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נחנך מבנה המזכירות המחודש במשמר דוד
מבנה המזכירות המחודש במשמר דוד נחנך במעמד ראש המועצה ,פטר וייס והנהגת היישוב

להורדת האפליקציה
סרקו את הברקוד

פנייה למוקד

מקווי בזק ביישובי המועצה 106 -
מכל טלפון (נייד/קווי) 08-9274001 -
בחיוג מקוצר * -לגזר *5367 /

חפשו אותנו בפייסבוק
מועצה אזורית גזר
ותקבלו את כל האירועים,
עשו לנו
העידכונים והחדשות בפייסבוק

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המועצה

www.gezer-region.muni.il

ולהירשם לניוזלטר

הניוזלטר יכיל את עיקרי הידיעות
והעידכונים בכל הקשור לפעילות
המחלקות השונות במועצה.

קו פתוח לתושבים

קב”ט המועצה  -אליק כהן מגורי052-2891362 :
יועצת המועצה עפ”י חוק האזרחים הוותיקים
ומנהלת מח’ רווחה  -אביגיל אנגלמן08-9274067 :

עיתון המועצה האזורית גזר

אתר המועצהwww.gezer-region.muni.il :

עורכת וכתבת :רותי כהן
טלפון052-3750050 :
אי-מיילrutcohen@yechiam.org.il :
חברי המערכת :גלית דהן ,יוליה לב ,מרסל עמירה ,חיים
אלטמן ,דניאל בראון ,חיים כהן ,אריאל הילדסהיימר,
רותם אלקובי ,אביגיל אנגלמן
מנהלת פרסום :מיכל דוקטורי טל050-5456074 .
אי-מיילdarya1@bezeqint.net :
צלם המערכת :רונן חורש
גרפיקה :שחרית עיצובים
דפוס :ידיעות תקשורת
מו"ל :המועצה האזורית גזר
טל 08-9274020 :פקס08-9274022 :

בדבריו ביטא ראש המועצה את הערכתו הרבה ליישוב על שהש
כיל להתגבר על התקופה הקשה אותה עבר" .עם שאינו יודע את
עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" ,ציטט וייס את דברי יגאל
אלון ז"ל וביקש מאנשי היישוב לשמור על הישן וזאת כדי לחזק את
החדש .עוד ברך על שיתוף הפעולה בין הוותיקים לחדשים ,אותו
הגדיר כמחמם לב והודה להנהגת היישוב ולוותיקי היישוב ששמרו
על משמר דוד.
נשאו דברים ,הודו וברכו ,יו"ר הועד ,טל דרי ומזכירת היישוב,
מירב ציון.
יודגש כי בתוך תקופה קצרה נבנו ביישוב גני ילדים ,בית כנסת
ומרכז חוגים אזורי .כמו כן הוכנה בשיתוף היישוב תוכנית שתחבר
את מבני הציבור השונים למרחב ציבורי מזמין ,נגיש ובטוח.
לתודות ולשבחים זכו האדריכלית ,אורלי פולק ,תושבת משמר
דוד ,שהכינה את תוכנית הבנייה של המזכירות בהתנדבות .דוד
ויניק ,חבר הוועד ,הממונה על הבנייה ביישוב ,שהקדיש זמן יקר

לליווי הבנייה הציבורית ביישוב ,וליו"ר הועד המקומי ,טל דרי.
כיבדו את האירוע גזבר המועצה ,דוד גמליאל ,מנכ"ל המועצה,
אריאל הילדסהיימר ומהנדס המועצה ,איתי פרס.

נחנך מועדון הנוער בעזריה
סיום העבודות לשיפוץ כולל של מועדון הנוער בעזריה צוין בטקס צנוע ,בהשתתפות ראש המועצה ,פטר וייס,
הנהגת היישוב ובכירים מהמועצה
ראש המועצה שיבח את יו"ר ועד היישוב ,אלי בסעד ,נציג
היישוב במליאת המועצה ,ישראל כהן ויו"ר האגודה ,דורון טוויג,
על הנהגה אחראית ויוזמת ,בזכותה היישוב מתפתח כל הזמן.
יו"ר הועד ,אלי בסעד ,הודה למתנדבות ולמתנדבים מהיישוב
שסייעו בעיצוב וטיפוח המקום וכמובן לראש המועצה ולכל מי
שהיה שותף לפרויקט.
יצוין כי המועצה שמה דגש על בניית והתאמת מועדוני הנוער
ביישובים כדי לתת מענה הולם ואיכותי לשעות הפנאי של בני
הנוער ,אל מול הפיתויים שמזמנת להם הסביבה.
במסגרת העבודות בוצעו עבודות ריצוף בתוך המועדון ומחוצה
לו ,חודשו השירותים והמטבח והותקנו שירותי נכים ,כולל החלפת
מערכת האינסטלציה ,הוחלפו הדלתות ,חודש הטיח החיצוני ועוד.
הנחתה את הטקסט בחן רב אילנה טוויג.
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המסורת נמשכת  -ערב מרתק לבאי
״מוצ״ש תרבות גזר״ החמישי
העונה השנייה של אירועי "מוצ"ש תרבות גזר" החלה בערב מרתק ,שנפתח בדברי ברכה
של ראש המועצה פטר וייס

בעלי תפקידים חדשים במועצה
מזכירה ביחידה לטיפול בפרט וביקור סדיר
אסנת שמביק נכנסה לתפקידה כמזכירה ביחידה לטיפול
בפרט וביקור סדיר.
ניתן לפנות אליה בכל נושאי היחידה על פי תחומי האחל
ריות כמפורט באתר המועצה.
דרכי התקשרות:
טלפון משרד08-9274560 :
סלולארי050-3677466 :
כתובת מיילosnat@gezer-region.muni.il :
אנו מאחלים לה הצלחה בתפקידה.

נמשכת הנגשת מבנים
ושירותים
המועצה ממשיכה לפעול במלוא המרץ
ליישם את התוכנית הרב שנתית לנגישות
שהתווה ומוביל ראש המועצה

ראשון המרואיינים בשורת המרואיינים שישבו על הבמה מול
מנחת התוכנית ,עמליה דואק ,עיתונאית בחברת החדשות ,היה שר
התחבורה והבטיחות בדרכים והשר לענייני מודיעין ,ישראל כץ.
לשאלה האם לדעתו ראש הממשלה נתניהו מאחד את העם,
השיב" ,נתניהו הוא לא ראש ממשלה שנוצר סביבו קונצנזוס לאומי.
היו מנהיגים בעבר שהיה להם קונצנזוס רחב יותר .ביום שנתניהו
יסיים את תפקידו" ,הוסיף ואמר השר כץ" ,אני מתכוון להתמול
דד לראשות הממשלה והדברים שעשיתי יעמדו למבחן .כאשר
נתניהו נמצא ,אני מכבד את זה ולא מתמודד תוך כדי כהונתו .ראש
ממשלה זה תפקיד רציני ,אני לא מנהל התמודדות תוך כדי שאני
עובד איתו ,ביום שהוא יסיים אני אתמודד על ראשות הליכוד ועל
ראשות הממשלה ואני מאמין שאני אוכל לשכנע את הציבור".
על המשך עתידו כשר התחבורה אמר השר כץ" :אני מתכוון
להיות ראש ממשלה ושר תחבורה בהתחלה ,כי את המהפכה הזו
שהציבור רואה ,צריך לעשות פעם אחת ולתמיד .בשביל להיות
מדינה מודרנית וחזקה ,אני רואה את זה כמשימה מרכזית ,לפעול
כראש ממשלה ושר תחבורה".
התרגשות רבה עורר הראיון עם בת גלים שער ,ששכלה את בנה
גלעד ז"ל באסון בו נרצח יחד עם שני חבריו ,יעקב נפתלי פרנקל,

בן המועצה ,ואיל יפרח יהי זיכרם ברוך .בת גלים ,שהשיקה בימים
אלה את ספרה "מה ילד יום" ,משמשת אות ומופת בדרך האצילית
בה היא מתמודדת עם רצח בנה.
מרואיין מרתק נוסף ,היה העיתונאי הוותיק ,יואב לימור ,ששיתף
את הקהל בחוויות מעבודתו ודיבר על מצב התקשורת והמצב
הביטחוני.

שירות חדש ומתקדם -
הודעת סמס באפליקציה על
סיום טיפול בפנייה
בימים אלה מפעילה המועצה שירות חדש ומתקדם ,במסגרתו כל
תושבת או תושב הפונים למוקד המועצה או לאפליקציה ,יקבלו מיסל
רון (הודעת סמס) על סיום הטיפול בפנייה .זאת לאחר שהקריאה נסגרה
במערכת הדיגיטאלית לניהול הפניות על ידי המחלקה.
חידוש זה מצטרף למגוון הרפורמות שנעשות במועצה ,בהנחיית ראש
המועצה ,פטר וייס ,הדוחף כל העת לשיפור ולייעול השירות ,תוך שימוש
בטכנולוגיה חדשה ,כמו עידכון אמנת שירות דיגיטאלית שקופה לציבור
עם מדדי זמן ,קיצור זמני המענה במוקד ,פיקוח ובקרה מצד המועצה על
טיפול יעיל ועריכת סקרים לשביעות רצון מהשירות שניתן לתושבי המול
עצה מעובדיה על בסיס קבוע חודשי.

בין הפעולות שבוצעו ,הותקנו מעליות בהנגשה פרטל
נית בבית הספר היסודי שחקים ובתיכון איתן ,הונגשו
מגוון מסמכים באתר המועצה ביניהם טופס בקשת מלגה
לסטודנטים ,טופס רישום לחוגים ,טופס פנייה והצהרה
של מחלקת הרווחה ,שלושה טפסים של הוועדה לתכנון
 נוהל פרסום ,מסמכים נדרשים לתחילת עבודות וחובלרת לתעודת גמר בנייה.
נושא חשוב נוסף שטופל ,הוא הנגשת האפליקציה
לתושב שאושרה על ידי יועץ נגישות.
בקרוב יחלו עבודות הנגשה ופיתוח במוסדות חינוך ,גני
ילדים מבני ציבור ובית עלמין אזורי בבית חשמונאי ,שם
יותקנו רמפות ,חניות לנכים ושרותי נכים.
פעולות נוספות :רכזת הנגישות של המועצה השתתפה
ביום עיון בנושא :שילוב אנשים עם מוגבלות  -שילוב
בחברה ובתעסוקה.
בחודש הנגישות הבינלאומי שיחול בחודש דצמבר
ייצאו תושבים מהמועצה למוזיאון הילדים בחולון בסיבל
סוד מלא של המועצה .כן תתקיים בחודש דצמבר הרצאה
לעובדי המועצה" ,לתהום וחזרה" מפי שי רלר ,קצין קרבי
שנפצע קשה בתאונת דרכים בנפאל.

חוזרים אל הציבור לאחר
תהליך השיתוף
בחודש יוני  ,2017התקיים פורום המנהיגות החינוכית
בגזר בהשתתפות אגף החינוך ,משרד החינוך ,מנהלים,
צוותי ניהול בית ספריים וגני ילדים .הפורום הניע תהליך
שיתוף של הורים ,מורים ותלמידים; בכדי להגדיר את
אתגרי מערכת החינוך בגזר לשנים הבאות .תהליך השיתוף
התקיים במשך עשרה ימים .במסגרת התהליך קרא פורום
המנהיגות החינוכית לכלל המשתתפים להשתתף במהלך,
באמצעות סרטון שנשלח לכלל הציבור על ידי הצוותים
החינוכיים.
ההורים ,המורים והתלמידים השיבו על שאלת השיתוף
באמצעות טלפונים סלולריים ומחשבים .ההצעות שעלו
עובדו להגדרת אתגרים למערכת החינוך של גזר בשנים
הבאות.
היום עם תום התהליך ,שמחים מוביליו לחזור לציבור עם
המידע שעובד.
לקריאת המידע:
http://www.inql.co.il/gezer_public_participation
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פרוייקט הסייבר של תלמידי תיכון הרצוג הוצג בכנס ארצי רב משתתפים
תלמידי גיאוגרפיה ,אדם וסביבה בתיכון הרצוג ,הציגו בכנס סיסטמטיקס הארצי ,שהתקיים במלון הילטון בתל אביב ,בפני  1500איש ,את עבודתם בתחום הסייבר
הגיאוגרפי שזיכתה אותם במקום הראשון
במסגרת האירוע וכהוקרה על זכייתם בפרס ,עלו נציגי התלל
מידים ,ירדן ועקנין ושלו אסרף לבמה ,כדי להציג את הפרוייקט.
לדברי המורה לגיאוגרפיה אדם וסביבה בתיכון הרצוג ,רמי
מיכאלה ,הרעיון לפרויקט עלה במהלך משמרת בשיטור הקהילתי,
בה ראה תצלום אוויר שעליו סיכות בצבעים שונים ,המתייחסים
לאירועי פשיעה ביישובים השונים .הדבר חיבר אותו לנושא
הסייבר הגיאוגרפי ,אותו התחיל ללמד בבית הספר .לכך חברה
תלמידת הכיתה ,שלו אסרף ,שהציעה את הנושא כעבודת המחקר
שלה .פרוייקט זה נבחר כדי להוביל למידה אחרת ומשמעותית,
לייצר ענין אצל התלמידים ,לקשר בין התלמידים לקהילה ,לשלב
את הכלי המחקרי ה GIS-בתוך תהליך המחקר ולשלב טכנולוגיה
בלמידה בדגש על שימוש בפלאפון כחלק מהלימוד.
"אחרי שקיבלנו את הנושא ,קיבלנו הרצאות ממג״ב בנושא פריל
צות ,חקרנו על הנושא ממקורות מידע שונים בספרייה ,ובמקל
ביל למדנו כיצד לכתוב עבודת חקר והעמקנו את הידע במערכות
המידע הגיאוגרפיות .במהלך העבודה התחלקנו לקבוצות ,בנינו
סקר במערכת ה  -gis on lineונפגשנו עם הרב"שים היישוביים
שהראו לנו את הכתובות שבהם נפרצו הבתים .בסקר שמילאנו
הכנסנו את נקודת ה GPS-של הבית אשר נפרץ וצילמנו אותו.
בסוף העבודה ריכזנו את כל הממצאים והסקנו מסקנות אשר
סיכמו את תהליך עבודת החקר" ,מסביר ירדן ועקנין ,כיתה יא'.
שלו אסרף ,יא' ,אומרת כי מדובר בלמידה שונה ולא של ספר
ומחברת והיא מעוררת עניין רב ומשלבת אמצעים טכנולוגים
מתקדמים שיצרו אצל התלמידים סקרנות רבה ומוטיבציה ללמוד
באמצעותם על המרחב הגיאוגרפי.
מפמ״רית גיאוגרפיה ,אדם וסביבה ,פנינה גזית ,אמרה לסיכום:

