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צ
בחינוך

מ ויינות

יובל של עשייה
ישיבת שעלבים¨ העוסקת בתורה
וחינוך¨ ביטחון¨ עשייה חברתית
וקליטת עלייה ואשר הפכה זה מכבר
לקריית חינוך¨ חגגה יובל באירוע
מרגש ורב משתתפים

¥

עמ‘

נוף והנצחה
פינת חמד של נוף מדהים¨ דרכי
הנצחה ייחודיות ונסיון¨ לא תמיד
מוצלח¨ לכבד את הנופלים¨ ממש
כאן ליד הבית Æצומת נחשון ועוד
הפתעה

∂

עמ‘

∞∏ שנה של אהבה

≤

עמ‘

קיבוץ נען¨ הגדול בקיבוצי הארץ¨
אשר מהווה פרק נכבד בהיסטוריה
של ארץ ישראל¨ חוגג ∞∏ להיווסדו
ומה שמאפיין יותר מכל את אנשיו¨
זו האהבה העזה למקום

∏

עמ‘

ראש המועצה ומנהלי מערכות החינוך במועצה¨ מקבלים את פרס החינוך המחוזי לשנת תש“עÆ
חותמת רשמית על דרך נכונה¨ השקעה מתמדת ושאיפה לחינוך מתקדם ואיכותי

≤
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הישג מרשים∫

חדשות
המינהלת

שימו לב

המועצה זכתה בפרס החינוך המחוזי
לשנת תש“ע
ראש המועצה ≠ פטר וייס¨ מנהל אגף החינוך ≠ ד“ר איציק יוחנן ומנהלי מוסדות החינוך במועצה¨
קיבלו את פרס החינוך המחוזי של מחוז מרכז במשרד החינוך¨ מידיה של מנהלת המחוז¨ ד“ר סולי נתן¨
בטקס מרגש שנערך במרכז הכנסים ווהאל באוניברסיטת בר≠אילן

www.gezer-region.muni.il
אתר האינטרנט של המועצה חזר לפעול
במלוא המרץ ומתעדכן  on lineמידי יום ≠

היכנסו¨ גילשו ותהנו°
קו
חירום

למחלקה לשירותים
חברתיים
במקרה הצורך
ניתן להתקשר
ל≠

≤∂∑≥∞∏≠π≤±
ולהשאיר הודעה
עד חצות

צילום∫ נמרוד עוז

@ אירועי תרבות @ פרוטוקולי מליאה
@ החלטות @ תמונות @ ידיעות
@ עיתון המועצה @ חוברת חוגים
@ חוברת חינוך @ חוברת ארנונה
בנימוקים להענקת הפרס נכתב∫ ”פרס החינוך המחוזי על מצוינות
והצטיינות מוענק לראש המועצה¨ מר פטר וייס¨ לצוות הרשות ומערכת
החינוך במועצה אזורית גזרÆ
על מעורבות ותמיכה אישית של ראש המועצה ומנהל החינוך היישובי
בהישגי חינוך¨ תרבות וספורט וביצוע תוכניות עבודה מוסדיות וליוויןÆ
על השקעה בתשתיות מוסדות החינוך הפורמאליים והבלתי פורמא
ליים¨ תוך העמקת הקשר בין הגורמים המקצועייםÆ
על עידוד מעורבותן של הנהגות היישובים¨ ועדי ההורים¨ מחנכים¨
מפקחים ומומחים למען קידום אקלים מיטבי וטיפוח ערכי כבוד וסו
בלנותÆ
על ביצוע תוכניות המעניקות שוויון הזדמנויות לכלל התלמידים¨
לתלמידי החינוך המיוחד ולמצטייניםÆ
על טיפוח מנהיגות קהילתית המעודדת מעורבות¨ אחריות¨ התנדבות
ותרומה לקהילה“Æ
בדבריה בטקס¨ שיבחה מנהלת המחוז¨ ד“ר סולי נתן¨ את ראש המוע

צה על גילוי מנהיגות ומעורבות אישית¨ שהביאו לטיפוח מערכת חינוך
איכותית בעלת הישגים מוכחיםÆ
בעקבות הזכייה בפרס החינוך המחוזי אמר ראש המועצה¨ כי המועצה
מקיימת הלכה למעשה את הצהרתה כי החינוך עומד בראש מעייניהÆ
הראייה לכך היא שכ≠• ¥µמתקציב המועצה מושקע בחינוך הפורמא
לי והלא פורמאלי Æאבל מעבר לתקציבים בהם הוא רואה השקעה ולא
הוצאה¨ נמצאים הערכים שהם כעמוד האש ההולך לפני מחנה אנשי
החינוך בגזר∫ אינטגרציה של כל האוכלוסיות השונות במועצה¨ חינוך
בכל שעות היום ולכל הגילאים ומקצועיותÆ
”הזכייה בפרסים מחמיאה¨ נותנת גאווה ומהווה חותמת רשמית
לצדקת דרכנו ולעבודה החינוכית המופלאה של עובדי מערכת החינוך
לגווניה¨ שנעשית במועצה“¨ אמר וייסÆ
ביחד עם מועצה אזורית גזר זכו בפרס עיריית יהוד ≠ מונוסון ומÆא
דרום השרוןÆ

