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התנופה נמשכת  -הקמת
ושידרוג מבנים ותשתיות

המועצה יוזמת ,מתקצבת ,מתכננת ומבצעת ,כל העת פרוייקטים רבים בתחום הבינוי והתשתיות בכל התחומים ובכל היישובים.
במסגרת זו מוקמים מבנים ומתקנים במכלול תחומי פעילות המועצה :חינוך ,תרבות ,ספורט ,שידרוג תשתיות מים וביוב ,סלילת
והסדרת צמתים וכבישים ועוד .הפרוייקטים מבוצעים בהתאם לתוכניות עבודה וסדרי עדיפויות ,המוגדרים על ידי היישובים בפגישות
השוטפות עם הנהלת המועצה

תחום החינוך
בית ספר "שחקים"  -הצללה

ברחבה המרכזית של בית ספר שחקים הוקמה סככת הצללה
ומשטח מרוצף ,הכולל ספסלים לנוחיות התלמידים.

הסדרת מעגל תנועה בצומת משמר איילון בפנייה לשעלבים
לאורך כביש 424

נבחר מתכנן ומנהל פרוייקט לביצוע פרוייקט זה אשר יקל על
התנועה ויגביר את הבטיחות בצמתים אלה .המועצה כבר תכננה
את הסדרת הצומת וכעת נדרשות התאמות.

הסדרת צומת בכניסה לקיבוץ גזר

החל תכנון מעגל תנועה בכניסה לקיבוץ מכביש .424

הסדרת תאורה בכביש גישה לשעלבים

נתיבי ישראל החל בתכנון להסדרת התאורה לאורך הכביש לאחר
סיום התכנון יקודם הביצוע בפועל.

חפשו אותנו בפייסבוק
מועצה אזורית גזר

הסדרת המדרכה לאורך כביש  4243בכניסה למושבים פדיה
ופתחיה

סוכם עם נתיבי ישראל על סיום תכנון המדרכה לאורך התוואי
ומיד לאחר מכן יקודם הביצוע בפועל.

עשו לנו

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המועצה
www.gezer-region.muni.il

ולהירשם לניוזלטר

בית ספר "שחקים"  -מגרש

בקרוב יוקם בבית הספר מגרש קט רגל וכדורסל לשימוש היל
דים ולתחרויות ספורט .הפרוייקט כבר תוקצב ותוכנן וייצא
בקרוב לביצוע.

ביישובים
עבודות פיתוח בית כנסת שעלבים

החלו בביצוע עבודות הפיתוח בבית הכנסת בשעלבים .העבודות
כוללות הסדרת כביש הכניסה לבית הכנסת ומשטחי חניות.

בניוזלטר מתפרסמים עידכונים ,ידיעות ואירועים,
הנוגעים לפעילות המועצה.

קו פתוח לתושבים

קב”ט המועצה  -אליק כהן מגורי052-2891362 :
היועצת המועצה לתחום האזרחים הוותיקים
ומנהלת מח’ רווחה  -אביגיל אנגלמן08-9274067 :

תחום בינוי ופיתוח
המועצה ממשיכה בביצוע הקמת שבילי אופניים .בימים אלה
מבצעת המועצה את חיבור שביל האופניים בכניסה לבית
חשמונאי באזור הבוסתן.

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 ,יותם
אשל ,דניאל בראון ,חיים כהן ,אריאל הילדסהיימר ,רותם
אלקובי ,אביגיל אנגלמן ,שרלי שוורץ
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 :

תחום תחבורה וכבישים
המועצה פועלת מול נתיבי ישראל ,משרדי ממשלה וגופים
סטטוטוריים נוספים ,לקידום פרוייקטים בתחום התשתיות
והבינוי .בעקבות הפעילות מול נתיבי ישראל ייצאו לפועל מספר
פרוייקטים.

הסדרת צומת הכניסה למושבים פתחיה ופדיה

נבחר מתכנן והחל תכנון להסדרת הצומת על ידי הקמת מעגל
תנועה במפגש הכבישים .44/4243
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צעירים ונהנים
הפנינג לצעירי המועצה ,בגילאי
 ,18+אירוע מרשים ביוזמת
מרכז הצעירים של המועצה,
התקיים באשכול פיס
בית חשמונאי
ההפנינג כלל דוכנים בנושא השכלה גבוהה,
ייעוץ והכוונה ללימודים ,השלמת בגרויות,
הדרכה והכוונה אישית ,דוכנים של טיפול
במגע ,מכירת סבונים ומכירת עבודות סריגה.
בהמשך התקיימה הופעת סטנדאפ מעולה
ומפילה מצחוק של אורי חזקיה.
המועצה קיימה את ההפנינג כחלק ממדיניותה
להעצמת צעירי המועצה ובמסגרת אירועי
תרבות ,השכלה פנאי ובידור המיועדים לבני
גילאים אלה.

זוכרים את יפתח
במסגרת מסע אופניים לזיכרו של יפתח ברזילי ז"ל בן מושב סתריה שנהרג בתאונת דרכים בשנת
 ,2005שהתקיים ברחבי המועצה ,התקיימה פעילות בנושא בטיחות בדרכים

להתעדכן כל הזמן
מטה הבטיחות בדרכים של המועצה מקדם את הנושא במסגרת
אירועים קהילתיים ,במטרה לחשוף את הקהילה למסרים חשו–
בים ,כמו חצייה בטוחה ,חגירת חגורת בטיחות במהלך הנסיעה

ועוד .המשתתפים במסע רכבו מהיישוב סתריה דרך גן יפתח (גן
שהקימו הוריו של יפתח ז"ל לזכר בנם) לשדות פתחיה ,רמות
מאיר ,נען ,ובחזרה לסתריה.

3

לקראת ראש השנה חילקה המועצה לתושבים לוחות שנה
מהודרים ובהם תצלומי אוויר של אתרים שונים בשטחי
המועצה וכן מגנט ובו לוח זמנים של כניסת שבת וחג .חלק
מהתמונות והצילומים המעטרים את לוח השנה ,מופיעים
להנאתכם על שער העיתון.
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המועצה זכתה שוב בחמישה כוכבי יופי
בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה"
בתחרות שעורכת מדי שנה המועצה לישראל יפה ,זכתה המועצה שלנו ,זו השנה השמינית ברציפות ,בחמישה
כוכבי יופי ,שהוא הציון הגבוה ביותר ,וזאת לאחר שזכתה גם בדגל היופי
התחרות נערכת בחסות משרד הפנים ,המרכז לשלטון מקומי
ומרכז המועצות האזוריות ומשתתפות בה ערים ,מועצות מקו–
מיות ,מועצות אזוריות ויישובים ,המתמודדים על קבלת כוכבי
יופי ,כל רשות לפי סיווגה.
שופטי התחרות בודקים את חזות היישובים והמוסדות החינו–

כיים ,שמירה על ערכי טבע ונוף ,טיפוח הרחוב והסביבה ,הגנים
והמרחב הציבורי ,קידום נושאים ירוקים  -מיחזור ,חוק האריזות
ופעילות חינוכית סביבתית .העובדה כי המועצה זוכה בציון הגבוה
ביותר מזה שמונה שנים ברציפות ,מעידה כי גם תחום חזות המו–
עצה והקיימות בה ,הינם ברמה גבוהה מאוד.

שלב א' בפרויקט הפעלת מרכז המבקרים בבית הרצל ופיתוח
יער חולדה יוצא לדרך
יו"ר קקל דני עטר ערך סיור במועצה .ראשית נועד עטר עם
הנהלת המועצה ,אשר הציגה בפניו את הפרוייקטים המובילים
בתחום התיירות הכפרית ,הסעדה ויקבים ,מה שהופך את המו–
עצה בשנים האחרונות לאחת הרשויות המתויירות בישראל בכל
הנוגע לתיירות כפרית .הדבר מתבטא בין השאר באלפי התיירנים
המטיילים במועצה בשבתות וחגים ובהצלחה ההולכת וגוברת
מידי שנה של פסטיבל חוויה בכרם ,אשר משך אליו גם השנה
אלפי משתתפים.
בפגישה הדגישו נציגי המועצה בפני עטר שני פרוייקטים מרכ–
זיים שמובילה המועצה.
הראשון" :שבילי האופניים סובב לב גזר" ,תוכנית שהציבה את
האזור כיעד מרכזי לרכיבת שטח ,לאחר שהמועצה סללה  31ק"מ
של שבילי אופניים בין אתרי המורשת שבתחומה .עבור פרוייקט
זה ביקשה הנהלת המועצה מקק"ל לסייע במימון הקמת גשר
שיחבר בין יער המגינים ליער חולדה בכביש  ,44על מנת לאפשר
נסיעה בטוחה וזורמת לרוכבי האופניים ומעבר להולכי הרגל.
בהמשך דנו הנהלת המועצה ועטר בפרוייקט הפעלת מרכז המב–
קרים בבית הרצל ופיתוח יער חולדה .לאחרונה החלה הקמת שלב
א' הכולל את הפיכת בית הרצל למוזיאון אינטראקטיבי ,המתאר
את ראשית הציונות ,ופיתוח ההיבט הנופי והתיירותי של היער
ובכלל זה הקמת אתר קמפינג ושוק איכרים.
בסיום הביקור ציין עטר כי קק"ל תבחן סיוע בפרוייקטים מרשי–
מים אלה" .מועצה האזורית גזר היא מקום מדהים ,אשר התיירות
בו הפכה בתוך שנים ספורות למובילה בזכות תכנון ,תקציבים
עצמיים וגיוס תקציבים וכמובן ניהול נכון ומיטבי" ,אמר עטר
והוסיף" ,אנו נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם הנהלת המו–
עצה ונבחן את תקצוב הפרוייקטים שהוצגו בפנינו".

למעלה :דני עטר בפגישה עם הנהלת המועצה | למטה :בית הרצל | מימין :יער חולדה

גזרי תורה
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בס”ד

מה שבטוח

המועצה רכשה רכב ביטחון חדש מסוג פורד  ,350בעל יכולות רבות לתנועה בשטח ואמינות רבה
הרכב ישמש את הקב"ט וסייר הביטחון לסיורים ביישובים ובש–
טחים הפתוחים ויאפשר את הגברת הביטחון ותחושת הביטחון
של התושבים.