פורטל מקוון לגיוס
מתנדבים

"אנו בתהליך הטמעה של מסלול לימודים חדש במקצוע "גאוגרפיה
 אדם וסביבה" .מסלול הסייבר הגאוגרפי  -הוא תהליך מורכב ,רבשלבי שיוצא לפועל גם הודות לשותפינו הנאמנים  -סיסטמטיקס
וחיל המודיעין.
הטמעת התכנים החדשים והחדשניים הם חלק בלתי נפרד
מתחום הדעת וחשוב כי כל בוגר יהיה בקיא בהם .באופן זה אנו

מגדלים בוגרים בעלי חשיבה מרחבית ,ידע ומיומנויות רלבנטיות,
תלמידים היוצאים עם שפה חדשה ועדכנית ,תלמידים המקבלים
מיומנויות טכנולוגיות מתקדמות ,תלמידים שפתחנו בפניהם אופק
מקצועי רחב ומשמעותי  -שכן היום אנשי החישה מרחוק וה GIS
נמצאים במוקדים אסטרטגיים בחברה ובצבא".

ממשיכים לפתח ללא הפסקה
תנופת הפיתוח ביישובי המועצה נמשכת במלוא העוצמה והעבודות בוצעו ,מבוצעות ויתבצעו בכל היישובים,
בתאום עם הוועדים ועל פי סדר העדיפויות הנקבע על ידם

המועצה השיקה חידוש נוסף  -פורטל
מקוון לגיוס מתנדבים ובו פרוט
הפרוייקטים הרבים המופעלים על ידי
המועצה באמצעות מתנדבים ,בניהול
יחידת המתנדבים במועצה
בין הפרוייקטים המופיעים בפורטל :אוזן קשבת
לאזרחים הוותיקים ,מרצים לוותיקים בתחומי ידע
שונים ,התנדבות בחירום ,חלוקת מזון לנזקקים,
שיעורי עזר לילדים ,זהירות בדרכים בגני הילדים,
התנדבות במרכז יום לחבר הוותיק ,מגשרים במסגרת
"גישור לגזר" ,ביקורי בית למרותקים לביתם ,התנל
דבות בספרייה ,הסעות חולים ,פורום נשים ,סיירת
הורים ,מתנדבי מג"ב ,סיוע בשלוחת היחידה למניעת
סוכרת ועוד.
"מועצה אזורית גזר היא אחת המועצות המצל
טיינות בארץ בתחום ההתנדבות ,הן מבחינת מספר
המתנדבים הרב והן מבחינת מגוון תחומי הפעילות",
אומר ראש המועצה" ,אני חושב שהנתינה וההתנדל
בות הם ערך עליון ,והתרומה של המתנדבים במגוון
הפרוייקטים המופיעים בפורטל החדש אין לה תחליף
והיא מכפיל כוח רב עוצמה למועצה".
ביחידה להתנדבות מציינים שניתן להירשם באופן
מקוון דרך הפורטל ליותר מפרוייקט אחד .הפורטל
הוא תוצר של שיתוף פעולה בין יחידת המתנדבים,
מחלקת רווחה ושירותים חברתיים ורכזת ניו מדיה
במועצה.
https://lp.vp4.me/go41

גן שעשועים בנוף איילון

בנוף איילון הסתיים פרוייקט מתקני משחקים .העבודה כללה
התקנת מתקן אומגה ,קן ציפור ,מתקן אקסטרים ,מתקן נדנדת סוס
ותשתית דשא סינטטי .גם בגן נרקיס בגני יוחנן הסתיים פרוייקט
התקנת מתקני משחקים .שם בוצעו עבודות תשתית ,מתקנים
וארגז חול .עוד הוחלף ביישוב קו ביוב בין רחוב לשם לרחוב חושן.
בבית חשמונאי התחילו העבודות להחלפת קו מים באורך 500
מ' ,בכביש  300מחיבור מקורות עד לצומת רחוב הגפן של שכונת
כרמים .בפדיה התחילו עבודות של ריבוד-קירצוף כבישים ,כולל

השלמת מדרכות ,ריבוד-קירצוף של אספלט ,וצביעת הסדרי
תנועה.
בעזריה הסתיים שיפוץ מקווה ומועדון .המועדון עבר שיפוץ,
שכלל החלפת ריצוף ,צבע ,תאורת לדים ,הנגשת שירותי נכים,
טיח חיצוני ,החלפת חלונות ודלתות .המקווה עבר שיפוץ כולל של
המבנה וכן עבודות פיתוח.
בישרש וגני יוחנן שודרגה תאורה ,הוחלפו מאות פנסים ללדים,
מה שיהווה חיסכון בחשמל וצעד ירוק.
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 5כוכבי יופי

עמדת הנצחה מקוונת

הישג מרשים למועצה שזכתה פעם נוספת ב 5-כוכבי
יופי בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה "2017

חודשה ושודרגה עמדת
ההנצחה המקוונת באשכול פיס .העמדה
החדשה ,מצויידת במסך טאצ' ,מאפשרת
לכל תושב ללמוד את סיפור חייהם של נופלי
המועצה ,להכיר ולהיחשף למידע אודותיהם

את האות קיבל ראש המועצה ,פטר וייס ,בטקס בו השתתפו
סגן שר הפנים משולם נהרי ,יו"ר המועצה לישראל יפה ,אברהם
כץ עוז ,ראש המועצה המקומית שוהם ויו"ר ועדת ערים לאיכות
הסביבה בשלטון המקומי ,גיל ליבנה ויו"ר מרכז המועצות האזול
ריות וראש המועצה האזורית לב השרון ,עמיר ריטוב.
התחרות נערכת בחסות משרד הפנים ,המרכז לשלטון מקומי
ומרכז המועצות האזוריות ומשתתפות בה ערים ,מועצות מקול
מיות ,מועצות אזוריות ויישובים ,המתמודדים על קבלת כוכבי
יופי ,כל רשות לפי סיווגה.
הפעם עמדה התחרות בסימן תרבות ,ספורט ,נוער ואיכות
סביבה.
צוות השופטים שהגיע למועצה ,נפגש עם ראש המועצה ,עם
אנשי מינהלת המועצה ועם מנהל היחידה הסביבתית ,אמיר תאר,
שמרכז את נושא התחרות .הצוות שמע סקירה מורחבת בנושאי
קיימות והתרשם מהעשייה של המועצה בתחומים בהם עסקה

התחרות .בהמשך סיירו חברי הוועדה במרכז הספורט החדש בבית
חשמונאי ,במרכז החוגים האזורי במשמר דוד ,בזאפה ביקב ברקן
ובגן המקיים במושב בן נון.
צוות השופטים התרשם מאוד מהפעילות הירוקה ,המתקיימת
במועצה ,והחליט להעניק לה את הציון המקסימאלי ,חמישה
כוכבי יופי.
ראש המועצה הביע שביעות רצון רבה מהזכייה בכוכב הזהב
ואמר כי שנה אחרי שנה מוכיחה המועצה שאיכות חיי תושביה
עומד בראש סדר העדיפויות ומספקת ביותר העובדה שישנה
הכרה והערכה של גורם אובייקטיבי בלתי תלוי ,בהשקעה העצומה
של המועצה בכל הקשור לטיפוח היישובים ושיפור איכות החיים
בהם.

עלו לשלב הבא בתחרות חקר
החלל והאסטרונומיה
תלמידי ומורי בית ספר "עתידים",
שהשתתפו בתחרות חקר החלל
והאסטרונומיה ה 4-לבתי הספר היסודיים
לשנת הלימודים תשע"ח ,התבשרו כי עברו
את השלב הראשון בתחרות בהצלחה,
והם ממשיכים אל השלב הבא .התחרות
מאורגנת על ידי מצוינות  ,2000המרכז
הישראלי למצוינות בחינוך
ראש המועצה ,פטר וייס ואגף החינוך ברכו את בית הספר
על ההישג המרשים ואיחלו הצלחה רבה בהתמודדות בשלב
הבא.
בשלב א' של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה השתתפו
 238בתי ספר יסודיים מכל רחבי הארץ ,מתוכם 136 ,בתי
ספר עלו לשלב הבא.
מדובר באתגר לא פשוט ,כאשר בנוסף לידע הכללי
בנושא מערכת השמש והבנת תנועה מורכבת של גרמי
השמיים ,התלמידים נדרשו להפגין מיומנויות של איתור
מידע באינטרנט ,קריאה של טקסטים מדעיים ,הפקת מידע
והסקת מסקנות מהם.
האתגר הבא הוא ביצוע משימת שיתוף הקהילה בפרוייקט
יצירתי.

"משפחות רבות מיישובי המועצה שילמו מחיר יקר
מאוד במאבק על שמירת עצמאותה של המדינה .מיטב
בנותינו ובנינו נפלו במלחמות ישראל ,בפעולות האיבה
ובשמירה על בטחונה של המדינה .אין בכוחן של מילים
לבטא את אשר מרגיש הלב .אין ניחומים לאובדן" ,אמר
ראש המועצה עם השלמת הפרוייקט והוסיף" ,המעט שאנו
יכולים לעשות הוא לשמור על זיכרם ומורשתם של הנול
פלים ,להנציחם ולחנך לאורם את הדורות הבאים .אחת
הדרכים לכך הוא אתר ההנצחה האינטרנטי .קריאת סיפור
חייהם מעיד על עולמם העשיר ומחבר אותנו אל הכאב על
האובדן הנורא".
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בית במושב

14.11.17
אנו לנכון לציין לשבח את מר
מצאיר קריחלי איש הנדל״ן שבעזרתו
מ
מכרנו את ביתנו בכרמי יוסף.
איר ביצע עבודה יסודית ,בנאמנות
מבה ,במקצועיות מופלאה ,בנועם
ר ליכות ,באלגנטיות ודרכי נימוס.
האנחנו ממליצים בכל לב ובטוחים
שכל עסקה עם מאיר תישא פרי
בדרך המוצלחת ביותר.
אתי ואיתי נוימן

בכרמי יוסף נמכר
בית מפנק עם בריכה
 25דונם ,נוף לתל גזר!

שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן

מושבי השפלה והסביבה

בניהול מאיר
ביתקריחליבמושב

מאיר קריחלי .רישיון מתווך במקרקעין מטעם משרד
המשפטים .נסיון רב בנדל"ן ובניהול
ענת קריחלי .B.A .בניהול ותקשורת .נסיון רב במתן
שירות לקוחות

® קניה ® 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

אחוזה מדהימה!  450מ׳
מגרש  2דונם! בריכה ,נוף!

מגרש  1800מ' ,בית מרווח
 250מ' ,זכות לבית נוסף!

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

נחלה  1700מ'  28 +דונם
בית ייחודי  227מ'+יחידה!
נוף אירופאי!  4,900,000שקל בית  190מ' זכות לבית נוסף!

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בהרחבה 6 ,חד' 220/350
בסטנדרט מאוד גבוה! נוף!

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

בהרחבה בית ייחודי  287מ׳
מתאים ל 2-משפחות ,נוף!

בכרמים בית חלומי!  240מ'
 6חד+מרתף ,בריכה! נוף!