האזרח הוותיק נחצ‘ה היימן במופע
לוותיקי המועצה
עיתון המועצה האזורית גזר

אתר המועצה∫ www.gezer-region.muni.il

עורכת וכתבת∫ רותי כהן
טלפון∫ ∞∞µ≤≠≥∑µ∞∞µ
אי≠מייל∫ rutcohen@yechiam.org.il
חברי המערכת∫ אילנה גרני¨ דרורה נבון¨ גלית דהן¨ אורי שמחה¨
חיים אלטמן¨ דניאל בראון¨ חיים כהן
מנהלת פרסום∫ מיכל דוקטורי טל∫ ∞µ∞≠µ¥µ∂∞∑¥
אי≠מייל∫ darya1@bezeqint.net
צלם המערכת∫ ניר שמול
גרפיקה∫ שחרית עיצובים
דפוס∫ ידיעות תקשורת
מו¢ל∫ המועצה האזורית גזר
טל∫ ∞≤∞ ∞∏≠π≤∑¥פקס∫ ≤≤∞∞∏≠π≤∑¥

”כל מפגש איתכם¨ ההורים שלנו¨ משמח אותי במיוחד Æאנחנו¨ שקצת
יותר צעירים מכם¨ חייבים לכם בגדול Æבזכותכם יש לנו ישובים לתפ
ארת ומועצה שהיא דוגמה ומופת לרבים Æהפעילויות הרבות והמוצל
חות של המועצה למענכם¨ זו הדרך שלנו להראות לכם עד כמה אנחנו
אוהבים אתכם“ Æדברים אלה אמר ראש המועצה¨ פטר וייס¨ באירוע
ההצדעה המסורתי לאזרחים הוותיקים¨ לכבוד יום
האזרח הוותיק¨ בו נטלו חלק כ≠∞∞≤ מוותיקי יישובי
המועצהÆ
בערב זה¨ הופיעו יחד¨ נחום ©נחצ‘ה® וסי היימן¨
אב¨ שהוא בעצמו עונה לתואר ”אזרח ותיק“ ובתו¨
ממיטב היוצרים במוסיקה הישראלית Æמופע¨ שבז
כות שילוב הדורות שידר הרבה תקווה ואופטימיותÆ
קדם למופע מפגש חברים מרגשÆ
יוזמת ומארגנת האירוע¨ פנינה גבאי¨ המשמ
שת כרכזת תרבות הפנאי לגיל השלישי במועצה¨
אמרה כי בגזר מצדיעים לאזרחים הוותיקים ≥∂µ
ימים בשנה וזאת מתוך אמונה¨ כי לפעילות הפנאי
והתרבות¨ תרומה מרכזית לאיכות חייו של האזרח
הוותיק Æגבאי הודתה לראש המועצה על כך שאוזנו

קשובה לכל יוזמה שעולה למען הוותיקיםÆ
כיבד את האירוע בנוכחותו ונשא דברים¨ ראש תחום חינוך מבוגרים
במשרד לענייני גמלאים¨ שלום בוחבוט Æבאו להצדיע לוותיקים∫ סגן
ראש המועצה¨ יובל אנוך¨ מנכ“ל המועצה אריאל הילדסהיימר ומנהלת
מחלקת הרווחה¨ דרורה נבוןÆ
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טקס פתיחת שנת פעילות הנוער
בכל שנה¨ מעט לאחר תחילת שנת הלימודים¨ אנו מציינים בתנועות הנוער את תחילת שנת הפעילות Æזו העת להצטרפות החניכים הצעירים למעגל הפעילות
ולכניסתם של המדריכים החדשים לעול ההדרכה
זהו גם זמן של התחדשות והתרגשות¨ לכל אלה הממשיכים להיות חלק
מהפעילות התנועתית ביישובםÆ
כ≠∞ µµחניכי ומדריכי תנועות הנוער במועצה נפגשו לטקס פתיחת
שנה Æהיו שם תנועות הצופים¨ האיחוד החקלאי¨ הנוער העובד והלו
מד¨ בני המושבים ומכבי צעיר Æהטקס התקיים באנדרטת חיל ההנדסה
בכניסה לקיבוץ משמר דוד Æהחניכים שהגיעו למקום השתתפו בפעילות
יצירה אקולוגית ©לכיתות ג‘≠ו‘® ובסדנת תיפוף אנרגטית ©לכיתות ז‘≠ט‘®Æ

