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שירותים לתושב/ת

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 ,גילה בובליל ,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 :

פתיחה ללא תקלות של שנת הלימודים
במוסדות החינוך בגזר

כ 7500-ילדי גני ילדים ותלמידות ותלמידי בתי ספר במועצה החלו את שנת הלימודים תשע"ח באווירה
שמחה וללא כל תקלות
במועצה  ∂±גני ילדים¨ שישה בתי ספר יסודיים¨ ארבעה בתי ספר
תיכוניים ובית ספר לחינוך מיוחד¨ הנותן מענה לתלמידים מא ßועד
יבÆß
ראש המועצה¨ פטר וייס¨
שסייר במוסדות החינוך ביחד
עם מנהלת אגף החינוך הנכנ
סת¨ סיגל דאי¨ הביע סיפוק רב
מפתיחת שנת הלימודים ללא
תקלות וציין שזו תוצאה של
היערכות מוקדמת¨ במסגרתה
הושקעו מיליוני שקלים בבניית
ושיפוץ מוסדות החינוךÆ
בתום הסיור הביע ראש המו
עצה הערכה רבה לעובדי אגף
החינוך¨ למחלקות שסייעו¨
למנהלים ולצוותי החינוך¨ על
ההיערכות היסודית שניכרה

בכל מוסדות החינוך ואיחל להורים¨ לתלמידים ולכל צוותי החינוך¨
שנת לימודים בטוחה פוריה ומוצלחתÆ

ערב הוקרה למתנדבי חבל גזר במג״ב
נערך ערב ההוקרה המסורתי לתושבי המועצה המתנדבים
במשמר הגבול ,חבל גזר
¢אתם משתייכים לקבוצת תושבים מיוחדת¨ שרואה לנגד עיניה
את טובת הכלל¨ מוכנה להקדיש מזמנה לציבור ואחראית לכך
שכשאתם שומרים עלינו בלילות¨ אנחנו יכולים לישון בשקטÆ
אני חושב שהנתינה וההתנדבות הם ערך עליון¨ והתרומה שלכם
במיוחד¨ לשמירה על הביטחון והקניית
שקט נפשי למשפחות שלכם וליישובים
אין לה תחליף Æ¢דברים אלה אמר ראש
המועצה¨ לתושבי המועצה המתנדבים
במשמר הגבול בערב ההוקרה המסורתי
שמקיימת המועצה לכבודםÆ
כ≠∞ ≤µמתנדבים¨ מיישובי המועצה
השונים¨ פועלים בשני בסיסי הפעלה
במועצה¨ בבית חשמונאי ובכפר ביל¢וÆ
עוד נשאו דברים בטקס∫ נצ¢מ ניסים

סער¨ רמ¢ח מתנדבים במג¢ב¨ סנ¢צ דודי מירון¨ מפקד תחנת
משטרת רמלהÆ
במהלך הטקס חולקו תעודות הוקרה והערכה למתנדבים
מצטיינים והוענקו דרגותÆ
ערב זה הוכרז כערב ההתנעה של תהליך מעבר הפיקוד על המת
מידים ממג¢ב למשטרה הכחולה כחלק מהליך העברת האחריות
הגזרתית ממג¢ב כפרי לתחנות המשטרה רמלה¨ רחובות ומודיעיןÆ
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עבודות תשתית רחבות היקף ברחבי המועצה
במסגרת תוכניתה של המועצה לשפר את איכות חיי התושבים ובהנחיית ראש המועצה ,פטר וייס ,מתבצעות
בימים אלה עבודות תשתית רחבות היקף ברחבי המועצה בתחומי הביוב ,המים ,תאורת הרחובות וסימון כבישים

בעקבות אישור תוכנית אב לביוב ,שקבעה את מהלך החידוש
והשידרוג של מערכות הביוב עד שנת  ,2040עברו עד כה שלוש
תחנות שאיבה שידרוג מאסיבי ועד סוף השנה תתחיל עבודת
שידרוג של ארבע תחנות שאיבה נוספות.
בבית חשמונאי ,ברחוב הגפן ,הוחלפו קווי מים ובקרוב תתחיל
עבודה להחלפת קווי מים ברחובות אחרים ביישוב.
באשר לנושא תאורת הרחוב ,הביעו מספר יישובים את רצונם
להחליף את תאורת הרחוב לתאורה חסכונית באמצעות לדים
והמועצה מבצעת את העבודה לבקשתם .יצוין כי מעבר לשידרוג
בעוצמת האור ,מאפשרת החלפת הפנסים ללדים חיסכון משמעו
תי בעלויות חשמל ותורמת לסביבה ירוקה יותר.
פרוייקט נוסף שבוצע ,הוא סימון כבישים ביישובי המועצה.
בהוראת ראש המועצה מבוצע הסימון פעמיים בשנה ,בהיותו חיוני
לבטיחות בדרכים ולשיפור חזות היישובים .לצד זה בוצעו עבודות
של הסדרי תנועה במספר ישובים בהתאם להנחיות יועץ תנועה,
כולל התקנת פסי האטה ,תמרור ,סימון כבישים ועוד.

המועצה מקדמת היערכות
בתחום התגוננות סייבר
ואבטחת המידע
במסגרת תוכנית העבודה השנתית בנושא מערכות
המידע במועצה פועלת המועצה להעלאת רמת
אבטחת המידע הארגונית וזאת כחלק מדרישות
רשות הסייבר הממשלתית ( )CERTלהגן על
הנכסים הדיגיטליים של הרשויות המקומיות ושמירה
על נתוני מאגר תושבי המועצה
במסגרת היערכותה בנושא הטמיעה המועצה מערכת
אבטחת מידע מתקדמת ,המגנה על מכלול הסביבה הדי
גיטלית ,הכוללת שרתי דואר ,גלישה באינטרנט ,סינון
תוכן ,העלתה את רמת האבטחה של תחנות העבודה בכל
הקשור להקשחת מדיניות סיסמאות במחשבי המשתמ
שים ,הגבירה את המודעות בקרב עובדי המועצה שעברו
השתלמות בנושא מודעות לסיכוני אבטחת מידע בעבודה
עם מחשב.
פעולה חשובה נוספת היא הטמעת מערכת הגנה למח
שבי המועצה ,המפעילה מנגנוני סריקה ונטרול וירוסים
בתחנות העבודה של המשתמשים ופרסום נהלים והנחיות
בנושאי מאגרי מידע ,גיבוי ונהלי אבטחת מידע ארגוניים.
בנוסף ,תוציא המועצה בזמן הקרוב אוגדן רחב יותר
כמענה לסייבר רשותי.

≥

בשל הפעילות העניפה החליטה המועצה על מינוי מפקח
תשתיות חדש ,שיוכל בכל עת לקבל דיווחים מתושבים וליזום
תחזוקה מונעת .מאז כניסתו לתפקיד ,מקבלת המועצה דיווחים
על שיפור משמעותי בשירות לתושב ועמידה במדדי הזמן לטיפול
בליקויים.

חדש במחלקת הדת :ספר
הדרכה לנרשמים לנישואין
מחלקת הדת במועצה מחלקת לזוגות המגיעים
להירשם לנישואין ספר הדרכה לחיי הנישואין
לספר ,שנכתב על ידי משה אליאס ,שני שערים משני
צידיו .כותרתו של האחד היא "אני לא מבין את אשתי" וכו
תרתו של השני" ,אני לא מבינה את בעלי".
בין פרקי הספר :סוד הנישואין ,תכונות הגבר והאישה,
אהבה לעומת שנאה ,בעיות בתקשורת ,התמודדות עם
משפחה ,כעס ומריבות ומשחק הזוגיות.
לדברי רב המועצה ,הרב אילן סעדה ,ספר זה אמור לעזור
לזוגות העומדים להינשא לצלוח באהבה את המסע אותו
החלו .הרב סעדה קורא לתושבי המועצה שעומדים לקראת
נישואין לבוא להירשם אצל הרבנים ביישובים בדרך הכי
אישית ,קרובה ונעימה.

היערכות שיא בתחבורה
לקראת פתיחת שנת הלימודים
לקראת פתיחת שנת הלימודים ובהנחיית ראש המוע
צה ,קיימה מחלקת התחבורה מפגשי היערכות והדרכות
לנהגים עובדי המועצה ,לחברות ההיסעים המתגברות
את המערך המועצתי ולראשי ישובים וועדי הורים ,וזאת
כדי לרענן נהלים ולהביא למודעות המיטבית של הנהגים
וההורים את חשיבות ביטחונם ובטיחותם של ילדי המו
עצה המוסעים מדי יום לבתי הספר ולחוגים.
במסגרת ההיערכות נפגשה מנהלת מחלקת התחבורה,
דליה אוחנה ,עם בכירים באגד ,החברה בעלת מספר
האוטובוסים הרב ביותר בשירות המועצה .במסגרת
הפגישה סוכם כי הנהגים שיעבדו בהסעות המועצה יהיו
קבועים לאורך כל השנה ,וכאלה שמכירים את תחום
המועצה ומסלולי הנסיעה .כמו כן סוכם כי הנהגים יעברו
ריענון נוהלי בטיחות בהסעות תלמידים ,האוטובוסים
יהיו חדישים ומאובזרים בהתקני הבטיחות הנדרשים.

בהמשך קיימה המחלקה יום היערכות לנהגי המועצה,
בה חודדו נהלי הבטיחות בהסעות ,כולל כללי ההתנהגות
של הנהג ,זכויות וחובות התלמיד בהסעה ,כללי עליה
וירידה מהאוטובוס ,חובות ההורים בהקשר להיסעים
ועוד.
כנס חשוב נוסף קיימה מחלקת התחבורה בהשתתפות
נציגי ועדי יישובים ,נציגי ועדי ההורים ונציגים מבתי
הספר ,במטרה להציג בפניהם את מחלקת התחבורה ,את
נוהלי העבודה ,בטיחות בהסעות ,תפקיד הנהג ,תקינות
האוטובוסים ,הכשרת נהגים בנושאי בטיחות וכן הדרכת
תלמידי כיתות א ßשזו להם הפעם הראשונה לנסיעה
באוטובוסים ,שיקבלו הדרכה על רחבת ההיסעים מקצין
הבטיחות.
עוד נמסר למשתתפים כי המחלקה תפרסם באתר
האינטרנט של המועצה לוח מערכת שעות איסוף בבוקר
מהיישובים לבתי הספר.

לתושבי ובאי המועצה
לרגל חג הסוכות¨ משרדי המועצה יהיו סגורים
ולא תתקיים קבלת קהל¨ בין התאריכים:
∑ ¨∞4Æ1∞Æ≤∞1י"ד בתשרי תשע“ח¨
ועד ∑ ¨1≤Æ1∞Æ≤∞1כ¢ב בתשרי תשע“ח¨
כוללÆ
נשוב לעבודה כרגיל ביום א¨1µÆ1∞Æ≤∞1∑ ß
כ¢ה בתשרי תשע“ח¨

במקרה חירום ניתן להתקשר למוקד
המועצה בטלפון שמספרו∫  ∞∏≠π≤∑¥∞∞±או
בחיוג מקוצר ∑∂≥¢© ™µכוכבית לגזרÆ®¢
מועדים לשמחה°
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שיתוף פעולה בין
המועצה לקק״ל

מועצה אזורית גזר בצמרת
כך עולה מהתמונה החינוכית שפרסם משרד החינוך

ראש המועצה נפגש בלשכתו עם מנהל
מפ"ק (מנהל פיקוח קרקע) בקק"ל ,ירון
אוחיון ומנהל מרחב מרכז בקק"ל ,ד"ר חיים
מסינג ,כדי לדון על שיתופי פעולה ביער
חולדה ובבית הרצל

בין הנושאים שנדונו ,הקמת מרכז מבקרים בבית הרצל.
סוכם כי תוך חודשיים תוגש למועצה פרוגרמה בנושא
וכי הפרוייקט יתוקצב בשנת .2018
מהנדס המועצה ,איתי פרס ,הציג את רעיון ראש המוע
צה ,פטר וייס ,להקים גשר בין יער חולדה ליער המגינים,
שישרת את רוכבי האופניים ויעבה את הפעילות ביערות.
הנושא עורר עניין בקרב אנשי קק"ל והמועצה התבקשה
להציג תוכניות בנושא זה.
ראש המועצה הודה לקק"ל על שיתוף הפעולה הפורה
וההתקדמות בהיענות לבקשות המועצה.
עוד השתתפו בפגישה ,גזבר המועצה ,דוד גמליאל,
מנכ"ל המועצה ,אריאל הילדסהיימר ועוזר מנהל מפ"ק,
דורון בוחבוט.