מגרש  750מ' בית  160מ'
+יחידה ,גינה יפהפיה!!!

בכפר שמואל

ברמות מאיר

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

משק רחב!  25דונם
בית  110מ' ,פוטנציאלי!

בית יפהפה!  192מ' נוף!
מגרש פינתי כ 550-מ׳

נוף משגע!!! בית  240מ׳
מגרש  25 + 1850דונם

מגרש  1300מ' בית  200מ'
 +יחידה מניבה  87מ'

 160/500בית חדש!
 6חד' ₪ 3,900,000

בכרמי יוסף

במשמר איילון

בכפר בן נון

להשכרה!  220/700נוף!
 6חד' ,גינה יפהפיה!

נחלה  28דונם ,בית +
מחסנים כ 1,000-מטר

נחלה יפהפיה 26 ,דונם
בית  180מ'  +מחסנים

בפתחיה

באחיסמך

מגרש  815מ' ,בית מושקע
מתאים לשתי משפחות!

מגרש  590מ' בית  270מ'
עם  2יחידות מניבות!!!
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שירותים
מוניציפאליים
איסוף פסולת גושית דצמבר 2017
יום ראשון יום שני יום שלישי
05/12/17 04/12/17 03/12/17
כפר בן נון
משמר איילון

עזריה
גזר

משמר דוד
חולדה

יום ראשון יום שני יום שלישי
12/12/17 11/12/17 10/12/17
מצליח

כרמי יוסף

כפר שמואל

גני יוחנן

יום רביעי
13/12/17

יום רביעי
20/12/17

נצר סרני
כפר ביל״ו

יום ראשון יום שני יום שלישי
26/12/17 25/12/17 24/12/17
סתריה

פדיה
פתחיה

גני הדר
בית עוזיאל רמות מאיר

יום ראשון יום שני יום שלישי
19/12/17 18/12/17 17/12/17
יציץ
נען

יום רביעי
06/12/17

לוח איסוף גזם נקי 2017
יום ב'
יום א'
כפר שמואל פתחיה
פדיה
כפר בן-נון
משמר איילון בית עוזיאל
יד -רמבם
עזריה
משמר דוד
ק .גזר

יום חמישי יום שישי
08/12/17 07/12/17
בית חשמונאי

יום חמישי יום שישי
15/12/17 14/12/17
יד רמב"ם

יום חמישי יום שישי
22/12/17 21/12/17

יום ג'
בית חשמונאי
שעלבים
נוף איילון
סתריה
חולדה

יום ד'
גני הדר
רמות מאיר
יציץ
כפר ביל”ו

יום ה'
מצליח
ישרש
נען
נצר סרני
גני יוחנן

יום ו'
כרמי יוסף

איסוף אשפה ביתית 2017
ימים א' ,ד'
יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה

ימים ב' ,ה'
ישרש
סתריה
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

ימים ג' ,ו'
כפר שמואל
משמר איילון
כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון
בית חשמונאי
בית עוזיאל

ישרש

יום רביעי
27/12/17

יום חמישי יום שישי
29/12/17 28/12/17

נוף איילון
א׳-ב׳
שעלבים

וטרינריה  -חיסונים נגד כלבת
נובמבר-דצמבר 2017
שם היישוב תאריך חיסון

בס”ד

שעות

מיקום

פתחיה

01.12.2017

08:00-08:30

ליד המזכירות

פדיה

01.12.2017

08:45-09:00

ליד הצרכניה

לידיעתכם:
• פסולת מוצקה  -ריהוט ישן ,מקררים ,מכונת כביסה,
ספות מיטות וכו'.
• פסולת בנייה ,פסולת עסקים וצמיגים – לא יאספו
במסגרת האיסופים במושבים.
• קרטונים יוכנסו למתקני מיחזור הקרטונים.
• בקבוקים יוכנסו למתקן מיחזור הבקבוקים.
חשוב להדגיש  -ערבוב בין פסולת מוצקה לבין ערמות
הגזם מקשה על האיסוף.
הוצאת גזם ופסולת גושית תיעשה יום לפני מועד
האיסוף.
בכל שאלה ניתן לייצור קשר עם מחלקת תברואה בטל.
.08-9274031

מפגש תושבים

הנכם מוזמנים למפגש במרכז המבקרים של נשר
ביום ראשון24.12.17 ,

בתוכנית:
 18:00-18:15התכנסות
 18:15-19:15עידכונים מפי מנהל המפעל וסמנכ"ל איכות הסביבה.
שאלות ותשובות
 - 19:15-20:00הרצאת אורח

הוראות לווייז:
מרכז מבקרים
נשר ,רמלה

גזרי תורה
הרב אהרון מרצבך  -שעלבים

ימי חנוכה
אחד הנושאים על סדר יומה של המזכירות ,היה
טיפול יסודי במערכת התאורה ביישוב ,תיקון עמודי
תאורה קיימים ,הוספת חדשים ,וכן הלאה .הגיעו
להסכמה ,התקציב אושר ,ותוכנית העבודה יצאה
לדרך .האיש שהופקד על הביצוע ,סיכם את התהליך
המעשי ,וסיים בעוד כמה משפטים .תראו! אמר ,בשולי
הדברים ,אני רוצה להוסיף תחושה חזקה שמלווה אותי
תמיד בכל תחומי העשייה  -תאורת הרחוב ביישוב
אינה מטרה מצד עצמה ,היא רק כלי .כלי שיאפשר לנו
לחיות חיים טובים ונכונים בכל המובנים .אם חלילה
הרחובות שלנו יהיו מלאים בתופעות שליליות ,אזי
אפשר לומר שיש 'חושך' ואין 'אור'.
המחשבה הזו היא פשוטה כל כך ,אבל לפעמים
דווקא הדברים הפשוטים היסודיים ,דורשים זירוז
וחיזוק ,שלא יישכחו.
בכיוון זה מפרש אחד מגדולי פרשני התנ"ך ,המלבי"ם
(רבי מאיר לייבוש וייזר ,רבה של העיר בוקראשט ברול
מניה לפני כ 150 -שנה) ,את הפסוק במשלי (ו ,כג),
שיש בו שלשה חלקיםִּ )1 :
"כי נֵ ר ִמצְ וָ ה" " )2וְ תוֹ ָר ּה
אוֹ ר" " )3וְ ֶד ֶר ְך ַח ּיִים ּתוֹ כָ חוֹ ת מו ָּסר".
ֲהגַ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ אוֹ ר וְ נֵ ר צָ ִר ְיך לָ לֶ כֶ ת ְּב ֶד ֶר ְך ַח ּיִיםֶ ׁ ,ש ִאם
ֵאינוֹ הוֹ לֵ ְך ְּב ֶד ֶר ְך ַח ּיִים לֹא יוֹ ִעיל ּו ָהאוֹ ר וְ ַה ֵ ּנר ו ִּמי ַה ּמוֹ ־
לִ ְיך אוֹ תוֹ ְּב ֶד ֶר ְך ַח ּיִים ּתוֹ כָ חוֹ ת מו ָּסרֶ ׁ ,ש ַעל י ְֵדי ׁ ֶש ּי ְַק ֵּבל
תוֹ כַ ַחת ַה ּ ֵשׂ כֶ ל ִמן ַה ּמו ָּסר וְ י ְִר ַאת ה' ַעל י ְֵדי ָּכ ְך יֵ לֵ ְך ְּב ֶד ֶר ְך
ַח ּיִים ,וְ ָאז יוֹ ִעיל ּו לוֹ נֵ ר ִמצְ וָ ה וְ אוֹ ר ּתוֹ ָרה לְ ׁ ָש ְמרוֹ ִמן
ַה ּ ְפ ָח ִתים ו ִּמן ַה ּקוֹ צִ ים ו ִּמן ַה ַּב ְר ָקנִ ים ְּכמוֹ ּׁ ֶש ָּכתוּב י ְִר ַאת
אשית ַ ּד ַעת.
ַה' ֵר ׁ ִ
הדברים נכתבים לעילוי נשמתה של דבורה לוריא
ע"ה ,חברת קיבוץ שעלבים ,שנלקחה לבית עולמה
אחרי מחלה קשה ביום ח' מרחשון השנה ,שבת קודש
פרשת לך לך.
דבורה היתה עמוד תווך כל כך משמעותי בחיי
הישוב ,לא רק בתחום המרפאה ,כאחות מסורה מעל
ומעבר 24 ,שעות ביממה כפול כל ימות השנה ,אלא
גם בנטילת אחריות בכל תחום שלא יהיה ,לחוש מה
נכון לעשות.
להלן קטע קטן מתוך דברי הספד בהלוויתה:
אתה אומר בשעלבים 'דבורה'  -הגדרת מדוייק ועוד
יותר מהי 'אחריות'.
שמעון הצדיק ,היה משיירי כנסת הגדולה ,הוא היה
אומר על שלושה דברים העולם עומד ,על התורה ועל
העבודה ועל גמילות חסדים'  -שלושה עמודים לעולם.
כדי שבניין פיזי יעמוד צריך עמודים יציבים ,והיציל
בות שלהם תלויה בהרבה בטון וחיזוקים.
הבטון של עמודי העולם הוא תחושת ה'אחריות' .היא
המייצבת את התורה את העבודה ואת גמילות החסל
דים.
אחריות  -פירושה 'תורת האחר' .לחשוב כל הזמן
על האחר ,בכל הצדדים בכל המובנים ,בלי הרף בלי
הפסקה .בשום אופן לא לשים את עצמך בעניין ,לא
מבחינת הזמן שיש לך או אין לך ,לא מבחינת הדיעה
וההשקפה שאתה חושב אחרת ממנו ,רק מה נחוץ וטוב
באמת לאחר.
עבורנו בשעלבים דבורה היתה 'היד על הדופק'
שלא נשאר ברמה החיצונית של העשייה .שבכל דבר
שעושים ,נהיה תמיד מסוגלים לדאוג שהתוכן והמגמה
הפנימית לא ילכו לאיבוד.
זוהי תמצית חנוכה  -המצווה המעשית שנצטוונו על
ידי רבותינו ז"ל היא להדליק נרות ,שיהיה האור מאיר,
ויהיה פירסומי ניסא .והימים נקראים על שם התוכן
הפנימי שלהם 'ימי החנוכה'.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים ,ולהחיותה
בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים ,אמן.
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מנהל עם תשוקה לחינוך
אביב קינן ,45 ,בית חשמונאי ,נשוי  ,4 +המשמש כראש מנח"י( ,מינהל חינוך ירושלים) וחבר הנהלת משרד החינוך .בתפקידו הקודם ,כראש מינהל החינוך של בת
ים ,נחשב כמי שהוביל מהפכות ובעברו הרחוק יותר ,היה בין מקימי רשת בתי הספר ברנקו וייס ,אותה ניהל ואף היה שותף להקמת בית ספר ברנקו וייס ע"ש הרצוג
במועצה ,מדבר על הכל

תפיסה פדגוגית מתאימה
אדם קרוב אצל עצמו ואנחנו מתחילים את שיחתנו כאן ,בבית
ספר הרצוג.
למה בעצם פנתה המועצה להקמת בית ספר על ידי רשת חיצו
נית?
"מועצות קטנות כמו שלנו ,שאין להן מטה גדול שמפתח מומל
חיות בניהול בתי ספר ,מגיעות מתישהו לרגע שנכון להן להיעזר
בגופים גדולים יותר .המועצה כבר היתה אז לקראת מהלך

הוביל מהפיכות .אביב (מימין) בבת ים

תשעה מתוך עשרה מורים חושבים כמוני .אביב

							

לתת תשובות למה שיידרש בעתיד מהתלמיד של היום .ללמוד
זה כשאתה עושה את הדבר עצמו .מתנסה בו .לא די לדבר עליו.
בסוף אדם יודע לעשות ,או מבין ,מה שהוא מתנסה בו ,עושה
בפועל .אבל הכל חוזר ונובע מהשאלות הבסיסיות ,האם התלמיד
הוא אקטיבי או פסיבי? האם הוא יחיד ומיוחד ,או אחד מתוך
."30

צילום :תום דבש

של הקמת בית ספר נוסף .זה לא שהכל היה פשוט .היו הרבה
חששות ,היה קושי עם התדמית וכו' .אבל בסופו של דבר ,אחרי
הרבה בדיקות ,החליטה המועצה להעביר את ניהול בית הספר
לרשת ברנקו וייס ,שנותנת את הייחוד ואת המקום לכל מועצה
וגם בעלת תפיסה פדגוגית שנראתה מתאימה .אני הייתי אז
מנהל הרשת ,היה צריך לעשות את כל המהלך של העברת הבעל
לות לרשת ברנקו וייס ולהתחיל להכניס תכנים .הרשת הכניל
סה התייחסות פרטנית לתלמידים מיוחדים ובשנים האחרונות,
אמנם כבר אחרי זמני ,נכנסו גם אלמנטים רבים של מצויינות,
פיתוח חשיבה וכו'.
אני עזבתי את המכון בסוף  2001ובדיוק אז עזבה המנהלת של
הרצוג ועד שנכנסה השנייה ,אני ניהלתי בפועל את בית הספר.
יש לציין שנהניתי מאוד ולמדתי הרבה בתקופה הזו".
 מה אתה בעצם ,מנהל או פדגוג?"יש מקצוע שנקרא מינהל חינוכי .לנהל בחינוך אי אפשר מבלי
שיש לך עמדה ,הבנה ,או תפיסה של איך חינוך צריך להיראות .כן