לאחר מכן התקיים הטקס עצמו¨ אותו הובילו בני הנוער מהשכבות הבו
גרות¨ שכלל ברכות¨ שירים¨ תמונות מהשנה החולפת¨ ולבסוף גם טקס
אש Æלאחר סיום הטקס נשארו בני הנוער הבוגרים ©כיתות ט‘≠י“ב® לצ‘ופר
מפנק ≠ הופעה של הזמר מוקיÆ
בהזדמנות זו נגיד תודה לכל אלה שלקחו חלק בהצלחת הטקס במסי
רות מעוררת הערכה∫
לראש המועצה¨ פטר וייס¨ שברך אותנו בברכה מרגשת¨ למזכיר המו
עצה אריאל הילדסהיימר¨ לאנשי מחלקת התחבורה ≠ שוש¨ אבנר ורפי
ולנהגים¨ לקב“ט רפי וייס ולמתמידים¨ לאפי ממחלקת התחזוקה¨ לאורי

שמחה ולמרסל מאגף תרבות נוער וספורט¨ לרכזי הנוער¨ לגרעין עודד¨
למדריכים ביישובים ולחניכיםÆ
שלוחה תודה גם להורים¨ לוועדים ולנאמני הנוער ביושובים¨ המלווים
אותנו לאורך השנהÆ
ולסיום¨ אני רוצה לאחל שתהיה לנו שנת פעילות מוצלחת ומהנהÆ
שנחנך¨ שנשפיע¨ שנגיע לאחרון החניכים ושנמשיך להיפגש בטיולים
ובפעילויות°
תמר וייל ≠ רכזת בני המושבים¨ מחלקת הנוער

ביקור משלחת אמנים בקנזס
בתחילת חודש אוקטובר נערך ביקור של משלחת אמנים תושבי המועצה¨ יחד עם נציגות של תלמידי המגמה לאמנות בתיכון הרצוג¨
בעיר התאומה ליווד בקנזס ובפסטיבל האמנות של מרכז התרבות היהודי בפדרציה היהודית בקנזס
”קיבלנו בבית הספר את ההזמנה הנדיבה מהמועצה לצאת לפסטיבל
אמנות שמתקיים מידי שנתיים במרכז התרבות היהודית בקנזס ולבי
קור בעיר התאומה ליווד“¨ מספרת אורלי צימרמן¨ מורה לאמנות¨ אשר
הצטרפה עם התלמידות למשלחת¨ ”התלמידים הגישו מועמדות ועברו
וועדת קבלה Æהתוצאה¨ משלחת מכובדת של שלוש תלמידות¨ ניקול גיי
זינגר¨ תלמידת י“ב¨ אור נחייסי ונוי שדה¨ תלמידות י“א ואנוכי¨ הצטרפנו
לאמנים הבוגרים של המעצה¨ גדי פריימן¨ פסל וראש המשלחת¨ יינון דה
גרוט¨ צייר ושוש אבן¨ צלמת Æהמטרה של יציאת המשלחת הבית ספרית
≠ יצירת קשרים של התלמידות עם תלמידים מבתי הספר התיכוניים
שם ובניית תוכניות לימודים משותפות עם בית הספר היהודי¨ בנוש
אים משותפים כמו פרוייקט שורשים¨ פסטיבל האביב ושילוב משלחות
לפוליןÆ
לביקור שלנו“¨ מרחיבה אורלי¨ ”נדרשה הכנה רבה הן מצד המועצה
בניצוחו של חיים כהן שדאג לתיאומים רבים והן מצד בית הספר¨ בניצו
חה של רונית שפירא¨ שעמלה רבות מאחורי הקלעיםÆ
הבנות¨ התארחו בשני בתי ספר Æהראשון¨ BLUE VALEY NORTH
תיכון ציבורי של העיר התאומה ליווד¨ בו אירחו תלמידות מהתיכון את