שירותים
מוניציפאליים
לוח איסוף גזם נקי 2018
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

כפר שמואל

פתחיה

בית חשמונאי

גני הדר

מצליח

כרמי יוסף

כפר בן-נון

פדיה

שעלבים

רמות מאיר

ישרש

משמר איילון בית עוזיאל

נוף איילון

יציץ

נען

עזריה

יד -רמבם

סתריה

כפר ביל”ו

נצר סירני

ק .גזר

משמר דוד

חולדה

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

איסוף פסולת גושית אוקטובר 2018
יום ראשון יום שני יום שלישי
09/10/18 08/10/18 07/10/18
כפר בן נון משמר דוד עזריה
גזר
משמר איילון חולדה
יום ראשון יום שני יום שלישי
16/10/18 15/10/18 14/10/18

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

מצליח

כרמי יוסף

בית עוזיאל

יום רביעי יום חמישי יום שישי
12/10/18 11/10/18 10/10/18
פתחיה בית חשמונאי
פדיה
יום רביעי יום חמישי יום שישי
19/10/18 18/10/18 17/10/18
גני הדר
מאיר יד רמב״ם
רמות
יום רביעי יום חמישי יום שישי
26/10/18 25/10/18 24/10/18

יום ראשון יום שני יום שלישי
23/10/18 22/10/18 21/10/18
יציץ
נצר סרני כפר ביל"ו
כפר שמואל
נען
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי
31/10/18 30/10/18 29/10/18 28/10/18
סתריה

גני יוחנן

איסוף אשפה ביתית 2018
ימים ב' ,ה'
ישרש
סתריה
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

בתקופה הקרובה יותקנו על הרכב גם אמצעי ביטחון שונים בהם
כריזה ,פנס מהבהב וסירנה ובכך יתאפשר לו לנוע בחופשיות בעי–
תות חירום.

שעלבים

גני יוחנן

ישרש

נוף איילון

איסוף פסולת גושית נובמבר 2018
יום ראשון
04/11/18
כפר בן נון
משמר איילון
יום ראשון
11/11/18

יום שני יום שלישי
06/11/18 05/11/18
משמר
חולדהדוד בית חשמונאי
יום שני יום שלישי
13/11/18 12/11/18

כרמי יוסף

מצליח

יום רביעי
07/11/18
פתחיה
פדיה
יום רביעי
14/11/18
בית עוזיאל

יום חמישי יום שישי
09/11/18 08/11/18
עזריה
גזר
יום חמישי יום שישי
16/11/18 15/11/18
גני הדר
רמות מאיר
יום חמישי יום שישי
23/11/18 22/11/18

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי
21/11/18 20/11/18 19/11/18 18/11/18
יציץ
ישרש
יד רמב״ם
כפר שמואל
נען
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
29/11/18 28/11/18 27/11/18 26/11/18 25/11/18
שעלבים
נצר סרני
גני יוחנן נוף איילון
ביל"ו סתריה
כפר
א-ב

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 גושית לבין ערמות הגזם מקשה על האיסוף. -הוצאת גזם ופסולת גושית תעשה יום לפני מועד האיסוף.

משמר דוד

08:00-08:30 12.10.2018

ליד המזכירות

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מחלקת תברואה בטל .08-9274031

כרמי יוסף

08:00-08:30 19.10.2018

ליד מגדל המים

בברכה,
צוות מחלקת תברואה

בית עוזיאל

08:45-09:00 19.10.2018

ליד הצרכניה

מצליח

08:00-08:30 26.10.2018

ליד הצרכניה

וטרינריה  -חיסונים נגד כלבת
אוקטובר 2018
שם היישוב תאריך חיסון

שעות

מיקום

הרב אהרון מרצבך  -שעלבים

לולב
הפקולטה לחקלאות .הרצאה ראשונה אחרי סוכות.
הקורס 'מבנה הצמח' .המרצה הגיע עם ספר חדש
בידו ,והסביר לסטודנטים שהספר לא נמצא במאגר
הדיגיטלי המצוי שאנו נעזרים בו.
בסוכות קיימנו מצות 'ארבעת המינים'  -לולב אתרוג
הדס וערבה ,וכפי הכתוב בתורה בספר ויקרא פרשת
אמר (פרק כג פסוק מ)" :וּ לְ ַקחְ ֶּתם לָ כֶ ם ַּביּ וֹם הָ רִ ׁאשוֹן
 ְּ )1פרִ י עֵ ץ הָ דָ ר (זה האתרוג) ַּ )2כפּ ֹת ְּת ָמרִ ים (זההלולב)  )3וַ עֲ נַ ף עֵ ץ עָ בֹת (שלושה הדסים)  )4וְ עַ רְ בֵ י
נָ חַ ל (שתי ערבות) ,וּ ְ ׂש ַמחְ ֶּתם לִ פְ נֵ י ה' ֱאלֹקֵ יכֶ ם ׁ ִשבְ עַ ת
יָ ִמים".
לפני קיום המצווה (כמו ברוב המצוות) תיקנו חז"ל
לברך ברכה .ומהי הברכה במצוות ארבעת המינים?
ָּ'ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹֽהינוּ ֶמלֶ ךְ הָ עוֹלָ םֲ ,א ֶשר ִק ְּד ָשנוּ ְּב ִמ־
צְ ו ָֹתיו וִ צִ ָּֽונוּ עֹל נְ ִטילַ ת לוּ לָ ב'.
האם ברור לכם נוסח זה של הברכה 'עֹל נְ ִטילַ ת לוּ לָ ב'?
שאל המרצה.
הסטודנטים העלו כמה שאלות:
א) מדוע אין בברכה איזכור לכל המינים רק ללולב.
ב) אם כבר מזכירים רק מין אחד ,היה ראוי להזכיר
את המין הראשון המוזכר בתורה  -האתרוג.
ג) אם כבר החליטו שיוזכר רק הלולב ,מדוע לא
הוזכר בשמו כפי שמופיע בתורה 'כפת תמרים'.
השאלה ביסודה כבר הועלתה בתלמוד בבלי סוכה
(דף לז עמוד ב) ושם התשובה 'הו ִֹאיל וְ גָ בוֹהַ ִמ ּ ֻכ ָּלם'.
תשובה בוטאנית (המשלימה את דברי הגמרא),
מופיעה בספר שבידי' ,עיון תפילה' (אותו חיבר
תלמיד חכם מופלג ,שחי לפני יותר ממאתים שנה
 הרב יעקב צבי מקלנבורג .המפורסם יותר בספרועל התורה 'הכתב והקבלה'):
לעלי הלולב יש משהו מאוד ייחודי שלא קיים
בעלים של שאר סוגי העצים.
כל עלה בפני עצמו הוא כפול ודבוק חלק זה בחלק
זה.
כל העלים יחד צמודים ודבוקים לשדרה.
האפיון המיוחד הזה ,בא לידי ביטוי במילה 'לולב',
הכוללת בתוכה ,בקיצור ,שתי מילים 'לולאה' ו'לב'.
ה'לולאה' היא פעולת קשירה הנעשית בתוך דבר
אחד (כדוגמת הקשר בעניבה) ,והיא מציינת את
הדביקות של כל עלה בפני עצמו.
ה'לב' הוא ביטוי של קשר בין שנים ,כמאמר הפסוק
בשיר השירים (ד ,ט) "לִ ַּבבְ ִּתנִ י ֲאח ִֹתי כַ ָּלה."...
[המילה 'לולב' היא ייחודית לעץ הדקל ,גם אם
מצאנו אותה בלשון משנה בהשאלה לשאר עצים].
ומתוך זה מבאר ה'עיון תפילה' מדוע נבחרה דווקא
מילה זו לנוסח הברכה במצות ארבעת המינים:
כידוע ארבעת המינים רומזים על כלל ישראל ,על
פי המדרש הידוע  -על טעם וריח ועל תורה ומע–
שים טובים.
ובמצווה נוטלים את כ...ולם ביחד.
הלולב במבנהו המיוחד מבטא גם את הדבקות
הכללית הזו ,ומבטא עוד ,שמלבד שכולם יחד דבו–
קים ומחוברים כאיש אחד בלב אחד ,גם כל אחד
ואחד מישראל מחובר אל עצמו ואל יעודו (כמו כל
עלה בלולב).
אותו רעיון של ארבעת המינים נמצא בלולב בפני
עצמו.
כמו ביחידה צבאית  -כל חייל מתמקצע בתפקי–
דו ,והיחידה כולה עושה את המשימה בשלמות ,כך
עם ישראל ,העושה את שליחותו הייחודית בעולם,
כעם ה' שקיבל תורה מסיני.
לקראת החורף הקרב ובא ,נזכה לחזק את התחושה
הבסיסית הזו ,שתשנה לנו את כל החיים  -החיבור
העצמי כל אחד לעצמו ,והחיבור יחד.
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שלום
כיתה א׳

התחלתי כית
ה א' ,זה אומר שאני גדול.
אבא ואמא חוש
בים שאני יכול כמעט הכל.
אז העמסתי על הגב ילקוט
הבטתי ימינה
ושמאלה ושוב ,בזהירות,
והלכתי לבי
ת
ס
פ
ר
ב
פע
ם
ה
ר
א
ש
ונ
ה.
ומה עכ
שיו? נראה בסוף השנה...

כבר למדתי מילים חדשות
מיכל דהן ,6.5 ,שעלבים ,תלמידת בית ספר
שלהבת בנות ,כיתה א'3

המורה :יפה" .פגשתי את יפה פעם ראשונה ביום חמישי ,לפני
שהתחילו הלימודים .ביום הראשון של הלימודים קצת התרגשתי.
הכרתי את האותיות כבר מהגן וידעתי לכתוב את שמי ושמות של
חברות שלי .ובבית ספר למדתי כבר מילים חדשות.
יש לי בכיתה המון חברות מהגן וגם חברות חדשות .החברה הכי
טובה שלי היא רחל ,מהישיבה בקריית החינוך.
בבית הספר אני הכי אוהבת את החברות.
לא אוהבת שיש לי המון דברים לעשות .שיעורי בית אני לא תמיד
מספיקה".
חופש או לימודים?
"יותר אוהבת את הלימודים ,אבל גם החופש זה כיף".

