
ברשות .בהמשך יצאנו החוצה וביצענו תרגיל
רכב חשוד כולל ביצוע מחסום ועצירת הרכב
ולאחר מכן התקיימו הפעילויות הבאות :סיור
וקבלת שי בבסיס גזר על ידי המש"קים,
נסיעה לתחנת רמלה ומפגש עם חבלן משטרה
כולל הצגת רובוט ,סיור מודרך כולל קבלת
שיחות במוקד  ,100טיפול באירועים על
ידי הילדים ,סיור בתחנה ומפגש עם יומנאי,
שכלל שיחה בקשר עם הסיירים ,מפגש מרגש
וקבלת דרגות אצל מפקד תחנת רמלה וקבלת
שי ותעודות מצטיינים ,מפגש והדרכה על ידי
מז"פ כולל טביעות אצבע לילדים ,ארוחת
צהריים יחד עם שוטרי תחנת רמלה ,קבלת
פנים מיוחדת בחדר האוכל על ידי סנ"צ דודי
מירון ,נסיעה לבית דגן וסיור והדרכה כולל
הדגמה של כלבנים לילדים.

שודרג ביה"ס של החופש הגדול
תלמידי כיתות א'  -ג' בבתי הספר היסו־
דיים מועצה האזורית גזר נהנו גם השנה
מתכנית בית הספר של החופש הגדול
שהתקיים מהיום הראשון לחופש  -למשך
שלושה שבועות .השנה ,במסגרת הרחבת
ההשקעות בחינוך ,המועצה האזורית גזר
הגדילה את תקציב "בית הספר של החופש
הגדול" והוסיפה פעילויות שונות.
הילדים נהנו מפעילויות העשרה ותוכן,
חוגים ומופעים .אוהד אברהם ,תלמיד
כיתה ג' בשדות איילון מספר כי נהנה
מאוד בפעילויות הספורט .לדבריו ,הוא

אוהב במיוחד את חוג האתלטיקה ופעילות
בועות הסבון" .היה כיף להכין תיק מחולצה
ישנה ,הכנסתי לתיק את הספרים שהחלפתי
מפעילות ביום אחר משוק קח־תן" ,אמר.

אפרת אביאל ,תלמידת כיתה א' בבית
הספר שלהבת בנות מספרת כי היא נהנית
מאוד להגיע כל יום לקייטנה .לדבריה היא
אוהבת במיוחד את חוג ה״רובוטיקס" ,הכנת
מעמד לעטים של המיניונים וכן את הפעי־
לויות עם עדי המדריכה שלה.
חן שנץ ,רכזת בית הספר עתידים פירטה
אודות התכנית" :השנה בנינו תכנית
מגוונת מאוד במפגשים חווייתיים ומעשי־
רים .הוספנו בכל יום פעילות עם מפעיל
חיצוני והילדים נהנים מחוגים מעניינים
וחוזרים מחויכים".

בשנת הלימודים הקרובה  -תש"פ ,יוצא
תיכון הרצוג לדרך חדשה .יש שיקראו לזה
שינוי .מרחיקי הלכת יגדירו זאת כמהפכה.
מנהל בית הספר איציק שחר ציין" :עלינו
להכיר בעובדה שמערכת החינוך בת ימינו
איבדה את עיקר כוחה .העידן הטכנולוגי
שבו אנו חיים ,זה אשר מנגיש את הידע
בלחיצת כפתור ,מייתר חלק נכבד משיטות
החינוך ומהתכנים הלימודיים שמערכת
החינוך ,על כל רבדיה ,שואפת להנחיל
לתלמידיה .אך היא אינה מייתרת את בית
הספר .ההיפך הוא הנכון .בהתאמות הנכו־
נות תפקידו של בית הספר הוא חיוני לצורך
ההכרה במגמות העתיד והצמחת בוגרים
בעלי ידע רלוונטי ,תפיסת מציאות נכונה
והיכרות עם האתגרים שצופן להם העתיד".
בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של
התעוררות מתוך עולם החינוך ומחוצה לו.
כך נולדה לפני כשנתיים "התכנית הסינגו־
לארית" בהרצוג ,בזכות חברת הקהילה מלי
מרטון ובליווי מפתח התכנית ,מר ארז ליבנה.
כך פורצת דרך כעת חטיבת מחוללי העתיד,
בראשותם של מנהלי בית הספר הרצוג,
ולצד צוות מורים פורה ומוכשר שלקח על
עצמו את האתגר להיות שותף לשינוי .הכול
בתמיכה פעילה ומשמעותית של המועצה,
מכון 'ברנקו וייס' ומשרד החינוך.
חטיבת מחוללי העתיד היא מבנה ארגוני
ייחודי הכולל כיתות נושאיות ושימוש
במיומנויות עתיד ,במטרה להכין את התל־

מידים לעולם משתנה בקצב מואץ ,להפוך
את המרחב והלמידה הבית ספרית לרל־
וונטית ולקדם ערכים של פרו אקטיביות
וקיימות בקרב התלמידים.
בכיתה ז' ילמדו התלמידים בכיתות
נושאיות לפי בחירתם .בנוסף לכך ,בכל
הכיתות יילמדו שעתיים שבועיות של
"מחוללי עתיד" ,המתבססות על יעדי
הקיימות של האו"ם ומשלבות בתוכן את
מקצועות האמנויות המגוונים.
שינוי נוסף שיתבצע :התמקדות במקצוע
מרכזי אחד ,לצד כלל מקצועות החובה -
מקצוע הגיאוגרפיה.
בכיתה ח' ילמדו התלמידים שעתיים שבו־

עיות של מחוללי עתיד המתבססות על
"למידה מבוססת אתגרים" .בנוסף על כך
יתנסו התלמידים ב"שביל החוויה" ,למידה
א־פורמאלית להכרת המרחב ולהמחשת
הידע בעזרת כתבי חידה ויצירת משימות
בסגנון "חדר בריחה" פרי הגותו של רמי
מיכאלה ,מורה בבית הספר.
בכיתה ט' יתנסו התלמידים ב"יזמות אימפקט"
וישאפו לאתר צרכים אמיתיים של הקהילה
ולהשפיע לטובה על המרחב שבו הם חיים.
שחר סיכם" :אנו גאים להיות מובילי שינוי
ומאמינים שבכך נביא עתיד טוב לילדי
הקהילה ואף נהיה מקור ללמידה עבור מוס־
דות אחרים".

שבט להב  -בכל העולם
"שבט להב" ,שבט הצופים של בית חשמו־
נאי ,ממשיך במסורת של השתתפות חניכי
ח' בפרויקט משלחות קצרות בעולם של
תנועת הצופים העברים.
השנה גדוד סברס יצא לשבוע מחנה קיץ
בדנמרק 45 :חניכים 8 ,מדריכים ,ראש
משלחת בוגר השבט גיא זהבי ,גזברית השבט
אביבית גל וארז דרוקר שיחד עם אביבית

מתנדב לאורך כל השנה בשבט .המחנה
התקיים על שפת אגם ובמסגרתו הקימו
החניכים בשיתוף עם חניכים ממקומות
שונים בעולם פעילויות צופיות שונות.
בנוסף לכך ,במסגרת המחנה החניכים בישלו
לעצמם את הארוחות ,עברו סדנאות ודינא־
מיקות קבוצתיות בנושא מנהיגות וייצגו את
מדינת ישראל בדיונים בין הקבוצות.
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למען החקלאים

המדינה הופכת
את החקלאים
לפושעים
כאילו החקלאות בישראל אינה בגסיסה
מתמדת ,מדינת ישראל מצאה לעצמה
מקור תקציבי חדש  -החקלאים  Starפעולה
ללא היתרים מתאימים היא מנוגדת לחוק
וצריך לטפל בה  -אך המדינה צריכה
לגלות הבנה וחמלה לסיטואציה מורכבת
רותם ידלין
זה מתחיל בחריקת בלמים ליד המשק ,פקחים יור־
דים במהירות מהרכב ,קופצים מעל הגדר ,ובבת
אחת מאות מושבניקים בכל רחבי הארץ הופכים
להיות פורעי חוק ועבריינים .קנסות בגובה מאות
אלפי שקלים מושתים ,ומשפחות שלמות מאבדות את פרנסתן .את
פקחי משרד האכיפה זה כמובן לא מעניין ,סדר צריך להיות ומהר ,זה
לא עניינו של אף אחד שיש משפחות שלמות שתלויות באותם מבנים
שנבנו על חורבנה של החקלאות במדינת ישראל ,אותה חקלאות
שהייתה פעם נס לרגליהם של בוני הארץ.
מדינת ישראל מצאה לעצמה מקור תקציבי חדש – החקלאים .ממש
כאילו החקלאות בישראל אינה בגסיסה מתמדת ,כאילו כל בעיות
התכנון והבנייה של מדינת ישראל מתמקדות דווקא במושבים.
הסופר 'אחד העם' אמר" :האיכר האמיתי מרגיש בנפשו ,שאם יפרוש מן
האדמה ,הרי הוא פרש מן החיים" .ועכשיו ,עשו לעצמכם לרגע תרגיל
בראש – כמה איכרים אתם מכירים ,כמה אנשים שממש מתפרנסים
ממשק חי או מחקלאות ,ואותם אנשים ,כמה מהם מתחת לגיל ?60
אם זה לא מספיק ,אפשר פשוט לשמוע את מחאות החקלאים מדן
ועד אילת ,את החקלאים שמייבשים מטעים ,מחרבים פרדסים וזור־
קים תוצרת חקלאית טרייה וטובה ,כי אמנם זה לא ממש פוליטיקלי
קורקט לומר אבל :מדינת ישראל שכחה מזמן את החקלאים שלה.
אותם מושבניקים הם אלו אשר כתבו את דפי ספרי ההיסטוריה של
מדינת ישראל .מימי חומה ומגדל ועד ראשית ההתיישבות ,מהע־
מידה מול הפולשים ממדינות ערב במלחמת העצמאות ועד הטרור
החקלאי אשר משמיד כל חלקה טובה .בשנות ה־ 50וה־ 60הייתה
זו גאווה גדולה להיות חקלאי – אותה גאווה לוותה בשטחים שעו־
בדו ועליהם ניטעה התוצרת החקלאית ,אלא שהשטחים הפכו להיות
לרועץ לאותם מושבניקים כאשר חקלאות בישראל הפכה כמעט
בלתי אפשרית ,כאשר התוצרת החקלאית מושפעת מעשרות גורמים,
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שעל רובם אין להם בכלל שליטה.
במקום לפרוש מן החיים ,כפי שהציע אחד
העם ,המושבניקים התאימו את עצמם
למציאות ומצאו שימושים אחרים למב־
נים שבשטחם .כעת המדינה החליטה
שהטיפול דווקא בהם הוא בעדיפות
עליונה ,כאילו אין עבירות בנייה במג־
זרים אחרים בישראל.
וכך ,לאחרונה החלה הגברת האכיפה
של השימושים החורגים במושבים
על ידי היחידה הארצית לאכיפה של משרד האוצר הפועלת מכוח
תיקון  116לחוק התכנון והבנייה .במסגרת זו ,פשטו ניידות פיקוח
של היחידה בצורה אגרסיבית וחסרת תקדים לאוכלוסיות נורמטי־
ביות על  200מושבים ברחבי ישראל .מאות תושבי המושבים קיבלו
התראות לפני קנסות בשווי של מאות אלפי שקלים.
נכון ,חובה להבהיר  -פעולה ללא ההיתרים המתאימים היא מנוגדת
לחוק וצריך לטפל בה ,אבל אפשר גם לגלות מידת הבנה וחמלה
לסיטואציה מורכבת ,לא חייבים לעשות זאת בצורה אגריסיבית
ובוטה ,ונכון לאפשר פרק זמן סביר לטפל בכל הדרוש טיפול .וכמובן
עדיף לעשות זאת בהסכמה ושיתוף.
אני קוראת לממשלת ישראל ולמשרד האוצר לתת אורכה בת
שנתיים להסדרת המשקים החקלאים .המציאות השתנתה ומחייבת
את כל הגורמים לשבת סביב שולחן הדיונים ולמצוא את התשובות
המתאימות ,לתכנן לעתיד ולמצוא פתרונות להווה .בעו ד  24חו�ד
שים ,אף אחד מאותם חקלאים לא יימלט מתשלום חובו ,אף אחד
מהם לא יבקש הקלות מהיועץ המשפטי לממשלה ואף אחד מהם לא
יאשים שום גורם במצבו.
דוד בן גוריון אמר פעם" :מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש
בחרב .צריך אתה ליצור אותה בזעת אפיך" .אותם חקלאים הם אלו
אשר יצרו את המולדת שלנו ,מגיע להם לפחות הכרת הטובה שלנו
ולא מלחמת חורמה נגדם מצד משרד האוצר.