תלמידותינו במהלך יום הלימודים ולאחר מכן בבתיהן Æאותי אירחה
מורה לאמנות בשעורי האמנות שלה Æבקלות נוצרו קשרים חמים לשיתוף
פעולה מקוון בתחילה ושאיפה ליותר מכךÆ
ביום המחרת התארחנו ב≠ACADEMY HYMAN BRAND
 HEBREWהנמצא בתוך מרכז התרבות היהודי Æכמובן שהבנות התחברו
מיד לתלמידים¨ הן הצעירים והן בני גילם Æהאירוח בבתי התלמידים יצר
קשר חם ומיידי¨ שנראה במיוחד בפסטיבל Æאני מצידי עניינתי את הצוות
בדבר שיתופי פעולה לימודיים בין תלמידי הרצוג לתלמידי האקדמיהÆ
לנגד עינינו עומד הצורך לחבר ולגשר בין יהדות הגולה בכלל ויהדות
ליווד בפרט¨ לבין הנוער החי בארץÆ
ביום השלישי ערכו לנו סיור אמנות בעיר¨ ביקור באקדמיה לאמנות
ושני מוזיאונים¨ האחד לאמנות מודרנית והשני לאמנות עתיקהÆ
ביום הרביעי התקיים פסטיבל האמנות¨ המתקיים במהלך יום אחד¨ ה≠
∞ Æ±∞Æ±∞Æ±תאריך מיוחד לחוויה מיוחדת Æהבנות ואנוכי התארגנו לתערו
כה בביתן של מועצה אזורית גזר¨ עם חומר עיוני על בית הספר והמועצהÆ
הן ייצגו למופת את שולחיהן לכל אורך היום Æלמחרת הפסטיבל עזבנו את
קנזס בעצב רב ותחושה שהזמן לא הספיקÆ

”שלושת האמנים הבוגרים“¨ מוסיפה אורלי¨ ”הציגו את העבודות בפס
טיבל האמנות וכן בעיר התאומהÆ
המון תודות לגדי פריימן¨ ראש המשלחת שעזר¨ ייעץ ופתח לנו לא מעט
דלתות¨ לולא עזרתו ותושייתו¨ לא היינו מצליחות במשימתנוÆ
כולי תקווה¨ כי הזרעים שזרענו¨ בנות המשלחת ואנוכי וכן מפגשי
האמנים ינבטו לכדי יחסים חמים וקבועים של משלחות משני הצדדים
שיובילו מי יודע¨ ביום מהימים לעלייה לארץ“Æ

פיתוח בר קיימא במועצה אזורית גזר ≠ הזמנה למפגשים ציבוריים נוספים
ב≠∞ ±µÆ∑Æ±התקיים המפגש הציבורי הראשון בנושא תוכנית האב
לפיתוח בר קיימא של המועצה האזורית גזרÆ
במפגש השתתפו כ≠∞≥ ±איש¨ ביניהם תושבים מיישובים שונים
ברחבי המועצה¨ נציגי הגופים השותפים במימון התוכנית¨ עובדי
מועצה¨ נציג מרכז המועצות האזוריות¨ נציגי מפעלי תעשייה
סמוכים¨ נציגי חברות תשתיות ונציגי גופים ירוקיםÆ
במפגש הציבורי ניתנה סקירה תמציתית של הסקר המקדים
©שלב א‘ של התוכנית®¨ שהוכן על ידי חברת אורבניקס ≠ תכנון
כלכלה וסביבה¨ המרכזת את העבודה Æנערכו דיונים ראשוניים של
המשתתפים¨ בקבוצות¨ בחלוקה לנושאים השונים שהועלו בסקירהÆ
תוצרי קבוצות הדיון השונות סוכמו והוצגו בהתכנסות משותפת של
כלל המשתתפיםÆ

מה נעשה לאחר מכןø

לאחר המפגש הציבורי הראשון התכנסה וועדת ההיגוי המורכבת
מנציגי עובדי המועצה¨ נציגי משרדים ממשלתיים ונציגים מחברות
התכנון של התוכנית לקיימות ותוכנית האב לתיירות Æבדיון משותף¨
הוחלט על המשך מפגשי תושבים בשלושה תחומים מרכזיים¨
המהווים את ”ליבת הקיימות“∫
„ כלכלה ≠ תיירות¨ חקלאות¨ תעשייה ועסקים ביישובים ובמרחב
המועצהÆ
„ חברה ≠ זיקה למקום ולסביבה¨ חינוך לערכים¨ צביון ומורשת וכן
חינוך פורמאלי ובלתי פורמאליÆ
„ סביבה ≠ פסולת¨ תשתיות¨ אכיפה ©עסקים ומפעלים®¨ שטחים
חקלאיים ופתוחים¨ חיסכון באנרגיה¨ בנייה ירוקה¨ מידע ושקיפות¨

איכות הסביבה ביישובים ומדיניות לניהול סביבתי של מרחב
המועצהÆ
במהלך חודש נובמבר יתקיימו שלושה מפגשים ציבוריים נוספים¨
בכל אחד משלושת התחומים Æהמטרה∫ לגבש מדיניות ולהציע
פעולות¨ פרוייקטים ותהליכים לקידוםÆ
תוצרי המפגשים יהוו את הבסיס לכתיבת תוכנית האב לקיימותÆ
תאריכי ומיקום המפגשים∫
תחום
חברה
סביבה
כלכלה