התרגשתי אלף אחוז
ליאם יצחקוב ,6.5 ,כרמי יוסף ,תלמיד בית
ספר עתידים ,כיתה א'2
המורה :אסתי" .הכרתי את אסתי עוד מקודם .כי גם האחיות
הגדולות שלי למדו עם אסתי.
בימים שלפני הבית ספר התרגשתי אלף אחוז .ונהייתי חברותי עם

ילדים יותר גדולים ממני.
אין לי בכיתה הרבה חברים מהגן .רק יהלי מבית עוזיאל .הוא חבר
הכי טוב שלי ,עוד מהגן".
את האותיות הכרתי עוד קודם .היתה לי גננת שקוראים לה איילת
סויון ,היא רצתה שלבוגרים בגן יהיה קל בבית ספר ,אז היא
לימדה אותנו את האותיות וזה באמת יותר קל.
בבית ספר הכי כיף זה ההפסקה .בהפסקה אני משחק עם יהלי
ורון ויואב.
והכי לא כיף זה ללמוד .אבל זה חשוב .כי אני רוצה לדעת לקרוא
וחשבון ואנגלית".

לא ישנתי בלילה
דניאל שיטרית ,6.5 ,ישרש ,תלמידת בית
ספר גוונים ,בכיתה א'3
המורה :ימית .פגשתי את ימית בבית ספר ,לפני הלימודים .הזמינו
אותנו לפגוש אותה.
בלילה שלפני כיתה א' לא ישנתי כי התרגשתי .אני בת בכורה ,אז
אין לי אחים ואחיות שיספרו לי על כיתה א' ועל בית הספר.
את האותיות הכרתי עוד קודם .למדתי לבד וידעתי לכתוב את
שמי וגם שלום כיתה א'.
יש לי בכיתה חמישה חברים שבאו איתי מהגן וגם חברים חדשים
וגם את ליבי ,בת דודה שלי ,שהיא בכיתה א'.2
בבית ספר אני הכי אוהבת את המורה ואת החברים ואת פינת החי.
אני לא אוהבת המגרש של כיתות ג'-ד'".
חופש או לימודים?
"יותר אוהבת לימודים".
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הכל כיפי ,חוץ מהלימודים

הרבה חברים חדשים

לא אוהב שההפסקות נגמרות

דניאל אגמון ,6.5 ,רמות מאיר ,תלמידת בית
ספר שחקים כיתה א'1

הראל מישורי ,עזריה ,תלמיד בית ספר
שדות איילון כיתה א'2

המורה :חן" .פגשתי אותה פעם אחת קודם ,כשבאנו לביקור בבית
ספר.
ביום שלפני כיתה א' מאוד התרגשתי .חשבתי על אמא ואבא.
הכרתי את האותיות וכבר ידעתי לקרוא .כתבתי בכתב של גדולים
ולמדתי עם בקי (מורה פרטית).
בבית ספר הכי כיפי שאני מכירה עוד חברים וחברות .יש לי ארבע
חברות וחבר אחד .כולם מחולדה והיתר חברים שלי מהגן.
בבית ספר הכל כיפי חוץ מהלימודים .אבל אני רוצה בכל זאת
ללמוד".

המורה :ליאת" .פגשתי אותה ביום חמישי שלפני כיתה א'.
התרגשתי רק קצת.
מהגן שלי עלו איתי לכיתה שני בנים ושתי בנות .אבל הכרתי
הרבה חברים חדשים.
אותיות הכרתי עוד מקודם ,אבל סימנים לא .את השם שלי אני
יודע לכתוב כבר מזמן .למדתי בבית.
בבית ספר הכי כיף זה ללכת לגן השעשועים בהפסקות.
חופש או לימודים?
"הכל כיף בבית ספר ,אבל בחופש עוד יותר כיף"!

מיכאל אליהו ,פתחיה ,תלמיד שלהבת בנים,
כיתה א'1
המורה :חמדה" .לכיתה א' עלינו רק שני ילדים מהמושב .אנחנו
נוסעים ביחד כל יום לבית ספר.
מקודם הכרתי את האותיות .ידעתי לכתוב את השם שלי וגם
לקרוא מילים אחרות .ועכשיו אנחנו לומדים לקרוא .ידעתי גם
מספרים.
לקראת הלימודים קניתי ילקוט כחול גדול ששמים על הגב.
בבית ספר אני הכי אוהב את ההפסקות ,כשאני פוגש את אחי
דרור ומשחק איתו וגם עם ילדים אחרים.
הכי אני לא אוהב שההפסקה נגמרת".
חופש או לימודים?
"אני יותר אוהב את ימי הלימודים".

רימקס  - Moreהמשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה
סימה טייר

רישיון משרד המשפטים 3161757

שנה חדשה
בית חדש ???
מבחר בתים למכירה

חשבתם על מעבר?
רוצים לדעת מה ערך הבית שלכם?

לפגישת יעוץ ללא התחייבות
התקשרו

הקפה עליכם
העוגיות עליי
קונה  /מוכר  /משכיר?

אני בדרך אליך

טל052-8481484 .

בית כזה לא מוצאים בכל יום!
לתיאום סיור נא להתקשר

סימה טייר  -רימקס מור מודיעין
כי הבית שלך שווה יותר
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מכס המשפט לאוזן קשבת
אחרי שנים רבות בהן הקשיב צביקה שרצקי ,71 ,כרמי יוסף ,לכל הצדדים ואז חרץ גורלות ,פסק
והחליט ,עכשיו הוא רק מקשיב ומכיל .מקשיב מבלי לשפוט
אני פוגשת את צביקה בחדרה הקטן והצפוף של פנינה גבאי במח–
לקת הרווחה במועצה .הוא בעיצומה של שיחת טלפון ,מסמן לי
שאשב ואמתין .שום דבר לא חשוב בעיניו באותו רגע ,כמו אותה
שיחת טלפון ,כמעט מקרית ,עם מישהו שהוא לא הכיר קודם
ושאת שמו קיבל כאן ,במחלקה ,כמי שכדאי לדבר איתו ,לשמוע
אותו ,להקשיב לו .וזה מה שעושה צביקה פעם בשבוע ,באופן
קבוע ,במסגרת פעילות התנדבותית ,אוזן קשבת ,שמובילה פנינה
גבאי ,רכזת המתנדבים במועצה.

תובע משטרתי
הרבה הרבה שעות הקשבה עברו על צביקה בחייו המקצועיים,
אלא שלהבדיל מההקשבה ב'אוזן קשבת' ,אז היה צריך להפוך את
ההקשבה להחלטה וחריצת דין" .התחלתי כעו"ד פרטי" הוא חוזר
לראשית דרכו" ,ולאחר מכן כעו"ד במשטרה" במשטרה התקדם
צביקה לתפקיד תובע וראש לשכת תביעות ,עד שפרש בדרגת
סגן ניצב" .הייתי מקבל ראיות וצריך להחליט אם להגיש כתבי
אישום" ,הוא אומר ועל אף שמאוד אהב את עבודתו במשטרה,
הוא מעדיף שלא להרחיב על כך את הדיבור בשל רגישות הנושא
וההשלכות האפשריות לכל מה שקורה בימים אלה במשטרת

״שיחת טלפון כמעט מקרית ,עם מישהו שלא
הכיר קודם ושאת שמו קיבל כאן ,במחלקה ,כמי
שכדאי לדבר איתו ,לשמוע אותו ,להקשיב לו״

״שפיטת נוער היא הכי קשה ,הכי רגישה ,הכי
עדינה ,אבל גם הכי מעניינת .מצאתי את עצמי
מוציא ילדים מהבית ,קורע אותם מההורים
שלהם .שולח אותם למוסדות סגורים״
ישראל.
עם פרישתו מהמשטרה ,שימש במשך כשנתיים כשופט תעבורה
ואז מונה לכהונת שופט שלום לנוער.

החזקתי באמת שלי
"שפיטת נוער" ,אומר צביקה" ,היא הכי קשה ,הכי רגישה ,הכי
עדינה ,אבל גם הכי מעניינת .יש לי אופי גרוע" ,הוא אומר בחיוך,
"שאני סובלני ואוהב לעזור לאנשים .אחרת אי אפשר היה להכיל
כל מה שהכלתי ,כל מה שפגשתי ,כל מה שראיתי .זה מאוד קשה.
מצאתי את עצמי מוציא ילדים מהבית ,קורע אותם מההורים
שלהם .שולח אותם למוסדות סגורים .בהיבט הפלילי" ,הוא
מסביר" ,זה לכאורה יותר פשוט .הדברים ברורים .החלק הקשה
הוא ילדים בסיכון ,משפחות הרוסות ,חוסר מסוגלות הורית".
לשאלתי איך הלך לישון עם העומס הרגשי הזה לילה אחרי לילה,
הוא משיב" ,היינו קבוצה קטנה של שופטי נוער בארץ ,שהיינו
משתפים אחד את השני ,מוציאים ,משחררים .המון החלפת דעות,
הרבה דיבור משותף עם קולגות.
והרבה דברים אתה פשוט לוקח איתך הביתה .אישתי סבלה

לא מעט .הלכתי לישון בשקט ,כי החזקתי באמת שלי .חשבתי
שעשיתי את הדברים הנכונים .בסך הכל היו לי הרבה שנות ניסיון.
המסכנים האמיתיים במערכת השיפוטית–טיפולית" ,אומר צביקה,
"הם העוס"ים .הם בקו החזית הראשון".
גם בחלוף השנים ,מאמין צביקה בדרך בה בחר" .השליחות של
שופט נוער היא שיקום .הבטחת אפשרות לעתיד טוב יותר ,להת–
קדמות ,ליציאה מהמעגל שבו נמצאו אותם בני נוער שסיפורם
הובא בפני .אפילו כשמדובר על משפט של נוער עברייני ,קרי–
מנלי ,הטרדות מיניות ,סמים ,דברים קשים ,אתה מרגיש שאולי
אתה עוצר את המשך ההידרדרות ,הנפילה .אולי השיפוט שלך
הוא שיציל אותו .יש לי כושר החלטה ,שזו תכונה חשובה מאוד
לשופט ושמאוד סייעה לי".