מהתמונה החינוכית שמפרסם משרד החינוך ,המשווה את הישגי
בתי הספר התיכוניים בכל הארץ במגוון פרמטרים ומבטאת את
מידת הצלחת תוכניות העבודה של בתי הספר והרשויות המקו
מיות ,עולה כי הישגי בתי הספר התיכוניים במועצה אזורית גזר
נמצאים גבוה מעל לממוצע הארצי ומשתפרים באופן עקבי משנה
לשנה.
מהשוואת נתוני הזכאות לבגרות עולה ,כי הזכאות לבגרות בשנת
תשע"ו ללא תלמידי החינוך המיוחד ,מקרב הלומדים ברשות,
עומד על  93.1%ומקרב הגרים ברשות  ,89.3% -עלייה של 3%
לעומת שנת תשע"ה ,בעוד הממוצע הארצי עומד על .66.2%
הזכאות לבגרות ,כאשר מחשבים את תלמידי החינוך המיוחד,
עומדת על  85.9%בקרב הלומדים ברשות ו 87.7%-מקרב הגרים
ברשות ,וגם כאן מדובר על עלייה של  3%לעומת תשע"ה וגבוה
בהרבה מעל הממוצע הארצי.
נתונים אלה חוזרים על עצמם ,כאשר בודקים את אחוז המצ
טיינים בבגרות מקרב כלל התלמידים בשכבה ובהישגים באנגלית

ובמתמטיקה ברמות של  4ו 5-יחידות.
נתון חשוב נוסף הוא השמירה על טוהר הבחינות וגם שם נמצאת
המועצה גבוה מעל הממוצע הארצי.
"מהנתונים שמפרסם משרד החינוך כפי שמופיעים בתמונה
החינוכית של המועצה ,עולה כי בכל הפרמטרים אנו נמצאים גבוה
מעל הממוצע הארצי ומשתפרים בהישגים משנה לשנה .התמו
נה החינוכית היא עוד הוכחה לכך שמועצה אזורית גזר מקיימת
הלכה למעשה את הצהרתה שהחינוך עומד בראש מעייניה .הן
בהשקעות במבני החינוך מגני הילדים ,דרך בתי הספר היסודיים
ועד לבתי הספר תיכוניים ,הן בבחירת העובדים הטובים ביותר
למערכת החינוך שלנו ,והן בתוכניות ההדרכה וההכשרה לצוותים
החינוכיים שלנו.
גורם משמעותי חשוב מאין כמוהו להצלחה הוא שיתוף הפעולה
הפורה בין המועצה ,בתי הספר וההורים ,שמעורבותם כה חשובה
לנו וכמובן בזכות הנוער המופלא שגדל ביישובינו" ,אומר בסיפוק
ראש המועצה ,פטר וייס.

המועצה הולכת לקראת בעלי העסקים
ביוזמת ראש המועצה ומנהלת מחלקת רישוי עסקים ,כרמית גבע ,ממשיכה המועצה לפעול למען בעלי העסקים
במועצה ומזמינה אותם להסתייע בשירותים השונים בתחום רישוי העסקים

חדש במחלקת הגבייה -
תשלומים מקוונים דרך אתר
המועצה
ביוזמת ראש המועצה ובמסגרת מאמצי המועצה
לייעל את השירות לתושב ולמנוע ממנו את הצורך
להגיע למועצה לצורך בירורים ותשלומים מסוימים,
שכרה המועצה את שירותיה של חברת מיחשוב
שפיתחה בעבור מחלקת הגבייה תיק תושב מקוון.
בדרך זאת יכולים התושבים לבדוק מעתה באתר
האינטרנט של המועצה יתרות זכות או יתרות חוב,
תשלומים שבוצעו במערכת ,מצב חשבון ויתרות
לתשלום ,תשלום שוברים ,פירוט תשלומים פרטי
התושב ופרטי הנכס.
ניתן להיכנס לשירות החדש באתר המועצה ,תחת
הכותרת "תשלומים מקוונים".
במחלקת הגביה בודקים אפשרות להרחיב את
השירות לתחומי תשלום נוספים.

למחלקת רישוי עסקים במועצה קו פתוח לשאלות ופניות בכל הקשור לרישוי עסקים .בנוסף מתקיימת קבלת קהל עבור בעלי
העסקים בימי שלישי בשעות .13:00-15:30
כמו כן ניתן להיעזר באתר המועצה ,שם קיים מידע זמין וידידותי למשתמש בנוגע לכל הנדרש לפתיחת תיק במחלקת רישוי עסקים.
כל אלה מצטרפים לפגישה שקיים פטר וייס עם מנהלת רישוי עסקים ארצית במשרד הפנים ,חווה מונדרוביץ ,במטרה להקל את
הרגולציה המקשה על פתיחת עסקים.
המועצה גאה במדיניות בה היא נוקטת בשנה האחרונה ,בעקבותיה גדלה כמות העסקים בעלי רישיון עסק .כחלק ממדיניות זו ,כל
בעל עסק שמסיים את התהליך מקבל רישיון ממוסגר במעמד מנהלת מחלקת רישוי עסקים.

קידום שיתוף פעולה עם רט"ג בתל גזר
ראש המועצה ובכירים במועצה ,נפגשו לפגישת עבודה עם מנהל מחוז
מרכז ברשות הטבע והגנים ,אורי נווה ונציגיו ,במטרה לקדם שיתוף
פעולה עם רשות הטבע והגנים באתר תל גזר
במסגרת הפגישה נדונו דרכים לעבודה משותפת בין המועצה
לרשות וסוכם כי יוקם צוות משותף של רט"ג והמועצה ,על מנת
להכין תוכנית לפיתוח תל גזר.
התוכנית תכלול שילוט ,הצללה ,שביל גישה לתל ,תשתית
להצבת עמדת רוכלות ועוד ,שיתחלקו מבחינה תקציבית בין
המועצה לרט"ג.
הצוות המשותף ייפגש עם נציגי היישובים הסמוכים לתל,
קיבוץ גזר ,כרמי יוסף ,כפר בן נון ואחרים ,על מנת לבחון את
הפעילות המשותפת ולתאם ציפיות.
על פי לוח הזמנים המשוער שנקבע ,עד תום שנת  2017תקודם

הכנת תוכנית על ידי
רט"ג יחד עם אדריכל
מטעמם ונציגי המועצה
והיציאה לביצוע תהיה
בתחילת שנת .2018
מטעם רט"ג השתתפו
עוד הד"ר יואב פרחי
ומירה אבנרי .מטעם המועצה השתתפו גזבר המועצה ,דוד
גמליאל ,מנכ"ל המועצה ,אריאל הילדסהיימר ורכזת התיירות
אילנית צמח.
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לראשונה להקת הורה גזר בפסטיבל כרמיאל
להקת הורה גזר בחסות המועצה ,הופיעה בפעם הראשונה במופע "כולם היו בנאי" בכרמיאל
במופע הוצגו יצירות מחול מקוריות של להקות מחול של בני
 ,´30שנעשו על פי שירים אהובים של זמרי משפחת בנאי ,בהפקה
מיוחדת ובבכורה בפסטיבל כרמיאל  .2017המופע לווה על ידי
נציגים ממשפחת בנאי.
פסטיבל כרמיאל למחולות ,המתקיים מידי שנה בחודשי הקיץ
במשך שלושה ימים ,במהלכם גודשים את העיר המוני אנשים,
הצופים במגוון רב של ריקודים ,מישראל ומרחבי העולם ,חגג
השנה  30שנה להיווסדו.
להקת הורה גזר שמלאו לה רק שמונה חודשים להיווסדה ,קצרה
מחמאות רבות ,הפגינה ביצוע מרהיב וזכתה לתשואות רמות.
הכוראוגרף ,טוביה טישלר ,יצר ריקוד מיוחד ללהקה לצלילי
השיר "הכל בגלל האהבה".

חברי הלהקה מבקשים להודות לראש המועצה פטר וייס ,למחל
קת תרבות נוער וספורט בראשות רותם אלקובי ולמנהלת החוגים
זוהר פרץ ,שמלווים את הלהקה בהמון תמיכה ופרגון.

הכשרת בעלי עסקים
בחודשים האחרונים התקיים קורס שיווק ומכירות לעסקי תיירות במועצה בשיתוף משרד התיירות וזאת
בהמשך לפגישותיו של ראש המועצה עם שר התיירות יריב לוין ומנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי ,במטרה
לקדם שיתוף פעולה בין משרד התיירות והמועצה
בקורס השתתפו  18תושבים בעלי עסקים ,אשר קיבלו כלים
לניהול מו"מ ,סגירת מכירה ,סגנונות תקשורת ועוד.
את הקורס הנחה דרור כהן ,בעלים ומנהל של המרכז הישראלי
לשיווק בתל אביב .בין משתתפי הקורס :מוטי קלמר  -בעל חברת
"גלגלי גזר" טיולי אופניים מבית חשמונאי ,אירית ורוני יפרח -
הבעלים של "אירוני" אופנה ועיצוב מסתריה ,אסף צביאלי  -בעלי
זיגמונד ריהוט לגינה ממשמר דוד ,יפעת צוקרמן  -בעלי פק"ל
קפה ממשמר דוד ,אילה ועמנואל אלפרון  -בעלי צימר בלה טרון
בכפר בן נון ,מירב אסקיו  -סדנאות קיימות בטבע ,מבית חשמו
נאי ,משה נאור  -צייר מבית חשמונאי ,רותי רוטמן ,בעלת חוות

רוטמן בכפר שמואל ,סמדר אייל מאמנת ומנחת סדנאות בריאות
מבית חשמונאי ,עו"ד אילנה לייטמן  -מלווה יזמים ועסקים
תיירותיים ,עליזה ושוקי דרוויש  -יזמי תיירות ממצליח ,אסנת
גוטמן  -תכשיטים בעבודת יד ,יהודית אסקיו בעלת כרם זיתים,
רחל שקד  -בעלת "שקד ביער" סדנאות לכל המשפחה ולקבוצות
באמנות ההקשבה מכרמי יוסף ,מרתה וולף מכרמי יוסף.
הקורס הבא יחל באוקטובר  ,2017מיד אחרי חגי תשרי ,בהנחיית
המומחה לליווי תיירותי וסטטוטורי אילן בן יוסף .הקורס יעסוק
ב"פיתוח ייחודי ויצירתי של המוצר התיירותי".
הקדימו להירשם.