מועד פגישה
∞±∏∫≥∞≠≤±∫∞∞ ≠ ±∞Æ±±Æ±
∞±∏∫≥∞≠≤±∫∞∞ ≠ ±∑Æ±±Æ±
∞±∏∫≥∞≠≤±∫∞∞ ≠ ≤¥Æ±±Æ±

מקום מפגש
אשכול הפיס ≠ בית חשמונאי
מפעל ”נשר“
בי“ס גוונים

המפגשים מיועדים לכלל התושבים¨ גם אם לא נכחו במפגש הציבורי הראשון Æההשתתפות במפגשים אלה חיונית לקידום התוכנית ולעשייה משותפת של המועצה עם תושביהÆ
הרשמה מראש¨ בכתובת∫ Kenes7@gmail.com
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בס“ד

גזרי תורה
החורף מגיע

מאת∫ הרב אהרון מרצבך ≠ רב קיבוץ שעלבים
ציון ועודד¨ שני חקלאים ותיקים ישבו בסוכה לשיחת רעים
על כוס קפה¨ בימי חול המועד סוכות Æהנושא המרכזי כמובן
≠ החורף הקרב ובא ≠ מהי תוכנית הזריעה¨ האם תהיה שנה
רווית גשמים בעזרת ה‘ או שחונה¨ חלילה¨ וכן הלאהÆ
בשלב מסויים החל ציון לרטון∫ אחד הדברים שפשוט
מוציאים אותי מהכלים זו החוצפה של אנשים¨ שאינה יודעת
גבול Æליד השטח שלי יש שביל עפר¨ שדרכו ניתן לקצר ליי
שוב הסמוך ורבים התרגלו לעבור בו Æעם זה אין לי בעיהÆ
אבל ראיתי כמה פעמים שנהגים חותכים ממש בתוך השדה
שלי Æלא יאומן כי יסופר Æאו שהוא רוצה לעקוף רכב אחר¨
או שהחליט פתאום לחזור לאחור ולוקח את הסיבוב בתוך
השטח Æבעונה שעברה¨ זמן מה אחרי שזרעתי חיטה והחלה
הנביטה¨ מישהו הרס לי קטע ועוד התחפר קצת בגלל הלחות
של הקרקע ועשה לי נזק גדול Æתאמין לי אפשר להשתגע¨ ואין
עם מי לדברÆ
עודד מנענע בראשו בהסכמה גמורה¨ וממלמל לעצמו
’תענית ÆÆÆתענית‘Æ
ציון מסתכל עליו בתמיהה מה אתה מתכוון שאני אצום
עליהםø
מחייך עודד¨ התכוונתי לומר שבדיוק בזה עסקו חז“ל בתל
מוד בבלי מסכת תענית Æציון ניגש לסלון הבית וחוזר לסוכה
עם גמרא גדולהÆ
פותחים במסכת תענית דף ו‘ עמוד א‘Æ
התנאים שם מציינים שלושה מועדי ירידת גשמים בתחילת
העונה¨ בלשונם∫ רביעה ראשונה¨ רביעה שנייה ורביעה שלי
שיתÆ
¸במאמר מוסגר∫ ממטרים קרויים רביעה¨ כי הגשם רובע את
הקרקע¨ וכפי שאמר רב יהודה ’מיטרא בעלה דארעא‘ ©המטר
הוא הבעל של הקרקע® וכמאמר הפסוק בישעיהו נה¨ י ִּ”כי
ַּכ ֲאׁ ֶשר יֵ רֵ ד הַ ֶּגׁ ֶשם וְ הַ ׁ ֶּשלֶ ג ִמן הַ ׁ ָּש ַמיִ ם וְ ׁ ָש ָּמה לֹא יָ ׁשוּ ב ִּכי ִאם הִ רְ וָ ה
ֶאת הָ ָארֶ ץ וְ הוֹלִ ידָ הּ וְ הִ צְ ִמיחָ הּ וְ נָ ַתן זֶ רַ ע לַ זּ ֹרֵ עַ ˛“...
זמן ’רביעה שנייה‘ היה סימן לכל הציבור שמכאן ואילך אין
להלך בשדות ואין לקצר Æלפני תאריך זה יש כמין הסכמה
כללית¨ שניתן לקצר ולעבור בתוך שדה השני גם ללא אישור¨
מתוך הנחה שכולם מסכימים¨ שהרי השטחים אינם מעובדיםÆ
מכאן ואילך התבואה מתחילה לגדול ונגרם נזק ואין להיכנס
לשטח ללא רשות מפורטתÆ
כך לשון הרמב“ם בהלכות נזקי ממון פרק ה‘ הלכה ד‘ ”שלמה
תקן שיהיו עוברי דרכים מותרין בימות החמה להלך בשבילין
שבשדות שיש להן בעלים עד שתרד רביעה שנייה“Æ
תקנה זו נמנית ברשימה אחת יחד עם עוד עשר תקנות¨
שיהושע בן נון קבע בשעה שנכנסו ישראל לארץ והן נשמרו
לאורך הדורות Æבגמרא הם מוזכרים כ‘עשרה תנאים שהתנה
יהושע בן נון‘Æ
ציון∫ ”תשמע זה רעיון נהדר °להעמיד שלט גדול בצידי
השדה ועליו לכתוב את דברי שלמה המלך ©הזמן הזה בפועל
הוא בסוף חודש חשוון®“Æ
ציון מבקש מעודד∫ ”תן לי עוד איזה ’טיפ‘ מהגמרא לקראת
החורף“°
עודד∫ ”מה אתה הולך לזרוע השנה בשטחים שלך“ø
ציון∫ ”שטח גדול חיטה ושטח קטן של שעורה“Æ
עודד∫ ”תזכור להשאיר שטח פנוי בין שתי השדותÆ
כתוב בתורה ©ויקרא פרק י“ט פסוק י“ט® ”שָׂדְ ךָ לֹא ִתזְ רַ ע
ִּכלְ ָאיִ ם“ Æלא רק שאין לזרוע בעירבוביה¨ אלא יש צורך גם
להרחיק בין שני המינים Æהרווח בין שתי השדות צריך להיות
קרוב לחמשה מטר ©במידות של חז“ל∫ עשר אמות וחומש®Æ
אמנם אם יש ביניהם שביל משמעותי¨ שרוחבו קרוב לשני
מטר ©במידות חז“ל ארבע אמות®¨ די בזה“Æ
יש בעניין זה הרבה פרטי הלכה המוזכרים במשניות מסכת
כלאים¨ והלכה למעשה יש לברר אצל מי שבקי בהלכות אלו
©מאוד משנה מהו גודל השטח הנזרע ובאלו סוגים מדובר®Æ