בטקס חילוף תפקידים

		

צילום :ארנון בוסני

אני מנהל ,רץ מפגישה לפגישה ,קורא ניירות ,יוזם ומציע .סדר
היום שלי הוא של מנהל ,אבל בלי התשוקה לעשות חינוך עם
תפיסות חינוכיות וערכיות ,אי אפשר לנהל .בסוף צריך אג'נדה".
מהי האג'נדה שלך ,שמביאה לכל כך הרבה הצלחות?
"האג'נדה שלי בבסיסה היא קודם כל חברתית .היום מערכת
החינוך בישראל ,מרחיבה את הפערים בין ילדים בארץ .כשבודל
קים את הפערים בין ילדים בכיתות ב' ה' ח' ,רואים שעם השנים
הפערים הולכים וגדלים .זה קורה בתוך בתי הספר .ישראל
נמצאת באחד המקומות הגבוהים בתחום הפערים בין תלמיל
דים .המשימה שלי היא שמערכת החינוך תנגיש ותאפשר לכל
הילדים ,חינוך ,העשרה ,חוגים וכן ,גם נעליים ומזון .אני רואה
את עצמי מחויב להביא לצימצום הפערים ובהמשך הנגשת כל
האוכלוסייה לאוניברסיטה".
מה בעצם אמור בית הספר להעניק לתלמיד?
"בתי הספר היום הם כבר לא כל כך רלוונטיים ,הם מלמדים
בשיטות מיושנות ,לעולם שאנחנו לא כל כך יודעים מה הוא
ידרוש .אבל אנחנו יודעים שתידרש יצירתיות ,חשיבה ,עבודת
צוות .לא הצלחנו להשיג את הקידמה ואת הכלים שהיא מספקת.
הרי בזמן שמורה מדבר אל הכיתה ,רוב הילדים כבר השיגו אותו
במידע ,באמצעות הפלאפונים שלהם .עוד לא הצלחנו לספק
את הסקרנות והרצון ללמוד בקצב והאמצעים של היום ,גם לא

הקמת רשת ברנקו ויייס

צילום :אוראל כהן

היום רוב הלמידה ,ודאי ככל שעולים בגילאים ,מוקדשת למב
חנים .זה חשוב?
"בחברת הייטק יש משימה לקבוצה .כל אחד מביא את החול
זקות שלו .כך הייתי רוצה לראות מבחן .אבל זה לצערי יכול
להשתנות רק ברמת מדיניות ארצית ,ממשלתית .זה כמעט הדבר
היחיד שראש אגף או מינהל חינוך ,לא יכול לשנות .חשוב לדעת
מה התלמיד יודע ,מה נשאר אצלו מהחומר הנלמד .השאלה היא
איך נלמד החומר ,איך מביאים את התלמיד להפנים אותו".
ברוב הבתים בארץ ,אפשר לראות מידי יום בשעות הערב מאב
קים של הורים עם ילדים על שיעורי בית .מה ערכם של שיעורי
הבית?
"אני חושב ששיעורי בית ,חוץ מגילאים מבוגרים ממש ,הם
מיותרים .אף אחד לא באמת לומד מהם וברוב הבתים באמת
ההורים ,או לחילופין ,הסבים ,יודעים ומצויים בשיעורי הבית
הרבה יותר מאשר הילדים עצמם .אני רוצה לקוות שקרוב היום
ששיעורי הבית יבוטלו ובית הספר יתן גם תשובות לצורך בתרל
גול ובחזרה על החומר הנלמד".
 אתה מבטא עמדות לא פשוטות ,עם לא מעט ביקורת כלפיהמערכת .מפתיע ,מצד אדם שממלא תפקידים כל כך משמעו
תיים בתוך אותה מערכת?
"אני יכול לומר בביטחון ,שתשעה מתוך עשרה אנשי חינוך
חושבים כמוני .אבל בסוף לא כולם יודעים ליישם ולעשות
בפועל שינויים אמיתיים מבלי לשמוט את הקרקע מתחת לקיים,
לנמצא .זה מנגנון עצום ,הרבה דברים מובנים ומוכתבים ולא
באמת ניתן לשנות ברמת הפרט .לדעתי תוך חמש שנים בירושל
לים נראה הבדל עצום ,כי חלק ניכר מהנושא הוא בידי ההנהגה
המקומית".
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הרלוונטיות של בתי הספר ותוכניות הלימודים | הפערים
המתרחבים | הנגשת החינוך הבסיסי והאקדמי | מבחנים ושיעורי
בית | ייחודו וחוזקותיו של התלמיד | היכולת לעבוד בצוות |
מעמד המורה | הדתה | סולידריות והומוגניות | ראיון
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יקב בזק
יקב משפחתי המייצר יינות איכותיים ,מבצירים .2011-2014
הענבים ממשק המשפחה בכרמי יוסף וממושב שרונה.
כמו כן ,ביקב שאר מוצרי המשק שמן זית ,זיתים כבושים,
צימוקים וריבות הבית ,בעונה מכירת פירות וענבים,
בימי שישי טעימות ביקב בפנורמה מרהיבה וסיורים במטעים ובכרמים
בתיאום מראש | מחירים אטרקטיביים | היקב סגור בשבת | כל המוצרים כשרים

מחכים לכם ,משפחת בזק

לקראת פסח נשיק את יינות  2015ו2016-
לתיאום :מלכה בזק 052-8018817

|

עמית בזק 052-8018815

חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש
מחפש עבודה? רוצה למכור משהו? מחפש לקנות משהו מסויים? אולי לשכור
או להשכיר דירה? מישהו שיעשה בייביסיטר? שיטפל בכלבים כשאתם בחו”ל?
יש בכלל תוחלת חיים לחינוך הציבורי?
"אני חושב שיש תוחלת חיים לחינוך הציבורי .כשהוא חסר ולא מתוקצב ,זה מגדיל כמובן את
החיפוש אחר פתרונות אחרים וחיצוניים .החינוך הוא הבבואה של החברה הישראלית להיכנס
לשבטים שבטים של מזרחים ואשכנזים ,חילוניים ודתיים מזרמים שונים .הפספוס הגדול שלנו,
הוא הסולידריות .חוסר הנכונות של ההורים לשלם את המס הנדרש כדי ליצור חברה בריאה,
סולידרית ,הומוגנית .תוחלת חייו של החינוך הציבורי ,תלויה לחלוטין בשאלה לאן הולכת
החברה הישראלית".
אנחנו מצויים בעיצומה של שביתת מורים בחלוקות ורמות שונות .מוצדק?
"המאבק היום הוא שבאים האוצר ומשרד החינוך ואומרים אנחנו רוצים לשפר את מצבם של
המורים המתחילים .הארגונים אומרים ,אנחנו רוצים לשפר את מצבם של הוותיקים .אני מחזק
את ידי משרד החינוך והאוצר לשפר את מצבם של המורים המתחילים ,החדשים ,אבל אסור
להזניח את המורים הוותיקים .מקצוע ההוראה הוא מורכב .מהמקצעות הקשים ביותר .ואנחנו
צריכים לעשות הכל שהטובים ביותר יבואו להוראה ובעניין זה לשכר יש משמעות .נושא נוסף
בחשיבותו ,הוא לתת למורים חופש מקצועי ,לפטור אותם מהעיסוק בבירוקרטיות והשוואת
העמוד שבו נמצאים כל הילדים בארץ בחומר .אבל בסופו של עניין לא שביתות יביאו לשיפור
מערכת ההוראה ואיכות המורים .העניין הוא הדימוי הציבורי.
פעם שמעתי פה באירוע חברתי ,אמא אחת אומרת לשנייה ,מערכת החינוך היא על הפנים,
אבל המורה של הבת שלי מדהימה .מזל .עונה לה השנייה ,נכון ,ראיתי כתבה איומה בטלוויזיה,
אבל גם המורה של הבת שלי מדהימה .אז אני אומר לך ,שגם רוב המורים של הילדים שלי
מדהימים ובכל זאת מקצוע ההוראה לא נחשב כמקצוע על רמה גבוהה .זה דימוי .על זה צריך
לעבוד".
נושא נוסף שעומד היום על הפרק ,הוא ה"הדתה" .קיימת או לא קיימת?
"אני בעד שכל קהילה תבחר להכניס לתוכנית הלימודים מה שמתאים לה .אני מאמין שלבתי
הספר החילוניים יש בחירה מלאה מה ללמד ומה לא וגם איך ללמד .אבל אני חוזר ואומר,
מערכת החינוך היא בבואה של מה שקורה באופן כללי במדינת ישראל ומושפעת בהתאם".
נסיים שוב בבית .יש לך ארבעה ילדים-תלמידים ומושג רחב מאוד .איך אתה רואה את מערכת
החינוך במועצה?
"אני חושב שהמערכת הולכת בכיוון הנכון ועושה צעדים נכונים .הוקמו בתי ספר נוספים
ורואים עלייה בהישגים ואני רואה גם כיוונים נכונים בתחום החדשנות והחידושים ,שכפי
שניתן היה להבין מדברי ,הם החשובים ביותר בתחום הלימודים".

				
אירוע בעיריית ירושלים

צילום :תום דבש

לרשותך שירות חדש מודעת שורות ,במחיר סמלי,
בעיתון המועצה ,אשר יביא את בקשתך לכל בית ובית
ביישובי המועצה.

חוג ציור ואמנות לילדים (מגיל  6ומעלה)  -עבודה
בקבוצות קטנות ,יחס אישי והתנסות בחומרים שונים.
לפרטים :אורנה ארז  -מדריכת אמנות
טל052-8469460 .

להתקשרות :מיכל דוקטורי 050-5456074
darya1@bezeqint.net
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ות ייזרמותות

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

סוגרים את השנה עם קורס שיווק יצירתי וסטטוטוריקה
מספר רב של בעלי עסקים ויזמים הגיעו לקורס שיווק יצירתי וסטטוטוריקה ,שארגנה מחלקת התיירות

המשתתפים בקורס למדו אודות היצע וביקוש בתיירות הכפל
רית לפי אזורים בארץ ,אסטרטגיה ומדיניות לפיתוח ענף התיירות
הכפרית בישראל ,תהליך הייזום ,גיבוש המוצר התיירותי ,תכנון
פרוגרמטי ותכני ,בדיקת היתכנות ,תוכנית עסקית/תיק למשקיע,
גיוס משאבים ,סטטוטוריה :החלטות רשות מקרקעי ישראל ,מדיל
ניות רשויות התכנון ,תהליך הייזום ועוד.
את הקורס ,ששם כמטרה לתת למשתתפים כלים ישומיים
ולסייע להם לקדם את העסק שבבעלותם ,הנחה אילן בן יוסף,
יועץ ומרצה מטעם משרד התיירות .הקורס התקיים במשך ארבעה
מפגשים בבניין המועצה בבית חשמונאי.

וק ימות
איכות

שלושה גנים ירוקים נוספים
שלושה גנים ,גן פשוש  -חולדה ,גן תמר  -מצליח
וגן שקמה (גן ירוק מתמיד)  -סתריה ,קיבלו
תעודות הסמכה

ואיילת רוס ,מפקחת גני הילדים.
המשתתפים שמעו הרצאה מפי איל ברטוב ,צלם מקצועי
והאזינו לנגינת נבל.
השנה החלו עוד תשעה גני ילדים במועצה את הכשרתם כגן
ירוק .צוות הגן מקבל הדרכה לאורך כל השנה מהיחידה הסביבל
תית של המועצה ,בפיקוח המשרד להגנת הסביבה.
המרכיבים הדרושים להסמכה לגן ירוק הם :תוכנית עבודה
שנתית אינטגרטיבית ,המשלבת את נושאי החינוך הסביבתי,
פעילות קהילתית סביבתית ,ביטוי התנהגותי וחזותי לחינוך
סביבתי באורח החיים בגן ,קיום אורח חיים מקיים בגן ואיסוף
למיחזור .פעילות זו הינה במסגרת חזונו של ראש המועצה ,פטר
וייס ,להסמכת כלל גני המועצה כגנים ירוקים.
בגן פשוש בקיבוץ חולדה ,כבר החלו ליישם את אורח החיים
הירווק העלו רעיונות חדשים לשידרוג פינת הבובות ,כמו הכנת

בטקס מרגש ,שהתקיים בסינמסיטי בגלילות ,בחסות המשרד
להגנת הסביבה ומשרד החינוך ,קיבלו הגננות הנרגשות תעודות
הסמכה לגנים שלהן כגנים ירוקים.
אל הגננות התלוו ניצן אגרנט  -רכזת חינוך סביבתי ,מהיחידה
הסביבתית במועצה ,אדווה אריאלי  -מנהלת גני ילדים באגף החינוך

תושבת יקרה ,תושב יקר זרקת-סתמת!
מגבונים ,בניגוד לנייר טואלט ,מיוצרים מאל-בד העשוי מהחומר הסינטטי פוליפרופילן ,שאינו מתפרק או מתכלה.
אי הפירוק מוביל לסתימות קשות במערכת הביוב הביתית והיישובית (תחנות השאיבה) ,להצפת ביוב וליצירת
מפגע סביבתי ותברואתי קשה ,המלווה בריחות רעים ,זיהומים ואף מחלות.
כדי למנוע פגיעה בסביבה ולצמצם תקלות במערכת הביוב ,אתם מתבקשים להשליך לאסלה נייר טואלט בלבד!
סוגים אחרים של פסולת היגיינית ,שאינה עשויה מחומרים טבעיים ,כמו נייר ,יש להשליך לפח.
תודה על שיתוף הפעולה,
מחלקת תחזוקה ותשתיות

אמבט תינוקות לבובות ,פינת החתלה והצבת תמונות מנחות
למיון חפצי המטבח.