למעלה ־מ־ 250חקלאים ובעלי נחלות הת�כ
נסו ליום עיון משותף שיזמו תנועת המוש־
בים והמועצה האזורית גזר ועסק בנושאים
המרכזיים על סדר יומם של המושבים –
הסדרת נחלות למגורים ולעסקים ,פיצולי
נחלות ,הדרך ליישום ההחלטות האחרונות
של מינהל מקרקעי ישראל והאכיפה שעורך
משרד האוצר במושבים במסגרת תיקון 116
לחוק התכנון והבנייה.
ראשת המועצה רותם ידלין ,שמובילה
יחד עם שי חג'ג' ,יו"ר מרכז המועצות
האזוריות וראש המועצה האזורית מרח־
בים ,ועו"ד עמית יפרח ,היועץ המש־
פטי ויו''ר אגף קרקעות ואגו''ש בתנועת

המושבים ,את הארכת המועדים להסדרת
משקים חקלאיים ,אמרה בדברי הפתיחה:
"חקלאות היא נכס אסטרטגי לישראל,
לא ניתן לפגוע בחקלאות ובהתיישבות,
נעשה כל שביכולתנו כדי לסייע בהס־
דרת הנחלות במושבים ,בדרך מכבדת
וראויה .כולנו אנשי חוק ,אבל אפשר
וצריך לגלות מידת הבנה וחמלה לסי־
טואציה מורכבת אליה נקלעו החקלאים.
המציאות השתנתה ומחייבת את כל הגו־
רמים לשבת סביב שולחן הדיונים ולמצוא
את התשובות המתאימות ,לתכנן לעתיד
ולמצוא פתרונות להווה .המציאות שהש־
תנתה מחייבת גם אתכם – על מנת שלא

תעמדו מול שוקת שבורה – אנא התחילו
להסדיר את ההפרות בנחלות .בואו אלינו
לוועדה לתכנון ולבנייה ואנחנו נבהיר
מה ניתן להכשיר וכיצד – ומה בלתי
אפשרי" .ידלין עדכנה כי הם נפגשו עם
שר האוצר והעלו את הנושא בפני ראש
הממשלה ,וכי ראשי המועצות ותנועת
המושבים מטפלים בנושא מול משרד
האוצר ומשרד המשפטים.

 70שנה למועצה האזורית גזר

בימות פיס

מפעל הפיס והמועצה האזורית גזר מזמינים:

עידן עמדי

פתיחת דלתות:

תחילת מופע:

20:30 20:00 1.9.19
באנדרטת חיל ההנדסה
במשמר דוד
 ₪ 30לכרטיס

(טור שפורסם בעיתון "דה מארקר" ב־)9.7.19

ההרשמה תיפתח באתר המועצה ב 8/7/19-בשעה  13:00ותסתיים ב ,27/8/19-או עם סיום מכסת הכרטיסים ,המוקדם מבניהם.
לפרטים נוספים ,מרסל מנהלת מחלקת תרבות08-9274047 :
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ש

בוע אחרי ששלי הגלר ליבנה מקיבוץ חולדה התח־
תנה עם בן זוגה חגי ,היא נסעה לקריביים ,עד כאן
נשמע כמו ירח דבש טיפוסי של זוג צעירים .היעד היה
שישה איים באזור הרפובליקה הדומיניקנית .מקומות אקזוטיים כמו
ג’מייקה ,האיטי וברמודה ,אלא שהגלר ליבנה לא הגיעה כדי לנפוש
אלא לעבוד .שנה אחרי שסיימה קורס צוערים של משרד החוץ היא
הוצבה לפני כעשר שנים בתפקידה הראשון מחוץ למדינה כסגנית
שגריר וכקונסולית בשש מדינות בקריביים.
בראיון מיוחד שהעניקה ל"גזרי מידע" היא מספרת שלמרות
שמדובר בקצה העולם זו הייתה חוויה יוצאת דופן ,בצד החיובי
שלה“ :לא שמעו שם הרבה על ישראל אבל קיימת במקום קהילה
אוונגליסטית גדולה שמאוד אוהבת את המדינה .צריך לזכור שאנ־
חנו מתייחסים אל כל מדינה שאנחנו מוצבים בה כאל מדינה חשובה
ולו רק בשל הסיבה שלכל מדינה יש זכות הצבעה באו"ם ובמוסדו־
תיו .במדינות האיים שבהן הייתי יש פוטנציאל מאוד גבוה ליחסים
עם ישראל ואסור לשכוח שרוב האננסים שמיובאים לארץ מגיעים
משם" ,היא מוסיפה בחיוך.
הגלר ליבנה כמובן לא נעצרה בקריביים וההתקדמות שלה המשיכה
ברומניה ולאחר מכן כמנהלת קורס צוערים של משרד החוץ ,אולי
הקורס היוקרתי ביותר במדינת ישראל ,שהבוגרים והבוגרות שלו
מתחילים ממש בימים אלו את עבודתם ברחבי העולם.
איך הגעת בכלל להתעסק בדיפלומטיה?
“זה לא היה משהו שחשבתי עליו או שהיה אצלי במודעות .למדתי
באקדמיה משפטים ואחר כך התמחיתי במשרד של עורך הדין יגאל
ארנון ,לקראת סוף ההתמחות ,בעקבות שיחה עם אחד מעורכי
הדין שדיבר איתי על זה שצריך לחשוב מאיפה אני רוצה לצאת
לפנסיה ,והאם אני רוצה לפרוש כעורכת דין – התחלתי לחשוב
על דברים אחרים .במקרה התפרסם מכרז לקורס צוערים ,ניגשתי
ותוך כדי התהליך למדתי מה זו דיפלומטיה ,במה זה כרוך ומה
העבודה בפועל .התחלתי להתאהב ברעיון והבנתי שזה משהו שיכול

להתאים לי .מדובר בתפקיד מאוד דינמי שכולל המון עבודה עם
אנשים בכל מיני תצורות .דיפלומטיה זה להבין אנשים ,לקרוא
אנשים וגם לקבל בחזרה ,זה הצטרף לתחושת שליחות מאוד גדולה,
גדלתי בבית שהציונות תמיד עמדה בראש הדברים".
אחרי הקורס היא שהתה שנה בארץ ועבדה באחד האגפים הכלכליים
של משרד החוץ“ .זה היה ממש בתקופת אירועי האביב הערבי ,וכל
הזירה של הכלכלה שזה התחום בו עבדתי ,ממש השתנתה לנגד
עיניי" ,היא מספרת“ ,היו המון תמורות ושינויים מרתקים".
בסוף השנה הזו יצאה הגלר ליבנה כאמור לסנטו דומינגו בירת
הרפובליקה הדומיניקנית ,שם התעסקה במבחר נושאים כסגן השג־
ריר וכקונסולית“ .כאשר קורים מקרים לא נעימים לישראלים
בחו"ל ,החל ממקרי מוות ועד מקרי סמים קשים ,אני הייתי הנציגה
הישראלית היחידה באירוע" ,היא אומרת“ ,אלו רגעים שאת עוזבת
הכול  -לא משנה מה יש לך ואיזה דברים דחופים נמצאים על שול־
חנך .זו המשימה היחידה שיש לך לעשות ובזה את מתמקדת .יש
כמובן את העניין של אלו שאיבדו דרכון באחד האיים וזו סיטואציה
לא פשוטה .במשרד החוץ יש מחלקה שדואגת לישראלים במצוקה
בכל העולם בכל שעות היממה הם עושים עבודה מדהימה".
לאחר שנתיים הגיעה הגלר ליבנה לרומניה שם העניינים היו ,איך
נאמר ,קצת אחרים ,כפי שהיא ממשיכה לספר“ :רומניה זו מדינה
שקשורה לאיחוד האירופי .זה כמובן אופי שונה מאוד של עבודה
ושל סביבה ,זו גם מדינה שאליה יש לי קשר רגשי ,היות וסבא
וסבתא שלי שהיו מאחד הגרעינים הראשונים שהקימו את חולדה
בשנת  1936הגיעו משם .גם הסבתא השנייה הגיעה מרומניה
והייתה ממקימות כפר ורבורג ,כך שיש לי כאן גם סגירת מעגל
משפחתי .פרט לכך ,סבי היה גם אסיר ציון שישב בכלא ברומניה
על זה שהוביל יהודים לארץ אחרי המדינה".
במה שונה העבודה הדיפלומטית ברומניה?
“רומניה היא מדינה מאוד אוהדת אותנו .בזירה האירופית ,היא
מדינה מאוד תואמת מחשבתית את ישראל ,היא מבינה את צרכי

הביטחון של ישראל ,מצהירה שבעצם הצדדים צריכים להגיע
במשא ומתן ישיר לפיתרון והיא מכריזה גם על רצון להעביר את
השגרירות לירושלים".
כשאישה בת  35מקבלת לידיה אחריות מאוד כבדה ,מה היא
חושבת?
“שאלה מעניינת ,כשאני הגעתי לרומניה ראש הממשלה דאז היה
בן  42כך שלא חשתי חריגה  -זאת מגמה כלל עולמית של אנשים
צעירים בפוליטיקה בעולם .במדינת ישראל ,שזו מדינה קטנה ,מגי־
עים די מהר לתפקידים חשובים ,אני רואה את זה גם על הצוערות
שלי בקורס שיגיעו בגילאים מאוד צעירים לתפקידים בכירים .יש
בזה יתרון מאוד גדול של ראיית הזירה העכשווית :היכולת להגיע
לקהלים חדשים וכמובן גם אמביציה להוכיח את עצמך – ואגב גם
בזירה המקומית זה קורה ,הנה לדוגמא כאן בגזר יש ראשת מועצה
צעירה שמביאה איתה רוח חדשה ,אני רואה בזה רק יתרונות".
אפרופו המועצה האזורית גזר ,הגלר ליבנה היא כמובן לא היחידה
שמשרתת בתפקיד בכיר במשרד החוץ ,חוץ ממנה יש עוד רבים
וטובים בשירות הדיפלומטי של מדינת ישראל.
אם כבר דיברת על גזר ,כשגדלת בחולדה ,ספגת את הערכים
האלו שאת מדברת עליהם ,אהבת הארץ והציונות?
“חולדה זה קיבוץ מאוד ייחודי מכל מיני בחינות ,והילדות שלי
במובנים של אהבת הארץ ושל היכרות איתה ,הייתה משהו מאוד
שורשי ומאוד מובנה .ההורים שלי אהבו לטייל בכל המקומות
בארץ ,אותי זה פחות עניין ורציתי להיות בים רוב הזמן".