בס“ד

גזרי תורה
הרב אהרון מרצבך ≠ שעלבים

׳ככה לא מדברים׳
ßככה לא מדברים ßאמרה טל בתקיפות לאחד מיל
דיה ,שפלט מפיו ביטוי שאין האוזן יכולה לשמוע .זה
היה בגן הציבורי .עדן ,שישבה בסמוך ,חייכה חיוך
עגום ,ואחרי כמה דקות של מחשבה ,אמרה" :לצערנו
נשמעים ביטויים כאלה ודומיהם בין המבוגרים ,ושם
זה עובר ,ואין פוצה פה .איך את מסבירה את זה"ø
"בודאי שאיני מתלהבת מכך שגם מבוגרים מדברים
כך" ,השיבה טל" ,אך אצל ילד קטן זה בלתי נסבל".
הדו-שיח הקצר הזה התפתח למשהו יותר רחב .זה
לא מסתיים רק בתחום הדיבור ,יש המון דוגמאות
לסימפטום הזה ,שלßמבוגר מותר ,ßולßילדים אסור.ß
זה קורה בתחום המזון  -באכילת דברים שאינם
בריאים ,זה קורה בתחום הביגוד  -סגנון לבוש לא
צנוע ,וכן הלאה.
יש כאן נקודה מאוד עקרונית ,שנוגעת להבדל שבין
אורח החיים היהודי ,שהתורה וחז"ל מנחים אותנו,
לבין תפיסת החיים המתירנית ,אמרה חברה אחרת,
והשתמשה במשל הßביצה.ß
"ברוב רובם של הבישולים תהליך הבישול מוביל
לßריכוך ßהתבשיל .בתחילה הוא היה קשה ,ולאחר
הבישול התרכך ©לדוגמא תפוח אדמה® .ביצה היא
דבר יוצא דופן ,שם קורה תהליך הפוך ,בתחילה
הביצה רכה ,והבישול שלה מקשה אותה ,והיא הופכת
מßביצה רכה ßלßביצה קשה.ß
היהודי דומה לביצה  -יש לו מערכת חיים כזו
שנקודת המוצא שלה ,שככל שהוא גדל ובשל יותר,
הוא מחוייב יותר .כאשר הוא ילד קטן לפני גיל בר
מצווה יש רק חובת חינוך ,אך כאשר הוא גדל ,הוא
כבר חייב במצוות".
לעומת זאת ,תפיסת החיים המקובלת בעולם,
אומרת שהצבת גבולות שייכת לגיל הצעיר ,אך אחרי
כן ,בגיל מבוגר יותר ,כל אדם יכול לעשות כרצונו
©כמובן במגבלות מסויימות של כללים וערכים שהח
ברה קובעת לעצמה ומשנה מעת לעת®.
¸את השוני הזה ,במהותו ,כותב ומדגיש גדול
מפרשי המשנה ,אחד מגדולי חכמי ישראל באיטליה
 רבי עובדיה מברטנורה ,בביאורו למשנה הראשונהבמסכת אבות˛.
לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה ,ולקראת
השנה החדשה הקרבה ובאה ,אני מאחל לעצמנו,
שהיסוד הזה יופנם ,ראשית כל בקרבנו ,שנחיה אותו
בפועל .זהו סוד קיומנו.
ושנזכה להנחיל אותו לילדים שלנו ,אלה שמתחי
לים כעת כיתה א ,ßשיזכו הם לגדול ולחיות על פי
ערכי הנצח של עם ישראל לדורותיו ,ולהנחילם לדו
רות הבאים שהם יקימו בעזרת ה.ß
ותתקיים גם בנו ובהם נבואת הנביא ישעיהו לעם
ישראל ©ספר ישעיהו נט ,כא®
וַ ֲאנִ י זֹאת ְּב ִר ִיתי אוֹ ָתם ָא ַמר ה':
רו ִּחי ֲא ׁ ֶשר ָעלֶ ָיך
ו ְּדבָ ַרי ֲא ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ִּתי ְּבפִ יךָ
לֹא יָ מו ּׁש ּו
ִמ ּ ִפ ָיך
ו ִּמ ּ ִפי זַ ְר ֲעךָ
ו ִּמ ּ ִפי זֶ ַרע זַ ְר ֲע ָך
ָא ַמר ה' ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם

שנה טובה¨ וכתיבה וחתימה
טובה¨ לנו לכל בית ישראל

µ

∂
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מטובה למצוינת
לקראת פתיחת שנת הלימודים ביקשנו לעצור לרגע
את מחול השדים של ההכנות באגף החינוך ,להושיב
את סיגל דאי ,המסיימת שנה ראשונה בתפקידה
כמנהלת האגף ולשמוע איך היא רואה את מערכת
החינוך ואת תפקידה .ראיון

ס

יגל דאי ,המסיימת שנה ראשונה בניהול אגף החינוך
במועצה ,סימנה לעצמה מטרה .להפוך את מערכת
החינוך הטובה שקיבלה מקודמה בתפקיד ,למערכת חינוך
מצויינת .והסימנים שאת המטרה הזו ניתן להשיג ,הולכים ומת
רבים ,בקבלת פרסים ,תעודות הוקרה וציונים לשבח.

במבט לאחור על שנה ראשונה בתפקיד ,חשוב לי להדגיש את
שיתוף הפעולה הנדיב מצד כל השותפים במערכת החינוך אשר
לו זכיתי וכן לחופש הפעולה המקצועי שניתן לי על ידי ראש
המועצה ,פטר וייס".

מאמינה במסר השיתוף .סיגל דאי

איזה חותם את מבקשת להשאיר על מערכת החינוך במועצהø
"קיבלתי מערכת חינוך טובה ,תלמידים ,מורים והורים איכו
תיים ,הישגים נאים ,מועצה תומכת ,כך שהשאלה מה תהיה
תרומתי למערכת מתפקדת ואיכותית הינה מורכבת ביותר .יחד
עם זאת קיבלתי החלטה לעלות כיתה עם מערכת החינוך ולא רק
ליהנות מהטוב שקיבלתי .לא להישאר עם מערכת חינוך טובה,
אלא לעשות הכל כדי שתהיה מצוינת ,במשפט קצר ,סיסמתי
משהו ,אבל מבטא את המטרה :מטובה למצוינת.

מה היו הפעולות המרכזיות שלך בשנה החולפתø
"למרות שאני באה מתוך המערכת ומעורה בה ,העמידה בראש
המערכת מחייבת למידה מאד מעמיקה ,שבה עסקתי הרבה
בשנה הראשונה .כן עסקתי בחיזוק השירות למוסדות הציבור
ולקהילה ,בהטמעת מסר השיתוף החשוב לי כל כך ,בתכנון
מערכת החינוך לשנים הקרובות .יחד עם זאת ,בהובלת ראש
המועצה ואגפיה ובשיתוף פעולה עם מנהלי בתי הספר ואנשי
אגף החינוך הטמענו עשרות תוכניות העשרה ותוכניות פדגו
גיות בבתי הספר ובגני הילדים לצד פעילות חברתית וקהילתית.
וכמובן בנוסף ,במשך כל השנה ובמהלך הקיץ במיוחד ,המועצה
הובילה פעילות לשידרוג מוסדות החינוך במסגרת ההיערכות
לשנה החדשה".

למה את מתכוונת כשאת אומרת מסר השיתוףø
"אני מאמינה שתפקידי כמנהלת בעידן זה ,הוא לא רק להכין
את עצמנו לעידן הבא אלא להתנהל לאור הקידמה ,החדשנות
והטכנולוגיה .אנחנו פועלים בסביבה רשתית ושטוחה וצריכים
להתאים את סגנון הניהול שלנו לכך .אני רואה את תפקידי לנהל
את חוכמת הקולקטיב ולא רק את חוכמת הקודקודים .יש לנו
במערכת החינוך הרבה מאד ידע וניסיון שניתן לשלב בתכ
נון ,בקבלת ההחלטות ובעשייה .זו הסיבה שהקמנו את פורום
המנהיגות החינוכית במועצה ,הכולל את כל המנהלים ,צוותי
הניהול הבית ספריים ,נציגי הגננות ,הפיקוח וצוות האגף .אני
מאמינה גם ,כי הידע והניסיון נמצאים גם בקהילה שלנו ,ולכן
יצאנו למהלך שיתוף לכלל ההורים ,המורים ,התלמידים והמ
נהלים ,כדי להגדיר את אתגרי מערכת החינוך במועצה .פנינו
לאלפי משתתפים ביישובי המועצה .השיבו לנו כ 900-מהנ
שאלים עם יותר מ 3,000-היגדים .אנחנו מעבדים את הנתונים
הללו ובקרוב נחזור ונעדכן את הציבור על האתגרים אותם הצבנו
לעצמנו בעקבות הדיאלוג הזה שערכנו עם הציבור".
נשמע מורכב¨ איך מפשטים תהליכים מורכבים שמגדירים ובו
נים מציאות חדשהø
"כדי לנהל את המורכבות במערכת החינוך ולפשט אותה אנו
נעזרים גם במומחים חיצוניים ,כדי לתמוך ולפשט את המורכבות
שעומדת בפנינו .הכנסנו תחילה את "מכון ברנקו וייס" בהובלת
שרית חיימוביץ ,ßמנהלת צוות מנחים בתוכנית "מורים מובי
לים" ,במכון ,כדי לחזק ולהעמיק את העשייה הפדגוגית בבתי
הספר בכלל מערכת החינוך ,ובשנת הלימודים הקרובה ירחיב
מכון ברנקו וייס את פעילותו גם לבתי הספר היסודיים .בנוסף,
גייסנו גם את חברת  inQLהמתמחה גם במערכות חינוך בשי
לוב טכנולוגיה ושיתוף ציבור ,בהובלת קובי לנגלבן שותף ומנהל
תחום פתרונות אסטרטגיים בחברה .זאת ,כדי לסייע בהגדרת
אתגרי מערכת החינוך במועצה בתהליך משתף.
גופים חיצוניים אלה לצד צוותי העבודה שלנו ,יבטיחו התמו
דדות מקצועית ואפקטיבית עם האתגרים הניצבים לפתחנו".
איך תיראה השנה הקרובה במערכת החינוך בגזרø
"בשנה הקרובה לאור תהליכי השיתוף שעשינו ונעשה ,נגדיר
את המיזמים מחוללי השינוי ונבנה להם תכנית עבודה ליישומם,
נחזק ונעמיק את העשייה הפדגוגית בבתי הספר.
לצד פורום המנהיגות החינוכית ,נקים את תא המנהלים המו
עצתי ,נקים את פורום הרכזים הפדגוגיים ורכזי המקצוע כדי
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לחזק את בתי הספר .נרחיב את תפיסת העולם המשתפת בכל הרב
דים באמצעות פרקטיקות שיתוף מגוונות .נעמיק את השירות הניתן
באגף החינוך להורים ולקהילה וכמובן למוסדות החינוך".
איפה פוגשת המצוינות הלימודית¨ טכנולוגית¨ חדשנית את הפן
החינוכיø
"החינוך למצויינות הוא לא רק בתחום הלימודי .אנחנו מאד מעו
דדים השתתפות בפעילות תנועות הנוער ורואים בני נוער רבים
מעורבים בפעילות הזו ולראיה המועצה אף זכתה בפרס יקיר הנוער.
בבתי הספר משולבת בתוכניות הלימודים תרומה לקהילה בדרכים
שונות ומגוונות .כמועצה הכוללת הן ישובים חילוניים והם ישובים
דתיים ,אנחנו משתתפים בפרוייקט גשר ,פרוייקט קישור חיבור
ועבודה הדדית בין בתי הספר החילוניים לדתיים.
אנחנו עוסקים כל הזמן בתוכניות לעידוד ופיתוח ערבות הדדית,

∑

זיקה ליישוב ,למועצה ,למדינה ובעידוד גיוס לצהל  Øשירות
לאומי .כל הפעילות שלנו ,כמערכת ,ניזונה מאוד מכך שאחד
האלמנטים החזקים במועצה שלנו ,הוא הערבות ההדדית ,הקשר
הקהילתי ,הכמעט אינטימי בין היישובים והתושבים .זו רשות
מאוד פתוחה ,מאוד מחבקת .תושב מרגיש בבית .מעטפת שנו
תנת תחושת בית .כך שנוצרים תנאים מאוד נוחים לפתח עבור
התלמידים תוכניות לימודים ופעילות בתחומים אלה".