איפה הם היום
צביקה ,כמו שופטים אחרים ,עשה את עבודתו והמשיך למשפט
הבא .הוא לא עקב לאורך זמן אחרי בני הנוער ששפט ,לא ליווה
אותם לאורך השנים .אבל משוכנע שלרבים מהם סלל את הדרך.
"אני לא יודע לומר אם הצלתי הרבה ילדים" ,הוא אומר" ,אולי
כמות מכתבי התודה שקיבלתי מעידה על כך .אולי העובדה
שרבים מהם התגייסו לצבא .אולי העובדה שכשביקרתי אותם
בכלא ובמוסדות שאליהם שלחתי אותם ,הם שמחו לראות אותי.
אפילו בנות שנאלצתי לשלוח לפנימיית צופיה ,שנחשבת לקשה
מאוד ,הודו לי ,כשפגשתי אותן אחר כך".
בגיל  ,70כמתחייב על פי החוק במערכת המשפט ,פרש צביקה,
אולם ממשיך עד היום לכהן כיו"ר ועדת שחרורים.
והיום ,כשהוא אזרח מן השורה ,הוא מבקש ,בלי תוארי כבוד ובלי
'כבודו' ,פשוט צביקה ,בשבילכם.

״השליחות של שופט נוער היא שיקום .הבטחת
אפשרות לעתיד טוב יותר ,להתקדמות ,ליציאה
מהמעגל שבו נמצאו אותם בני נוער שסיפורם
הובא בפני״

לשמוע ולהקשיב
מיד עם פרישתו החלו צביקה ואישתו לחפש אפשרות להתנדב
לפעילות ועשייה" .כשחיפשתי מקומות להתנדב בהם היה ברור לי
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מחלקת הרווחה ,מאוד פעיל ,מאוד מפותח .מתוך מה שאני מכיר
ויודע להשוות ,נעשית פה עבודה מאוד רצינית ומאוד חשובה.
מאוד ראויה להערכה .אני מקווה שבשנה הבאה ינצלו עוד יותר
את הרצון שלנו להתנדב" ,אומר צביקה בשמו ובשם אישתו.

״לא יודע לומר אם הצלתי הרבה ילדים .אולי
כמות מכתבי התודה שקיבלתי מעידה על כך.
אולי העובדה שרבים מהם התגייסו לצבא .אולי
העובדה שכשביקרתי אותם בכלא ובמוסדות
שאליהם שלחתי אותם ,הם שמחו לראות אותי״

״מבחינת תרבות אין מילים על המועצה .ספרייה
מדהימה עם פעילויות שחבל על הזמן .הטיולים
של התנ"ס ,מועדון הסרט הטוב ,הפסטיבלים,
הצעדות והאירועים .המון פעילות״

שאני מעדיף להתנדב במועצה שלי ,יותר קרוב לעצמי ,יותר קרוב
לבית" ,הוא אומר .הבחירה במסגרת 'אוזן קשבת' ,היתה טבעית
ומובנת" .אני מקבל רשימה של אנשים מבוגרים ,רובם בודדים,
אני מגיע פעם בשבוע ,מדבר איתם על כל נושא .אני קצת מושך
אותם בלשון .והם מספרים לי דברים אישיים ,מדברים על צרות,
על קשיים .ההתנדבות פה" ,מתאר צביקה" ,היא לא מטרה ספצי–
פית ,של פתרון בעיה .אנשים מחכים לשיחות שלי ,אני מוציא
אותם מהבדידות .אם אפשר ,גם עוזר ,מפנה לכתובת טיפולית
כזאת או אחרת .במקרה מסוים מישהו לא ענה ,ניסיתי שוב ושוב,
עד שהתברר שהאישה נפטרה ודיווחתי על כך למי שצריך .או
במקרה אחר שמישהו חלה ומתקשה בתנועה וכדומה .אבל האמת
היא" ,היא מעיד בצניעות" ,שאתה מתנדב קודם כל בשביל עצמך.
זה צורך נפשי .זה מי שאתה .העזרה לאחר היא בי פרודקט .אם אני
לא מתקשר שבוע ,כי הייתי בחול ,זה מיד צביקה איפה היית ,לאן
נעלמת? זו תחושה טובה".

עבודה מקצועית ומוקפדת
עוד מבקש צביקה ,וגם זה מתוך ניסיונו העשיר ,לשבח את עבודת
מחלקת הרווחה במועצה .צביקה כאמור ,ראה אין ספור עוב–
דים סוציאליים ,אנשי רווחה ,בעלי מקצוע ובני נוער במצוקה.
"מחלקת הרווחה במועצה" ,הוא מציין" ,בראשות אביגיל אנגלמן,
מתפקדת יוצא מן הכלל .העוס"ים פה מצויינים ועושים עבודת
קודש".

פרישה מהנה
בסך הכל ,על אף שפרש מעבודתו המשמעותית והמרתקת מכוח
החוק והתקנות ,צביקה מרוצה מאוד מימיו כגימלאי צעיר" .במו–
עצה יש המון פעילות" ,הוא אומר" ,אני לומד פעמיים בשבוע
בכיתת ותיקים ,הולך לקתדרה .כל הזמן לומד עוד ועוד דברים
חדשים .מבחינת תרבות" ,הוא מוסיף" ,אין מילים על המועצה.
ספרייה מדהימה עם פעילויות שחבל על הזמן .הטיולים של
התנ"ס .מועדון הסרט הטוב ,הפסטיבלים ,הצעדות והאירועים.
המון פעילות ,שאנחנו לוקחים בה חלק בכיף".

פתוח להצעות
״מתוך מה שאני מכיר ויודע להשוות ,נעשית פה
במחלקת הרווחה עבודה מאוד רצינית ,מקצועית
ומוקפדת .מאוד ראויה להערכה״

בנוסף לפעילותו באוזן קשבת מתנדב צביקה בצוות חירום מועצ–
תי וכן ,ביחד עם אישתו ,שבעצמה מתנדבת באופן קבוע בספרייה
האזורית ,הם מתנדבים פעם בשבוע בבית הספר הרצוג בפעילות
עם תלמידים .אולם כל זה לא מספיק לו לצביקה והוא מחפש אחר
תחום התנדבות נוסף לפעם נוספת בשבוע .פתוח להצעות.
"נושא ההתנדבות במועצה ,בראשות פנינה ,ותחת מטריית

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

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.

בית משלי נכסים

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בטל שחר

בית צופה לנוף עד האופק!
 4,800,000 ,265/830ש"ח

בית משופץ ויפה220/760 ,
אפשרות ליחידת דיור

נחלה טובלת בחורש טבעי
 5,800,000 265/1800ש"ח

נחלה טובלת בירוק עם בית
מקסים! 348/1700

נחלה יפהפיה 14 ,דונם
בחלקה א' שקטה עם נוף

בסתריה

במשמר איילון

בכפר שמואל

בסתריה

במשמר דוד

נחלה עם  10דונם ברצף ,בית חדיש
של  160מ"ר  6,500,000ש"ח

נחלה עם נוף 10 ,דונם ברצף
 5,500,000ש"ח

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

בית חמוד במיקום מעולה!
חצי דונם  3,900,000ש"ח

במיקום מקסים 240/330
מרתף כיחידה  3,600,000ש"ח

ליעוץ טלפוני  /פגישה ללא התחייבות
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www.mhome.co.il | 054-4520232 | 054-4520231
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ות ייזרמותות
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גזרי מידע

בין אושפיזין לשמחת בית השואבה במועצה
אומרים בגמרא" :מי שלא ראה שמחת בית השואבה ,לא ראה שמחה מימיו" והמועצה אומרת" ,מי שלא בילה
במועצה אזורית גזר במהלך חופשת סוכות ,כדאי שירשום לפניו שאת לבלות כאן את החג הבא"...

אלפי מבקרים פקדו את אתרי המועצה במהלך ימי חול המועד
סוכות .ההיצע המגוון שכלל עשרות אטרקציות ,פעילויות,
סדנאות ,בתים פתוחים ,ניווטים בשטח ויערות קק"ל ,משכו
אליהם קהלים מכל רחבי הארץ ,אשר נהנו לגלות ולחוות את
יופיים של האתרים והעסקים הפועלים במועצה.

חוויות שלוקחים לכל מקום
יערות קק"ל ואתרי המורשת היו ערוכים לקליטת אלפי
המטיילים ,אשר הגיעו לפיקניק והתרגעות בטבע .אתרי המורשת
היו עמוסים בקבוצות תיירים ,תנועות נוער ומיטיבי לכת והעסקים
הקטנים שגשגו .משק לין קיים פסטיבל דבש במרכז המבקרים,
מחלבת עברי קיימה הפנינג גבינות ומעדנים ,שפוגשים כמוהם
רק באיטליה" ,מלכת המטבח" אפתה סדנאות לתפארת ,ו"שיר
המסרגות" הצליחה לחבר עשרות כישרונות חבויים לחלק האמ–
נותי שבהם .אופירה בישלה ארוחות קוצי'יניות וסדנאות צחוק
והגישה אותן בליווי יצירות הזכוכית של בן זוגה ,האמן צביקה
בר .הצימרים האיכותיים ברחבי המועצה קלטו עשרות משפחות
שבאו ליהנות משלל הפעילויות שהוצעו .האמנים והאמניות הנפ–
לאים שלנו פתחו את הגלריות והבתים לקהל הרחב ואיפשרו להם
להביט מקרוב ולהיות חלק מחווית היצירה .במשקים החקלאיים
נהנו המבקרים מחקלאות במיטבה ,בין קטיף ,שוק איכרים ,רכיבה
על סוסים ופינות ליטוף .
גולת הכותרת של החופשה הייתה אירוע "ניווגזר" ,אשר התקיים
השנה לראשונה במועד זה (ראה הרחבה בעמ' .)20
אנו לא נחים על זרי הדפנה וכבר מתכוננים לאירועי חנוכה.
תרשמו ביומן.