גזרי מידע
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חברה

קהילה תומכת  -חיים
עצמאיים לנכים בגזר
מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים
במועצה בודקת את האפשרות להקמת
קהילה תומכת עבור אוכלוסיית
התושבים עם נכות.

סניף מ.א .גזר
אגודה ישראלית לסוכרת

מהי התוכנית:

"קהילה תומכת  -חיים עצמאיים לנכים בגזר"
היא תוכנית שבמסגרתה מקבלים חברי
הקהילה מגוון שירותים המאפשרים להם
לחיות בביתם באופן עצמאי ובביטחון.

הרצאה  -פחמימות מנחמות ,האומנם?
זיו שפריר  -דיאטן קליני

 Þפעילות חברתית
 Þביקורי בית לתמיכה וייעוץ
 Þסיוע במימוש זכויות

למי מיועדת התוכנית?

התוכנית מיועדת לאנשים עם מוגבלות פיזית ,כולל מוגבלות
חושית ,ראייה או שמיעה ,או ליקוי נוירו-פסיכולוגי ,שמוכרים
בביטוח לאומי כבעלי נכות של  40%לפחות ,בגילאי 21-65
תושבי המועצה.

ביום רביעי20.12.2017 ,
במרכז יום לאזרח הוותיק
רח' שמעון התרסי ,בית חשמונאי
(בצמוד למחלקה לשירותים החברתיים)

כמה זה עולה?

השירות כרוך בתשלום חודשי לכל בית אב .גובה ההשתתפות
לפי נקודות הזיכוי נקבע ע"פ תקנות.

לפרטים ,הרשמה ובדיקת זכאותך:
עו"ס אלעד מישל-שכטר08-9274076 :
בימים א'-ה' בשעות הבוקר

השירותים הניתנים במסגרת התוכנית:

בתוכנית:
 - 17:30התכנסות רישום והתייעצות עם אחיות סוכרת
 - 18:00הרצאה :פחמימות מנחמות האומנם?
איך חיים בהגיון עם כל "הטוב הזה"
עידכון והנחיות עכשוויות על פחמימות ובריאות

זיו שפריר ,דיאטן קליני  -המחלקה לתזונה בביה"ח
ע"ש שיבא בתל השומר וקופת חולים מכבי

הכניסה חופשית
חנה סיבוני  -יו"ר סניף מ.א .גזר054-6573563 :
יהודית לזרוביץ ,מתנדבת054-4266593 :

השירות הווטרינרי

 Þחיבור למוקד שירותי מצוקה
 Þגיבוי לצרכים ייחודיים כמו חילוץ ותיקון כיסא גלגלים

נערכים להפעלת היחידה לתשושי נפש
מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים שמחה לבשר כי ביוזמתו של ראש המועצה,
פטר וייס ,הולכות ונשלמות ההכנות להקמת היחידה לתשושי נפש ,משאב חשוב זה
עשוי לתת מענה מקצועי ומותאם לאוכלוסיית תשושי הנפש במועצה.
במידה ובן משפחתכם מתאים להגדרה של אוכלוסיה זו אנו קוראים לכם לפנות
למרכז היום ולברר את אפשרות השתלבותו במרכז.
לפרטים נוספים ובירור ניתן לפנות להילה גולדברג ,מנהלת מרכז היום 08-9242246
וכן למיה שלו ,עובדת סוציאלית לאזרחים הוותיקים במחלקת הרווחה 08-9274071

זהירות כלבת

בעקבות מקרי כלבת שהתגלו באחרונה בצפון ,אנו מוצאים לנכון לחדד את המידע על המחלה וסכנותיה
מאחר והכלבת התפרצה השנה בחומרה שלא נראתה כמוה
בשנים האחרונות ,בעיקר באזור הצפון ,החליט השירות הווטרינרי
של המועצה לחסן בחודשים הקרובים תנים ושועלים נגד כלבת,
באמצעות פיתיונות המכילים את החיסון נגד מחלת הכלבת ,על
ידי פיזורם בשטחים הפתוחים.
הפיתיונות נראים כקופסאות גפרורים קטנות ,בצבע חום,
בעלות ריח המושך את השועלים והתנים.
כאשר בעל החיים נוגס בהם ,מגיע התרכיב למגע עם ריריות
הפה .גודל הפיתיון מותאם לגודל וצורת הלסת של בעל החיים
ומאפשר ודאות גבוהה במיוחד שאכילתו תביא לחיסונו של בעל
החיים.
על בני האדם להימנע ממגע עם פיתיונות אלה ,על אף שהם
אינם מסוכנים.
אנו ממליצים לכל בעלי הכלבים ,לטייל עימם כשהם קשורים
ולמנוע שוטטות עצמאית של הכלבים מחוץ ליישובים.

מחלת הכלבת
הכלבת היא מחלה ויראלית קטלנית ,התוקפת את מערכת העצל
בים של היונקים.
הגורם למחלה הוא נגיף ,המועבר לרוב בנשיכה מבעל חיים נגוע
אחד לאחר .מגע עם רוק הוא דרך ההדבקה המשמעותית ביותר,
לרוב דרך נשיכה ,אך ייתכן שגם בליקוק ,במעבר דרך מגע רוק עם
העין ,האף או הפה.

הנגיף מגיע ממקום הנשיכה אל המוח דרך תאי עצב המול
בילים אליו .בטבע קיים מאגר של נגיפי כלבת ,בעיקר
בתנים ,זאבים ,שועלים ,חולדות ,דביבונים ועטלפים וכל יצור חי
בעל דם חם.
מרגע שהנגיף הגיע למוח ,המחלה מתפרצת והמוות הבלתי נמנע
מתרחש תוך כעשרה ימים.
הזמן שעובר מהידבקות במחלה ועד התפרצותה ,נע בין מספר
שבועות לשנה ,ועל כך משפיעים גורמים רבים .הזמן מושפע
מהיקף הנשיכה ,מספר הנשיכות ,קירבה לעמוד השדרה וקירבה
לראש.
תגובות מאפיינות של המחלה
 þתגובה סוערת ,המאופיינת בריצה בלתי מבוקרת למרחקים
ארוכים ,תוקפנות רבה ,נגיסה בעצמים שונים ,אובדן כושר השיל
פוט ואגרסיה.
 þרגיעה המלווה בדיכאון ,שיתוק והתנהגות מוזרה.
להוציא מקרים בודדים ,כל האנשים שהמחלה מתפרצת אצלם,
אינם שורדים .אולם ,את הכלבת ניתן לעצור אחרי ההדבקה ,אבל
לפני התפרצות הסימפטומים .זאת באמצעות חיסון.
אדם שננשך ,נשרט או נפצע בדרך אחרת ,על ידי יונק ,חייב
להגיע ללשכת הבריאות המחוזית ושם יחליט רופא אם יש צורך
במתן טיפול מניעתי כנגד הכלבת.
במקרה של נשיכה שבוצעה על ידי בעל חיים ודווחה ללשכת
הבריאות ,תוציא לשכת הבריאות המחוזית צו הסגרה לבעל
החיים הפוגע .ההסגר יהיה למשך עשרה ימים ומטרתו איבחון ולא

ענישה .אם במהלך עשרת ימי השהות תמות החיה תאושש ההנחה
כי נשאה את מחלת הכלבת .במקרה זה יישלח מוח החיה לבדיקה
נוספת שתאשר את קיום המחלה.
בכל שנה מתים ברחבי העולם בין  40,000ל 70,000-איש
מכלבת .כ 6-מיליון איש ברחבי העולם מקבלים בכל שנה חיסון
בעקבות חשש להדבקה.
חובת חיסון כלבים
גורי כלבים מתחילים לחסן החל מגיל  3חודשים.
החיסונים הינם חובה.
אנא דאגו לחסן את כלבכם בזמן!
מניעת מחלת הכלבת בסוסים
באזור בקעת בית שאן וצפונה ,נחל תבור בצפון ,נחל חרוד
בדרום אובחנו מקרי כלבת רבים גם בחיות משק.
לצורך הגנה על סוסים הנכם מתבקשים:
 þלחסן את הסוסים פעם בשנה
 þלבדוק שאין סימני נשיכה על הסוס או הימצאות של תנים/
כלבים משוטטים ליד האורווה.
בכל חשד יש לפנות במידית ללשכה הווטרינרית המחוזית:
08-8591533
חיסוני כלבת לסוסים מתבצעים או על ידי וטרינרים פרטיים או
על ידי הלשכה המחוזית.
ד"ר כרמי הרשקוביץ  -וטרינר המועצה
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בטיחות בדרכים

חינוך

כללי

שבוע הבטיחות בדרכים צויין בבתי הספר בפעילות מגוונת
רבות .התלמידים למדו את נושא הבטיחות בדרכים בצורה
חוויתית ,בהפסקות פעילות ,בתחרויות שונות בין הכיתות ,בשיל
רים ,סדנאות ,עבודות יצירה ועוד.

מעגלי שיח ביום הזיכרון לרצח רבין
מעגלי שיח רב גילאיים מכיתות ג'-ו' בנושא סובלנות וגבולות
חופש הביטוי ,התקיימו לרגל יום הזיכרון -ה 22-לרצח רבין .הת�ל
מידים למדו על רבין ומשנתו ,התוודעו לאווירת ההסתה שקדמה
לרצח והביעו את דעתם על הסכנות שישי בחופש ביטוי ללא גבול
לות .בעקבות מעגלי השיח יצאו התלמידים לפעילות יצירה של
קיר תגובות ויצירה אמנותית שקוראת די לאלימות .על היום כולו
היתה אחראית אורלי דינור הרכזת החברתית -ערכית.

שבוע הזהירות בדרכים
רכזת זה"ב קארין מזרחי ,הפיקה שבוע מלא בפעילות שכלל
הפסקה פעילה בנושא זה"ב ,חידוד נושא חשיבות חגירת החגורות
בהסעים לאורך כל הנסיעה ,שגרירות תלמידים בוגרים לכיתות
הצעירים ,עם חידונים ומשחקים ויום השיא לצעירים ,ההצגה
חיפזון וזהירון ולבוגרים ,מפגש מרגש עם יניב לב ארי ,אדם נכה
קטוע רגליים כתוצאה מתאונת דרכים.

בית ספר עתידים

למען החיילים

יוזמה ברוכה של צוות שכבת ב' הובילה לאיסוף חבילות שי
מפנקות ומתוקות לחיילי חיל החימוש .החיילים הגיעו לכיתות
לאסוף את החבילות והתרגשות התלמידים היתה רבה .בתמורה
שלחו מכתב תודה ממסוגר והבטיחו לחזור לבקר ולספר על השיל
רות בצבא.

תלמוד תורה דביר
גינון  -התחדשה פעילות החוג לגינון ,הגיעה אדמה ואבנים יפות
לתיחום הגינה .בהמשך הגיעו גם השתילים והגינה קיבלה את
הגוון הירוק והיפה.
יום פטירת הרב עובדיה יוסף זצ"ל  -בג' חשון ,יום פטירת הרב
עובדיה יוסף זצ"ל ,עסקו המלמדים בכיתות בדמותו המופלאה
ובשאלה מה אנו יכולים ללמוד וליישם .דגש הושם על כך שאדם
כמו הרב עובדיה יוסף הגיע למעלותיו הגבוהות בזכות עמלו
הגדול.