לסיום ,כיצד תברכי את התלמידים ,המורים
וההורים לשנה החדשה?
"קודם כל אבטיח להם שאנחנו פה כדי לעשות את
המיטב ולא להפסיק אף לרגע ללמוד ,לחפש ולה
שתפר ,כדי למלא הבטחה זו.
אני מאחלת להורים ,לכל אחד ואחת מהם ,שיחו
שו ביטחון ושמחה לשלוח את ילדיהם למוסדות
החינוך במועצה .אני מאחלת למורים שיאהבו כל
יום וכל רגע בעבודתם ושלא יפסיקו לחוש שהם
תורמים ומשמעותיים.
וחשוב מכל ,אני מאחלת לכל התלמידים מהצעיר
ביותר ועד הבוגר ביותר ,שירגישו בכל יום ויום שהם
למדו עוד משהו ,הפנימו עוד משהו ,התקדמו בעוד
צעד .ושתמיד תהיה להם אוזן קשבת ועיניים בור
קות של איש/אשת חינוך מולם.

˘נ ‰טוב!‰
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בית במושב
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן

מושבי השפלה והסביבה

בית במושב

® קניה ® מכירה ® שכירות ® בתים ® נחלות ® משקי עזר ® מגרשים

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

בניהול מאיר קריחלי

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

אנחנו תושבי בית חשמונאי ,חיים ונושמים את הסביבה מתמחים בנדל"ן במושבים
וביישובים הכפריים בשפלה קבלות ביצועיות ,לקוחות מרוצים ,יחס אישי ,חברי ואנושי

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בית מפנק עם בריכה
 25דונם ,נוף לתל גזר!

בית יפהפה!!!  330מ' ,עם
יחידה מניבה ,מגרש  1750מ"ר

אחרי שיפוץ  6חד'  +יחידה
 ,250/720בהזדמנות!

נחלה ביער!  2דונם +
 35חקלאי₪ 6,000,000 ,

נחלה  1700מ'  28 +דונם
בית  190מ' זכות לבית נוסף!

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בהרחבה 6 ,חד' 240/350
בסטנדרט מאוד גבוה! נוף!

 6חד׳  +מרפסת נוף
משודרג! ₪ 2,850,000

להשכרה חנות/משרדים
 20עד  80מטר מיידי!

בכפר שמואל

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמים בית חלומי!  240מ' בכרמים ,פינתי ,מושקע!
 6חד+מרתף ,בריכה! נוף!  6חד'+מרתף ,גינה יפהפיה!

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

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

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

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

בצלפון

בכרמי יוסף

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

נחלה  28דונם ,בית +
מחסנים כ 800-מטר

נחלה יפהפיה 26 ,דונם
בית  180מ'  +מחסנים

משק  30דונם בית  150מ'
פוטנציאלי! נוף פתוח!

להשכרה! 250/850
 7חד׳  +מרתף ,מיידי!
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שירותים
מוניציפאליים

לוח איסוף גזם נקי 2017

איסוף פסולת גושית ספטמבר ∑≤∞1
יום שני
04/09/17

יום ראשון
03/09/17

עזריה
כפר בן נון
משמר איילון בית חשמונאי

יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
08/09/17 07/09/17 06/09/17 05/09/17
פדיה
פתחיה

כרמי יוסף

נען
ישרש

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 סרני

ק .גזר

משמר דוד

חולדה

חולדה
משמר דוד

יום ראשון
10/09/17

יום שני
11/09/17

גזר
כפר שמואל

כפר ביל"ו
נצר סרני

סתריה
גני הדר
רמות מאיר

יום ראשון
17/09/17

יום שני
18/09/17

יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
22/09/17 21/09/17 20/09/17 19/09/17

איסוף אשפה ביתית 2017

יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
15/09/17 14/09/17 13/09/17 12/09/17
שעלבים
נוף איילון
ישיבת
שעלבים

גני יוחנן
יציץ

יד רמב"ם

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

מצליח

ראש השנה ראש השנה

יום שני
25/09/17

יום ראשון
24/09/17

יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
29/09/17 28/09/17 27/09/17 26/09/17

פדיה
עזריה
כפר בן נון
חשמונאי פתחיה
משמר איילון בית
בית עוזיאל

כרמי יוסף

נען
ישרש

חולדה
משמר דוד

יום ראשון יום שני יום שלישי
03/10/17 02/10/17 01/10/17
יד רמב"ם

שעלבים
נוף איילון
ישיבת
שעלבים

חג סוכות

יום ראשון יום שני יום שלישי
10/10/17 09/10/17 08/10/17

יום רביעי
11/10/17

יום חמישי יום שישי
13/10/17 12/10/17
שעלבים
שמחת תורה נוף איילון
ישיבת
שעלבים

יום ראשון יום שני יום שלישי
17/10/17 16/10/17 15/10/17
עזריה
כפר בן נון
בית
משמר איילון חשמונאי

פדיה
פתחיה

יום ראשון יום שני יום שלישי
24/10/17 23/10/17 22/10/17
חולדה
גזר
כפר שמואל משמר דוד

מצליח

גני יוחנן

יום רביעי
18/10/17

נען
ישרש

כרמי יוסף

יום רביעי
25/10/17
רמות מאיר
גני הדר
סתריה

יד רמב"ם

מצליח

יציץ

יום שישי
22/09/17

בית
חשמונאי גני הדר
שעלבים רמות מאיר
יציץ
נוף איילון
סתריה כפר בילו ראש השנה ראש השנה
נען
חולדה נצר סרני
מצליח
גני יוחנן
ישרש

איסוף לשבוע סוכות ושמחת תורה
יום ראשון
01/10/17
08/10/17

יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
05/10/17 04/10/17 03/10/17 02/10/17
12/10/17 11/10/17 10/10/17 09/10/17

פתחיה
כפר שמואל
פדיה
כפר בן נון
איילון בית עוזיאל
משמר
יד רמב"ם
עזריה
משמר דוד
גזר
כרמי יוסף

בית
חשמונאי גני הדר
שעלבים רמות מאיר
יציץ
סוכות
נוף איילון כפר ביל״ו
שמחת תורה
סתריה
נען
חולדה נצר סרני
מצליח
גני יוחנן
ישרש

יום שישי
06/10/17
13/10/17

כרמי יוסף

לקראת חגי תשרי בוצעו שינויים בלוח האיסוף .להלן זמני איסוף אשפה ביתית ביישובים:
יש לשים לב שבשאר הימים שאינם מוזכרים בטבלה זו אין שינוי והפינוי בהם מתנהל כרגיל!
חג סוכות ושמחת תורה

ראש השנה

לילה שבין לילה שבין
יום ו'
יום ה'
יום ד'
השנה מוצ״ש ליום יום א׳ ליום
ערב ראש השנה ראש השנה ראש
 22/09/17 21/09/17 20/09/17א׳  +יום א׳ ב׳  +יום ב׳
24/09/17 23/09/17
יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל״ו
גני יוחנן
חולדה
ישרש
סתריה
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

כפר שמואל
משמר איילון
כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון
בית חשמונאי
בית עוזיאל
יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל״ו
גני יוחנן
חולדה

ישרש
סתריה
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

כיפור
במושב מצליח :הפינוי מיום ראשון ה 1.10.17-עובר ליום שני ה.02.10.17-

יום ד'
04/10/17

יד רמב"ם
כפר שמואל משמר דוד
משמר איילון
מצליח
כפר בן נון
נען
שעלבים
נצר סרני
נוף איילון
יציץ
בית חשמונאי
בית עוזיאל רמות מאיר
פדיה
כפר ביל"ו
פתחיה
גני יוחנן
כרמי יוסף
חולדה
גני הדר
ישרש
גזר
סתריה
עזריה

ישרש
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

יום ד'
11/10/17

יום ה'
12/10/17

יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה
ישרש
סתריה
עזריה

ישרש
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

יום ג'
יום ג'
10/10/17
03/10/17
ערב שמחת תורה צאת שמחת תורה
ערב חג סוכות צאת חג סוכות
כפר שמואל
משמר איילון
כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון
בית חשמונאי
בית עוזיאל
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר

תאריך
חיסון

שעות

מיקום

כפר ביל¢ו א∞∏∫∞∞≠∞∏∫≥∞ ∞±Æ∞πÆ≤∞±∑ ß

ליד המכולת

כפר ביל¢ו ב∞∏∫¥µ≠∞π∫±µ ∞±Æ∞πÆ≤∞±∑ ß

ליד המכולת

רמות מאיר ∑∞∏∫∞∞≠∞∏∫≥∞ ∞∏Æ∞πÆ≤∞±

ליד המזכירות

כפר שמואל ∑∞π∫∞∞≠∞π∫≥∞ ±µÆ∞πÆ≤∞±

ליד המזכירות
מגרש חניה
ליד המכולת
ליד המכולת

גני הדר

∑∞∏∫¥µ≠∞π∫∞∞ ∞∏Æ∞πÆ≤∞±

סתריה

∑∞∏∫∞∞≠∞∏∫≥∞ ±µÆ∞πÆ≤∞±

∑∞∏∫∞∞≠∞∏∫≥∞ ≤∞Æ±∞Æ≤∞±

ליד הצרכניה

בית עוזיאל ∑∞∏∫∞∞≠∞∏∫≥∞ ≤∑Æ±∞Æ≤∞±

ליד הצרכניה

∑∞∏∫∞∞≠∞∏∫≥∞ ∞≥Æ±±Æ≤∞±

ליד המזכירות

כפר בן נון

הבהרה בנושא הוראות החוק
בעניין החזקת כלבים
בעקבות שאלות שקיבלתי בנושא הוראות
החוק בעניין החזקת כלבים בתחומי רשות
מקומית ,מספר הבהרות

איסוף אשפה ביתית חגי תשרי תשעßßח ∑≤∞1

יום ה'
05/10/17

שם היישוב

מצליח

איסוף גזם אוקטובר ∑≤∞1

בית עוזיאל

יום חמישי יום שישי
27/10/17 26/10/17

יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
21/09/17 20/09/17 19/09/17 18/09/17

פתחיה
כפר שמואל
פדיה
כפר בן נון בית עוזיאל
משמר
איילון יד רמב"ם
עזריה
משמר דוד
גזר
כרמי יוסף

יום חמישי יום שישי
20/10/17 19/10/17

יום ראשון יום שני
30/10/17 29/10/17
כפר בילו
נצר סרני

יום ראשון
17/09/17

לידיעתכם:
 .1כמידי שנה לקראת חגי תשרי נערכת מחלקת
התברואה של המועצה להגדלת כמות איסוף פסולת
גושית ביישובי המועצה.
 .2הגברת הפינויים תעשה בחודש ספטמבר-אוקטובר
)מצ"ב טבלת פינויים(.
 .3כמו כן:
• פסולת גושית הינה 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 תיעשה יום לפני מועד
האיסוף.
בכל שאלה ניתן לייצור קשר בטל .08-9274031

וטרינריה ≠ חיסונים נגד כלבת
ספטמבר≠אוקטובר≠נובמבר ∑≤∞1

איסוף לשבוע ראש השנה

יום חמישי יום שישי
06/10/17 05/10/17

כפר בילו רמות מאיר
נצר סרני גני הדר
סתריה

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

איסוף גזם ספטמבר ∑≤∞1

יום רביעי
04/10/17

גזר
כפר שמואל

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

יש לשים לב שבשאר הימים שאינם מוזכרים בטבלה זו אין שינוי והפינוי בהם
מתנהל כרגיל!