חורף טוב בריא שמח
ופורה לכולנו

∞µ

יובל
לישיבת
שעלבים
לרגל ציון שנת החמישים לישיבת שעלבים¨ התקיים אירוע ענק בקריית
הישיבה בהשתתפות הרב הראשי לישראל ראשון לציון ≠ הרב שלמה
עמאר¨ הרב הראשי הצבאי ≠ הרב רפי פרץ¨ מייסד הישיבה ≠ הרב מאיר
שלזינגר¨ הרב השר ≠ פרופ‘ דניאל הרשקוביץ¨ חתן פרס נובל ≠ פרופ‘
אומן¨ יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית ≠ אברהם דובדבני¨ ח“כ
לשעבר ≠ ניסן סלומינסקי¨ ראש ישיבות בני עקיבא ≠ הרב חיים דרוקמן¨
רבני הישיבה¨ בוגרים ותלמידים Æהאירוע נערך במגרש הכדורסל הסמוך
לאולם הספורט אשר בנייתו על ידי המועצה מסתיימת בימים אלהÆ
ערב החגיגות עסק במישורים השונים בהם פועלת הישיבה∫ תורה וחי
נוך¨ ביטחון¨ עשייה חברתית וקליטת עלייהÆ
הרב הראשי לישראל¨ הרב שלמה עמאר¨ הביע את הערכתו והוקרתו
לעשייה התורנית העניפה אותה מפיצה ישיבת שעלבים מזה ∞ µשנהÆ
הרב חיזק את התלמידים ואת הבוגרים וקרא להם להמשיך ולהפיץ תורה
בארץ ישראל ובתפוצותÆ
מנחה האירוע ובוגר שעלבים¨ העיתונאי ידידיה מאיר¨ פירגן למועצת
גזר והדגיש כי היא תמכה ועזרה רבות בארגון האירועÆ
הרב הצבאי הראשי¨ הרב רפי פרץ¨ ציין כי בכל סיוריו ביחידות צה“ל
הוא פוגש בהערכה רבה של מפקדי צה“ל לחיילי ישיבות ההסדר אשר
תורמים תרומה ייחודית במישור הצבאי ובמישור הערכי Æבנוסף¨ סיפר
הרב פרץ על יציאתו מגוש קטיף עם משפחתו בעקבות ההתנתקותÆ
באותו לילה¨ לאחר שביקרו והתפללו בכותל המערבי¨ הגיעו בני
המשפחה לשעלבים¨ שם קלטה אותם הישיבה בחום ודאגה יוצאת דופן
ומרגשת∫ ”אין מילים בפי להביע את התודה לישיבת שעלבים ולמפעל
ישיבות ההסדר“¨ אמר הרבÆ
הרב השר הרשקוביץ בירך את תלמידי ובוגרי הישיבה לרגל חגיגות
היובלÆ
פרופ‘ אומן נאם בפני המתכנסים וקרא קטע מרגש מתוך מכתב שכתב
בנו¨ שלמה אומן ז“ל¨ במבצע שלום הגליל Æבאירוע הוענקו תעודות
הוקרה למייסדי הישיבה ולתומכיה במהלך השניםÆ