מיגור אלימות נגד נשים

ברומניה התעסקה הגלר ליבנה ,חוץ מהעבודה הדיפלומטית
הרגילה גם בנושא הקרוב אל ליבה ,מיגור האלימות נגד נשים.
“היתרון של הדיפלומטים הישראלים שמשרד החוץ בעצם מאפשר
לנו לממש את עצמינו בתחומים בהם אנחנו רוצים להתמחות .תחום
מיגור האלימות נגד נשים זהו תחום שבאירופה ובעולם כולו בולט

הגלר ליבנה

ם :אבי חיון
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היא כיהנה כסגנית שגריר בשש
מדינות בקריביים ,זכתה לעיטור
מיוחד מממשלת רומניה על פועלה
למיגור האלימות נגד נשים במדינה
וניהלה בהצלחה את הקורס
היוקרתי ביותר בישראל – קורס
הצוערים של משרד החוץ Star
סיפור ההצלחה יוצא הדופן של
שלי הגלר ליבנה מקיבוץ חולדה

מאוד והשיח נוכח בחיים בצורה ברורה .אני מגיעה מהעולם הזה כי
בזמן לימודי המשפטים התנדבתי במרכז לנפגעות תקיפה מינית
בירושלים והתקופה הזו שינתה את החשיבה שלי .שם נחשפתי
למורכבות הבעיה :עד כמה מדובר בתופעה מושרשת וקשה ,עד
כמה הטיפול בה הוא לא מספיק ועד כמה זו תופעה ציבורית ולא
מקרה בודד שפוגע באישה או שתיים ,מדובר על אחת מתוך אחת
שתעבור סוג של הטרדה מינית או חוויה קשה שקשורה לזה ,ויש
לצערי נשים שעוברות מספר רב של אירועים כאלו בחייהן .למזלי
השגרירים ששירתי איתם אפשרו המון חופש פעולה והחלטנו לקדם
את התחום הזה ביחד .עשינו המון דברים במספר מישורים .גולת
הכותרת הייתה העלאת המודעות לנושא בשיח הציבורי ברומניה".
איך עשיתם את זה?
“אחת הדרכים הייתה אירוע מאוד גדול עם לינור אברג’יל שכלל
את הקרנת הסרט על המקרה שלה (לינור נאנסה באכזריות כחוד־
שיים לפני תחרות מיס עולם בה זכתה ,על ידי ישראלי שלקח אותה
טרמפ בדרך לרומא) .זה סרט מאוד עוצמתי ,תרגמנו את הסרט
הזה והקרנו אותו יחד עם עוד כמה שגרירויות שקשורות לסרט
עצמו ,גורמים מהפרלמנט וממשרד הבריאות ברומניה .הפכנו את
זה לאירוע מאוד גדול וזה יצר בסופו של דבר שינוי חקיקתי והח־
מרה בעונש לגברים אלימים ברומניה .זו עבודה כמובן של כל
הצוות והצלחנו להעלות את הנושא לסדר היום .גם ביום העצ־
מאות באירוע שעשתה השגרירות ,הפכנו אותו לאירוע אחר  -את
הכסף שהיה אמור להיות מופנה עבור הכיבוד הפנינו לתרומה לעוד
עמותה שקשורה למיגור אלימות נגד נשים והרחבנו את שיתופי
הפעולה .הבאנו גם את ראש הממשלה וגם את יושב ראש הפרלמנט
הרומני לאירוע והם נתנו לו אימפקט תקשורתי אדיר".
ואז פתאום את מקבלת הודעה שאת זוכה.
“חזרנו לארץ והתקשרו אליי באחד הערבים .אמרו לי שאני זוכה
באות של נשיא רומניה ,אות מאוד ייחודי ויוצא דופן ,שעל פי רוב
רק שגרירים מקבלים".
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בית משלי נכסים

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

דינה שרביט

בעלת רשיון תיווך מספר
 021435מטעם משרד
המשפטים ,תואר  B.Aותעודת
גישור מאוניברסיטת תל אביב,
יועצת פנג שוואי בכירה
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אוד עויינת"

"דיפלומטיה זה להבין אנשים
ולקרוא אנשים וגם לקבל בחזרה,
זה הצטרף לתחושת שליחות מאוד
גדולה ,גדלתי בבית שהציונות
תמיד עמדה בראש הדברים"

בעלי ניסיון עשיר בביצוע עסקאות במושבים של משקים חקלאיים,
משקי עזר ,בתים בהרחבה ,מגרשים ועשרות המלצות של קונים
ומוכרים .אצלנו תמצאו איכות אנושית ,אמינות ומקצועיות.

זו תחושה של גאווה עצומה?
“אין לי תלונות ,מה שנקרא ,זה בהחלט היה מאוד מחמם את הלב,
התקופה שלי ברומניה הייתה מאוד חיובית ושמחתי שהעבודה
הקשה שלי ושל כל הצוות ,זכתה להכרה".
ועכשיו את בעצם מדריכה את הדור הבא של הדיפלומטיה היש־
ראלית ,מה השתנה ,מה היום צריך צוער בשונה מפעם?
“אני כמעט עשר שנים במשרד החוץ וחושבת שהאתגרים שלנו,
בגלל האופי ובגלל מגמות שעוברות בעולם ,משתנים כל הזמן .יש
הבדלים מאוד משמעותיים בין התקופות .הזירות שלנו ,למרות שהן
לא זירות קרב במובן של מלחמה ,הן זירות מאוד לא פשוטות ומאוד
מתוחכמות ,האויבים שלנו נלחמים בנו בהמון מקומות ,מלחמות
בפורומים בינלאומיים על החלטות ,דברים שיש להם ממש השל־
כות על חיי היומיום של כל אחד מאיתנו .זו עבודה מאוד מורכבת
ומאוד לא פשוטה ,לפעמים אני נמצאת בחדר בתור
הנציגה הישראלית היחידה וזו זירה מאוד עויינת".
תני דוגמא למצב בלתי אפשרי כזה?
“בימי מבצע ‘צוק איתן’ היו מפגשים מאוד לא פשוטים
בחו"ל ,שבהם הייתי צריכה להסביר שהמשפחה שלי
יושבת עכשיו בקיבוץ חולדה ויש לי אחות שצריכה
עכשיו תוך דקה לרוץ לממ"ד יחד עם עוד ארבעה בנים .את יודעת
מה עובר על המשפחה שלך במיוחד כשספציפית ,אנחנו בגזר
נמצאים לפעמים תחת אש".

פייק ניוז

אחד הנושאים היותר בעייתיים במדיניות החוץ של מדינת ישראל
היא התקשורת שלא ממש אוהדת את המדינה בלשון המעטה ,עוד
איום שהגלר ליבנה צריכה להתמודד איתו כמעט מדי יום“ .התק־
שורת העולמית היא במקרים רבים מאוד עוינת .הם בדרך כלל לא
מראים את הסיפור הישראלי כי אנחנו נתפסים כצד החזק ,ויותר
קל להראות את התמונות מעזה ולכי תסבירי שזה פייק ניוז וזו לא
תמונה אמיתית אלא תמונות שצולמו בסוריה".

בית משלי נכסים

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

ביציץ

בגני יוחנן

בית צופה לנוף עד האופק!
₪ 4,800,000 ,265/830

בית משופץ ויפה220/760 ,
אפשרות ליחידת דיור

נחלה טובלת בחורש טבעי
₪ 5,800,000 265/1800

 10דונם ברצף במיקום שקט וירוק,
כל המשק  26דונם ₪ 6,500,000

נחלה פינתית 10 ,דונם ברצף
מוקפת בירוק ,זכויות ל־ 3בתים
₪ 7,100,000

במשמר איילון

בטל שחר

מול נוף ירוק ,משק של  32דונם,
מזה  14דונם ברצף ליד הבית +
מחסנים מאושרים₪ 9,000,000 .

נחלה עם נוף 10 ,דונם ברצף
₪ 5,700,000

ליעוץ טלפוני  /פגישה ללא התחייבות

התפקיד הבא של הגלר ליבנה יהיה נספחת התרבות בספרד ,שם
כבר תתמודד עם עויינות אמיתית למדינת ישראל “באדיבותם"
של פעילי הבי די אס“ .אני חוזרת לתחום התרבות שזה משהו שאני
מאוד אוהבת .יש לנו דרך להשפיע בזירות לא פשוטות וספרד היא
בהחלט מדינה כזו .אני מאוד אוהבת תרבות ורואה בכך כלי מדיני
אמיתי לחבר בין העמים וליצור קשרים ואהדה לישראל".
איזה תחומים בתרבות?
"הכל  -מאומנות פלסטית דרך אומנות דיגיטלית ,עיצוב ומוזיקה -
אני מנסה לא לשכוח שום תחום" ,היא אומרת בחיוך.
יש רגע שפל בעבודה?
"אני חושבת שכל פרידה בשדה התעופה מהווה רגע שפל עבורי
אישית .הקריעה הזו מהמשפחה גומרת אותי נפשית ומזכירה לי בצורה
הברורה ביותר מה המחיר שאנחנו משלמים על השליחות והקריירה הזו.
זה נכון שאחרי כמה ימים העצב מקבל צורה שונה של
עשייה וחוויות חיים ,אבל כל פעם מחדש המעבר בנתב"ג
לביקורת גבולות ממחישה לחגי בן זוגי ולי כמה טוב לנו
בישראל וכמה הרבה אנחנו משאירים מאחור".
איך זה באמת לטלטל את המשפחה ברחבי העולם?
“מאוד לא פשוט שבן הזוג לוקח פסק זמן כדי להמ־
שיך לטפח את הקריירה שלי .בני הזוג שלנו משלמים מחירים
מאוד גבוהים על המעברים האלו וזה לא קל ולא מובן מאליו .אני
מעריצה אותו שהוא מוכן לעשות את זה ויודעת שרק בזכותו כל
זה קורה .המעבר תמיד קשה ובמיוחד להתנתק מהקהילה המאוד
מיוחדת שיש בחולדה ,אבל זו העבודה שלי ואני עושה מאמצים
שבני המשפחה שלי ירוויחו את התוצרים מהשליחות הזו".
ומה רגע השיא שלך במשרד החוץ?
“הרגע שבו הודיעו לי על קבלת העיטור של נשיא רומניה היה
רגע מרגש מאוד שהגיע אחרי עבודה מאומצת ,של כל הנציגות
ובערוצים רבים .אבל בשורה התחתונה קשה לי לבחור כי יש המון
רגעי שיא וזו גם הסיבה שאני בוחרת בקריירה הזו שגורמת לי לקום
בבוקר לעבודה עם משמעות".
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בכפר שמואל

נחלה  19דונם ברצף 78 ,מ' חזית
בית חדיש של  250מ"ר

במשמר דוד

דו משפחתי מודרני וחדש
₪ 3,980,000

בכרמי יוסף

צופה לנוף מרהיב ביופיו
₪ 5,650,000

בית משלי נכסים מאחל לכל בית ישראל חג שמח

www.mhome.co.il | 054-4520232 | 054-4520231

 70שנה למועצה האזורית גזר

טורניר
כדורגל
שביעיות
השני

עםישוב שיגיע
הגדוכלמות הקהל
יזכ ה ביותר,
ה בפרס
לישוב

בין יישובי המועצה | לגילאי 18+
חמישי |  | 22.08.2019כ"א אב תשע"ט
מגרש הכדורגל של מצליח
21:00 - 18:00
21:00
21:30
22:00
22:45 - 22:30

משחקי מוקדמות (בשיטת הבתים)
חצאי גמר
משחק על מקומות 3/4
משחק גמר
טקס סיום והענקת גביעים במעמד ראשת המועצה רותם ידלין