איסוף פסולת גושית אוקטובר ∑≤∞1

גני יוחנן
יציץ

גני יוחנן

π

כל בעל כלב חייב לדאוג לרישיון להחזקת כלבו
מטעם המועצה .בדרך כלל הרישיון ניתן במעמד
החיסון ,מלבד במקרים של אימוץ כלב מאדם
אחר או מעמותה .האחריות על מתן החיסון לכלב
מוטלת על בעליו .את החיסון יש לחדש כל שנה.
חשוב לדעת שכאשר בעל כלב מוסר את כלבו,
עליו למלא טופס להעברת בעלות על הכלב )כן,
ממש כך( ולמסור אותו לווטרינר המועצה .מי
שלא יעשה כך ,יישא באחריות על שוטטות הכלב
או חלילה על תוצאות נשיכה שלו .זאת למרות
שאין הוא יותר בחזקתו .הבעלים החדשים צריכים
לפנות למשרדי המועצה ולהוציא רישיון חדש על
שמם.
אנא הקפידו על הוראות החוק.
בברכה,
ד"ר כרמי הרשקוביץ
וטרינר המועצה

∞1
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בסד

L.I.S

חשוב על הסטארט-אפ הבא,
ובוא להיות חלק ממנו

פרס
10,000

אל.אי.אס .לבטורי
ישראל סולושן בעמ

המודעות להיגיינה הינה גבוהה ,צורך
בסיסי הקיים אצל כל אדם.
בעקבות כך פיתחנו פטנט חדשני,
שנותן מענה מושלם לבעיית
ההיגיינה בשירותים ציבוריים.
תיאור הפטנט :מערכת אוטומטית
לאספקת כיסוי משטח ישיבה חד
פעמי למושב אסלה .ללא מגע יד.
הממציא הינו תושב יד רמב"ם.
פטנט רשום237131 :
*המצטרפים לפרוייקט

ש"ח

לממציא שם בעברית ובאנגלית שיבחר לפטנט
את ההצעה יש לשלוח בת.ד 34128 .ירושלים
או במיילwc.is.makeover@gmail.com :
במקרה של יותר מהצעה אחת יחולק הפרס בין המציעים

יהפכו למייסדים ויהנו
מ 50%-הטבה.

*בגיוס הראשוני

מעט על הפטנט העולמי
אבי הרעיון
כבר לפני שנים רבות ,עמד אבי הרעיון על
הצורך וכאדם יצירתי החל ליזום אותו ,בתחילת
שנות ה ,80-בעת אחת מטיסותיו לרגל עסקיו,
נתקל בחוסר תיאום מדהים בין רמת המורכבות
והתחכום המאפיינת כלי כה יקר כמטוס נוסעים
מודרני לבין העליבות המאפיינת את חוויית
הישיבה בשירותי המטוס.
 ...כך הבזיק במוחו הרעיון והצורך בהמצאת
היגיינית מס  1בעולם.
אלי שמעון ,אבי הרעיון ,הוא תעשיין במקור ואדם
מאוד יצירתי ,פעל בתחומים רבים בהצלחה רבה.
ישנם מוצרים קיימים מזה עשרות שנים שפותחו
על ידו.

סטטוס
מאז שהרעיון קרם עור וגידים ובמשך שנים
רבות מאז פותח אב הטיפוס על שלל גרסאותיו
השונות ,הגיע המוצר לידי הבשלה ברמת גימור
ונוחות גבוהה ,המספקת חוויה אישית ,היגיינית

ואיכותית מאוד.
עוד יצויין כי עד היום לא צלחו הפתרונות
הקיימים עובדה כי אינם נמצאים בכל מקום.
כששיתף מכרים ברעיון המהפכני קיבל תגובות
נלהבות.

אב טיפוס גמור
מכונת ייצור למוצר משלים עובדת.
חסר לפיתוח יסודי כ 4-5-מיליון שקל ,החברה
התחילה בגיוס ויש  29משקיעים.
הפטנט בתהליכי בדיקה בשמונה מדינות עיקריות
כמו ארה"ב ,יפן ,סין ,טורקיה ,ברזיל ומקסיקו
לקראת רישום עולמי.

פוטנציאל שיווק
בארץ מוערך ב 250-מיליון שקל מכירה בשנה,
בעולם מוערך במיליארדי דולרים.
כיסוי האסלה הינו חד פעמי ,אסתטי ,נעים נוח
לשימוש ללא מגע יד אדם כלל .כאשר המצע
המשומש נגנז לתוך גליל המיועד לאיסוף ,ניתן

לפנות או להחליפו בחדש בצורה נוחה ופשוטה
למדי.
הכיסוי מופעל מול עיני המשתמש שרואה כי הינו
סטרילי מה שמקנה למשתמש תחושת ניקיון.
המוצר ניתן להתקנה בקלות על מושב האסלה,
בשני הברגים הקיימים היום על אסלה רגילה.
שטיפת האסלה ו /או עבודות תחזוקה למיניהם
ניתן בקלות לבצע.
לאחר מחקר וניסיון רב שנים ,יצא מוצר מושלם
וידידותי.

המחסנית החד פעמית
המוצר מכיל מערכת עם תכולה חד פעמית
מתערובת של חומרים ,כל יחידה כוללת 60-100
יחידות בתכולה אחת .במחיר משוער של כ20-
שקל .את הכיסוי ניתן לבצע גם ברמות איכות
שונות הכוללות ריח.
ניתן לקבל סרטוני הדמיה.
אלי שמעון

חפשו אותנו ביוטיוב -כיסוי חד פעמי לאסלה טלפונים למצטרפים :יאיר 050-4433662 -

|

זהבה 050-4433663 -

גזרי מידע

וק ימות
איכות

נמשך מבצע חלוקת הקומפוסטרים
במועצה
במסגרת המשך יישום תוכנית האב לקיימות,
שיזם ומוביל ראש המועצה ,פטר וייס ,נמשך
מבצע חלוקת הקומפוסטרים ובימים אלה יוצא
לחלוקה סבב שני
אל בתי התושבים שרכשו קומפוסטרים יגיעו נציגי החברה המס
פקת ,שמביאים את המתקן ,מרכיבים אותו ומעניקים הסבר כיצד
להשתמש בו.
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זאת יש לדעת  -הקומפוסטר מבצע תהליך ביולוגי מבוקר,
במהלכו חומר אורגני מורכב מתפרק תוך כדי שיחרור חום
הנובע מפעילות מיקרוביאלית ובסופו מתקבל חומר אורגני
מיוצב ,הנקרא קומפוסט ,חומר זה יכול לשמש כתוסף לקרקע
לעידוד גידול צמחים.
במסגרת תוכנית האב ,מסבסדת המועצה כמחצית ממחיר
הקומפוסטר ,כך שהתושבים משלמים  150שקל בלבד במקום
 350שקל.
מאז החל המבצע רכשו את המתקן מאות בתי אב.
תושבים המעוניינים בפרטים ורכישה מוזמנים לפנות
ולהירשם ביחידה הסביבתית בטלפון .08-9274065

ספסלי חברות
הפעילות הסביבתית השנתית במועדוניות נחתמה בסדנת
בניית ספסלי חברות ,מחומרים בשימוש חוזר.
כל מועדונית בנתה בשיתוף פעולה עם ßהמדען הירוק ßספסל
חברות ,העשוי עץ ובקבוקי שתיה מפלסטיק והציבה את התוצר
כהגדרה למקום בו יתקיים שיח בין הילדים.

ורווחה
חברה

הכשרת שומרי סף למניעת אובדנות בקרב אזרחים וותיקים
נמשכת הפעלת התוכנית למניעת אובדנות ,אשר פועלת במועצה משנת  ,2014ביוזמת
ראש המועצה ובהובלה ישירה של משרד הבריאות

מדובר בתוכנית ייחודית ,אשר הוצעה למועצות האזוריות והמועצה היתה הראשונה מבין המועצות
שאימצה אותה.
במסגרת התוכנית התקיימה הכשרה לבעלי תפקיד אשר מצויים בקשר מתמיד עם אזרחים וותי
קים ,ויכולים לשמש כשומרי סף למניעת אובדנות בקרבם .בהכשרה השתתפו כ 40-נשים ,בהן
מתנדבות מיישובי המועצה ,צוות העובדות במרכז יום ,צוות קהילה תומכת ועובדות סוציאליות
שעובדות בחברות סיעוד באזור.
המשתתפות ,אשר מצויות בקשר מתמיד וישיר עם אזרחים וותיקים ,למדו על נושאים כמו תופעת
האובדנות וסימנים מקדימים וניתנו להן כלים לניהול שיחה עם אדם המעלה תכנים אובדניים לבירור
כוונותיו ולאן יש להפנות אותו במקרה הצורך.
בהמשך מתוכננות להתבצע הכשרות גם ביישובים ,לחברי הוועדים ,לצוותי צח"י ועוד ,אשר
ישמשו כשומרי סף למניעת אובדנות בקרב מבוגרים ואזרחים וותיקים.
ליצירת קשר והתייעצות בנושא¨ ניתן לפנות לממונה על התוכנית במועצה∫
עו¢ס קרן אברהם ∞∏≠π≤∑¥∞∑µ

ילדים דואגים לסביבה
איכות הסביבה היא גם דאגה לסביבת
המחייה שלנו
תחת כותרת זו הפעילו במהלך חודשי הקיץ פעילי תנועת
הנוער במושב פדיה ,סדנת גרפיטי שמטרתה להעשיר את
סביבת הפעילות של בני הנוער במושב ולשנות אוירה.
הילדים חשבו ,כתבו ,קישטו וציירו והפכו קיר לבן למעניין
וצבעוני.

הורות בצמיחה
סדנת המשך והעמקה בנושאי הורות
הסדנא מיועדת להורים לילדים בגילאי 9-16

 6מפגשים שבועיים
בימי שלישי ,בין השעות 19:30-21:00
באשכול פיס בבית חשמונאי
בתאריכים/ 3.10.17 / 26.9.17 / 19.9.17 / 12.9.17 :
24.120.127 / 17.10.17

העמקת הידע ,תוך התנסות חוויתית ,הדגמות ותרגול התכנים בנושאי הורות על פי
הגישה האדלריאנית.
למידת דרכי חינוך המושתתות על הבנת הצרכים הפסיכולוגים של מתבגרים ,עעידוד,
שיתוף פעולה ,תקשורת פתוחה ומכבדת בין הורים למתבגרים.