פסטיבל דבש במשק לין

שיר המסרגות

אחרי חגים שמח
חוויית דבורים במשק לין

ארוחה קוצ׳ינית
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חן יעקובי מתוקים

הפנינג סוכות במחלבת עברי

סדנת אפייה אצל מלכת המטבח

צימרים בלטרון
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חינוך

ביקור משלחת תלמידים מסין
בתחילת ספטמבר ,עם פתיחת שנת הלימודים ,ביקרה במועצה ,בבתי הספר התיכוניים הרצוג בית חשמונאי ואיתן,
משלחת של תלמידי פנימייה משנחאי אשר בסין .היה זה ביקור גומלין לביקורם של תלמידי המועצה בסין בחודש מאי

במהלך הביקור אירחו תלמידי המועצה את התלמידים הסינים
בבתיהם .זאת היתה התנסות מיוחדת מאד לתלמידים הסינים,
הן מבחינת התרבות והן מבחינת גודל המשפחה ,שהם לא רגילים
אליה.
הביקור הצטיין בפעילות לימודית ובפעילות חברתית.
בפן הלימודי הובילו התלמידים הסינים והישראלים פרוייקט
לימודי בעבודת צוות ,שבסופו יצרו מונופול אנושי ,אשר נגע
בהיבטים התרבותיים של שתי המדינות .הפרוייקט הוצג להורי
התלמידים שאף שיחקו ולמדו דרך המשחק על סין וישראל .בבית
ספר הרצוג השתתפו האורחים ב"מירוץ למיליון" והתרוצצו בין
פעילויות מאתגרות ומחשבתיות.
כמו כן סיירו התלמידים ביחד בתל גזר ,חיפשו את המטמון
במיני ישראל ,צפו בשקיעה מהממת בתל אביב יפו ,שמו פתק
בכותל בירושלים ,צפו בים המלח ואף טיפסו למצדה כדי לצפות
בזריחה ,ביקרו בעכו ובקיסריה ובחיפה פגשו ניצולת שואה מהגטו
בשנחאי.

התלמידים הישראלים העבירו לחבריהם הסינים פעילות של
תנועות הנוער ביער המגינים ולמדו שבסין לא קיימות תנועות
נוער בדומה לישראל.
ראשי המשלחת הסינית קיבלו סקירה רחבה על החינוך
והפרוייקטים החינוכיים במועצה ,שמובילים לחשיבה מחוץ
לקופסה דוגמת הסינגולרי והרובוטיקה.
רעות הרץ ,מנכ"לית טי .אנד .ג'י החברה שתיווכה וחיברה בין בתי
הספר ,מסכמת את הביקור:
"סיימנו את המחזור הראשון בפרוייקט ייחודי וארוך טווח בין
בתי הספר מהמועצה ומחלקת החינוך של המועצה בראשות סיגל
דאי ,אשר נרתמו וסייעו להרים את הפרוייקט באופן ראוי לציון.
הפרוייקט יצר קשרים חברתיים בין המדינות ,בעודם בעיצומו של
הביקור בישראל ,הביעו הסינים רצון להמשיך את הפעילות וכן
להעמיק את התוכן החינוכי דידקטי .אני שמחה לומר כי תלמידי
המועצה ייצגו באופן ראוי לציון את מדינת ישראל ואת המועצה
בפרט".
אורטל קשת  -מנהלת חטיבה עליונה הרצוג ,מוסיפה אף היא
לסיכום הביקור" ,בביקור הגומלין של המשלחת הסינית בבית

ספרנו פגשתי את הצוות החינוכי לשיחת היכרות בתחילת הביקור
וכן פגשתי בהם בסוף הביקור .המשלחת הסינית סיכמה את
הביקור כחוויה יוצאת דופן הן מהבחינה התרבותית והן מהבחינה
החינוכית והביעו רצונם להמשך בהידוק הקשרים בין בתי הספר
ואף לשתף פעולה בפרוייקטים בעתיד .ללא ספק תלמידי סין
למדו רבות מקרוב על התרבות שלנו ,על אופיו המיוחד של
הרצוג ,הכירו ולמדו מקרוב על פרוייקטים מיוחדים שיש לנו בבית
ספר .היה מרתק ומעניין לראות את הקשר שנוצר בין התלמידים
הישראליים והסינים בתהליך .אנשי הצוות החינוכי הסינים שאלו
שאלות רבות לגבי תהליכים פדגוגים בתחומים שונים והביעו
ענין והתפעלות ,ואכן יש לנו במה להתגאות .אני רוצה להודות
לצוות המקסים שניהל וליווה את המשלחת במשך שבעה ימים.
לרמי מיכאלה מהרצוג ולפאני דניאלי ,מתיכון איתן .ולמועצה ,על
התמיכה והליווי מתחילת התהליך".
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התעודה הזו היא של כולנו

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים זכתה ענבל הדס ,פתחיה ,בתעודת הצטיינות מחוזית מטעם משרד החינוך ,על תפקידה כרכזת חברתית בבית ספר שדות איילון
מלבד תפקידה כרכזת חברתית בבית הספר ,ענבל היא מורה
לאנגלית ורכזת שכבת כיתות ו' .את דרכה להוראה וחינוך עשתה
ענבל בעצם כמעט מיום היוולדה" .אני תוצר של מחלקת החינוך
של גזר" ,מגדירה את עצמה ענבל" ,נולדתי בפתחיה וגדלתי
לאמא ,רחל צרפתי ,שגידלה דורות של ילדים כסייעת לגננת.
ממנה ינקתי את האהבה למקצוע .את אהבתי לאנגלית קיבלתי
מהמורה אהרונה אידלברבי ,שמלמדת עד היום אנגלית בהרצוג.
היא היתה המנטורית שלי ושתיהן ביחד ,אמא שלי ואהרונה ,בעצם

ענבל (במרכז) ,בפרוייקט חברתי עם התלמידים

הכתיבו לי את המסלול".
וענבל אכן הלכה במסלול" .בצבא" ,היא ממשיכה ומספרת" ,הייתי
מורה חיילת ומיד אחרי זה התחלתי ללמד אנגלית בהרצוג.
לאחר זמן קצר הביאה אותי טובה לייטר ז״ל ,אז מנהלת שדות
איילון ,אליה ומאז הכל היסטוריה .בית ספר שדות איילון הפך

להיות הבית השני שלי".
התעודה הוענקה לענבל בטקס חגיגי ומרגש בירושלים" .ההמלצה
לפרס ניתנת על ידי מפקחת בית הספר ,מפקחת חינוך חברתי
והמדריכה" ,היא מספרת" ,הן ראו אותי ,הסתכלו עלי .אני עשיתי
את שלי בלי לדעת כלום ופתאום נודע לי מהן שנבחרתי לקבל
תעודת הצטיינות ,כאחת מעשר רכזות חברתיות מובילות במחוז
המרכז .זה כיף ,זה מחמם את הלב לקבל הכרה בעשייה שלך".
יחד עם תחושת הגאווה והסיפוק על הזכייה בתעודת בהצטיינות,
מדגישה ענבל שוב ושוב כי ההצטיינות היא נחלת המערכת כולה.
"לפי פתגם עממי" ,היא אומרת" ,להצלחה אבות רבים ,וכך הם
הדברים גם במקרה זה .החל באגף החינוך במועצה ,שהוא מדהים.
כל חלום שאנחנו רוצים להגשים ,פותחים לנו את הדלת ,מקשיבים
ומסייעים .הקהילה הנפלאה שסביבנו וכמובן ,ראשון לכולם ,בית
הספר שלנו .אני מבקשת להודות לשותפיי לדרך  -לצוות המדהים

של ״שדות איילון״ ולמנהלת היוצאת אהובה פוקס  -על עשייה
ערכית וחברתית עניפה.
תודה ענקית לראש המועצה ,למנהלת מחלקת החינוך סיגל דאי,
למנהלת מדור בתי הספר רחלי גרינמן ,על ששמים את החינוך
החברתי בראש מעייניהם ומשקיעים בו רבות.
תודה להנהגת ההורים שתומכת ,מסייעת ורותמת את כל קהילת
שדות איילון לכל מיזם חברתי-ערכי ,באהבה רבה".
אבל ענבל לא נחה על זרי הדפנה וממשיכה קדימה בדרכה.
"כרגע אני כולי בהכנות לכנס הראשון של מועצות התלמידים
מכל בתי הספר היסודיים 160 .תלמידים .שיתוף פעולה מדהים
של כל הרכזות החברתיות ,יחד עם מחלקת הנוער ,המדריכים,
הגרעינרים .מעגל עצום שמחזק את הרצף ואת הקשר הקהילתי-
אזורי-מועצתי .זו יריית הפתיחה לפרלמנט הנוער של גזר .אנחנו
נזרום עם החלומות שלהם נאפשר להם להגשים ליזום ולהוביל".

אלופים תוצרת בית

אסף יניב  -אלוף גלגיליות לנוער | נועה שאול  -אלופת שחייה תחרותית | שני ספורטאים צעירים ,תושבי המועצה ,עמדו הקיץ על הפודיום ,כל אחד בארץ אחרת ובתחום אחר
וענדו מדליית ניצחון

מתגלגל אל האליפות
אסף יניב ,תלמיד כיתה יא' בתיכון הרצוג ,תושב בן נון ,זכה במקום
השלישי באליפות אירופה בגלגיליות לנוער .זו הפעם הראשונה

בה ישראלי זוכה לעמוד על הפודיום בתחרות חשובה זו .אסף
מתאמן מאז גיל  .5הוא אלוף ישראל בעשר השנים האחרונות
ובשנה האחרונה אף זכה באליפות איטליה הפתוחה .הוריו ,דני
ויעל ,ציינו כי הם נרגשים מהזכייה וגאים עד מאד בבנם" .אסף
הוא ההוכחה שחריצות והתמדה מובילים לתוצאות .הוא התאמן
במשך שנה שלמה בשביל ארבע הדקות הללו בתחרות והצליח
בגדול .אנו גאים בבן האהוב שלנו" ,אמר דני ,האב ,לאחר הזכייה.