במוסדות רבים∫ גני ילדים¨ בית ספר יסודי בנים¨ בית ספר יסודי בנות¨
ישיבה תיכונית¨ ישיבה תורנית¨ אולפנא¨ ישיבת הסדר ושלוחה¨ מדרשה
לבנות מחו“ל¨ כולל ומכון להוצאת כתבי יד Æכ≠∞∞ ±משפחות ©אברכים
ואנשי חינוך® גרות בקריה עצמהÆ

ההיסטוריה הביטחונית
כאשר מסתכלים על המוסדות הפורחים היום¨ קשה לדמיין כי
הישיבה עמדה בחזית הלחימה במלחמת ששת הימים ב≠∑∂ Æ±πישיבת
”שעלבים“ הוקמה כחמש שנים לפני פרוץ המלחמה Æכבר אז¨ סבל
קיבוץ שעלבים והאזור כולו¨ מפגיעות קשות¨ בשל מיקומו בסמוך
לגבול הירדני¨ בעמק איילון Æכאשר פרצה מלחמת ששת הימים המשימה
היתה להחזיק מעמד בכל מחיר¨ כך שהדרך לשדה התעופה ולתל אביב
לא תיפתח לאויב Æהסכנה היתה גדולה והאזור היה מופגז כל הזמןÆ
תושבי שעלבים וביניהם תלמידי הישיבה תמכו בכוח הפריצה לירושלים
להתקדם ולהמשיך בעמק איילוןÆ
תלמידי הישיבה שעוד לא היו בצבא¨ הוכשרו לירות¨ במטרה לאייש
את המוצבים ולשמור על הקיבוץ Æיחד¨ תושבים¨ בחורי ישיבה וגם נשים
ונערות¨ עזרו בחימוש והכנת המוצבים¨ כולם נלחמו Æלאחר הניצחון
ובריחת האויב¨ נמצא מסמך פקודה של צבא ירדן לכבוש ולהשמיד את
הקיבוץÆ
עד היום פועלת ישיבת שעלבים בשיתוף הדוק עם הצבא בכלל ©תרגי
לים משותפים¨ ימי עיון בישיבה וכו‘® ועם פיקוד העורף בפרט¨ בשל
ניסיונה בטיפול בעורף בעת מלחמה Æהיום שעלבים מהווה אחד המוקדים
אשר מיועד לקלוט משפחות במקרה חירום ביטחוני Æלאורך השנים¨ ניתן
לראות שרמטכ“לים ובכירים רבים במערכת הביטחון ביקרו בשעלביםÆ

פועלי אגודת ישראל
ישיבת שעלבים הוקמה על ידי זרם פועלי אגודת ישראל ©פא“י® שהיה
זרם חרדי והיתה ספינת הדגל של הזרם Æעם השנים הישיבה התקרבה
לזרם הלאומי דתי ובמקביל לתהליך ההתרחקות מפא“י¨ חלה ההתקר
בות למפלגות הלאומיות ©מפד“ל¨ איחוד לאומי¨ הבית היהודי® Æלמרות
זאת¨ הקשר עם פא“י לא נותק וחגיגות היובל לישיבה היוו ומהוות הזד
מנות לגישושים לחידוש הקשר עם המפלגהÆ

אם הגרעינים התורניים
בנוסף לתחום העלייה¨ ישיבת שעלבים הינה חלוצת רעיון ”הגרעינים
התורניים“ ודרכה הוקם ארגון ”שעלי תורה“¨ אשר אחראי על עשרות
גרעינים ברחבי הארץ Æלפני כ≠∞≥ שנה¨ ישיבת שעלבים שלחה אברכים
לבית שמש¨ על מנת לחזק את היהדות והדת במקום וכך נולד הגרעין
התורני הראשוןÆ