נושאי הסדנה:

· ההיכרות עם קשיי גיל ההתבגרות ומאפייני מתבגרים )ביולוגיים ,קוגניטיביים(.
· תקשורת מקרבת  -כלים לתקשורת נכונה ליצירת שיתוף פעולה במשפחה
· תחושת השייכות  -אמנות העידוד וחשיבותו בפיתוח בערך העצמי ,דימוי עצמי
והביטחון העצמי של המתבגר.
· דרכי חינוך כאמצעי להתפתחות ילד אחראי ועצמאי.
· הבנת התפקיד ההורי,
· סמכות הורית ,הצבת
מנחה הסדנא:
הגדרתם
גבולות וחוקים -
אבי פלד  -מנחה קבוצות ,מאמן אישי ,מנטור לכלכלת
המשפחה.
ואכיפתם במסגרת המשפחה
בעל תואר  B.Aבמדעי החברה ,דרגת מאמן מקצועי
· ניהול כעסים Embodiment
 ,PCILמדריך מוסמך מטעם לישכת המאמניםMaster ,
· סמכות הורית
 ,Practitioner NLP&TLTמנחה Embodiment
· אחריות וניהול
· קונפליקטים
מחיר :להורה יחיד  50שקל ,לזוג  75 -שקל לכל הסדנא
· מריבות אחים
לפרטים והרשמה :עו"ס שרון שרביט מגן
· מערך משפחתי
טל' ,08-9274078 :מיילsharons@gezer-region.muni.il :
· אווירה משפחתית
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תיכון ברנקו וייס אית"ן
זרעים של שלום 2017
דמיינו מחנה קיץ במקום הכי יפה בארצות הברית,
במדינת מיין ,בתוך יער לצד אגם גדול ויפה ,בו
מתקבצים יחדיו בנים ובנות מהרשות הפלסטינית,
ישראל ,ירדן ,מצרים ,ארצות הברית ובריטניה ,מתגוררים
יחדיו למשך כחודש ימים ,תוך שהם עוסקים בפעילויות
שונות ובדיונים פוליטיים ,בסכסוך רב שנים .במחנה זה
השתתף גם נעם אהרונסון ,תלמיד תיכון "איתן"
ותושב המועצה
ארגון "זרעים של שלום" ,החל לפעול בקיץ  ,1993במטרה לקיים
מפגש של בני נוער בגילאי  13-15מהמזרח התיכון ,במקום ניטרלי,
הרחק מאירועי היום יום באזור.
מידי קיץ יוצאים כ 60-נצי
גים מישראל למחנה במדינת מיין
שבארה"ב ,שם הם נפגשים ופוע
לים בצוותא עם בני נוער ממצרים,
מהרשות הפלשתינאית ,מירדן
ומארה"ב .בשנים האחרונות הצטרפו
גם מדינות הודו ,פקיסטן ואפגניסטן.
המשתתפים עורכים דיונים ושיחות
בנושאי דו קיום ושלום וכן פעי
לויות הפגה ,ספורט ,אמנות ומדיה.
הם יוצרים קשרים אישיים ,לומ
דים על מנהגים ,שומעים סיפורים
אישיים ובהדרגה לומדים להכיר את
העמים השכנים ומשנים עמדות לגבי
ה"אויב".
ההיכרות מתפתחת ומעמיקה
בשהות במחנה שנמשכת  22יום
במהלכם מתקיימות כל יום פעילות
ספורטיבית ,שחיה באגם ,עבודת
צוות ,אמנות ,דיאלוג בן  90דקות
©לפחות ליום® .וכן מפגש המשלחות
עם המלווים ,עבודת שדאות ,יציאה
אל הטבע ,מפגשים עם אנשי ממשל,
נציגי מדינות ,קבלת שבת ,ערב

כשרונות צעירים ,ערב תרבות עמים ועוד.
תהליך המיון להשתתפות במחנה החל בחודש ינואר .המיונים
לנציגי המשלחת הישראלית נמשכים כמעט חצי שנה ,ונחשבים
לתובעניים במיוחד .התלמידים ©כיתות ט ßבדרך כלל® נבחרים
ראשית על ידי בית ספרם ©על פי רמת האנגלית והמלצת המחנך®,
אחר כך נערכים מיונים אזוריים ולבסוף מיונים ארציים .מהת
למידים נדרש ידע כללי רחב ,ידע באקטואליה ובייחוד בקיאות

בסכסוך הערבי-ישראלי .נבדקת אסרטיביות ,יכולת בין-אישית,
רמת ביטוי מעולה באנגלית ובעברית ומנהיגות ברמה גבוהה
מאוד .התלמידים שנבחרים מייצגים את מגוון הקשת הפוליטית
בישראל.
תיכון איתן בחר לשלוח  13נציגים למיונים ומתוכם נבחר בסופו
של דבר נעם אהרונסון ,תלמיד כיתה ט ,ßתושב גני הדר.
"תהליך המיונים היה ארוך ומייגע" ,מספר נעם" ,כ3,000-
תלמידים מכל רחבי הארץ ניגשו
למיונים .המיונים היו קשים ומל
חיצים ,בדקו את הידע שלנו באק
טואליה וגיאוגרפיה ,את יכולת
ההתבטאות מול קהל ודינמיקה
קבוצתית.
בסופו של דבר טסנו לארה"ב
ביוני .את ישראל יצגו  52ילדים
מכיתות ט‘ ו 10-מכיתות י"א .בסך
הכול היינו  180ילדים מכל המדי
נות המשתתפות ,אשר התרכזו
כולם במחנה מדהים על שפת אגם
עוצר נשימה ,במדינת מיין.
במשך שלושת השבועות במחנה
לא היה לנו רגע אחד של מנוחה",
מפרט נעם" ,כל הזמן היינו עסו
קים בפעילויות ,כמו סקי מים,
קיאקים ,רפטינג ,כדורגל ,כדו
רסל ,פוטבול ,כדורעף ,פריסבי
בייסבול ,קיר טיפוס ,אומנויות
ופעילויות רבות נוספות.
אבל ללא ספק הדבר המשמעותי
ביותר במחנה היה הדיאלוג היומי.
פעם ביום ,למשך שעה וחצי ,אני
ועוד שלושה ישראלים יהודים,
שני ערבים ישראלים ,חמישה
פלסטינאים ,מצרי אחד ,ירדני
אחד ושלושה אמריקאים ,ישבנו יחד ודיברנו על נושאים שונים
הקשורים לסכסוך .הדיאלוג היה גם החלק הקשה של היום .מצד
אחד שמענו סיפורים קשים על דברים שקורים בצד השני ,בכפרים
ובמחסומים ,סיפורים שכללו האשמות על חלקנו במצב הקשה בו
הם נמצאים .מצד שני אתה נדרש להציג בצורה משכנעת ומדויקת
את נקודת מבטך ,ולהסביר את ההשקפה הישראלית בקשר לשור
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שי הסכסוך וזכותנו על הארץ.
אבל עם כל הקושי ,הדיאלוגים היו חוויה
מעצימה וחשובה .למדנו שאפשר לדבר על המח
לוקות הכואבות ,לא להסכים ,ועדיין לקיים דיון
תרבותי ומכבד.
במהלך המחנה היו כל מיני ימים מיוחדים,
שאחד מהם הוא יום  ,NBAיום בו באים שחקנים
מליגת הכדורסל הטובה בעולם למחנה ומעבירים
אימונים בסיסיים לכלל המחנה.
הפרידה עם סיום התקופה היתה קשה מאוד.
גם כי ידענו שהסיכוי שנפגש שוב עם חלק גדול
מהמשתתפים במחנה הוא קלוש ,גם כי הקשרים
שנוצרו ,כבר היו ממש טובים .אין ספק שזאת
הייתה החוויה הכי גדולה והכי מהנה שעברתי
בחיי" ,מסכם נעם.

שפ"ח מ.א.גזר

יש עם מי לדבר
מרכז ייעוץ וטיפול למתבגרים

שקד צוקרמן ,תלמידה מצטיינת במגמת תקשורת בבית הספר איתן ,זכתה באות רמון למצוינות ולמנהיגות ,מקרן רמון,
שיסדה רונה רמון על שם בעלה אילן רמון ובנם אסף רמון ,זיכרם לברכה

ברכות לשקד על כל ההישגים עד כה ,והמון
בהצלחה בהמשך!

תמונת אילוסטרציה

פרוייקט "השקופים" .לב המיזם הוא מתן תשומת לב ומקום לגב
רים ולנשים שהם חלק מבית הספר ,אבל לא זוכים להתייחסות
 אנשי ונשות אבטחה ,ניקיון ,אחזקה וכו .ßשקד דאגה לכך שכלהתלמידים והמורים ידעו מי הם ,יכירו אותם בשמם ,יזכרו לברך
אותם בבוקר טוב ,שלום ,ואף לציין להם ימי הולדת ואירועים
אחרים .התפיסה של שקד ,שכל מי שנמצא במרחב צריך להיות
חלק פעיל ושווה ממנו ,חלק מהקהילה ,אינה מובנת מאליה ,והיכו
לת שלה להעביר את המסר הזה ולגרום לכולם סביבה להירתם
לפרוייקט ולתפיסת העולם שלה ,היא אחת הסיבות המרכזיות לכך
שקרן רמון בחרה דווקא בה לקבל את אות ההצטיינות".
מנהלת אגף חינוך על יסודי במשרד החינוך כתבה במכתב שקי
בלה הנהלת בית הספר איתן" :הערכים אותם מייצגים הזוכים
באות רמון ראויים להוות אות וסמל עבור חבריהם בבית הספר
וזאת זכייה גדולה של בית ספרכם בכלל .אני מוקירה ומברכת את
בית הספר בהנהגתך ,שתרם בדרכו להתפתחות והצטיינות שקד
במהלך שנות לימודיה בבית הספר".
בתגובה לקבלת האות ביקשה שקד להודות לאלה שמלווים
אותה" :תודה רבה לכל מי שתמך בי ושיתף פעולה עם הרעיוניות
שלי ,למחנך שלי רון ,שהמליץ עליי ומאמין בי וכמובן תודה ענקית
למשפחה שלי שאין שניה לה בעולם".

גיל ההתבגרות מהווה פעמים רבות תקופה סוערת
ומרגשת ,מלאה בשאלות ובהתלבטויות .לפיכך ,ישנה
חשיבות רבה לתת מענה נגיש לבני הנוער ,והוריהם גם
מחוץ למסגרת בית הספר.
השירות הפסיכולוגי החינוכי של המועצה בשיתוף
אגף החינוך ,הקים מרכז מתבגרים ,המאפשר להורים
ולבני נוער לפנות ביוזמתם וללא עלות כספית ,למספר
מפגשים עם פסיכולוג.
השירותים הניתנים במרכז הינם  -ייעוץ ,הכוונה,
טיפולים קצרי טווח והדרכות הורים .במהלך השנה
ולפי צרכי האוכלוסייה ייפתחו קבוצות למתבגרים
וקבוצות להורי מתבגרים בהנחיית פסיכולוגים
המתמחים בתחום.
המרכז ממוקם בשירות הפסיכולוגי בבית חשמונאי.
הפניות יכולות להיעשות על ידי בני הנוער או הוריהם.