חותרת אל האליפות
נועה שאול ,תושבת חולדה ,תלמידת כיתה י' בתיכון איתן ,בתם
של גיל ופזית ,זכתה במקום הראשון בשחייה תחרותית ,באליפות
אוקראינה במים פתוחים לגילאי  .15-19נועה זכתה במקום
הראשון מקרב כלל הנשים שהתחרו במשחה ,אשר התקיים בים
השחור ,לאורך  5ק"מ וכפועל יוצא מכך גם במקום הראשון
לבנות בגילאי  15-19במשחה זה .נועה מתאמנת בארבע השנים
האחרונות בשחייה תחרותית ולאחרונה אף החלה באימונים עם
נבחרת ישראל במים פתוחים .בעבר זכתה נועה באליפות ישראל
בחתירה" .אנו גאים בנועה שלנו .אם היא תוסיף להתאמן ולהתמיד
כך היא תגיע לעוד הישגים גבוהים מאוד" ,אמר אביה ,גיל שאול.
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הקתדרה ללימוד עגנון ומעיינותיו

| 08-9274098

.com

נפגשים עם ש"י עגנון

הפיל שרצה להיות הכי
מאת :פאול קור

ביום רביעי 24.10.18 ,יום רביעי
בשעה  11:00-12:30בבוקר בספרייה

ge
ze

sif

ספרייה
אזורית

שעת סיפור

@r
gma
il

ביום רביעי 24.10.108
בשעה  16:30בספרייה

מפגש חודשי עם זוכה פרס נובל הראשון בישראל
עם ד"ר מיכל שיר-אל
מרצה וחוקרת יצירת עגנון
אין צורך בקריאה מוקדמת
עותקי הסיפור יעמדו לפני המשתתפים

פיל שרצה להיות
צבעוני ולא אפור
כמו שאר הפילים.
קטנה
ציפור
וחכמה מחליטה
להושיט לו עזרה
והפיל יוצא למסע
של צביעה אך
בסופו מגלה כי הכי
טוב להישאר עם הצבע האפור ,כי "האפור מכול הצבעים,
לפילים הכי מתאים"...
מיועד לגילאי הגן

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

הרצאה

חרדה ופחדים אצל ילדים
עם רונית פיירשטיין
ביום רביעי17.10.18 ,
בשעה  17:00בספרייה

חרדה זהו מצב של חוסר
ודאות ,שמעורר חוסר
שקט פנימי וגופני.
ילדים רבים שנמצאים
בחרדה יטו להיות
תזזיתיים ובכך ינסו
לפרוק את חוסר השקט
הפנימי.
ילדים אחרים יפתחו צורך
בשליטה וזה יבוא לידי
ביטוי בסרבנות ,קושי
בשיתוף פעולה ורצון
חזק לנהל את הסביבה.
עוד על הסיבות לחרדה ופחדים אצל ילדים ועל הדרך להפחית אותה.
*רונית פיירשטיין  -מדריכת הורים ,מטפלת באמנות ובטרילותראפיה.
בעלת ניסיון רב בטיפול וייעוץ לילדים ולמשפחות.

ערב סופרים

עם אלון אלטרס
סופר ומתרגם סדרת ספרי המופת של אלנה פרנטה

ביום ראשון28.10.18 ,
בשעה  19:30בספרייה

"מר זוטא ועץ התפוחים"
ביום רביעי 31.10.108
בשעה  16:30בספרייה

מיועד לגילאי הגן

אלון אלטרס תרגם ממיטב הספרות האיטלקית (הזקן והים,
כל ספריה של אלנה פרנטה).
על ערי איטליה המפורסמות (רומא ,נאפולי ,ונציה) וכיצד
הספרות מתארת אותן.
על עולמה של אלנה פרנטה ,על ההבדלים בין כתיבת רומן
לתרגום רומן ומדוע החליט לכתוב ספר מתח על נאצים וניאו
נאצים במאה ה.21-

השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)  -חזל״ש או  -על חשיבותה של שגרה
"אחרי החגים" הגיע .חודש אוקטובר מתפרס כולו לפנינו,
משבצות לבנות מבהיקות בלוח השנה ,מחכות להתמלא
בסידורים ובפגישות ,חוגים או אירועים משפחתיים .ברוכה
השבה  -שגרה.
היה לנו חשוב הפעם להקדיש את הטור לחשיבותה של שגרה,
אך לפני שנתחיל  -סיפור קצר.
בתחילת שנות ה ,2000-אחת הפסיכולוגיות בשפ"ח ראיינה
לעיתון צבאי את בועז איתן ,טייס קרב בעבר ,אשר נפל בשבי
הסורי בשנת  ,1968שם ישב במשך שלוש שנים עם שני טייסים
נוספים.
"מה עזר לכם להעביר את הזמן בשבי?" ,שאלה ,ואיתן השיב:
"ובכן ,התחלנו כל בוקר בתרגילי התעמלות ,בהמשך היום
למדנו מספרים של האוניברסיטה הפתוחה שקיבלנו מהצלב
האדום ...אפילו שמרנו שבתות וחגים .נהגנו לשמור את השומן
של העוף שאכלנו ,ואיתו היינו מדליקים בימי שישי נרות בתוך
שני פקקים ...לא היתה ברירה ,כדי לשמור על השפיות היה
צריך מסגרת" .בועז ,אב לחמישה ילדים ,חזר לטוס אחרי השבי,
השלים דוקטורט והוא בעל חברה בתחום ההיי-טק .למרות מה
שעבר הצליח לצאת בריא בנפשו ,והוא זוקף זאת בין היתר גם
לזכות השגרה הבריאה שניהלו הוא וחבריו לשבי.
אז מה יש בה ,בשגרה ,שכל כך שומר עלינו? מצד אחד היא
חזרתית ומשעממת לעתים ,עד שמדי פעם עולה צורך גם
"לשבור שגרה" (שזה גם חשוב מאוד) ,מצד שני ,שגרה מייצרת
עבורנו ועבור ילדינו וודאות ותחושת ביטחון .בעת שגרה ,יותר
צפוי וברור לנו איך ייראה היום שלנו .למשל ,איך ייראה היום
במהלך הגן (היום יש חוג ריתמוזיקה!) ,או אחרי הגן (היום סבתא
לוקחת אותנו!).
ברגע שרוב היום שלנו ושל ילדינו מוכר ומתוכנן ,המוח שלנו
פנוי יותר לחשוב על דברים חדשים ופנוי רגשית למשימות
היומיומיות .מתוך סדר יום קבוע ,אפשר אפילו לתכנן את

החופשה שוברת השגרה הבאה.
מנגד ,ברגע שהמוח מזהה יציאה משגרה ,עולה תחושה של
חוסר וודאות ואי-שקט .היעדר מתמשך של שגרה יכול לגרום
למתח רב שמפריע לתפקוד .הדבר נכון במיוחד לילדים,
שכאשר שגרתם מופרת (אפילו אם ישנו מעט מדי בלילה),
הדבר ניכר בחוסר היכולת שלהם להתרכז בלימודים ,וגם מצב
רוחם מושפע מכך .אם סיפרה באחת הסדנאות שלנו בגנים,
כי כל אחר צהריים בנה היה יוצא נסער מהגן כי הוא לא ידע
מה יעשו אחר הצהריים .בעקבות ההמלצה בסדנה על שמירת
שגרה ,היא בנתה עבורו טבלה בה היתה רשומה כל יום פעילות.
מאז ,הדרמות אחרי הגן פסקו והילד היה חוזר מהגן נלהב

לקראת הפעילות היומית ובציפייה לפעילות שלמחרת.
לסיכום ,שגרה אכן יכולה להיות חד-גונית לעתים ,לכן מומלץ
לשים לב איך נראית השגרה ואיך לדאוג שהשגרה תהיה גם
בריאה וגם עשירה עבורנו ועבור ילדינו .אם זה באמצעות חוג
קבוע ,ביקור שבועי בספרייה של גזר ,ארוחות בריאות ונינוחות
עם כל המשפחה ,זמן המוקדש להכנת שיעורי בית וגם למשחק
משותף ,יציאה להליכה ביישוב או רכיבה על אופניים בסופי
שבוע ומפגשים חברתיים ומשפחתיים .ואפשר אפילו לרכוש
יומן לילדים אותו יוכלו למלא (ולקשט) בפעילויות השבועיות.
שתהיה חזרה קלה לשגרה,
צוות השירות הפסיכולוגי

חדש מהשירות הפסיכולוגי" :קפה ושיחה"
מגוון הרצאות לאורך השנה
להורים ולקהל הרחב:

הילד מפחד מחייזרים באמבטיה?
מסרב בכל תוקף לשמוע 'לא'?
מתלונן שאין לו חברים?
נוהם וטורק את הדלת?
שואל על המוות? על מיניות?
על החיים?

אל תישארו לבד!
קרוב לבית ,עם פסיכולוגיות
מומחיות ,מדברים על כל הנושאים
שמדירים שינה מעינינו.

הרצאת אוקטובר:
"לפתוח את דלת הקסמים"

ביום ראשון 28.10.18 ,בשעה 20:30
בשירות הפסיכולוגי במועצה
נלמד לגרום לילדים לדבר איתנו
ולהקשיב לנו ,להתמודד עם אמירות
קשות של ילדים ואיך לעזור להם
לפתור בעיות.
המרצה :איילת הנדלס-אמיתי,
פסיכולוגית חינוכית מומחית ,מדריכה.
במחיר סמלי 15 :שקל בלבד!
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בחירות בפתח
ב 30-באוקטובר 2018

יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ
כולל במועצה אזורית גזר
היישוב הכפרי (קיבוץ ,מושב ,ישוב קהילתי) משתייך למועצה אזורית שבה צורת
המשילות נקראת "שלטון דו רובדי" .הרובד העליון הוא המועצה האזורית המאגדת
מספר ישובים ,והרובד התחתון הוא היישוב הבודד המנוהל על ידי ועד מקומי נבחר.