סיום ספר במדבר ,כיתה ד'  -בשעה טובה התלמידים סיימו את
ספר במדבר .לכבוד הסיום התקיימה בכיתה סעודת מצווה גדולה
ומכובדת .כל הכבוד לתלמידים שהיו שותפים בהכנת הסעודה
ועריכת השולחנות .במהלך היום התקיימה חזרה על ספר במדבר
בשילוב חידונים ומשחקים שהכינו התלמידים.
מסיבת קבלת סידור  -זכינו לחוויה משמחת ,קדושה וטהורה,
במסיבת קבלת הסידור .סופר סיפור מיוחד על הבעש"ט ,וצדיק
נסתר שהיה קורא בכל יום את כל הסידור ,הרב זכריה בן שלמה
שליט"א ,כיבד אותנו בנוכחותו ובדברי חיזוק על מעלת התפילה
והסידור .כל ילד קיבל את הסידור והצטלם .בכיתה נלמד השיר :
'אבינו אב הרחמן '...ששרים אותו בכל בוקר לפני קריאת שמע.
ז' במרחשון  -התקיים מעמד בו שמעו הבנים הסבר על המים
והגשמים מפי יהונתן הראל מקיבוץ שעלבים במצפה .הבנים צפו
על השדות ושמעו על כוחו של החקלאי המאמין "שזורע ומאמין"
בסוף המעמד התקיימה תפילה על הגשם.
טיול ה׳-ח׳  -תלמידי כיתות ה׳-ח׳ יצאו לטיול גיבוש לפארק בגין
במודיעין .הבנים נהנו מאוד.
טיול כיתות א'-ד'  -תלמידי כיתות א׳-ד׳ יצאו לטיול גיבוש
לפארק ענבה במודיעין .הבנים שחקו במתקנים ונהנו מאוד.
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פעילות זה"ב  -לרגל שבוע זהירות בדרכים התחלנו בסדרת
פעילויות בנושא .בכיתות עסקו בנושא תפילת הדרך .הבנים הכינו
תפילות דרך  -כיתות א׳-ד׳ בצורה של מכונית ובה תפילת הדרך,
תלמידי כיתות ה׳-ח׳ הכינו מחזיק מפתחות עם תפילת הדרך.

אולפנת בנות שעלבים

פותחים את חגיגות  70שנה למדינה

במסגרת הנושא השנתי שנבחר על ידי משרד החינוך  70 -שנה
למדינה ,נפתחה השנה נ בטקס חגיגי ,שכלל קטעי דגלנות והדלקת
משואות .נבחרו שבעה ערכים הקשורים לתקומת המדינה ומתוכם
כובדו תלמידות ומורים בהדלקת המשואות .הטקס הסתיים בהפל
רחת מאות בלונים ,אשר היו קשורים לפתקים קטנים אותם מילאו
כל התלמידות בשיעור חינוך מקדים .כל תלמידה התבקשה לכתוב
מהי המתנה אותה היא נותנת למדינה לכבוד יום הולדתה.
חודש חשוון עסק בנושא ביטחון המדינה והאולפנה זכתה לארח
חמישה עשר מרצים למעגלי שיח ,כולם מתוך משפחת האולפנה
(משפחה ,שכנים ,תושבי היישוב וכד') שעוסקים בתחום הביטחוני.
המטרה הייתה לפגוש דמויות קרובות ,שמוסרות את נפשן למען
המדינה ולהבין שעשייה שכזו היא בקרבנו.

בית ספר גוונים

שבוע בטיחות בדרכים

שבוע זהירות בדרכים עמד בסימן "לוקחים אחריות
שומרים על החיים" .בכל השכבות עסקו בנושא חשוב
זה באופנים שונים המותאמים לגיל התלמידים
ילדי ה' -ו' פתחו את השבוע בשיעור רכיבה בטוחה על אופניים,
כאשר לכל ילד הייתה הזדמנות אמיתית לרכב על אופניים ,לבחון
את כישוריו ולשפר את כישורי הבטיחות שלו.
ההפסקות הוקדשו לשעשועים ושירים בנושא זהירות בכביש.
המורה לינה וילדי פרטני -אומנות הקימו פסל סביבתי בחצר בית
הספר ,המזכיר לילדים בכל פעם את הסיסמא " לוקחים אחריות
נזהרים בכבישים".
שכבת ה' עברה בין הכיתות והעבירה פעילות בת שעתיים,

מעורבות חברתית
מעורבות ועשייה חברתית הם אחד הדגלים המשמעותיים
בפעילותנו .במסגרת זו מאמצות בנות החטיבה את גני היישוב
ועורכות עם הילדים פעילות קבועה סביב מועדים שונים.
כיתות ט' מתנדבות דרך עמותת "עזר מציון" בבישול למשפחות
נזקקות.
בכיתות י-יא ,דרך תכנית "מעורבות חברתית -התפתחות
אישית" מתנדבות תלמידות רבות בחונכות ותנועות נוער .תלמיל
דות י'א עורכות מידי שנה "יריד חסד" שבו נאסף סכום כסף משמל
עותי שכולו הולך למטרות קודש.
בכיתות י'ב ,לאחר שנים של עשייה ,מגיעות הבנות ללב ההתנל
דבות  3 -שעות שבועיות בתוך המערכת שבו נוסעות כולן להת�נ
דבויות שונות ברמלה.
שעסקה גם היא בנושא.
שבוע זהירות בדרכים עבר בהצלחה מרובה בתכנונה של המורה
איריס שמעוני ובעזרתו של בועז אב הבית.

הקשר הרב דורי
מפגשי הקשר הרב דורי התחדשו .במסורת מפוארת זו שנמשכת

גם השנה בהובלתה של המורה דגנית רביד ,חוזרת וניתנת האפשל
רות לדור הצעיר לחזק את הקשר עם דור הסבים והסבתות.
מה בתוכנית השנה? פעילויות הקשורות לעבודת המחשב והשיל
מוש בתוכנות נפוצות ,סיפורים מרתקים מפי סבא וסבתא ,שאינם
נשמעים בדרך כלל ,סיור מרגש בבית התפוצות .ועוד ועוד הפתל
עות שיחזקו את הקשר בין סבים ונכדים.

בית ספר שדות איילון

מועצת תלמידים

מועצת התלמידים הינה גוף הנבחר על ידי כלל
התלמידים בבית הספר ,ומטרתו לעודד וליזום פעילות
חברתית ולפעול למען איכות החיים והחברה בבית
הספר

הבחירות התקיימו בחודש חשוון ,בהלימה לערך החודש המרכזי
 "מעורבות חברתית" ,והיוו סיום הולם לתהליך למידה על מושגייסוד בדמוקרטיה.
כל תלמיד מכיתות ב'-ו' שהיה מעוניין להיבחר למועצת התלל
מידים הכין מצע בחירות ,בו פירט כיצד יוכל לתרום לכלל תלמיל
די בית הספר ומדוע הוא מתאים לתפקיד.
התלמידים הקפידו על תעמולת בחירות הוגנת ,תוך מתן כבוד
הדדי למועמדים מתחרים ושמירה על טוהר הבחירות.
לאחר שהמתמודדים הציגו את מצע הבחירות בכיתתם ,בחר כל
תלמיד במועמד המתאים לדעתו לתפקיד.
הילדים שנבחרו העמיסו אחריות גדולה על כתפיהם ,מתוך רצון
אמיתי לתת מעצמם ולהיות מעורבים בחברה .זהו אינו תפקיד קל
כלל ועיקר.
המועצה תפעל במשך כל השנה למען תלמידי בית הספר,
ותשמש אוזן קשבת לצרכיהם ופה לבקשותיהם.
ענבל הדס  -רכזת חינוך חברתי

תלמידי כיתות ה' עברו סדנת תמרורים
בשיעור עיוני קצר באמצעות עזרי המחשה ,התלמידים רכשו
טכניקה בסיסית לזיהוים של תמרורים ,בהמשך בטכניקה של
'משחק הזיכרון' בדרך של ניסוי ותהיה התבקשו התלמידים לקשר
בין התמרורים לבין הגדרותיהם.
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יום ההליכה
ביום ההליכה הבינלאומי ,צעדו כל התלמידים מכיתה א'-ו'.
לאחר מכן השתתפו בפעיליות ספורטיביות נוספות.
כיתות א'-ד' המשיכו בתרגילי שחרור עם מוסיקה ,בהפעלת
בנות אשכול מחול .כיתות ה' -ו' שיחקו ,במשחק מחניים ידידותי
כיתה מול כיתה.
היום הסתיים בתחושה אמיתית של נפש בריאה בגוף בריא.

בית ספר שחקים

חדר רבין
לקראת יום הזיכרון -ה 22-ליצחק רבין נפתח ביוזמתם של המ�ח
נכת עדי ותלמידי כיתה 'ה' 1חדר מיוחד העוסק בחייו ,פועלו ומ�ו
רשתו של רבין .התלמידים ביקרו בחדר רבין ,בו תלמידי כיתה
ה' 1העבירו המחזות קצרות של אירועים חשובים בחייו של רבין
מהיותו ילד ועד התמנותו ותפקודו כראש ממשלה .המסר המרכזי
שהועבר לתלמידים ,הוא מתן מענה לקולות השונים והמגוונים

חדר פ.ל.א

התנהגות בטוחה בדרכים
תלמידי כיתות א'-ג' עברו סדנת 'מרחב תנועה' ,בה
נחשפו למרחב תנועה מדומה על מרכיבי הדרך שבו ,למדו לזהות
את מרכיבי הדרך ורכשו ידע במושגי יסוד בתעבורה.
על גבי המרחב הפרוש הילדים התנסו בחצייה נכונה ובטוחה.
ההתנסות במרחב התבצעה במשחק תפקידים ,בו לבשו הילדים
אפודים המדמים כלי רכב ,תמרורים ורמזורים.
תלמידי כיתה ד'  /ו' עברו סדנא בה למדו מהו 'זמן תגובה',
משמעותו ,חשיבותו והשלכותיו על עולם התנועה בכלל ובבטיחות
בדרכים בפרט.
כל התלמידים התנסו בבדיקת זמן התגובה האישי שלהם במד
זמן תגובה דיגיטלי ממוחשב ,המוקרן על גבי מסך בכיתה.
הבנת הנושא תטפח שיקול דעת ואחריות אישית בבחירת מקול
מות בטוחים לחצייה ,תוך הערכת גורמים וסיכונים .ההתנסות
האישית מאפשרת לכל תלמיד להפנים את חשיבות זמן התגובה
וגורמים נלווים :מרחק עצירה ,מרחק בלימה והקשר ביניהם.

תלמידי כיתות א'-ד' לומדים בדרך חווייתית בשני חדרי פ.ל.א
(פה לומדים אחרת) ובמרחבי הלמידה השונים
בחדרי הפ.ל.א נחשפים התלמידים לאסטרטגיות למידה תוך
פעילות יצירתית ,משחקית ומאתגרת ,במבנה של סדנה פעילה,
אשר מקדמת למידה משמעותית .מטרת התוכנית היא שהתלל
מידים ייצאו מצוידים בארגז כלים שבהם מפתחות לימודיים,
חברתיים ורגשיים מגוונים ,שילוו אותם במסע חייהם .לדוגמה:
אסטרטגיות קריאה וכתיבה ,פיצוח שאלות ,פיצוח הוראות ועוד.

בחברה הישראלית ,תוך שמירה על כבוד האדם סבלנות וסובלל
נות .במהלך השבוע הגיעה אל החדר לצפייה והשתתפות מנהלת
אגף החינוך  ,סיגל דאי  ,שהתרשמה עמוקות מהתהליך המשמל
עותי שחוו התלמידים ,מהאופן בו הם בחרו לחקור את הנושא
ולהציג אותו ומהאחריות הגדולה שבה ביצעו את הפרויקט .כמו
כן הגיע אל החדר ביקור של המפקחת על תרבות יהודית ישראל
לית ,עם מדריכות מחוזיות שגם הן הביעו את התרשמותן העמוקה
מפרויקט זה .ולסיום השבוע המיוחד ,הוזמנו לחדר למופע סיום
הורי התלמידים .ההתרגשות הייתה בשיאה וההורים והתלמידים
חוו חוויה מעצימה .כבוד והערכה גדולה לתלמידים ולמחנכת עדי
דהאן.

מ.ש.כ.ל  -מרכז לשיפור כישורי למידה
טל 9274009 .פקס9210504 .