ניתן לפנות בטלפון08-9274061 :
אנחנו כאן לרשותכם
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אות רמון למצוינות ולמנהיגות
מדי שנה בוחרים משרד החינוך וקרן רמון שמונה תלמידים
מרחבי הארץ ,לקבלת "אות רמון למצוינות ולמנהיגות".
את קרן רמון ייסדה רונה רמון לזיכרם של בעלה ובנה ,במטרה
לעודד ולפתח מנהיגות ,ולטפח ערכים של מצוינות והובלה.
עידוד התלמידים לאיכות ,מצוינות ולמנהיגות נעשה באמצעות
מתן אות ,שמלווה במלגה כספית וגם על ידי תוכנית דו שנתית,
המקנה כלים המעצימים את תכונות המנהיגות של התלמידים
במסגרת פעילויות וסדנאות.
הזכייה של שקד צוקרמן ,תלמידה מצטיינת במגמת תקשורת
בבית הספר איתן ,לא מפתיעה את אלה שמכירים אותה ,בטח ובטח
שלא את רון קהתי ,המחנך שלה" .שקד גרה במשמר דוד .זה לא
מונע ממנה להגיע לירושלים מדי שבוע ,להדריך במסגרת הצופים
קבוצה של נערים ונערות בעלי צרכים מיוחדים .בזמנה הפרטי,
באופן עצמאי .היא מדריכה גם בבני המושבים וחברה במועצת
התלמידים .אבל הדבר הראוי ביותר להערכה הוא היוזמות הפר
טיות שלה .כל רעיון שיש לה  -תמיכה בניצולי שואה ומשפחו
תיהם ,עזרה בשילוב בעלי צרכים מיוחדים במסגרת בית הספר,
היא לא מחכה .היא פועלת ויוזמת ומגייסת אותנו ואת החברים
והחברות שלה ,עד שהפרוייקט יוצא לפועל .הערנות שלה לזולת,
היכולת שלה לראות את הסביבה והנחישות שלה להפוך אותה
למקום טוב ומכיל יותר .יש לכולנו הרבה מה ללמוד ממנה" ,מתאר
קהתי ומפרט" ,אחד הפרוייקטים הגדולים ביותר ששקד יזמה הוא
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הקתדרה ללימוד עגנון ומעיינותיו
נפגשים עם ש"י עגנון

מפגש חודשי עם יצירותיו של זוכה פרס נובל הראשון בישראל

 ,13.9.17ביום רביעי
בשעה  11:00-12:30בספרייה

עם ד"ר מיכל שיר-אל
מרצה וחוקרת יצירת עגנון
אין צורך בקריאה מוקדמת
עותקי הסיפור יעמדו לפני המשתתפים

סיפור וצלילים בספרייה
שעת סיפור בצלילים

ביום רביעי27.9.17 ,
בשעה  16:30בספרייה

סיפור מלווה במוסיקה
היכרות עם כלי נגינה ייחודים מהעולם
היכרות עם מושגי יסוד במוסיקה
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מכבי נ.ש.ר עזריה
אגודת ספורט שקיימת כבר  39שנים

גידלה יותר מ 70-אלופי ישראל -
בענף האגרוף האולימפי.
חניכיה השתתפו בעשרות
תחרויות בינלאומיות,
אולימפיאדה ואליפויות
אירופה והעולם.

1µ

נמלת האש הקטנה
בעקבות הימצאותה של נמלת אש בקיבוץ נען הרי לפניכם מידע מהימן בנושא וכן
דרכים להתמודדות
נמלת האש הקטנה  Wasmannia auropunctataהינה נמלה קטנה מאוד ,בעלת צבע אדמדם.
מקור הנמלה הוא בדרום אמריקה וכיום היא מוגדרת כמין פולש ,שיש צורך לפעול להכחדתו
באזורים אליהם פלש.
על מנת לוודא שאכן מדובר בנמלת האש ,ניתן לקחת מקל ארטיק שבקצהו חמאת בוטנים.
לאחר הגעת הנמלים לחמאת הבוטנים ,יש להקיש על המקל בעדינות ,במידה והנמלים נושרות
מהמקל מדובר בנמלת האש .במידה והן נצמדות למקל ולא מרפות ,מדובר בנמלים אחרות.
בקיץ ,הן חודרות לבתים ,בחיפוש אחר מזון ומים .עקיצת בני אדם על ידי הנמלה עשויה
להתרחש כאשר הנמלים נלכדות בין עור הגוף לבגדים .עקיצת הנמלה עשויה לכאוב וליצור
מעין כוויה על העור למשך כמה שעות עד ימים .אצל חלק מהאנשים יכולה להתפתח תגובה
אלרגית חריפה .במקרה של עקיצה יש למרוח חומר חיטוי על מקום העקיצה למניעת זיהום
אפשרי .בכל מקרה של תגובה אלרגית יש לפנות למרפאה בהקדם.

הדברה

התכשירים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה להדברת נמלת האש הקטנה ומותרים
לשימוש הקהל הרחב הם:
 .1סייג ßפרו  -פיתיון גרגרי מוכן לשימוש .2 .אדוויון  -פיתיון גרגרי מוכן לשימוש.
 .3הימנופטר  -פיתיון גרגרי מוכן לשימוש .4 .בזלת  -פיתיון גרגרי מוכן לשימוש.
 .5פרו גßל  -פיתיון גßל מוכן לשימוש.
יש להשתמש בתכשירים אלה אך ורק בהתאם להוראות התווית.

ברכות לשנה החדשה לתושבי עזריה,
תושבי המועצה ועם ישראל

מכבי נשר עזריה מזמינה אתכם לקחת חלק
בפעילות ספורט בריא במושב עזריה

המלצות לשימוש נכון בפיתיון גרגרי:

· לא להשקות את הגינה יומיים לפני הפיזור ,ביום הפיזור ולמחרת הפיזור ©סה"כ  4ימים®.
· לפזר את התכשיר מוקדם בבוקר ©קרינת שמש חזקה פוגעת ביעילות הגרגרים®.
· לא לערבב ריסוס עם פיזור פיתיונות.
במידה ובעיית הנמלים לא נפתרה ,מומלץ להזמין מדביר מוסמך ,בעל רישיון הדברה בתוקף
מהמשרד להגנת הסביבה ,שיבצע ניטור מקיף וטיפול בכל השטח.
מידע נוסף על נמלת האש הקטנה ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה ´ מזיקים והדברה ´ מזיקים ´ נמלת האש הקטנה

ומזמינה אתכם להצטרף
למרכז ארצי לאימוני כושר ,לאימוני אגרוף ואימוני הגנה עצמית.
תחום האגרוף המקנה פיתוח יכולות גופניות ונפשיות.
בנוסף יתקיימו :קבוצת יוגה לנשים יום ג' בשעה 21:00
קבוצת פילטיס לנשים יום ד' בשעה 21:00

פתוח כל יום בין השעות .17:30-21:00

המועדון ממוקם צמוד למזכירות מושב עזריה.
מחירים מיוחדים למשפחות ולבודדים.

תקופת החגים בפתח וזה הזמן להתחטב ולהיכנס לכושר!!!

קבוצת אימון אינטימית נפתחת בגני יוחנן
* אימונים בשיטה פונקציונאלית בשילוב רצועות ),(TRX
משקולות ואביזרים נוספים המשפרים את חווית האימון.
* עיצוב וחיטוב – צמצום היקפים
* עבודה נכונה על כל שרירי הגוף
* שיפור ברמת הקורדיטציה
* יחס אישי וליווי צמוד למקסימום תוצאות.

אצלנו מאמינים כי נפש בריאה מגיעה בגוף בריא

 - 052-2931059אריק דרוקמן
 - 050-3111950יובל טוויג

ועכשיו במיוחד לתקופת החגים מבצע ”חבר מביא חבר“:
חבר המביא חבר יקבל

 50%הנחה על החודש הראשון!

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל!
לפרטים:

אליאל 050-2051107
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תנ“ס

תרבות.נוער.
ספורט

® 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

אלכס לקטנטנים

תרבות ילדים
הצגת מנויים

תיאטרון שלנו מציג:
"עכבר העיר עכבר הכפר"

ביום שני 11.9.17 ,בשעה 17:00

התיאטרון של אלכס
העכבר והתפוח

ביום שני18.9.17 ,
בשעה  16:30באשכול הפיס בית חשמונאי
לגילאי 4-2

כניסה חופשית

תרבות מבוגרים

נשמע מסובך? לא תאמינו כמה פשוטות יכולות להיות הבעיות
ה"קשות" אם רק יודעים כיצד לגשת אליהן.

כניסה חופשית
מופע

גיא ורועי זוארץ

לאדינו ,רומנסות ופיוט מהבית

במוצ"ש 26.9.17 ,בשעה 21:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

הרצאה

דקל בנו " -הפוך על הפוך – תרתי משמע"

מחזמר ססגוני ומרהיב המברר היכן טוב יותר לגור ,בעיר או בכפר?
עכברוני ומשפחתו מתגוררים בכפר ,הם מאושרים .לעומתם ,בן
דודו עכברוי ומשפחתו חיים בעיר .גם הם שמחים ומאושרים.
עכבר הכפר ועכבר העיר מחליטים לבקר זה אצל זה ,כדי לבדוק
ולבחון איפה כדאי יותר לגור .יחד הם עוברים חוויות נעימות
ומצחיקות וכל אחד מהםמגיע למסקנה כי אמנם גם בעיר וגם
בכפר טובים המגורים ,אך כל אחד מהם רגיל ומחובר למקום בו
הוא גר.

*יש להגיע  15דקות מוקדם יותר לקבלת כרטיסי מנוי

החידונאי הכי מפורסם בארץ
(מחבר תשבצי הגיון בידיעות
אחרונות)

ביום שלישי 12.9.17 ,בשעה
20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי
במפגש מרתק תוכלו "לפתוח את
הראש" ,להיחשף לאתגרי חשיבה
יוצאי דופן וליהנות מפתירתם
בצוותא.

החל מ 10/9/17-בשעה  8:00בבוקר תיפתח המערכת הממוחשבת לרכישת
כרטיסים דרך אתר האינטרנט בכתובת:
www.gezer-region.muni.il

שירי לאדינו ,רומנסות ופיוטי בית הכנסת שלמדו גיא ורועי בבית
הסבים/סבתות.
רומנסות ופיוטים משתלבים בסיפור משפחת זו ארץ ,מימי גירוש
ספרד עד עלייתם לארץ והיום הופכים ליצירה אישית ,ישראלית,
לאומית.

מחיר 40 :שקל  /אזרח ותיק 36 :שקל

גזרי מידע

תרבות תורנית
מעמד תקיעת שופר בגזר
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גבאים ,רכזים חברתיים תושבי המועצה.
מעוניינים לארגן אצלכם ביישוב,
במושב ,בקיבוץ,
מעמד תקיעת שופר בראש השנה?
)בנוסף לתקיעת שופר בבית הכנסת(

לילדים נוער ומבוגרים.

פרס
לכל ילד
שישתתף

ביום חמישי א׳ תשרי 21/9
ושישי ב׳ תשרי  ,22/9ב'
ראש השנה

צרו קשר :הרב אילן סעדה ,רב המועצה 053-7245924
משה כהן ,מנהל תרבות יהודית 050-2000336

נוער

רגע לפני שהם 'עוברים לדום'

ועדת תרבות במושב עזריה כינסה את הורי
המתגייסים ויחד הפיקו טקס ,בו מוקיר ומחבק המושב
את שנתון המתגייסים ,רגע לפני שהם "עוברים לדום"

שבעה-עשר מתגייסים חדשים ,בני מושב עזריה ,יצטרפו השנה
לשורות צה"ל .נוער ערכי ,משובח ואיכותי ,שבלי ספק יתרום רבות
בשירותו למדינה.
את הטקס ,הנחו ברוכי יוספי והילה כהן-עברון ,אשר ברכו את
המתגייסים בשם המושב ואיחלו להם שירות משמעותי ותורם,
עשייה מתוך שליחות והגשמה ,צמיחה והתפתחות אישית .הם
קראו לחיילים לעתיד ,לנתב את הכוח שלהם כחיילים ,לדרך של
שלום והרמוניה ולפעול בצו הלב והמוסר.
יום לפני הטקס יצאו המתגייסים לטיול בצפון ,שכלל רכיבה
על סוסים ,שיט קייקים בנהר הירדן וארוחת צהרים מפנקת.
המתגייסים יצאו עם שחר לחוויה מושקעת ,מגבשת ומהנה ,אשר
המחישה להם את החשיבות שרואה המושב בגיוסם ,ואת החיבור
בין המושב לתושביו.