יום הבחירות

יום זה יום שבתון.
בכל יישוב תוצב קלפי אחת או יותר שמיקומם יתפרסמו בהודעה לבוחר.

כל תושב יכניס לקלפי -
פתק צהוב  -במעטפה צהובה
		
מועמד/ת
לראשות המועצה
(בחירות ישירות)

פתק לבן  -במעטפה לבנה
רשימת מועמדים
מטעם היישוב
למליאת המועצה

פתק כחול  -במעטפה כחולה
רשימת מועמדים
לוועד המקומי
של היישוב

ואת  3המעטפות יכניס לקלפי

כל הנבחרים במועד הבחירות נבחרים לתקופה של חמש שנים.

מה בוחרים?

 þמועמד/ת לראשות המועצה
 þמועמדים למליאת המועצה
 þמועמדים לוועד מקומי

מי יכול לבחור?

כל אדם שגילו  17ומעלה ביום הבחירות
וכתובתו ביישוב רשומה במשרד הפנים
נכלל בפנקס הבוחרים ורשאי להצביע
בבחירות.

מי יכול להיבחר?

 þמי שרשום בפנקס הבוחרים של היישוב.
 þמקום מגוריו הקבוע ביום הגשת המועמדות הוא בתחום היישוב.
 þבן  21ומעלה ביום הגשת המועמדות.
 þאינו עובד מועצה  /ועד מקומי במשכורת.
 þקרובי משפחה אינם יכולים לכהן יחד בוועד מקומי.

להרחבה ,ולמידע נוסף ניתן להיעזר בצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,1958-שהינו המקור החוקי לכללים,
דרכי הבחירה ,סמכויות ,חובות חברי הוועד המקומי ועוד.
מידע נוסף לגבי נושא הבחירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד
הפנים  -יחידת המפקח על הבחירות  -בכתובת:
http://www.moin.gov.il
באתר המועצה תחת לינק בחירות מוניציפליות -
www.gezer-region.muni.il

לפרטים נוספים המשיכו לעקוב אחרי
הודעות  /פרסומי המועצה ומשרד הפנים.
מטעמי נוחות בלבד ישנם מקומות במסמך זה המנוסחים בלשון זכר.
הכוונה היא לנשים וגברים במידה זהה.
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מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים
המוגבלים בניידות
מנהל הבחירות למועצה אזורית גזר
אדם המוגבל בניידות* ששמו כלול בפנקס הבוחרים של המועצה האזורית
גזר ,רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:
מספר הקלפי מקום הקלפי
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

מען הקלפי

בית חשמונאי
ביה”ס שדות איילון
בית עוזיאל
המועדון החדש
גני הדר
מועדון חברים
גני יוחנן ,הרקפת
בית הפיס לנוער
ישרש
גן קשת
כפר ביל”ו
בית דב
כפר בן נון
מועדון
מרכז קהילתי (ע”י הצרכניה) כפר שמואל
כרמי יוסף 1
בית הקהילה
מצליח
גן ילדים (מועדון לשעבר)
נוף איילון ,מוריה 16
מתנ”ס שלב ב’
נען
בית גלילי
נצר סרני
חדר אסיפות
פדיה
מועדון
רמות מאיר
מועדון
שעלבים
ביה”ס שלהבת בנות

 .2אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה
בפני מזכיר ועדת הקלפי ,ויקבל  3מעטפות הצבעה:
• מעטפה צהובה להצבעה לראש המועצה האזורית.
• מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת המועצה האזורית.
• מעטפה כחולה להצבעה לרשימה לוועד המקומי ביישוב (או לנציגות).
 .3הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש המועצה
האזורית למעטפה הצהובה ,פתק לבן אחד למועצת המועצה האזורית
למעטפה הלבנה ופתק הצבעה כחול אחד לוועד המקומי למעטפה כחולה,
באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
 .4הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית.
הבוחר יכניס את שלוש מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת
הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.
הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית ,לעיני ועדת הקלפי ,לתוך הקלפי.
* "אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות
ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים
שלה.
זיו כהן
מנהל הבחירות
מועצה אזורית גזר
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תנ”ס

תרבות.נוער.
ספורט

תרבות ילדים
שעת סיפור

"הנסיכה והצפרדע"

עם המספרת אפרת אשוש

ביום שני22.10.18 ,
בשעה 16:30
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

תרבות מבוגרים
מועדון הסרט הטוב
הצלף

ביום שלישי16.10.18 ,
בשעה20:00 :
באשכול הפיס בבית חשמונאי

לגילאי 6-2

כניסה חופשית

ביום שלישי18.12.18 ,
בשעה 20:00
באשכול פיס בבית חשמונאי
על אחורי הקלעים של הפרשות ועל הרגעים הדרמטיים שחוותה
נסלי תוך כדי העבודה על הסיפורים .איך משכנעים מקור לשתף
פעולה? איך מתמודדים עם איומים של בכירים בעולם הפשע?
ואיך מגלים אמת שמישהו מאוד מתאמץ להסתיר.
חשיפת הכת של גואל רצון ,התיעוד הבלעדי של אתי אלון ועופר
מקסימוב  -הסיפור המשפחתי שהפיל את הבנק למסחר .התחקיר
על עו״ד רונאל פישר ופרקליטת המחוז רות דוד ,מי רצח את עו״ד
יורם חכם ,התחקיר על אריק קליין נוכל "מדבקות הפלא" ,פרשת
הסחר בביציות והרופאים הישראלים ברומניה ועוד סיפורים רבים.

מחיר 20 :שקל

עם המספר אלי פלפלי
"הצב של אורן"

ביום שני29.10.18 ,
בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי

בס"ד

תרבות יהודית

אדון הסליחות תשע"ח – בית עוזיאל

מעמד הסליחות המסורתי של המועצה נערך השנה בבית עוזיאל.
עשרות תושבים ,נשים ,גברים ובני נוער ,הגיעו ממספר ישובי
המועצה לשמוע שיחת התעוררות בבית הכנסת החדש בבית
עוזיאל .הרב יעקב ישראל לוגסי שליט"א העביר הרצאה אשר
ריתקה את המשתתפים הרבים.

לגילאי 4-2

הצגת מנויים

תיאטרון השעה הישראלי מציג:
"הקוסם מארץ עוץ"

ביום שני 15.10.18 ,בשעה 17:00
באשכול הפיס בית חשמונאי

מחזה :אורלי ישועה ויהונתן שוורצברג
בימוי :משה קפטן
עיבוד לסיפור ההרפתקאות המופלא של הסופר פרנק באום.
מסעם המופלא של דורותי וחבריה אל הקוסם הגדול ,על מנת
שימלא את משאלותיהם וישלים את מה שחסר בהם...
זהו סיפור על חברות ,אומץ ,טוב לב ואהבת הבית והמשפחה.
הצגה קסומה ומרגשת בעיבוד חדשני ומקורי.
יש להגיע כ 30-דקות לפני תחילת ההצגה ,לקבלת כרטיסי המנוי
עדיין ניתן לרכוש כרטיסים

מחיר 45 :שקל

מותחן פסיכולוגי-צבאי הדוק לשלושה שחקנים .אייזיק (ארון
טיילור ג'ונסון ,קיק אס) ומת'יוז (ג'ון סנה ,איש המארינס) הם
שני חיילים אמריקאים באפגניסטן הלכודים תחת אש של צלף,
הדבר היחיד ששומר עליהם בחיים הוא קיר אחד ,מט לנפול ויצר
השרדותי עז .במאי האקשן המוכשר דאג לימן (קצה המחר ,זהות
כפולה) מזקק את כל החרא והמורכביות של המלחמה לסיטואציה
אחת אינטנסיבית ולוחצת.

כניסה חופשית
הרצאה

נסלי ברדה
מגואל רצון ועד אתי אלון

גזרי מידע
הכיבוד שהכינו מתפללי בית הכנסת סייע למשתתפים לשמור על
עירנות במשך כל אמירת הסליחות שנערכה על ידי רבני היישובים
רמות מאיר בית עוזיאל ופתחיה.
הרב אבוטבול בנימין ,רב בית עוזיאל ,פתח את מעמד הסליחות,
אליו התלוו הרב אילן סעדה רב המועצה ,שתקע בשופר והרב
יצחק שמלוב ,רב פתחיה שהנעים בקולו המיוחד את מזמורי
הסליחות .שירת אדון הסליחות ומעמד עול מלכות שמיים נשמעו
מכל לב של איש ואישה נער ונערה ,שהשתתפו במעמד המרגש .
האירוע ,שהתקיים אף בשנה שעברה ,ביציץ ,האירוע אורגן על ידי
אגף תנס ורב המועצה ,יחד עם מתפללי בית הכנסת בית עוזיאל.

סיור סליחות בירושלים

כמידי שנה יוצאים תושבי המועצה לסיור סליחות
בירושלים ,בהשתתפות רב המועצה ,הרב אילן
סעדה ובניהולו של משה כהן ,מתרבות יהודית באגף
תנ"ס .השנה התקיים הסיור בגילויים החדשים של
מנהרות הכותל

לחפירות חדשות שהתגלו לצד תאורה מרשימה ועשרות יהודים
שבאו לראות ולחוש מה היה כאן בעבר חבוי מתחת לאדמה.
הממצאים המרהיבים והמוזיקה של ערב יום כיפור ,העניקו
הרגשה מיוחדת .באחת ההדרכות הושמע השיר "אבינו מלכנו",
שבסיומו תקע משה כהן בשופר .תקיעות השופר במנהרות הכותל
התפילה השקטה ואישית של כל אחד הכניסו אותנו לאווירה של
בקשת סליחה.
בעת הסליחות הרחבה הייתה מלאה באלפי מתפללים ומתפללות
מכל הזרמים העדות והגילאים .יחד עם הרב שמואל אליהו ,רבה
של העיר צפת ,נשמעו מזמורי הסליחות.
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ללא כל מנצח שרו כולם את אדון הסליחות"ָ :ח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ,רַ ֵחם
ָעלֵ ינּו"...
בסיום צעדו המטיילים דקות ארוכות בין אלפי המתפללים
והמשיכו וספגו את אווירת הקדושה באוויר.