מ.ש.כ.ל לשירותך
מרכז טיפולי חדש של משכל נחנך הקריית
החינוך הדרומית
אנו שמחים לעדכן כי בקריית החינוך הדרומית נחנך מרכז
טיפולי חדש המיועד למתן שירותי ריפוי בעיסוק ,קלינאות
תקשורת ,הוראה מתקנת וטיפול רגשי .המרכז היה ממוקם
בעבר בבית ספר גוונים ובשל שינוי בייעוד המבנים והקמת
בית ספר שחקים ,שינה כעת את מיקומו וחידש פניו .המרכז

מאובזר ,נעים לשימוש ובו ציוד חדש המתאים לטיפול בילדים
ומתבגרים כאחד.
אפרת בן נאה ,מנהלת משכל מציינת" :מיקומם של מרכזי
הטיפול של משכל בתוך כל אחת מקריות החינוך של המועל
צה (קריית חינוך בית חשמונאי ,קריית חינוך שעלבים וקריית
חינוך דרומית) נעשה מתוך רצון להנגיש את השירותים לכלל
התושבים ולאפשר קבלת שירות בסמיכות למקום המגורים.
תלמידי בית ספר שחקים ,גוונים ואיתן יכולים לקבל מענה
טיפולי -חינוכי בתוך קריית החינוך ,במהלך יום הלימודים
ובכך לחסוך להורים את הצורך להסיע את הילד לטיפול
בשעות אחר הצהריים" .קיומם של מרכזי משכל בתוך קריות
החינוך נעשה מתוך תפיסה אקולוגית בה רואים את הילד בתוך
המסגרת בה הוא לומד ,מתנסה ופועל ,דבר המאפשר שמירה

על קשר הדוק ורציף עם המחנכות ,יועצות ומנהלי בתי הספר.
כמובן שלא רק ילדי בית הספר מגיעים .גם ילדי הגנים
מהישובים הסמוכים לכל קריית חינוך מגיעים לטיפולים
במרכז יחד עם הוריהם במהלך היום או אחה"צ.
זו הזדמנות נפלא ,להזכיר כי ניתן לתאם חינם פגישה אישית
לייעוץ והכוונה בכל מקרה של התלבטות האם להתחיל טיפול,
להיכן לפנות וכיצד ניתן לקבל החזרים עבור הטיפולים השול
נים.

דרכי התקשרות :טלפון 08-9274009 -
דואר אלקטרוניgila@Gezer-region.muni.il :
במשכל מאמינים בך !
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ניני ,נורית גלרון ,יהודית רביץ ,שלמה גרוניך ,שם טוב לוי ,מתי
כספי ובעצם מי לא? אין אף עם בעולם שיש במוסיקה "הקלה"
שלו כל כך הרבה עומק.

| 08-9274098
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ספרייה
אזורית

סדנת מדע לחנוכה

.com

@r
gma
il

מאת :מנהלת הספרייה האזורית  -קרני ארקין 08-9274098 :שלוחה 1

הקתדרה ללימוד עגנון ומעיינותיו

מפגש חודשי עם זוכה פרס נובל הראשון
בישראל
עם ד"ר מיכל שיר-אל
מרצה וחוקרת יצירת עגנון

הבית בעל אלף המראות
יום שני18.12.1 ,
בשעה 12:00-13:00
בספרייה

נקרא את הסיפור הבית בעל
אלף המראות.
נערוך ניסויים ונגלה כמה
מראות צריך כדי לראות אלף
בבואות .נבנה מראתיים ובעזרתן נוכל להפוך בכל יום נר אחד קטן
לנרות בהתאם לצורך באותו יום.
לגילאים 9-12

הרשמה מראש

בימי רביעי/ 6.12.17 ,
20.12.17
בשעה 11:00-12:30
בבוקר בספרייה

ביום שלישי19.12.17 ,
בשעה  12:00-10:30בספרייה

אין צורך בקריאה מוקדמת
עותקי הסיפור יעמדו לפני המשתתפים

סדנת ליצירת עששיות זוהרות בצנצנות או כוסות זכוכית או כוסות
זכוכית

סדנת עששיות צבעוניות לחנוכה

מפגש עם יואב קוטנר

"ערב שירי משוררים מכל הזמנים"

שעת סיפור

"יופי של בריאות"
ביום רביעי20.12.17 ,
בשעה  16:30בספרייה

ביום ראשון 10.12.17
בשעה  19:30בספרייה

מאז שנות הששים ובמיוחד בשנות השבעים ,הפכו שירי המשוררים
לחלק חשוב ב"זמר העברי" .מיטב המלחינים והמבצעים הפכו
את "השירה" ל"פזמון" מושר בפי כל .שירי רחל ,ח.נ .ביאליק,
שאול טשרניחובסקי ,נתן אלתרמן ,לאה גולדברג ,נתן זך ,יהודה
עמיחי ,תרצה אתר,
דליה רביקוביץ' ,נעמי
שמר ,ועוד רבים אחרים.
אריק איינשטיין ,חוה
אלברשטיין ,יהורם גאון,
שלמה ארצי ,אחינועם

יום יפה השמש זורחת
יוצאים לבקר את סבתוש.
נחבוש כובע ,ניקח בקבוק
מים
ולא נשכח גם לעשות
ספורט בטיול אחת
ושתיים
נפגוש בדרך חברים שאיתם רצים קופצים ודוהרים
סיפור מלווה שירי ילדות

Þשפ"ח  -שירות פסיכולוגי חינוכי
הפרעת קשב וריכוז היא כנראה האבחנה הרווחת
ביותר בקרב ילדים

מהי הפרעת קשב?
זוהי הפרעה נוירו-התפתחותית ,הנובעת מליקוי אורגני
בפעולת המוליכים העצביים במוח ,ויש לה מקור תורשתי .היא
מאופיינת בקשיי קשב ,קשיי ריכוז ,היפראקטיביות ואימפולל
סיביות ,היכולים להיות שונים מאדם לאדם בחומרה ובעוצמה.
בהפרעה זו האדם מתייחס לכלל הגירויים שהוא קולט בחול
שיו באופן שווה ,מבלי לבודד גירוי אחד ולהתעלם מהאחרים.
תופעה זו מעוררת קשיים רבים עבור תלמיד שנדרש לשבת
בכתה ולהקשיב למורה לאורך זמן .לילדים עם  ADHDקשה
מאוד להתמודד עם פעילות מונוטונית (קריאת ספר ,האזנה
לשיעור ,הכנת ש.ב) .מצד שני ,במצבים שיש בהם גירוי ממקד,
למשל טלוויזיה/מחשב ,הילד מצליח לגייס מוטיבציה ולהתל
רכז.
איך זה נראה בכל גיל?
הגיל הרך  -תינוק פעלתן ,ערני וזריז .לעיתים לא ישן לילה
שלם ,תנועתיות רבה.
גילאי הגן  -חוסר שקט ,פעלתנות יתר ,קושי עם גבולות,
התפרצויות בכי וזעם ללא סיבה .קושי בהשלמת משימות,
חוסר ריכוז ,קושי לציית לחוקי משחק .משחק רועש וקולני,
דברנות ,קושי במעברים ,קשיי הירדמות וקשיי שינה.
גיל בית ספר  -קושי במעבר מהפסקה לשיעור ,ובמעבר בין

"אין חיה כזאת"
ביום רביעי27.12.17 ,
בשעה  16:30בספרייה
יום אחד החליט
יותם שהוא רוצה
לגדל בבית חיה.
אבל לא סתם
חיה ,כמו שיש
לכל החברים
שלו" .אני רוצה
שהחיה שלי
תהיה עגולה",
אמר לאמא שלו" .אז אתה בטח רוצה לגדל פרת משה רבנו"...
מיועד לגילאי גן 5-2

חדש בספרייה

"סיפורים מהלכים"
סדנת היכרות עם הביבליותרפיה בספרייה
הסדנה מיועדת לנשים ולגברים שרוצים להעמיק את
ההיכרות עם עצמם ועם אחרים דרך שפת הספרות.
התחלה :בחודש ינואר  2018בימי רביעי בבוקר

נתבונן על עצמנו כסיפור חי ונושם .נרחיב את המבט על סיפור
החיים שלנו וניגע באזורים נשכחים או חבויים בצל ,בין היתר
בזיכרונות ילדות ,חלומות ומערכות יחסים .נבדוק באילו דרכים אנו
מספרים את עצמנו ונקשר בין כל חלקי הפאזל שהוא "אני".
נקרא יחד שירים
וסיפורים ונדון בהם.
ניעזר בתרגילי כתיבה
ובתרגילים יצירתיים
שונים על מנת להרחיב
ולמצוא את הסיפור של
כל אחד ואחת.
זהו מסע אישי וקבוצתי,
שבו נקשיב ונחלוק ,נגלה את המשותף ואת השונה וננסה לאחוז
ברגעים מסוימים כדי שימשיכו ללוות אותנו הלאה .מנחת הקבוצה
מהמרכז הישראלי לביבליותרפיה.
הסדנה נערכת בקבוצה אינטימית ,ללא תשלום.
למעוניינים ניתן ליצור קשר במייל:
sifgezer@gmail.com

הפרעת קשב וריכוז ADHD

נושאי לימוד ,קושי בהחלפת מורה .קושי להתרכז ,חולמנות,
קושי לקלוט חומר לימודי ,קושי לשבת בשקט ,וצורך לזוז.
קושי בהכנת שיעורי בית ,קושי לקום בבוקר ,קושי להתארגן
לביה"ס או להתארגן לשינה .הם מזוהים לא פעם כילדים כעסל
נים ,המגיבים באופן תוקפני.
גיל בגרות  -מאפייני האימפולסיביות וההיפראקטיביות
פוחתים ,ויש יותר מאפייני קשב וחוסר שקט פנימי .יש מוסל
חות רבה" ,פתיל קצר" ,נטייה לדחיינות ,קושי להשלים משיל
מות.
כיצד מאבחנים הפרעת קשב?
הגורם המאבחן הוא פסיכיאטר ,נוירולוג או פסיכולוג שמול
מחה בתחום .כלי האבחון הם ראיון קליני ,שאלונים להורה
ולגננת/מורה ,ומבחנים ממוחשבים שבודקים קריטריונים של
הפרעת קשב .בשירות הפסיכולוגי של המועצה ניתן לערוך
מבחן ממוחשב בשם  ,MOXOויחד עם דיווח מביה"ס ושאלוני
קשב מסוימים ,מתקבלת הערכה לטובת הבדיקה הנוירולוגית.
חשוב לקיים אבחנה מקצועית ונכונה ,מאחר ואבחנה שגויה
עלולה להוביל לטיפול שגוי.
טיפול בהפרעת קשב
הטיפול כולל לרוב טיפול תרופתי וטיפול התנהגותי (הדרכת
הורים ועיצוב התנהגות).
עצות מעשיות  -כיצד להתמודד כשיש בבית ילד עם
הפרעת קשב וריכוז
 Þחיזוק חיובי לפני הביקורת  -להתחיל בשבחים ותשומת
לב חיובית למעשיו ,לפני שמעירים.
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 Þלבחור את החזיתות  -יש לבחור במה מתמקדים ,ולהפסיק
להעיר על דברים אחרים.
 Þמשובים  -ילדי הקשב חיים את הרגע ,וזקוקים למוטיבציה
חיצונית וגירויים חזקים וחזרתיים כדי להפנים בקשות ,וכדי
לעצב התנהגות בצורה מיטבית .לכן חשוב שהמשובים יהיו
תכופים ,מיידים ועוצמתיים.
 Þהמחשות  -ילדי הקשב הם ילדים של 'כאן-ועכשיו' ,לכן
כדאי להמחיש להם את הזמן על ידי טבלה או שעון.
 Þעדיף מעשים על פני דיבורים  -ברגע שקורה משהו יש
לפעול ופחות לדבר.
 Þלהתכונן מראש לתרחישים  -להסביר לפני מצבים
ה"מועדים לפורענות" ,לעצור ולהזכיר כללים ("תישאר צמוד
אלי") ,לציין מה התגמול למי שמציית לכללים ומה המחיר אם
לא.
 Þלשמור על קור רוח ופרספקטיבה  -חשוב להבין שלילד
יש קושי ,זה לא אישי נגדכם ,ואתם לא במלחמה מולו .למדו
את עצמכם לסלוח לו על הקשיים ,ועל חוסר ההצלחות ,הוא
לא תמיד שולט במעשיו .לימדו לסלוח לעצמכם ,תעריכו את
התפקוד הטוב שלכם ותשאפו לשמרו ולהמשיך לשפרו.

ניתן לבצע במסגרת השפ"מ הערכות קשב הכוללות
איבחון קשב ממוחשב ( ,)MOXOוהדרכות להורים.
צוות השירות הפסיכולוגי עומד לשירותכם בכל עניין
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תנ”ס

תרבות.נוער.
ספורט

תרבות ילדים
שעת סיפור

תיאטרון אגדה "נסיך צפרדע"

ביום שני ,4.12.17 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי

"סיפורו של סובי הסביבון"

עם המספרת לימור שושן

ביום שני ,18.12.17 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי

כניסה חופשית
הצגת מנויים

צלילי קסם עם ניצה שאול מציג:
"סיפורו של לודוויג ואן בטהובן"

ביום שני 17.11.12 ,בשעה 17:00
באשכול הפיס בית חשמונאי

® נכנסים לאתר
המועצה ® לוחצים
רכישת כרטיסים לאירועי תרבות באתר האינטרנטwww.gezer-region.muni.il :
אירועי התרבות מתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט ,בפייסבוק ובניוזלטר .על המחומש שבמרכז
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרסל עמירה  -מנהלת התרבות במועצה 08-9274047 :העיגול ® ונרשמים
לשלל הפעילויות
ותל ערד אשר עברו חידושים ושיחזורים מרתקים.
ונכיר כתובות עבריות עתיקות וממצאים ארכיאולוגים
שהתגלו במקום ,המספרים את סיפורו של עם ישראל.
נסיים בטיול באזור נחל "קינה" הקרוב לערד.
יש להצטייד בנעלים להליכה במים ,מגבת ,בגדים להחלפה ,כובע,
מים לשתייה ומזון.
(יתכנו כניסות לאתרים בתשלום)

מחיר 80 :שקל

מועדון הסרט הטוב
 3096ימים

ביום שלישי 19.12.17 ,בשעה 20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי
דרמת הישרדות המבוססת על סיפורה האמיתי של נטשה קמפוש,
אשר נחטפה בגיל  10בידי וולפגנג פריקלופיל וברחה רק שמונה
שנים לאחר מכן .בתקופת השבי שלה נכפה עליה לגור במרתף
ביתו של פריקלופיל ,וקשר קרוב וחולני נוצר בין השניים לאורך
השנים ,כאשר הוא מתיר לה יותר ויותר מרחב מחיה ,עד שהיא
ניצלה זאת כדי לברוח.
בימוי שרי הורמן (פרח המדבר).