בואו
לעודד!
לשאלות ופרטים נוספים:
חי אוזן 052-5535412
שיקו טוויטו 050-7720011
חן גורלניק ,מנהלת מדור הספורט,
אגף תנ"ס 08-9274005
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במושב
בית
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן
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תשבץ
ימים של קיץ

גזרי תורה

פנינה ויטנר

הרב אהרון מרצבך

מושבי השפלה והסביבה

ימים של קיץ /פנינה ויטנר
1

2

4

3

7

5

6

8
9

11

10

12

13

15

14
18

17

16
19

20

21
22
26

23
27

30

28

29

31

מאונך:
... “.1רק היום ,רק היום
_____על הסכין"...
 .2כובע ______לקיץ
 .3מעופף קטן ועוקצני
 .4חוח ודרדר
 .5בגד_____
 .6יבש ,חסר משקעים ומים
הגדרות:ה_____ ,זריחה
 .9הנץ
מאונך:
מצנן ,מקפיא
.10
 .11המאור הגדול
 .14בהרת קיץ
“ .16כמו ____במים"
 .17שחה בלי לב
 .18אדמת ______ ,שאינה
מעובדת
 .20חמה מאוד ,יוקדת
.21מי שעוסק בפיקוח על
הרחצה בים ובבריכה
 .22מוט באוהל
 .23אור ,זוהר
.24הכנרת  _____-בצפון
הארץ
 .25מרגיש
 .27כילה בלי סוף
 .28זז ,נד

פתרון התשבץ  -בעמ' 17

24

25

מאוזן:
 .1תנאי מזג אוויר
“.4ב_____ הזה תלבשי לבן...
ויהיה חלקך עם הכלות"...
 .7צחיח
 .8פורח ,מלבלב
 .9טמפרטורה גבוהה
 .11מתנה
______.12שמש ,מונעים
סנוור
______ .13קיץ ,קייטנה
_____ 1 5חום ,מודד
טמפרטורה
 .17חמסין
 .19נחשול
 .21אירוע שחייה תחרותי
 .22יצא בלי סוף
_____“ .23כנגד שקיעה"
 .26בישראל אקלים
ים_______
 .29הפלגת ראווה
_____ .30כף ומגרפה
 .31מחלקי השנה ,תקופה

אותיות עשרים ושתיים ,א-ב’
אל"ף – אוהל,
ּבי"ת  -זה ַּבית,
גימ"ל  -זה גַ מל גדול ...
עי"ן – ַעין,
ּפ"א – פרפר וגם פשוש.
מה לשיר הילדים המפורסם של נעמי שמר ,ול ...מגילת
איכה שקוראים בתשעה באב?
אז ככה!!
ראשית – צריך לזכור ולהפנים – אותיות א’ב’ ...של העב־
רית ,אינן כמו  …ABCבאנגלית .העברית ,בשונה משאר
השפות ,איננה רק אמצעי טכני של התקשרות אנושית,
העברית היא ‘לשון הקודש’ ,שבה כתובה התורה שקיבל
משה מסיני ,כמו שאר  24כתבי הקודש (נביאים וכתובים).
במגילת איכה ,שכתב ירמיהו הנביא ,שהיא ספר קינות על
חורבן בית המקדש הראשון ,יש תופעה ייחודית – הפסו־
קים ,ברוב פרקיה ,מסודרים לפי סדר א-ב (מלבד הפרק
האחרון) ,בכל פרק הפסוק הראשון מתחיל באות א’ ,הפסוק
השני מתחיל באות ב’ ,וכן הלאה עד הפסוק האחרון המת־
חיל באות ת’ (פרק ג’ מסודר באופן של א-ב משולש – 3
פסוקים המתחילים באות א’;  3פסוקים המתחילים באות ב’
וכן הלאה).
וראה זה פלא:
אמנם פרק ראשון מסודר באופן מלא לפי הסדר המוכר לנו,
אך בכל שלושת הפרקים הנוספים חל שינוי קל :הפסוק
המתחיל באות פ"א ,קודם לפסוק המתחיל באות עי"ן.
"ּפצּו ָע ַליִ ְך ִּפ ֶיהם ּכָ ל אֹויְ ַביִ ְך
[למשל בפרק שני – פסוק טזָ :
"ע ָׂשה ה' ֲא ֶׁשר זָ ָמם ]."...
 ;"...פסוק יזָ :
סיבת השינוי מובאת בתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קד
עמוד ב:
אמר רבא אמר רבי יוחנן :בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן
(במגילת איכה)  -בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא
ראו בעיניהם.
ירמיהו הנביא מרמז לנו בסידור החריג של הפסוקים ,שאחד
הגורמים לחורבן הוא הקדמת ה’פה’ ל’עין’ – מדברים בלי
לראות ראייה כוללת ,יסודית ואחראית (בדומה למה שהיה
אצל המרגלים) .כדברי שלמה המלך בספר משלי (פרק יח
"מוֶ ת וְ ַחּיִ ים ְּביַ ד ָלׁשֹון ."...
פסוק כא) ָ
מתכון לאומי ,ראשוני ,להמשך מהלך תקומת הקודש של
ישראל בארצו – להכשיר את הלבבות בעקרונות בסיסיים
של דיבור נאות ,כגון :מתי לומר ,איך לומר ,על סמך מה
לומר ,למי לומר.
יחד עם ה’פרפר’ וה’פשוש’ בשיר החביב של נעמי שמר,
נחנך את הילדים ונעמיק בקירבם (ונשמש דוגמא אישית)
שה’פה’ (וכמוהו כל שאר אמצעי הפירסום) תמיד תמיד יבוא
רק אחרי ה’עין’ המתבוננת.
ובא לציון גואל במהרה בימינו ,אמן.
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קניה
בניהול מאיר קריחלי
מאיר קריחלי .רישיון מתווך במקרקעין מטעם
משרד המשפטים .נסיון רב בנדל"ן ובניהול
ענת קריחלי .רישיון מתווך במקרקעיןB.A ,
בניהול ותקשורת .נסיון רב במתן שירות לקוחות

מכירה

שכירות

בתים

נחלות

משקי עזר

מגרשים

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!
אנחנו תושבי בית חשמונאי ,חיים ונושמים את הסביבה מתמחים בנדל"ן במושבים
וביישובים הכפריים בשפלה קבלות ביצועיות ,לקוחות מרוצים ,יחס אישי ,חברי ואנושי

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

קו ראשון לנוף מערבי
 7חד'  280/850מושקע!

בית יפהפה!  230מ'
מגרש פרטי דונם! נוף!

בית יפה! פינתי! 238/800
עם יחידה! ₪ 4,950,000

 200/750משופצת  6חד'
קו ראשון לנוף! מידי!

נחלה ייחודית!  1900מ'
בנוי בית במפלס  150מ'

במשמר דוד

בבית חשמונאי

במשמר דוד

בגני יוחנן

בכרמי יוסף

קוטג'  240/340מרווח!
 7חד' עם יחידת דיור!

בוותיק בית מפואר! 235/675
גינה גדולה ,בריכה ,יח׳ דיור!

חדש! מודרני! 205/504
 4,300,000ש״ח מיידי!

בית כפרי  6חד' 202/550
גינה גדולה ₪ 3,850.000

מגרש  800מ' בית  250מ'
נוף! יחידה! ₪ 4,800,000

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בכרמים  6חד' מרווח
ומואר ,נוף! פינוי גמיש

בוותיק  6חד' 180/450
 +יחידה  20מ' ₪ 3,550,000

בכרמים  5חד' 153/230
פינתי! גינה יפהפיה!

בבית חשמונאי

ביד רמב״ם

בבית חשמונאי

ייחודי!  120מ' במפלס!
מגרש  700מ' ₪ 3,550,000

נחלה חלקה א׳ ,ב׳ 26 ,דונם
בית  110מ'  +סככה מיידי!

בית פינתי 240/350
 6.5חד' נוף לתל גזר!

נמכר

נמכר

הנדון :המלצה על ‘בית במושב’ בהנהלתם של מאיר וענת קריחלי
לכל מאן דבעי,
ברצוננו להביע תודה למאיר וענת קריחלי על עזרתם במכירה וברכישת בית ביישוב
בית חשמונאי.
אנו גרים בבית חשמונאי מזה למעלה מעשור .בבואנו לחפש בית במועצה האזורית
גזר ,לא היה לנו ספק כי ‘בית במושב’ בהנהלתם של מאיר וענת קריחלי יסייעו במציאת
בית חלומותינו מחד ובמכירה מהירה ויעילה של ביתנו הנוכחי מאידך.
מאיר ליווה אותנו צעד אחר צעד בכל שלבי חיפוש הבית בצורה מקצועית ,נחושה
וחברותית .מאיר היה קשוב לצרכינו וידע לצמצם את היצע הבתים במועצה כך שנראה
את הבתים המתאימים לצרכינו בלבד .התהליך שעברנו במציאת בית חלומותינו ורכישתו
הבהיר לנו ללא צל של ספק שגם את מכירת ביתנו נפקיד בידיו המהימנות של מאיר.
מאיר סייע בהכוונה וביעוץ שסייעו במכירה מהירה של ביתנו .סגירת עסקת המכירה
הייתה ברוח טובה לאורך כל הדרך וגם מחיר היעד שביקשנו אכן מומש.
לכל המתלבטים באשר לרכישת/מכירת בית ,בכל אחד מישובי המועצה ,אנו ממליצים
בחום על שירותיו של מאיר ‘בית במושב’ .מאיר מכיר את יישובי המועצה בצורה מעולה
ויידע לתפור עסקה מתאימה על פי דרישותיכם בצורה משפחתית ומחבקת.
מאיר וענת – תודה!
יעל וצחי בר -זאב
בית חשמונאי
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וגם הסופטבול מצליח!
כתב וצילם :נועם צוילינג

הנעליים המיוחדות של אלון ועליהן כמובן הגזר

בסוף ,גזר זה הבית
הכרות ראשונה עם אלון ליישמן מגזר,
שפציעה אכזרית במרפק מנעה ממנו
להפוך לשחקן הישראלי הראשון בליגת
הבייסבול הטובה בעולם ,אבל לא מנעה
ממנו להגשים את החלום ולנסות להביא
את נבחרת ישראל לאולימפיאדה

ב

גיל  30אלון ליישמן מקיבוץ גזר הוא אחד הישראלים
היחידים בעולם שהעיסוק המרכזי שלו הוא בייסבול ,אבל
אם הייתם שואלים אותו לפני עשר שנים אם זה המקום
שבו הוא היה רוצה להיות ,הוא היה מסתכל עליכם במבט משונה.
לליישמן היו את כל הנתונים להפוך לשחקן הבייסבול הראשון
מישראל ב־ ,MLBהמסלול כבר היה מבטיח ,אחד הקולג'ים בארצות
הברית בחר בו כפיצ'ר (זורק) ,אחד התפקידים החשובים בבייסבול,
אבל אז ליישמן נפצע ,ולא סתם נפצע אלא כבר במשחק הרא־
שון .הוא אמנם התאושש חלקית מהפציעה אבל ההגעה למקצוענים
נמנעה ממנו.
זה לא עצר אותו וכיום הוא מתעסק בבייסבול בכל רמ"ח אבריו,
מקריירת אימון מטעם הסיאטל מרינרס בליגת הפיתוח של ה־MLB
דרך עוזר מאמן בקבוצה הישראלית בליגה העולמית של ה־MLB
ועד להיותו פיצ'ר בנבחרת ישראל שמתכוננת ממש בימים אלו
למשחקים המכריעים על ההופעה באולימפיאדת טוקיו בשנה הבאה.
איך נוצר הקשר שלך עם בייסבול?
"הקשר עם הבייסבול היה טבעי בגלל שגדלתי בקיבוץ וכולם
שיחקו שם ,כך שאף פעם לא הרגשתי שזה משהו יוצא דופן.
בייסבול זה משהו שאהבתי מהיום שאני זוכר את עצמי .מה שהכי
זכור לי מתקופת הילדות והנוער זה המשחקים עם החברים הכי
קרובים והנסיעות לחו"ל כילדים ,שם באמת בפעם הראשונה הרג־
שתי את ההזדמנות והחשיבות הנדירה שיש לנו כשחקנים ישראלים
לייצג את המדינה בצורה קצת אחרת".
מתי לראשונה הבנת שאתה שחקן מעל הממוצע ויכול לעשות