ראש המועצה ,פטר וייס ,שכיבד את האירוע בנוכחותו ,בירך מעל
הבמה את המתגייסים ואת מארגני הטקס ,וחיזק את ועד המושב
על קיום הטקס ועל ההשקעה ברווחת התושבים.
אלי בסעד ,יו"ר וועד המושב אמר בדברי הברכה שלו :״זה לא מובן
מאליו שהנוער בוחר להתגייס ולתרום תרומה משמעותית למדינה,
אתם נוער איכותי ואנחנו גאים בכם״ .אף הוא איחל למתגייסים גיוס
קל ומשמעותי ,וביקש שלא ישכחו את הערכים אותם ספגו בבית
ובמושב.
במהלך הטקס הוקרנה מצגת
מרגשת של המתגייסים ,וסרט
ווידאו שכלל ברכות למתגייסים
מצוות המחנכים בתיכון ,ממנהלת
בית הספר ״הרצוג״ וממשפחות
המתגייסים .רגע מרגש נרשם
עם עלייתם של שלושה אחים
קטנים של המתגייסים שנשאו
ברכה מיוחדת שריגשה את קהל
הנוכחים.
ארי חוזה ,נציג ההורים ,נשא
ברכה מרגשת ,שעסקה בבסיס
הערכי שקיבלו המתגייסים
בבית ההורים ,וחשיבותו לקראת
הבחירות שיעשו בשירות הצבאי,
"השירות הצבאי ,מעבר להיותו
חובה אזרחית וביטוי לחלקכם
בהגנה על זכותנו לחיות במדינה
משלנו ,הוא גם הזדמנות אישית
גדולה .הזדמנות לבטא ,ולממש
את היכולות האישיות של כל
אחד מכם ,באופן הטוב ביותר",
אמר חוזה.
אחת ההפתעות המרכזיות של הטקס היתה שיר שבוצע על ידי
הורי המתגייסים.
נציגי המושב העניקו למתגייסים שי ,שילווה אותם במהלך השירות,
ואמרו בסיום הטקס :״חשוב לנו שההורים יהיו מעורבים בכל
שלב בהפקת הטקס .וועדת תרבות מלווה את ההורים ועוזרת
בכל שנדרש ,אבל ההורים מובילים .אנו מאמינים שזוהי הדרך

הנכונה ביותר .כך מרוויחים פעמיים :מחד עולה תחושת השייכות
והאכפתיות של התושבים ומאידך ,הטקס מקבל בכל שנה אופי
מיוחד ואחר ,המתאים לאותו מחזור מתגייסים".
וועדת תרבות מאחלת למתגייסים גיוס קל ותורם ושירבו אירועים
משמחים ומרגשים במושב עזריה.

מחנה הקיץ של מכבי צעיר

בתחילת חודש אוגוסט התקיים מחנה הקיץ של
מכבי צעיר באנדרטת הנחל בפרדס חנה
ראש המועצה פטר וייס ,מנהל אגף התנ"ס רותם אלקובי ומנהלת
יחידת הנוער מיכל ליס באו לבקר את חניכי מכבי צעיר מכפר
שמואל ,יד רמב"ם ,כרמי יוסף ופתחיה במחנה.
החניכים הכירו להם את נושאי המחנה ואת המבנים שבנו הבוגרים.
כל סניף יצר מחנה בנושא אחר ובסיום זכו הסניפים בתארים.
סניף פתחיה זכה בגביע המורל ,בגביע המחנאות ובתעודת הערכה
על נחישות ,התמדה ועבודת צוות.

סניף יד רמבם זכה במופת תפאורה.
סניף כרמי יוסף זכה במקום שני מחנאות ,במקום ראשון תפאורה
ובמקום שלישי עלילה והדרכה.
סניף כפר שמואל זכה במחנאות חניכים ובמקום ראשון עלילה
והדרכה.
כל הכבוד לרכזי הסניפים ולבוגרים על העבודה הקשה!
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חוגים

נפתחה שנת החוגים לילדים בני נוער
ומבוגרים

שנת החוגים  2017-2018לילדים ,בני נוער ומבוגרים נפתחה
בארבעת השלוחות :בית חשמונאי ,נען ,נוף איילון/שעלבים ומשמר
דוד .בכל אחת מהשלוחות התקיים יריד ססגוני להצגת מגוון
החוגים ,מלווה בהופעות לילדים ולנוער עם מיטב כוכבי ערוצי
הילדים.

שלוחת בית חשמונאי:
ההסעות בימים א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה'
נצר סרני – מחדר האוכל ב17:20 ,16:05 ,14:50-
מצליח – מהמועדון ותחנה שנייה ביציאה מהמושב ב – ,15:05
17:35 ,16:20
יד רמב"ם – תחנה ראשונה מהכניסה הראשית למושב ,תחנה
שנייה במכולת ותחנה שלישית בהרחבה ב17:45 ,16:30 ,15:15-
עזריה – תחנה ראשונה מהכניסה לעזריה ,תחנה שנייה מהמכולת
ותחנה שלישית בתחנה שליד הכיכר ב17:50 ,16:35 ,15:20-
בן נון – תחנה ראשונה מהכניסה הישנה ליישוב ,תחנה שנייה
מהמכולת ותחנה שלישית ביציאה החדשה מהיישוב ב,15:05-
17:35 ,16:20

ביל"ו א' – מהצרכנייה ב–17:30 ,16:15 ,15:00
ביל"ו ב' – מהצרכנייה ותחנה נוספת בשכונת בנים ב,16:20 ,15:05-
17:35
רמות מאיר – מהצרכנייה ותחנה שניה בשיכון בנים (דרך החממות
ודרך הלולים) ב17:45 ,16:30 ,15:15-
גני הדר – תחנה על הכביש ביציאה מרמות מאיר ותחנה שנייה בצד
מערב ליד גן המשחקים (תיבות דואר) ב17:50 ,16:35 ,15:20-
ישרש – תחנה ראשונה בתחנת ההסעה ליד המקלט ותחנה שנייה
מהמכולת ב17:35 ,16:20 ,15:10-
סתריה – מהצרכנייה ותחנה שניה בשיכון בנים (מרכז ההרחבה)
ב–17:45 ,16:30 ,15:15

שלוחת משמר דוד:
ההסעות מחולדה למשמר דוד ,בימים א' ,ב' ,ד' וה' מתחנת ההסעה
בכיכר בשעות 17:45 ,16:30 ,15:15
מותנה במספר מינימאלי של נוסעים בכל סבב

נוף איילון

"החוגים הם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך הכוללת במועצה",
אמר ראשד המועצה ,פטר וייס.
לילדים ובני נוער מוצע מגוון רחב ומרשים של חוגים ,בהם :חוגי
מוסיקה במגוון כלי נגינה ,ציור ואמנות ,אנגלית ,מתמטיקה,
רובוטיקה ,אלקטרוניקה ,לגו ,טיסנאות ותעופה ,בישול ,המדען
הירוק ,מבוכים ודרקונים ,אנגלית ,טכנאות מחשבים ,דרמה ,שחמט,
כדורסל ,כדורגל ,קפוארה ,ג'ודו ,אתלטיקה ,טניס ,אקרובטיקה,
התעמלות אומנותית ,רכיבת אופניים ,מחול מודרני ,ישראלי ,ג'אז
והיפ הופ ,בלט קלאסי ועוד.
למבוגרים מוצעים חוגי ציור ,ברידג' ,עיצוב דינמי ,פילאטיס ,יוגה,
ריקוד החיים ,TRX ,התעמלות בונה עצם ,פיטבול ,טניס ,מאמאנט
(כדורשת לאמהות).

נוף איילון

פעילות להקת המחול למבוגרים ופעילות הקתדרה תתחיל
באוקטובר .2017
ראש המועצה ציין כי השאיפה היא שכל תושבי המועצה ,מקטן ועד
מבוגר ,ימלאו את שעות הפנאי שלהם בפעילויות הרבות ,ינעימו את
זמנם ויעשירו את עולמם.
מנהלת החוגים ,זוהר פרץ ,מציינת כי ההרשמה נמשכת וכי ניתן
להגיע לשיעורי ניסיון בחוגים ללא תשלום.
לפרטים נוספים :זוהר פרץ  -מנהלת החוגים052- / 08-9274007 :
Zohar@gezer-region.muni.il / 3597119
חן גורלניק  -מנהלת מדור הספורט054-7300511 / 08-9274005 :
chen@gezer-region.muni.il /

לוח תחנות הסעה ושעות איסוף לחוגים בשלוחות השונות:
· הילדים מתבקשים לחכות בתחנת ההסעה  5דקות לפני שעת
האיסוף.
· הפיזור בקרבת הבתים ולא בתחנת האיסוף.
· ההסעות מיועדות לילדים מכתה א' ומעלה.
· ההסעות מהיישובים השונים הן למרכזי החוגים בבית חשמונאי,
בנען ובמשמר דוד ,כל יישוב למרכז שאליו הוא שייך .אין הסעות
בין המרכזים.

משמר איילון – תחנה ברחוב האורן ותחנה שניה ליד המכולת
ב17:40 ,16:25 ,15:10-
גזר – תחנת הסעה ליד חדר האוכל ב17:45 ,16:30 ,15:15-
כפר שמואל – תחנה ראשונה בגן גלעד ,תחנה שנייה ליד מטע
הזיתים ותחנה שלישית בתחנת ההסעה ליד תאי הדואר ב,15:20-
17:50 ,16:35
כרמי יוסף – מהסופר ב17:30 ,16:15 ,15:00-
פתחיה – מהמכולת ב17:35 ,16:20 ,15:05-
פדיה – מתחנת ההסעה הראשונה ותחנה שנייה בהרחבה ליד
מחסני חזי ב17:40 ,16:25 ,15:10-

בית עוזיאל – מהמכולת ותחנה שנייה בכניסה להרחבה ב,15:10-
17:40 ,16:25
בית חשמונאי – כרמים – 17:45 ,16:30 ,15:15

שלוחת נען:
ההסעות הן בימים א' ,ב' ,ג' ,ד' וה'
גני יוחנן – תחנה ראשונה בהרחבה בתחנת ההסעה ותחנה שנייה
מהמועדון ב17:45 ,16:30 ,15:10-
יציץ – ליד בית כנסת הגדול ותחנה נוספת ביציאה מהמושב לכיוון
רמות מאיר ב17:50 ,16:35 ,15:15-

שעות פעילות בריכת השחייה ומרכז הספורט המועצתי
בחודש ספטמבר:

בשיתוף עם זכיין בריכת השחייה ומרכז הספורט המועצתי
החליט ראש המועצה להרחיב את שעות הפעילות במהלך חודש
ספטמבר ,בין התאריכים.01/09/17-16/09/17 :
שעות הפעילות החדשות לחודש ספטמבר:
ימים א'   -משעה .16:00-20:00
ימים ב'-ה' משעה 06:00-10:00
ומשעה                         16:00-20:00
ימי שישי וערבי חג – החל משעה  06:00ועד שעה לפני כניסת שבת
 /חג.
ימי שבת וחג – החל משעה  08:00ועד לשעה .18:00
שעות פעילות חדר הכושר יישארו כמתוכנן
ימים א'-ה' 16:00-22:00 ,06:00-12:00
ימי שישי וערבי חג  - 06:00שעה לפני כניסת השבת/חג
ימי שבת וחג 08:00-18:00

גזרי מידע
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