סיור בני ובנות מצווה והוריהם לירושלים
עשרות ילדים והורים תושבי המועצה ,יצאו לסיור
בני ובנות מצווה בירושלים

הסיור החל במפעל תפילין ,אתר מסקרן ומלהיב ,אשר הוסיף
ידע רב למטיילים .לאחר הפסקה נעימה בגן סאקר ,התקיים סיור
במנהרות הכותל ,בחפירות חדשות שהתגלו  15מטר מתחת
לרחבת הכותל ,היסטוריה יהודית ורומאית מתגלה ומספרת את
מהלך חייהם של היהודים שחיו באותה תקופה .הריח המיוחד
שמתחת לאדמה ,הצבעים שנשתמרו על הקירות במשך דורות,
גרמו להרגשת חיבור אל להיסטוריה בת אלפי שנים.

אחרי הליכה משער יפו אל הרובע היהודי ,בינות לאלפי יהודים
ברחובות העיר העתיקה וכוס קפה ומאפה ברובע היהודי ,ירדו
המטיילים לעבר הכותל המערבי ומנהרות הכותל ונחשפו

בהמשך נערכה תצוגת תלת מימד ,שהמחישה את את האירועים
והשגרה בבית המקדש ,מקום המזבח הפנימי גודל המזבח
החיצוני ,מקום וגודל המנורה שירת הלווים ועוד.
במשך דקות רבות ראו המשתתפים את היופי ,ההדר ועבודת
המקדש וזכו לחוויה מעמיקה ומעשירה ,בטרם שבו איש איש
לביתו.
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סיור סוכות

עשרות תושבי המועצה נהנו מסיור סוכות ,שיזמה המועצה,
בהובלת רב המועצה אילן סעדה ומשה כהן ,מחלקת תרבות
יהודית.
הסיור ,שהפך זה מכבר למסורת שנתית ,החל במוזיאון מכון איילון,
בו הוצג אופן ייצור כדורים לנשק על ידי המחתרות בזמן המנדט
מתחת לאפם של הבריטים .משם נסעו המטיילים לאשדוד ,שם
נהנו משייט בים במזג אוויר נפלא וראות נהדרת.
הביקור הסתיים בתפילה עם הרב אילן סעדה ,רב המועצה,
בנתיבות.

במשך ארבעה ימים קמו החניכים בשעה 4:30
לפנות בוקר ויצאו לאתר עבודה ובשיתוף המועצה
האזורית עמק יזרעאל וקרן קיימת לישראל ,שפצו
אתרים היסטוריים ,פרצו דרכים חדשות ,הקימו
פינות ישיבה לאורך מסלולי הליכה ותרמו לארץ
ולנופיה .עשרות החניכים שיצאו השנה ממועצה
אזורית גזר ,מעידים עדים על החוויה המשמעותית
אותה עברו עם חבריהם ומדריכיהם.

קול קורא לקהילה/לתושבי מועצה אזורית גזר

הגשת מועמדות להענקת אות 'מגן הדמוקרטיה'
טקס הענקת אות 'מגן הדמוקרטיה' שיערך זו השנה השישית
הטקס מתקיים בתאריך  11.4כחלק ממפעל 'אוהל זכור' ,מפעל הנצחה לציון רצח רבין ,המפגיש את הקהילה בגזר סביב
חיזוק החברה ,הדמוקרטיה ואחריות על העם ,על החברה הישראלית ועל הקהילה ביישוב.
האירוע נערך בברכת ראש המועצה ובהובלת יחידת הנוער והצעירים גזר.
קריטריונים להגשת מועמדות:
 þהמועמד/ת פועל/ת או פעלה בעבר באופן יומיומי /או בפרוייקט חד פעמי משמעותי לחיזוקה וביצורה של חברה
דמוקרטית בקהילה היישובית ,מועצתית או מחוצה לה ברחבי החברה הישראלית.
 þפעילות הכוללת מפגש בין אוכלוסיות שונות.
 þפעילות המקדמת סובלנות.
 þפעילות הכוללת אחריות של חברי הקהילה על הקהילה עצמה או מחוצה לה.
 þהמועמד לא יהיה עובד/ת מועצה.
אין לי נכסים ,יש לי רק חלומות להוריש לדורות הבאים עולם טוב יותר ,מפויס יותר  -עולם שנעים לחיות בו .אין זה הרבה מדי.
יצחק רבין ,מתוך נאום בכינוס חתימת השלום עם ירדן 1994

נוער

יוסי יפה 2018

חניכי תנועות הנוער של המועצה השתתפו גם השנה במפעל
לזכרו של יוסי יפה ז"ל בעמק יזרעאל.
המפעל לזכר יוסי יפה מתקיים מידי שנה בהשתתפות בני נוער
רבים מכל קצווי הארץ ,כשהמטרה היא חינוך לאהבת הארץ דרך
הרגליים ודרך עשייה.

אם הינכם רואים עצמכם כמתאימים או מכירים אדם מתאים נא הגישו מועמדות זו דרך מייל:
 hadasheet@gmail.comעד התאריך14/10/18 :
חברי הוועדה הבוחרת :מנכ"ל המועצה  -אריאל הילדסהיימר ,מנהל אגף תנ"ס  -רותם אלקובי ,מנהלת יחידת הנוער והצעירים -
מיכל ליס ,רכזת ההדרכה  -הדס אלזרקי ,רכז בני המושבים  -ערן גרשוני.
צוות יחידת הנוער
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הקפות שניות במועצה
מאות מתושבי המועצה הגיעו זאת השנה השלישית לבית חשמונאי ,לרקוד ולשמוח בהקפות השניות שיזמה המועצה
בצאת חג שמחת התורה נוהגים תושבי ומתפללי בית חשמונאי
לצאת עם ספרי התורה מבית הכנסת ולרקוד ברחובות היישוב
מתוך שמחה והודיה על חגי ומועדי תשרי.
התהלוכה עברה בין בתי התושבים והסתיימה במגרש הספורט
אליו הגיעו רבים מתושבי המועצה .ביניהם חברי תנועות הנוער
הדתי ,בני עקיבא ,עזרא ,אריאל ועוז .השתתפותם של בני הנוער
הצעירים והבוגרים הוסיפה לשמחה לכבוד התורה.
השמחה והשירה של המרקיד עופר חתוכה ,עם הנגנים הובילה

את המשתתפים למעגלי ריקוד והשמחה הרקיעה שחקים .ספרי
התורה עברו בשמחה מיד אל יד ובתוך המעגלים נראה ילד אוחז
בדגל ישראל ,לצד ספר התורה ,רוקד ומנפנף בו בהתלהבות.
רב היישוב בית חשמונאי ,הרב אלי אחיטוב ,החל את ההקפות
באמירת הפסוקים הידועים" :שמע ישראל  ,המלך ,אנא ה' הושיעה
נא והציבור שיתף פעולה בצורה מכובדת וראויה ,מכל הלב.
ההנחיה של משה כהן מתרבות יהודית בין הקפה להקפה יוחדה
לאחדותה של המועצה ,על שיתוף הפעולה בין כל התושבים

ואחדותו של עם ישראל .המשתתפים הרבים התכבדו בכיבוד
ובשתייה קלה.
יו״ר בית חשמונאי אופיר כורזים ,ברך את המשתתפים בשם
היישוב המארח והרב אילן סעדה ,רב המועצה ,השמיע דברי חיזוק
וברכה לקראת החורף המתקרב ובא.
בסיום הערב התפללו כולם על בריאות ופרנסה ולשלומם של
החיילים שלנו  ,בכל החזיתות והתפקידים.
את האירוע הפיק אגף התנ"ס במועצה.
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אירוע ניווט חוויתי לכל המשפחה


מאות משתתפים ניצלו את מזג האוויר הנוח בחול המועד סוכות והגיעו להשתתף ב"ניווגזר" ה2-
זו כבר פעם שנייה שאירוע "ניווגזר  "2018מתקיים במהלך
תקופת חגי תשרי ,במסגרת הפקת אירועים חווייתיים
ואיכותיים לרווחת התושבים במהלך ימי חול המועד.
למשתתפים שהתכנסו ביער המגינים ,ליד כרמי יוסף,
הוכנו מספר מסלולי ניווט משפחתיים ,לאורך של בין 2-5
ק"מ.
כל משתתף שיצא למסלול קיבל חולצת "ניווגזר" ,מפת
ניווט ומספר חזה על מנת שיצלמו אותו במהלך האירוע.
ברחבת ההתכנסות התקיימו סדנאות מיוחדות לילדים,
כמו פיתות בטאבון ,קישוטים לסוכה ,סדנת מיחזור ,איפור
ו"ניווט אפרוחים".
במהלך כל האירוע נהנו המבוגרים מקפה חופשי ,מיצים
טבעיים ופירות העונה ,כשהם נחים בפינות ישיבה.
במהלך טקס הסיום נערכה הגרלה ועשרה משתתפים זכו
במתנות הקשורות לעולם הספורט ,כמו מצפנים ,עפיפונים
ספורטיביים ושוברי מתנה בחנויות ספורט וטיולים.
"ניווגזר" קושר בין העשייה הרבה של המועצה בתחום
התיירות ,מה שהפך את המועצה לאחד מחבלי הארץ
המתויירים ביותר כפי שבא לידי ביטוי בחול המועד ,לבין
עידוד קידום וטיפוח הספורט הקהילתי ,ערך מהותי אותו
מיישמת המועצה בשיתוף התושבים.
אתם מוזמנים להפוך את "ניווגזר" למסורת במועצה
וליהנות כמידי שנה מאירוע מושקע וייחודי שכזה!

ניפגש ב"ניווגזר" ה!2019 3-