מהבייסבול קריירה?
"בגיל מאוד צעיר הבנתי שבייסבול זה החלום שלי .אני זוכר שיחות
עם אבא שלי על זה בגיל שבע .מבחינת הרמה שלי התחלתי להבין
שאפשר באמת לעשות קריירה עוד בצבא כששירתי כספורטאי
ונבחרתי לאקדמיה מטעם  .MLBהיו לי המון התלבטויות לגבי
המסלול הצבאי שלי ־ רציתי מאוד לשרת בקרבי אבל מצד שני
ידעתי שההזדמנות שיש לי להתקדם במשחק היא חד פעמית .אז
אפשר לומר שברגע שקיבלתי את ההצעה מהקולג׳ הייתה תחושת
שמחה והקלה בו זמנית .החוויה לשחק בקולג' הייתה מדהימה .יצא
לי להגשים חלום ילדות בזמן ששוב ייצגתי את המדינה במישור
קצת ייחודי .לשחק בקולג' זה כיף לא נורמלי .הכרתי אנשים
בתקופה הזאת שיישארו קרובים אליי כל החיים וזה משהו שאין
שני לו מבחינתי".
אתה נמצא עכשיו בארצות הברית ,ספר מה אתה עושה שם.
"כרגע אני מאמן בשביל הסיאטל מרינרס מה־ .MLBהתפקיד שלי
זה לאמן ולפתח את הפיצ׳רים הצעירים שלהם בחוות הפיתוח.
חוץ מבייסבול ,אחד התחביבים החדשים שלי בשנים האחרונות זה
להכין גלידות ,משהו שלמדתי מאבא שלי שכבר עושה את זה מעל
 40שנה .חוץ מזה אני אוהב לבשל ,לעשות ספורט ,ללכת לים
ומנסה תמיד למצוא זמן לטייל עם אחי".
שתף קצת ברגע שאתה הכי זוכר בחיים מהבייסבול?
"היו הרבה רגעים שאני יכול לחשוב עליהם אבל נראה לי שהרגע
הכי משמעותי היה כשעלינו לפיינל פור אחרי שניצחנו משחק
שבו הצטיינתי .ההרגשה הייתה מדהימה גם כי עלינו לפיינל פור
(ובסופו של דבר לקחנו אליפות) וגם בגלל העובדה שלא זרקתי
משחק שלם מאז הפציעה הקשה במרפק שעברתי בזמן הקולג'".
הפציעה הייתה אכן אחד הרגעים הלא פשוטים בחייו של ליישמן,
רגע שבו הקריירה שלו קיבלה תפנית מעניינת" :הפציעה לצערי
הייתה קשה ממה שחשבתי ושלוש שנים אחרי עברתי שוב ניתוח
במרפק ,משהו שבעצם עד היום משפיע עליי כשחקן .למזלי אני
עדיין יכולתי לשחק ברמה גבוהה ולהצליח בקולג' אבל זה קטע
לי את החלום להמשיך כשחקן מקצועי בגלל העובדה שפיזית לא
הייתי מסוגל לזרוק במהירויות כמו אלה שלפני הפציעה .אפשר

לומר שזה שינה לי כמה תוכניות .אבל כשאני מסתכל לאחור זה
לימד אותי לקח לחיים .דבר ראשון ,לנסות להפיק את הטוב ביותר
מהסיטואציה שאתה נמצא בה ,להתמודד עם דברים שאולי לא
ציפית להם ,ודבר שני ,זה גם נתן לי פרספקטיבה שעדיין אני יכול
להגשים את עצמי בדרכים אחרות ולא רק כשחקן".
היכן נמצאת קריירת האימון שלך כרגע?
"כרגע אני נמצא במגמת עלייה כמאמן והמטרה היא פשוט להמ־
שיך וללמוד כמה שיותר כדי לעזור לשחקנים ומשם כבר מה
שצריך לקרות יקרה .כמובן שהמטרה היא להגיע לרמה הכי גבוהה
שאפשר אבל אני גם יכול לראות את עצמי חוזר לארץ ומנסה
לעזור בפיתוח הספורט במועצה יחד עם אביב יעקב ובתל אביב
יחד עם אופיר כץ  -הם כבר התחילו להרים מועדונים מצליחים
וזה משהו שאני בהחלט רואה בו חלק מהעתיד שלי באיזשהו אופן".

למרות שקבוצת הבוגרים הפסידה בגמר הליגה המקומית
לקבוצת משגב ,שחקני מחלקת הנוער שוב השתתפו (שנה
שנייה ברצף) בטורניר בינלאומי בפראג ,צ'כיה.
בתאריכים  30במאי  1 -ביוני התקיים טורניר סופטבול
ע"ש מייק סטפלטון במגרש יודרס  ,Joudrsבפראג ,צ'כיה.
בטורניר השתתפה קבוצה ישראלית אחת בכל קבוצת גיל:
עד גיל  ,13עד גיל  ,16עד גיל .19
 16שחקנים ,ממועדון גזר  09סופטבול ,שמתאמנים בקיבוץ
גזר ,השתתפו בטורניר :טל שניר ,נאור בניסטי ,אסף רפאלי,
מעיין הכהן ,דור באוך ,איתי פולגר ,ניר פלדמן ,יונתן צמח,
גפן אוסישקין ,ענבר ראמי ,פלג בר־אור ,נדב גרג'י ,עומר
נבות ,רז קינדלר ,רואי דניאל ושחר קינדלר.
תוצאות הטורנירים :חברי קבוצת עד גיל  19הגיעו למקום
השני .קבוצת עד גיל  16הגיעה אף היא למקום השני (שחקן
מצטיין – אסף רפאלי) ,וקבוצת עד גיל  13הגיעה למקום
השמיני.
כל המשתתפים חזרו עם טעם של עוד וייצגו את הסופטבול
בכבוד רב.
לפרטים נוספים על סופטבול בגזר :נועם 7932046־,054
אביב 2608644־ 054

טוקיו ביום בהיר

לנבחרת ישראל לאולימפיאדה יש עוד כמה שלבים לעבור עד
ההגעה ליעד בקיץ  .2020צריך להבין ,הבייסבול הוא אחד הענפים
שיותר קשה לנבחרת להגיע אליו ,אולי משום שיש רק שש נבחרות
שיעפילו ,מתוכן המקומות של יפן וארצות הברית כבר מובטחים.
ליישמן דווקא שומר על אופטימיות" :יש לנו עוד כברת דרך לפני
שנוכל ממש להתחיל לחלום על אולימפיאדה ,אבל זה משהו שבה־
חלט ניתן להשגה .אם נעפיל אז כמובן שיש סיכוי להצליח שם כי
זה אומר שהצלחנו להתגבר על קבוצות חזקות מאוד מאירופה ,אבל
האמת היא שקבוצות כמו יפן ,ארה"ב ומדינות מאמריקה הלטינית
ברמה או שתיים מעל כל השאר.
"האווירה בנבחרת מיוחדת .השנה ציינתי  20שנה במסגרת
נבחרות ישראל ולייצג את המדינה עם שחקנים שהיו איתי
בנבחרות לפני עשרים שנה ,זה בהחלט דבר מיוחד
בעבורי .לי אישית כיף תמיד לחזור לשחק עם הנב־
חרת לצד המנטורים שלי במשחק ,יחד עם השחקנים
הצעירים שאותם אימנתי בעבר ,אבל בעיקר אני
מנסה לשמש להם מישהו שהם יכולים להיעזר בו
כמה שאפשר".
אגב ,ה־ MLBמארגן כאמור טורניר של ליגה
עולמית ,שם ההגבלות של המשחק הן יותר קלי־
לות ,כפי שמתאר ליישמן" :יש טורניר שנקרא
 WORLD BASEBALL CLASSICובגלל שהוא
מטעם ־ה־ ,MLBהחוקים של מי יכול לשחק בנ�ב
חרת הם הרבה יותר גמישים.
בטורניר נדרשת רמה יותר גבוהה אז כדי לשחק

בנבחרת ישראל כל מה שצריך זה להיות זכאי לדרכון .כך ש־99
אחוז מהשחקנים הם שחקנים אמריקאים יהודיים או אפילו לא
יהודים שיש להם אולי סבא יהודי או משהו כזה .בנבחרת ההיא אני
עוזר מאמן  -מאמן פיצ'רים ,בטורניר האחרון שהיה בשנת 2017
הגענו למקום השישי והמכובד ביותר".
ליישמן מבלה את מרבית השנה במערב וירג'יניה .במקביל לעונת
הבייסבול האמריקאית (שנמשכת ממרץ עד אוקטובר) הוא
בהחלט חושב על משפחה בצד הקריירה" :כרגע אני רווק ,בלי
ילדים .עדיין מנסה להגשים ולבנות את עצמי ,אבל זה בהחלט
הכיוון עם העדפה לישראלית שתחזיר אותי הביתה מתישהו".
איך הקשר שלך עם הקהילה בגזר?
"חזק מאוד .כל פעם שאני חוזר זה מרגיש נכון .אני מנסה
לעזור כמה שאפשר לדור הצעיר שגדל במועצה .אחד
הדברים שאני תמיד מצפה להם זה לעבוד עם הקבוצות
של אביב בקיבוץ ,בסוף גזר זה הבית .בלי התמיכה של
הקיבוץ כשהייתי צעיר כל החלום שלי לא היה מתא־
פשר".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"שאלת מיליון הדולר ...מקווה שבעוד עשר שנים אהיה
בארץ אחרי כמה שנים טובות בליגה הבכירה בארה"ב,
אתגורר בגזר ואסייע בפיתוח ענף הבייסבול הישראלי".
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בית חשמונאי
25.8.2019

נען

26.8.2019

19:00-17:30

עובד
מועצה
אחד בחודש

רכש מנצח
ליאת פרמון ,מנהלת הרכש של המועצה ,חולשת על מגוון תחומים מעניינים הקשורים
לתקציב המועצה“ :אני מאוד אוהבת את התפקיד שלי ונוהגת בו באחריות רבה"

19:00-17:30

<

משמר-דוד  -חולדה
27.8.2019

19:00-17:30

נוף-איילון  -שעלבים
29.8.2019

19:00-17:30

ילדים ומבוגרים מוזמנים!