כניסה חופשית
הרצאה

ס.מ.ל מרצים לישראל

עם גיא פלג – הכתב הפלילי של חברת החדשות

ביום שלישי 26.12.17 ,בשעה 20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

לודוויג ואן בטהובן הקטן היה ילד מוזנח אבל מוכשר כמו שד,
במוסיקה כמובן.
ללודוויג היתה חברה טובה ,השכנה שלו קאסיליה ,לה גילה את
כל הסודות ,גם על אביו הנוקשה והרגזן ,שהעביד אותו בפרך וגרם
לו להתאמן בנגינה בכל שעות היממה .בגיל עשר התמנה בטהובן
כסגן לאורגניסט הראשי בחצר המלך ,אבל לודוויג אף פעם לא
שכח שקאסיליה היתה "הקהל" הראשון שלו .המוסיקה הנפלאה
של בטהובן תלווה את המופע יחד עם רקדנים ונגנים.
מגיל  6-3ולכל המשפחה
נותרו מספר מקומות פנויים
הרכישה דרך אתר האינטרנט של המועצה

מחיר 40 :שקל

תרבות מבוגרים
טיול

חווית הארץ

המשותף בין אברהם אבינו והמלך חזקיהו  -בין באר שבע לערד
בהדרכת :שוקי שגב – מורה דרך מוסמך

ביום שבת23.12.17 ,
יציאה בשעה  7:30ממשרדי המועצה.
חזרה משוערת ב20:00-

נבקר בשניים מהתלים החשובים ביותר מתקופת המקרא .תל באר
שבע

על הפרשיות שהסעירו את הציבור ופתחו את מהדורות החדשות.
גיא פלג יספר על הפרשיות הכי חמות:
חקירות נתניהו  -האם יש כאן רדיפה של ראש ממשלה? | איך זה
ששלושת ראשי הממשלה האחרונים נחקרו כאן בזה אחר זה בתיק
הולילנד | ראש ממשלה מאחורי הסורגים  -הקשר הבלתי אמצעי
עם האסיר אהוד אולמרט | תיק קצב  -האם נכון לדרוש מאסיר
להודות כתנאי לשחרורו המוקדם? האם שחרורו המוקדם אכן פוגע
באמון הציבור | תאיר ראדה  -האם חף מפשע מרצה מאסר עולם |
גיא פלג הכתב המשפטי של חברת החדשות ,מלווה פרשיות אלה
לאורך כל הדרך ,בסיפורים מאחורי הקלעים.
הכניסה החופשית מותנה ברישום מראש באתר המועצה.

כניסה חופשית

נוער

לראשונה במועצה  -כנס נוער מתנדב
בשעת חירום

המועצה ארגנה לראשונה כנס נוער מתנדב בשעת
חירום ,אשר התקיים באשכול הפיס בהשתתפות
ובברכת ראש המועצה ,פטר וייס
מטרת הכנס הייתה לחשוף את בנות ובני הנוער לתחום החירום,
להציג בפניהם את המשימות הצפויות להם ביישובים ואת דרכי
חיבורם לצוותי החירום היישוביים וכן להכיר את גופי החירום
וההצלה ויכולותיהם .כל אלה כדי שיוכלו לסייע ליישוב ביחד צוות
ישובי ,שיודע לתפקד בזמני חירום כגון רעידת אדמה או ירי טילים.
בכנס ,שהתקיים בנוכחות נציגי משרד החינוך ,מינהל חברה ונוער
ופקע"ר והופק בשיתוף פעולה בין מחלקות הנוער והביטחון של

המועצה ,השתתפו נציגים מכיתות י' וי"א ,רכזי נוער בישובים ,ועדות
נוער ,וועדים וצוותי צח"י ישוביים.
נציג פיקוד העורף ,רס"ן עמירם מלכא הציג למשתתפים את
המשמעויות העיקריות לפעילויות נוער כתוצאה מרעידת אדמה.
לאחר מכן יצאו בני הנוער אל רחבת אשכול הפיס ,שם נחשפו
למגוון כוחות החירום וההצלה :מד"א הציגה תצוגת יכולות של
אמבולנס ,אמבולנס טיפול נמרץ ואופנוע כונן .הודגמו פעולות
החייאה בסיסיות ובני הנוער התבקשו במעמד זה להצטרף
להתנדבות במד"א .יחידת המתנדבים בתחום הכיבוי וההצלה
של משמר דוד-חולדה ,הציגו כבאית מאובזרת בציוד מלא .קציני
חילוץ וסיירת משולבת הציגו את גרור חילוץ סע"ר המועצתי ופיקוד
העורף הציגו מוכנות אזרחית בפני רעידת אדמה על ידי מדריכות
לשעת חירום.
בסיום הערב ,הרצתה סרן קארין קבטיקה-הוברמן ,נציגת משלחת

גזרי מידע



דצמבר 17 2017

חוגים

מוסיקלי

הרכבים מוסיקלים

השנה יושם דגש מיוחד על נגינה בהרכבים ,מתוך הבנה שנגינה
בהרכבים מאפשרת עבודה על רפרטואר מאתגר ,נגינה בקבוצה
יחד עם עבודה אישית ,עם כל תלמיד ותלמיד.
כרגע פועלים במוסיקלי שבעה הרכבים  -מתוכם שישה הרכבים
של ילדים ונוער ,מגיל  10ועד  18ולאחרונה פתחנו הרכב מבוגרים.
למה כדאי לך לנגן בהרכב:

פיקוד העורף למקסיקו ,אשר הציגה את מסע המשלחת והישגיה.
מנהלת יחידת נוער וצעירים במועצה ,מיכל ליס ,הנחתה את הכנס
והייתה שותפה לארגונו .עוד סייעה בהפקת הכנס קצינת הרשויות,
סגן מאי כרמל.
השתתפו בכנס מנכ"ל המועצה ,אריאל הילדסהיימר ,מנהלת אגף
חינוך ,סיגל דאי ,מנהל אגף תנ"ס ,רותם אלקובי וקב"ט המועצה
אליק מגורי כהן.

פותחים שנה בכפר ביל"ו

במוצאי שבת 11.11.17 ,התקיים בכפר ביל"ו אירוע
חג המעלות

האסיפה הישראלית

האסיפה הישראלית לציון  22שנים להירצחו של ראש הממשלה
ושר הביטחון יצחק רבין זל' ,התקיימה בכיכר רבין.
לאסיפה הישראלית מגיעים בני נוער ,צעירים ,ומבוגרים ,מכל
חלקי החברה הישראלית ,יהודים ,ערבים ודרוזים ,מהעיר ,המושב
והקיבוץ ,חילונים ,דתיים וחרדים.

אנשים מכל חלקי האוכלוסייה נפגשים במעגלי שיח לדון ולהתווכח
על עתידה ואתגריה של החברה הישראלית .במרכזה של
האסיפה הישראלית מונחת ההסכמה כי למרות חילוקי הדעות
והעמדות השונות ,אחריותנו על קיומה ושמירתה של הדמוקרטיה
והממלכתיות הישראלית היא מעל כל אלה.

הטרום פעילים (שכבת ט') וצוות ההדרכה התכוננו לאירוע במשך
חודש מראש ,במטרה לפתוח את השנה החדשה ,להציג את בני
הצוות לשנה הזו ,ולציין את עליית השכבות בשנה.
השנה חגגנו בהתרגשות רבה ,עלייה ראשונה לתנועה עם השכבות
הצעירות ג' ,ד' .החניכים קיבלו את חולצת התנועה הראשונה
שלהם ונשבעו אמונים.
האירוע נפתח באש לילה שתכננו שכבת ט' .החניכים משכבות
ג'-ח' צעדו בליווי המדריכים משכבות י'-יב' .בסיום אש הלילה,
קיבלו החניכים חולצות תנועה ועברו בדרך האש היישר לטקס
פתיחת השנה ,לרחבה בה חיכו ההורים בציפייה נרגשת.
במהלך הטקס ועדת הנוער ברכה את
חניכי ומדריכי הקן לשנה מוצלחת
מלאה בעשיה חיובית .בהמשך הוצגו
כל צוותי הפעילים והמדריכיםאשר
ערכו את ההשבעה ,בה נשבעו
החניכים אמונים לתנועת הנוער בני
המושבים ולקן .רגע לפני הדלקת
כתובות האש ,הפתיעו חברי הצוות
את החניכים ,בשיר שכתבו על
הקן המיוחד שלנו ,שיש בו חניכים
מדהימים וצוות שאוהב להשקיע
ולעשות את הקן לבית של כולנו.
כתובות האש נדלקו בן רגע על ידי
הטרום פעילים ,כשברקע התנגן
השיר "כולנו יחד" של בני המושבים,
זה היה רגע השיא ,שחתם את האירוע
בהתרגשות גדולה ובעיקר בתחושת
אחדות וגאווה.
בימים אלה אנו מתחילים ליצור את
אירוע השיא הבא שלנו ,ה"פסטיבילו"
שיתקיים ב .6.1.18-נשמח לראותכם!
ק"ן כפר ביל"ו

משפר את היכולת לנגן ביחד ולהקשיב לנגנים אחרים | מחייב
לאחריות אישית על תוצאה משותפת .מאפשר לך ללמוד עיבודים
מעניינים שמתאימים ליכולת שלך | מאפשרות לעלות על הבמה
עם החבר'ה ולהיות מגניב | מבטיח כיף בצד עבודה רצינית להפקת
הקאבר.
מוביל ההרכבים הוא ליאור נעמן .זמר ,גיטריסט ויוצר ,בוגר בית
ספר למוסיקה רימון ,שהשתתף לאחרונה בתוכנית דה ווייס.

לפרטים ורישום:
זוהר פרץ מנהלת החוגים 08-9274007
מרב אסקיו מנהלת מוסיקלי 052-3539635

קונצרט "במה פתוחה"
הנכם מוזמנים ל"במה פתוחה"
קונצרט של תלמידי מוסיקלי.
ב 5-לדצמבר בשעה 17:45
ב 21-לדצמבר בשעה 17:45
באולם אשכול הפיס בבית חשמונאי.

השנה מציינת האסיפה הישראלית את שנתה השנייה .השנה
עמד לדיון ערך הסובלנות .ערך אשר נבחר בשנתה הראשונה
של האסיפה יחד עם שוויון ערך האדם וחביב אדם הנברא בצלם.
הדילמות בהן דנו השנה :יחסנו לשבת ,יחסנו למיעוטים ואלימות
ברשת.
מיישובי המועצה יצאו לאסיפה הישראלית עשרות בני נוער
מתנועות הנוער בני המושבים ,הנוער העובד והלומד ,מכבי צעיר,
האיחוד החקלאי ,צופים ובני עקיבא.
ערן גרשוני  -רכז בני המושבים

הכניסה חופשית.

נשמח לנגן ולשיר לכם
צוות מוסיקלי
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ביוזמתו ובתמיכתו של ראש המועצה ,יוצאת לדרך
תוכנית הפעילות השנתית של תחום הצעירים
במועצה

התוכנית תושק ב ,17.12.17-בהופעה של שלום אסייג ,מבכירי
הסטנדאפיסטים בארץ.

חדש במועצה :תוכנית הפעילות השנתית של תחום הצעירים יוצאת לדרך
על פי תוכנית העבודה שגובשה ביחידת הצעירים והנוער באגף
תנ"ס ,יכלול המפגש השני יריד במגוון נושאים ביניהם :תעסוקה,
השכלה ,הורות צעירה ועוד.
המפגש השלישי יהיה בסגנון "הרצאה על הבר" ,עם מומחה
באחד מהנושאים הנמצאים על סדר יומם של הצעירים :עסקים
קטנים ,תעסוקה בעידן האינטרנט ,תזונה נכונה וכו׳.

המפגש הרביעי יכלול הרצאה או הופעה ,שתוכנם עדיין לא סוכם.
פעילות מתוכננת נוספת הינה קורס מגישי עזרה ראשונה ,שיכלול
 30שעות הדרכה ויועבר על ידי מדריך מד"א מוסמך.
המועדים המדוייקים של אירועים אלה יפורסמו בהמשך בכל
אמצעי הפרסום של המועצה.
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