 5%הנחה לנרשמים עד  31.08.19הרישום לחוגים ייפתח באתר המועצה ב־ 19.08.19

ביריד תוכלו להתרשם ממבחר החוגים המוצעים ולהירשם!
זוהר בן שימול ,מנהלת החוגים  052-3597119 | 08 – 9274007חן גורלניק ,מנהלת מדור הספורט 054-7300511 | 08-9274005

אז מה זו בכלל מחלקת רכש? אם יצא לכם לתהות בשאלה ,המדור
שמח לארח הפעם את מנהלת הרכש והאספקה של המועצה האזו־
רית גזר  -ליאת פרמון.
פרמון ( ,)41נשואה ואם לשניים ,מתגוררת בבית עוזיאל .היא בעלת
תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במשפטים והגיעה למחלקה
לפני כמעט שלוש שנים .לפני כן שימשה כמזכירת היישוב בית
חשמונאי במשך כשמונה שנים וחצי.
“אני אחראית על כל הרכש של המועצה וגופי הסמך שלה ,החל
מהעט ועד התקשרות עם יועצים ונותני שירות" ,היא אומרת.
“בנוסף ,אני אחראית גם על מחלקת המחשוב ועושה דברים נוספים
בממשק עם התפקיד".
תפקיד מחלקת הרכש הוא לתת מענה לצרכי היחידות השונות במו־
עצה בשירותי רכש לצורך תפעולם השוטף מול התושבים .מנהלת
הרכש שואפת לביצוע מקצועי חסכוני ואמין ,המשרת מוסדות
חינוך ומבני עירייה במועצה .הרכש השוטף נעשה בכפוף למדי־
ניות המועצה ותחת חוקי משרד הפנים כמו ביצוע הרכש והאספקה
ליחידות המועצה ,ביצוע רכש לטקסים ואירועים ,ביצוע רכש למו־
סדות חינוך ,בדיקה ואישור חשבוניות והזמנות של מחלקות שונות
במועצה ,הכנת מכרזים לפי צרכי המחלקות ועוד.
פרמון מספרת כי היא אף מייעצת למנהלי רכש חדשים שנכנ־

סים לרשויות אחרות ומקיימת הרצאות לימודיות ב'מפעם' לצו־
ערים בשלטון המקומי.
"בתקופה שלי יצאנו להמון מכרזים ,למחלקות נהיה יותר קל לבצע
הזמנות עם הסכמי מסגרת  -כאשר מדובר על רכש שוטף זה דבר
חשוב .זה לייעל את העבודה בצורה המהירה והנכונה ביותר .בנינו
הליכי רכש ,התקשרנו עם ספקים ויועצים ועוד.
"לא היה בעבר הרבה קשר עם התושב במחלקה .בזמן האחרון,
רותם ידלין ראשת המועצה ,יזמה נוהל מבורך  -להדריך את
הוועדים המקומיים לרכש נכון עבורם .הוצאתי עבור זה חוברת
הדרכה לכל הוועדים המקומיים איך לעשות את זה נכון ,עם איזה
ספקים כדאי לעבוד ואיך לבנות מכרזים .אפילו קיימנו הרצאה
בתחום .בנוסף לכך ,יש יישובים שמתקשרים אליי ואני עוזרת
להם .זה נותן לי סיפוק נוסף".
איך התחושות להיות עובדת מועצה במקום שאת גרה בו?
"מאוד מספק לעבוד במקום שהוא הבית שלי ,אני מאוד אוהבת
את התפקיד שלי .אני מרגישה שזה ממש כסף שלי ושומרת על
ההוצאות והתקציב כל הזמן .זו אחריות מאוד גדולה ,זה כסף ציבורי
שצריך לטפל בו כנדרש ולא לבזבז עבור מטרות לא הכרחיות אלא
לנתב אותו לדברים היעילים שמגיעים בסופו של דבר לתושב.
"כל שקל שיוצא במועצה חשוב לי לדעת לאן הוא הולך .זה ממקסם
את העבודה והיכולות שלנו במחלקות ובמועצה .אני מאוד אוהבת
את המקום וזה למעשה הבית השני שלי .יש לנו כאן אנשים שרו־
צים לעזור אחד לשני וזה הקסם של המקום".
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שנה ,לך תזכור

המושבים סתריה ,עזריה ומשמר איילון חוגגים  70להיווסדם באירועים שונים שהחלו
מוקדם יותר השנה ויימשכו גם בחודשים הבאים

מ

ושב סתריה קם ביום  - 17.5.1949ל"ג בעומר של אותה
שנה ,על אדמות הכפר הבדואי הנטוש סטרייה .פירוש
השם בערבית הוא קו חצייה ,והוא סימל את בתיהם
הארוכים של בני שבט סטריה הבדואים שחיו במקום.
את המושב הקימו פליטים ניצולי שואה :יוצאי רומניה ,פולין והונגריה.
ארגון בשם "עולי קפריסין" שהוקם עוד במחנות שם ,עזר למתיישבים
הראשונים להגיע לארץ הטרייה וללמוד ליישב אדמה לצורך חקלאות.
המקום קיבל את שמו "סתריה" שמבוסס על השם הקודם,
ופירושו :סתר=חסות יה=ה'" ,תחת חסות האל" ואכן נדמה
כי האל פרש חסותו על היישוב שהתפתח ושגשג עם
השנים .בשנת  1990החלו לקרום עור וגידים תכניות
להרחבה ולשכונת הבנים ומשנ ת  1994השכונה התא�כ
לסה על ידי בנים ממשיכים.
החגיגות בסתריה החלו כאמור לפני מספר חודשים .משה
דויד בן  ,92תושב המקום ,פתח את החלק האומנותי של
החגיגות במילים“ :הגעתי לכאן עם אסתי אשתי הטרייה
ביולי  .1949היינו ממש חסרי כל ,עם חולצות עשויות
ברזנט שתפרנו בקפריסין מהבד הפנימי של האוהל
שגרנו בו .הכל דחוס בתוך תרמיל גב אחד .כשהגענו
לכפר חיכתה לנו ‘דירת חלומות’ ,חורבה ללא גג וחלונות.
אבל הגענו הביתה”.
בחלוף  70שנים מונה המושב למעלה מ־ 200משפחות,
חלקן דור ההמשך של אותם ניצולים ,ואחרות שהצטרפו במהלך
השנים .רוב הניצולים כבר אינם ,אך צאצאיהם הקימו משפחות,
והבנים הממשיכים ,הנכדים והנינים מקיימים בסתריה חיי קהילה
לתפארת“ .את הניצחון הזה חגגנו בסדרת אירועים חוצי דורות,
כולם פרי יצירה מקומית התנדבותית” ,מספרת אריאלה זוסמן ,בת
המושב.

בין היתר ,במסגרת החגיגות הוקם ספסל אקולוגי שנבנה מחומרים
ממוחזרים .ליאורה דרור עיצבה וניצחה על העבודה בה לקחו חלק
חניכי שבט סופה ותושבים רבים .באירוע השני התכנסו חניכי שבט
סופה וקבוצה נכבדה של נשים ,גברים ,חיילים ,סטודנטים וילדים
נלהבים ,כדי ללמוד שיר חדש לסתריה ,לשיר אותו בשלושה קולות
ולהקליט .הפלייבק הוקלט באולפן של נוגה חלפון.
זוסמן מוסיפה“ :באירוע השלישי ביקשנו ללמד את הילדים מה היה
כאן לפני העידן הסלולרי ולשחק איתם משחקי שכונה.
יוסי סופר ועידו גביש ארגנו שבת קסומה בשכונת הבנים
וגן יפתח במרכזו .וכמובן קינחנו באירוע המרכזי על במה
חגיגית ,עם הופעה שכולה תוצרת מקומית בליווי חבורת
הזמר ‘חבורת סתרוניה’ ,שיש לי הכבוד לנהל ,שחקנים
ורקדנים מקומיים וייצוג מוזיקלי לדור הצעיר".
לפני ההופעה יכלו התושבים ליהנות מתערוכת צילוכ
מים מרגשת שנאספה על ידי רונן פיש ,והוצגה בכישכ
רון על ידי הדס יניב ,שגית הלל (בת המושב) ובארגון
דבורה ינוב .אנו גאים בהתגייסות הקהילתית חוצה
הדורות ובאווירת החג שלבש הכפר”.
את דבריו המרגשים סיים משה דויד במילים“ :ממרום
גילי אני רוצה לאחל לכולכם שתמשיכו את מה שאנכ
חנו התחלנו בזיעת אפינו ,ושתשמרו על המקום הזה
כיהודים וכישראלים”.
במקביל ,חגיגות ה־ 70למושב עזריה ,החלו עוד בתקופת פסח
השנה ויימשכו לאירוע המרכזי בחודש ספטמבר הקרוב.
המושב הוקם כמושב עובדים להתיישבות שיתופית .הוא עלה לקרקע
ב־ 30באוקטובר  ,1949באזור חורבות הכפר הערבי “אל־בריה”.
הגרעין המייסד מנ ה  28משפחות שהגיעו מירושלים .התושבים הר�א
שונים היו משוחררי צה”ל בוגרי מלחמת תש”ח החברים בארגון נוטרי

ציון מהצבא הבריטי .מוצאם היה מעירק ,פרס ,סוריה ותורכיה ,עולים
שהגיעו לארץ עשרות שנים לפני קום המדינה ומטרתם הייתה ליצור
תשתית לקליטת העלייה ולהפריח השממה בעבודת האדמה .בשנים
האחרונות המושב נמצא בתנופת פיתוח ושדרוג תשתיות ,קליטה
וגידול מבורך באוכלוסייה ובנייה חדשה בשכונת ההרחבה.
כאמור ,החגיגות במושב החלו מוקדם יותר השנה והפכו לאירוע מרגש שבו
שותפים התושבים בכל הגילאים ,כולל שלטים ,סטיקרים וחגיגה של ממש.
אילנה ,בת המושב וחלק ממערך הפקת האירועים ,מספרת“ :אנו
מציינים את הנושא במספר אירועים לאורך השנה כאשר מתוכנן
אירוע 'שיא' בספטמבר  -אוקטובר .התחלנו ביום העצמאות  -אז
קיימנו הרקדה יישובית ,בשבועות הפקנו חולצה ומדבקה לרגל
ה־ 70כאשר עיצוב הלוגו היה חלק מתחרות פנימית במושב .בנוסף,
בפתיחת החופש התחלנו בהקרנת סרט משפחתי דו־שבועי ברוח
הסרט החודשי שהיה נהוג בעבר והשלב הבא ,כאמור ,הוא הפקה
בשיתוף תושבי המושב המתוכננת בסתיו עם שירים ,במה גדולה,
ריקודים ,הופעות ,נאומים ועוד".

וחגיגות גם במשמר איילון

מושב משמר איילון חגג שבעים בסדרת אירועים בהם השתתפו התוכ
שבים ,ואשר אף חיזקו את הלכידות החברתית והקהילתית ביישוב.
משמר איילון הוקם בשנת  1949כחלק מהיישובים שנועדו לחזק את
האחיזה היהודית בשטח שבין תל אביב לירושלים .המושב הוקם על
ידי גרעין מתיישבים מצ'כוסלובקיה ושמו ניתן לו בשל היותו צופה
על עמק איילון .בסמוך למושב נטעו יוצאי תנועת לח"י יער להנצחת
נופלי תנועתם ואף הוקמה אנדרטה לזכרם.
במושב מתגוררים כ־ 500תושבים העוסקים במקצועות חופשיים או
באחד מענפי החקלאות.
לקראת שנת ה־ 70הוקמה במושב "ועדת ה־ "70לגיבוש החגיגות
והאירועים בהובלת הרכזת החברתית במושב ,דנה כהן .כולם עמלו
ותרמו רבות להצלחת האירועים השונים.
שיאן של החגיגות היו באירוע מרגש אשר כלל תצוגת אומנות של
תושבי המקום ,סרטים מרגשים מהווי ותולדות המושב ,השקת סמל
חדש ליישוב ,הופעה של להקת זמר מקומי שהוקמה לרגל האירוע וסיכ
פורים מפי מייסדי המושב על ימיו הראשונים ,איומי הפדאיונים ועוד.
אירוע זה חתם סדרת אירועים לרגל ה־ ,70ארוחת ערב חגיגית
ליישוב כולו ,מרוץ לרגל שנת השבעים ,ערב סרט למושב כולו
ויצירת קיר אריחים שבו כל משפחה ציירה על אריח אחד .האירועים
מומנו ונתמכו על ידי הוועד המקומי וועד האגודה.
מכלול האירועים יצר לכידות חברתית אשר חיזקה את ערכי הקהילה
והנתינה בקרב התושבים.

נאמני ניקיון בגזר

נאמני ניקיון הם תושבים ,מגיל  16ומעלה,
שהוסמכו לתפקיד לאחר הדרכה מעמיקה .נאמני
ניקיון מוסמכים לסייע באכיפת החוק ,באמצעות
דיווח למשרד להגנת הסביבה על עבירות של
השלכת פסולת מרכב .ההדרכה מיועדת לתושכ
בים שאכפת להם מהיישוב שבו הם חיים ומעוכ
ניינים לשפר את איכות חייהם ואת הסביבה.
הדרכת הסמכה שנערכה באמצע חודש יולי כללה
את הנושאים :רקע על פעילות מערך נאמני
ניקיון ,עיקרי חוק שמירת הניקיון ,סמכויותיהם
של נאמני ניקיון ,אופן אכיפת החוק הלכה
למעשה ,מדיניות ונוהלי המשרד בכל הנוגע
לאכיפת חוק שמירת הניקיון על ידי נאמני
ניקיון .במסגרת ההדרכה ,הוסמכו  20נאמני
ניקיון חדשים למועצה .המועצה רואה בנאמני
הניקיון כח עזר משמעותי בנושא הניקיון ואיכות
הסביבה ביישוביה ,ומודה לכל הנאמנים החדשים
שלקחו על עצמם תפקיד חשוב זה.

גינה לי

הקמת גינה קהילתית ביישוב כפרי מהווה
תהליך המחבר בין התושבים ובין סביבתם.
גינה קהילתית היא מקום לחיבור בין אוכלוכ
סיות שונות ביישוב :גני הילדים ,הנוער ,הדור
השלישי ,משפחות צעירות וכדומה .ועדות שונות
יכולות ליהנות מהעשייה בגינה :ועדת תרבות,
ועדה לאיכות הסביבה ,ועדת הנוער ועוד .ככל
שיהיו שותפים רבים יותר לעשייה בגינה כך
תפרח הגינה הקהילתית ותשגשג לרווחת תושבי
היישוב שבו היא נמצאת.
היחידה הסביבתית פועלת רבות לקדם את תחום
הגינות הקהילתיות ביישובי המועצה .כחלק
מקול קורא של המשרד להגנת הסביבה מוקמות
בימים אלו שתי גינות קהילתיות במשמר דוד
ובבית עוזיאל .בשני היישובים פועלות קבוכ
צות תושבים מתנדבים אשר מקדמות את הקמת
הגינות הקהילתיות .הקבוצות עובדות בצמוד
ליחידה הסביבתית.
כמו כן ,המועצה הגישה בקשה לתמיכה בגינה
קהילתית בקיבוץ גזר אשר תהווה מודל ליישובים
האחרים ,בתקווה להקים גינות קהילתיות נוסכ
פות ,אשר מחד מקדמות חיבור קהילתי ,ומאידך
מהוות חיבור מחודש בין תושבי גזר לאדמה ולחכ
קלאות.
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תנס

תרבות נוער ספורט

בני ובנות מצווה בירושלים

באחד מימי הקיץ עלו לאוטובוס לסיור בני
ובנות מצווה מגזר .את החוויה התחילו חברי
הקבוצה במפעל "עוטר ישראל" שם צפו
בסרט על תהליך הכנת בתי התפילין וקי־
בלו הסבר מאחד המנהלים .ברחוב הקרדו,
הסביר משה כהן ,מנהל תרבות יהודית באגף
תנ"ס ,על שחרור הכותל ועל המהות של
להיות ולקבל אחריות .לאחר מכן ,קיבלו
חברי הקבוצה הסבר מעמיק מרב המועצה,
הרב אילן סעדה ,על חשיבותה של ירושלים
ולאחר מכן התקבצו לצילום משותף בקרדו
ומשם המשיכו היישר לכותל.
בכניסה לכותל קיבל את פני הקבוצה אחד
מהכוהנים של בית המקדש (היה זה משה כהן
שהתחפש) .לאחר צפייה בסרט תלת מימד
ובבית המקדש בתפארתו תוך כדי פעילות
"לגעת בעבר" ירדו חברי הקבוצה לכותל.
מי שרצה מההורים והילדים (שכבר עברו בר
מצווה) הניח תפילין .היה מרגש לעמוד ליד
שריד בית המקדש הכותל המערבי ולחשוב
שרבים בהיסטוריה של העם היהודי רצו להגיע
לכותל המערבי ,והפעם קבוצה מגזר ,בנים
ובנות ,הצליחה .הסיור במנהרות הכותל רק
חיזק את ההרגשה שאנחנו חולייה הממשיכה
את שרשרת הדורות של עם ישראל.

– אין סיפוק גדול מעיצוב אישיותו והבי־
טחון העצמי של ילד ,שעד לפני שנה עוד
נחבא אל הכלים.
הקשר עם הילדים ,ההנאה שלא משאירה
מקום לספק ,ההישגים ,והאישיות המתע־
צבת לנגד עיניך משאירים טעם של עוד.
במילים אחרות – להתראות בתחילת שנת
הלימודים הבאה.
תודה מקרב לב לרכזי הג'ודו בשלוחות -
יוסי ליפרמן בבית חשמונאי ונעם אלקיים
בנען ונוף איילון על התמדה ,שאיפה
למצוינות ,הבאת כבוד והישגים רבים
בתחום הג'ודו למועצה ,ועל השקעה של
לילות כימים מול הספורטאים.

שתי קבוצות ליגה נוספות.
צלחות אליפות עונת  ,2018-29הוענקו
לקבוצות:
למקום השלישי הגיעה קבוצת מצליח
בהובלת המאמן חיים רפאל; למקום השני
הגיעה קבוצת עזריה בהובלת המאמן מאיר
לוי; ואת המקום הראשון כבשה סתריה
בהובלת המאמנת סיון ברדוגו.
במעמד הטקס הוענקו שתי תעודות מיוחדות:
תעודת שחקנית מופת בליגה הוענקה ללימור
גרניט  -קפטנית קבוצת רמות מאיר; ותעודת
שחקנית מצטיינת בליגה הוענקה לאירנה
זלינגר  -שחקנית קבוצת סתריה.
כחודש לאחר סיום העונה ,התאספו בפעם

קייטנת ״גזר של קיץ״ בנוף אילון  -שעל־
בים לכיתות ד׳-ו׳ הגיעה לסיומה .שלושה
שבועות של הנאה גיבוש וחוויה בלתי
נשכחת הודות למדריכים המסורים והאלו־
פים ולרכזים שניהלו הכול בעוז ובענווה.
תודה על תוכניות מרתקות ,צ'ופרים והפ־
תעות בכל שעה .מנהלי הקייטנה :עדי אזו־
לאי־ורטהיים ,כפיר דוד לביא.

האחרונה לעונה כלל שחקניות הליגה
לאירוע שיא נוסף והוא טורניר הגביע
הנערך בכל שנה בנוסף למשחקי הליגה.
להלן התוצאות של טורניר הגביע:
למקום השלישי הגיעה קבוצת עזריה
בהובלת המאמן מאיר לוי; למקום השני
הגיעה קבוצת סתריה בהובלת המאמנת
סיון ברדוגו; ואת המקום הראשון כבשה
קבוצת מצליח בהובלת המאמן חיים רפאל.

גזר של קיץ

סיכום השנה בג'ודו

שנת האימונים הסתיימה ,חוגי הג'ודו
במועצה יוצאים לפגרת החופש הגדול
וזו הזדמנות מעולה לסכם שנה של פעי־
לות .ג'ודו הוא ספורט אישי שמבוסס על
כבוד הדדי ,משמעת עצמית ,ריכוז והת־
מדה .הכוונת ילדים לספורט בכלל ולג'ודו
בפרט היא מתנה לחיים – זו השקעה לטווח
הארוך ,שאת הרווחים מקבלים כבר בטווח
הקצר .יותר משלימדנו השנה ,למדנו! יותר
משגרמנו הנאה ,נהנינו! אומרים שאין אדם
מתקנא בבנו ובתלמידו .תרשו לנו להוסיף

חגיגות ליגת מאמאנט

ליגת מאמאנט חגגה את סופה של העונה
השישית שהייתה מותחת ולא צפויה .בערב
מרגש ודרמטי התמודדו ארבע קבוצות על
שלושת המקומות הראשונים .טקס האלי־
פות נערך במעמד ראשת המועצה ,רותם
ידלין ,שהיא עצמה שחקנית באחת הקבו־
צות .במעמד הטקס ציינה ידלין כי הליגה
מחברת ומאחדת את הקהילה באמצעות
הספורט וכי מטרתה לעונה הבאה לפתוח

חן גורלניק ,מנהלת מדור הספורט ,אשר
משחקת כדורסל בעצמה ,ורכז הכדורסל
של מועצה ,אסי שמעון ,בירכו את השח־
קנים וההורים וחילקו גביעים לשחקנים
המצטיינים .שחקני קבוצת הנוער שעלתה
לליגה הארצית משלוחת נוף איילון-שעל־
בים קיבלו צלחות אליפות .את אות המאמן
המצטיין קיבל יהונתן אסרף ,אשר משקיע
לילות כימים בעבודה עם ילדים במג־
וון גילאים ומגיע עימם להישגים מרשי־
מים .זוהי הזדמנות גדולה להודות לאסי
על ריכוז למופת של ענף הספורט הגדול
במועצה ,ולהודות מכל הלב למאמני הקבו־
צות אשר משקיעים בילדים ושואפים עימם
למצוינות.
אנו מזמינים את כל השחקנים שאינם חלק
מהקבוצות כיום ,להצטרף לקבוצות הפועל
גזר ,ומחכים לכם בעונה  2019-20עם המון
הצלחות נוספות לקבוצה!

קפיצת סוף שנה

מופע סוף שנה מרהיב באקרובטיקה והת־
עמלות אומנותית סיכם שנה נפלאה .כל
הכבוד לתלמידות ולתלמידים שעבדו
קשה לאורך השנה והגיעו להישגים מרשי־
מים בסיומה .תודה לצוות אקרובטיקס על
עבודה מקצועית לאורך כל השנה  -יערה
דוד ,נור בן נון ,גל-חן וכולדר ,יובל אביבי,
יובל דבש ,גל צור ,מרינה אלפייב ועמית
בן ידידיה ,ובראשם יניב וייסמן .להתראות
בשנת החוגים הבאה!

"שלח לך" בעין גדי

"ים המלח והאוצרות הטבעיים הטמונים
בו ובתוכינו" ,משפט זה הוא אחד ממשפטי
הפרסום לשבת אחדות המתקיימת ושהת־
קיימה בפרשת "שלח לך" במועצה מזה מס
שנים .השבת איחדה מס תושבים מהמועצה
אל מקום יפה :עין גדי.
הסיור החל במפעלי ים המלח ההיסטוריים,
לאחר מכן הגיעה הקבוצה למערות קומרן
ובהמשך התקיימה תצפית על ים המלח
והנחלים המובילים אל ים – המוות .בהמשך
ניתנו הסברים על סדר התפילה בבית
הכנסת העתיק בעין גדי.

הסתיים מחזור של קייטנת
המועצה

לקייטנה הגיעו  230תלמידי המועצה
בוגרי כיתות ד'-ו' שחולקו למסלולי בחירה
בתחומי המחול ,האומנות והספורט .בכל
יום הועברה פעילות מקצועית שנוגעת
למסלול שהילדים ביקשו .ילדי הפנימייה
ביקרו באטרקציות רבות ,ממלחמות מים
בלטרון עד ביקור בבוסתן שושן דרך סיורים
במפעל נשר וקירות טיפוס מקצועיים.
חשוב לציין שכל זה לא היה יוצא לפועל ללא
ליווי צמוד ומסור של המדריכים מיישובי
המועצה ,צעירים ובוגרים כאחד שעשו את
עבודתם נאמנה למען הנאתם של כל הילדים
בקייטנה .על הצוות ניצחה טל הללי ,מנהלת
הקייטנה בשמונה השנים האחרונות מטעם
אגף תרבות נוער וספורט.

פסטיבל המחול כרמיאל

סמינרי הדרכה ופעילות

סוגרים שנה בכדורסל

כל שחקני ענף הכדורסל  -הפועל גזר,
התאספו לטקס סיום מרגש ומרתק ,במהלכו
התארח מתן נאור ,שחקן ליגת על בכדורסל
לשעבר ,שהסביר לשחקנים כמה חשובים
התמדה ,כוח רצון ,ספורט ותזונה נכונה.

נמצאים  40בוגרי שכבת ט' מהמועצה .לאחר
ביקור סיור ביער ושיחה עם נציגי החניכים
הם המשיכו לסמינר ההדרכה של 'התנועה
החדשה  -השומר החדש' ביער חנתון ,שם
עוברים את הסמינר  47חניכים מהמועצה.
הבחירה של החניכים בוגרי כיתה ט' לצאת
לסמינרי ההדרכה והפעילים ,מגיעה אחרי
שנה שכולה מוקדשת לקראת הדרכה ,יציאה
לכנסים של השכבה ,והכי חשוב הבחירה
להיות מדריך או פעיל ביישוב.
פגשנו בסמינרים טטניקים נרגשים שבנו
לעצמם בית ביער ,למדו אחריות ומנהיגות
ופיתחו את סולם הערכים שלהם .הם
יישמו את הערכים של התנועות שלהם,
פגשו חברים שילוו אותם להמשך חניכותם
בתנועה ורכשו כלים שיעזרו להם להיות
מדריכים ופעילים ביישוב.
נאחל להם הצלחה ושנת הדרכה משובחת
משמעותית ביישובים!

ביום שני ( )1.7.19נסעו צוות מחלקת הנוער,
מיכל ליס מנהלת המחלקה ,הדס אלזרקי
רכזת ההדרכה ,מנהל אגף תרבות נוער
וספורט רותם אלקובי וראשת המועצה רותם
ידלין לביקור בסמינרי ההדרכה של 'הנוער
העובד והלומד' ובסמינר ההדרכה של 'בני
המושבים' שהתנהלו ביער כפר החורש ,שם

מתקיים מזה  32שנה ברציפות בחודש יולי.
הפסטיבל נוסד ב־ 1987והוא הגדול מסוגו
בעולם .להקת ״הורה גזר״ של המועצה
משתתפת זו השנה השלישית בפסטיבל.
השנה הנושא היה :״יש לי ציפור קטנה בלב״,
על פי שיריו של הזמר והיוצר יגאל בשן ז״ל.
הלהקה הופיעה בריקוד לפי השיר ״כמו
צועני״ וקצרה תשואות רבות.
כוריאוגרף :טוביה טישלר.
הלהקה פותחת את שעריה לקליטת רקדנים
בגילאי  30פלוס.
לפרטים נוספים ,אגף תרבות נוער וספורט,
מחלקת חוגים 08-9274007
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נכנס יין
יצא בוז'ולה
לרגל אירועי חוויה בכרם ומרוץ הבוז’ולה שיתקיימו
ב־ 3וב־ 4באוקטובר במועצה האזורית גזר ,קבלו
עשרה דברים שתרצו לדעת על הבוז’ולה
מאת :אילנית צמח ,מנהלת התיירות והיזמות במועצה
1.1ב־ 4/10/19יתקיים אצלנו במועצה כחלק מפסטיבל חוויה בכרם
ה־ ,6האירוע המשמעותי ביותר בעולם היין הצרפתי והאירוע
הכיפי ביותר בעולם הספורט “ -מרוץ הבוז’ולה“.
2.2מה צפוי לנו? המרוץ כולל שלושה מקצים :חצי מרתון (21
ק"מ); מקצה  12ק"מ; ו־ 5ק"מ ,ויעבור דרך יקבי ברבדו ,רד
פואטרי ,הרצברג ,בראון ,בן נון ,יערה ,בזק וברקן .לאורך
המסלול יוצבו תחנות טעימת יין וכיבוד איכותי ,פינות חמד
ומתחמי מוזיקה שיהוו הפוגות בריצה ,לטובת מסיבות ריקו־
דים מקומיות לפני שימשיכו בדרכם אל תחנת היין הבאה.
3.3שמחה זה כל המרוץ  -בצרפת נוהגים המשתתפים לרוץ מחו־
פשים כדי ליצור אווירה היתולית ושמחה .גם אנחנו אימצנו
את הרעיון ומשתתפי המרוץ יוכלו לרכוש תחפושות יעודיות
לריצה (בד נושם) .בסיום המרוץ תתקיים מסיבת ריקודים
כמיטב מסורת הבוז’ולה הצרפתי.
4.4על מה כל המהומה?
חגיגות הבוז’ולה בעולם מגיעות אלינו! בכל שנה ביום רביעי
השלישי בחודש נובמבר ,בחצות הלילה ,נפתחים אלפי בקבוקי
בוז'ולה בצרפת ובעולם כולו .אלו הן חגיגות הבוז'ולה נובו .היין
שמשתתף בחגיגות הוא מהבציר האחרון .מדובר בשבוע של חגי־
גות ,נשפים ,משתאות ,תהלוכות ושמחה גדולה .באוקטובר הקרוב
אירוע הספורט הוא בין האטרקטיביים בעולם :מרוץ הבוז'ולה,
יוצא בפעם השנייה אי פעם מגבולות צרפת ויגיע אלינו לישראל.
5.5בוז’ולה הוא שמו של אזור גבעות יפהפה בחבל בורגונדי
שבמזרח צרפת .על אזור זה נאמר שיש בו יותר גפנים מאנ־
שים .כמות הכרמים בחבל זה נאמדת ב־ 220,000דונם והזן
השולט בהם הוא הגמאי השחור ממנו מיוצרים יינות הבוז’ולה.
פסטיבל יין הבוז’ולה נחגג בעיירה בוז’ולה בבורגונדי ,בפריז
וברחבי צרפת עת השקת היין החדש שזה עתה הבשיל .החגי־
גות נמשכות גם בסוף השבוע וכוללות אירועי יין שונים,
מסיבות ,טעימות ,ארוחות וזיקוקי די־נור.
6.6בוז’ולה זה גם שם תואר ליין צעיר ,יין בוז’ולה  -בוז'ולה
נובו בצרפתית  Beaujolais nouveauהוא יין אדום מענבי
גאמה שמיוצר באזור בוז'ולה בצרפת .זהו היין הצרפתי הצעיר
הפופולרי ביותר ,הוא מותסס רק שבועות ספורים לפני שהוא

נמכר ביום חמישי ,השלישי בחודש נובמבר“ .יום בוז'ולה
נובו" זוכה לפרסום רב ,כשמתקיימת תחרות להשיג את הבק־
בוקים הראשונים בשווקים השונים ברחבי תבל.
7.7שש עובדות שכדאי לדעת על כרמים ויין במועצה שלנו:
1.1שפלת יהודה זהו אזור הגידול הגדול ביותר בארץ לענבי
יין –  15,000דונם ,בגזר שוכנים שליש מהכרמים.
2.2אזור הגידול ,ה”טרואר”  -האדמה ,מזג האוויר ומשטר
הרוחות באזור ,הופכים את המועצה לאחד מאזורי גידול
גפן הטובים בארץ.
3.3בגזר שוכן היקב הגדול ביותר בארץ ,יקב ברקן ,המייצר
 15מיליון בקבוקים מדי שנה.
4.4בגזר פועלים היום  12יקבי בוטיק איכותיים אשר להם
מרכזי מבקרים בעלי אופי חקלאי תיירותי ,והם ישמחו
לארח אתכם בכל ימות השבוע בתיאום מראש.
5.5במועצה אזורית גזר נמצאו למעלה מ־ 20גיתות עתיקות
אשר מהוות עדות לתעשיית היין הקדומה שהתקיימה
באזור .חלק מהגיתות נחשפות וייחשפו בזמן הקרוב
כחלק מעבודת המועצה למיתוג דרך היין.
6.6מועצה אזורית גזר החלה במיתוג דרך היין הרשמית
הראשונה בארץ ,בהובלת אילנית צמח ,מנהלת התיירות
והיזמות ואשת יין מובילה בתעשיית היין הישראלית.
8.8כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם – לאורך כל השנה פועלים
במועצה למעלה מ־ 120עסקים בעלי אופי חקלאי תיירותי אשר
להם מרכזי מבקרים ,חנויות ממכר קטנות ,אירוח ביתי ,סדנאות
בישול ,אמנים ואומנים ועוד .כל הטוב הזה נמצא כאן כל השנה
ואירועי חוויה בכרם ומרוץ הבוז’ולה יארחו חלק נכבד מבעלי
עסקים אלה שיחד יוצרים לנו דרך יין אמיתית ,ממש כמו בחו”ל.
9.9מה יוצא לנו מזה?
קיום המרוץ היוקרתי בארץ הוא הישג גדול הן מבחינת
הספורט בישראל והן מבחינת פוטנציאל התיירות .ההזדמ־
נות לחשוף את המדינה ואת המועצה האזורית גזר לעשרות
מיליוני מעריצי המרוץ היוקרתי בעולם מהווה פריצת דרך
במיתוג המועצה כחבל ארץ של יין וספורט.
1010מי יכול להשתתף?
כל מי שרוצה לרוץ מוזמן להירשם באתר המועצה .מוזמנים
לעקוב אחר הפרסומים על כל אירועי חוויה בכרם ה .6 -

בישוב היוקרתי כפר בן נון
בית בן  5שנים 4 ,חדרים  +קומת מרתף
הכוללת חדר שינה וחלל אירוח גדול,
פונה לנוף של מטעי שקדיות
מחיר שיווק₪ 5,500,000 :

ב"סביון של ישובי גזר"
בבית חשמונאי ,בית ייחודי 6 ,חדרים  170מטר 90 ,מ"ר ,גינה
היקפית ומרפסת סגורה של  20מטר .הבית בנוי
ומושקע בטוב טעם ופונה לשדות גזר ,לגור בחלום
מחיר שיווק₪ 3,490,000 :

אז למה אתם מחכים?? התקשרו עוד היום ,סימה טייר
תכנית ניצנים בבתי הספר היסודיים

 70שנה למועצה האזורית גזר

צהרונים בתום יום הלימודים

חדש!
צהרונים בבתי הספר
 ₪ 760לחודש בלבד לצהרוני בתי הספר לכיתות א-ב' לשנה"ל תש"פ

ארוחת
צהריים
חמה

הצהרון עד השעה 17:00
איסוף הילדים בתום הצהרון באחריות ההורים

מירכישת
ומנויות

סיו
שיעוע בהכנת
רי בית
חוגים
איכותיים

רצף
בלימודי
וחב סביבה
ר
מוכת ילדים
רת

מורה
וסייעת
לכל
קבוצה
פיקוח
משרד
ו החינוך
המועצה

פרטים והרשמה:
 | 8.8.19 - 28.7.19כ"ה בתמוז  -ז' באב תשע"ט
באתר המועצה www.gezer-region.muni.il
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כרם ברקן

מקצים 5 12 21

ק"מ