קליטת עלייה ≠ פרוייקט שליחים לרוסיה
ברכות וזמירות
בתוכנית האמנותית הופיעו הזמרים דב הנדלר¨ ישראל פרנס והאחים
ברונר ≠ כולם בוגרי ישיבת שעלבים¨ יחד עם החזן העולמי יעקב מוצןÆ
מוצן¨ אשר אחיו אברהם מוצן ז“ל למד בישיבה ונפל במבצע שלום הגליל¨
ביצע שיר מיוחד ומרגש לזיכרוÆ
מתוך מבחר השירים שהושמעו במהלך האירוע ביצעו הזמרים שיר
חדש ומיוחד¨ שהולחן ועובד על ידי המוזיקאי הנודע ר‘ משה מרדכי
©מונה® רוזנבלום Æהשיר מבטא את הקו החינוכי של הישיבה ומתבסס
על המשנה מפרקי אבות∫ ”הלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד
וללמד לשמור ולעשות“Æ
לסיום האירוע הוקרן קליפ¨ אשר כלל ברכות מאישים שונים לישי
בה ביום חגה Æראש מועצת גזר¨ פטר וייס¨ ציין את גאוותו¨ כאשר הוא
רואה להיכן הגיעו בוגרי הישיבה¨ בצבא¨ במערכות ציבוריות¨ ברבנות
ועוד Æהוא הוסיף כי המועצה משקיעה ותמשיך להשקיע בקרית החינוך
המפוארת הזוÆ

מקומץ תלמידים לקריית חינוך
ישיבת שעלבים אשר התחילה את פעילותה עם ≥ ±תלמידים¨ הפכה
היום לקריית חינוך מפוארת¨ המונה כ≠∞∞ ≤µתלמידים¨ אשר לומדים

מעבר למישור הביטחוני¨ ישיבת שעלבים פועלת רבות בתחום קליטת
העלייה Æלפני כ≠∞≥ שנה הישיבה הקימה תוכנית להכשרת שליחים לחי
זוק היהדות בקרב קהילות יהודיות ברוסיה Æבעקבות זאת¨ נפתח על ידי
שליחי שעלבים¨ בית ספר יהודי בקרקוב¨ אותו ליווה במשך השנים הרב
שמחה קוקÆ
לכבוד חג הפסח¨ לפני עשרות שנים¨ הגיע הרב שמחה קוק לרוסיה
במסגרת הפרוייקט Æכאשר שאל הרב את יוני¨ אחד הילדים אשר נכחו
בסדר¨ מה הוא רוצה כמתנה לאפיקומן¨ ענה הילד כי הוא רוצה לחגוג בר
מצווה בארץ Æמספר חודשים לאחר מכן¨ הביאו את יוני לארץ ועשו לו
ברית מילה וחגגו איתו את בר המצווה שלו Æלאחר מכן יוני חזר לרוסיה
ועלה שוב לארץ לאחר התיכון¨ למד בישיבת שעלבים והקים את ביתו
בארץ Æבמהלך חגיגות ה≠∞ µשל הישיבה¨ הוקרן סרט מיוחד על הסיפור
שלוÆ

איפה הם היום
רבים מבוגרי ישיבת שעלבים פועלים היום בתחום החינוך¨ התורה
והמשפט Æלדוגמא¨ ראש ישיבת הסדר בשדרות ≠ הרב פנדל¨ ראשי
ישיבת קרני שומרון ≠ הרב אברהם קורצוויל והרב שמואל הבר¨ שופט
בית משפט שלום פ“ת ≠ השופט נחום שטרנליכט¨ שופט בית משפט
שלום ירושלים ≠ השופט גד ארנברג¨ דיין אב בית הדין בצפת ≠ הרב
אוריאל לביא¨ רבה של ניר גלים ≠ הרב צבי ארנון ועודÆ
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יוצאים

לטיול

בין צומת נחשון לקיבוץ נחשון
כמעט בכל פינה באזור שלנו אפשר למצוא מרגוע¨ פינה לשבת ומעל הכול נוף¨ אחד היפים בארץ הניבט
מכל שביל מכל פינה Æאפילו עכשיו¨ לאחר קיץ כל כך לוהט¨ האזור שלנו ירוק ובשבועות הבאים¨ שאולי
יביאו לנו קצת גשם¨ או אז¨ טיול קצר שאני מציע הפעם¨ כאן ליד הבית ≠ יכול להיות חוויה לעיניים
לחיך ולנשמה
חגיגה לחיך ולעין

מאת∫ רוני גילה
הפינה הדרום מזרחית של יער המגינים בפינה הקרובה לצומת נחשוןÆ
כולנו מכירים את הכניסה הראשית ליער ליד כרמי יוסף¨ אבל אני מכוון
אתכם הפעם לכניסה קטנה¨ שרבים עוברים לידה במהירות בנוסעם על
כביש ≥ דרומה Æבנסיעה מלטרון לכיוון צומת נחשון¨ כ≠∞∞≥ מטר לפני
הצומת¨ יכוון אתכם שלט יערות חום ≠ יער המגיניםÆ

זוכרים ומנציחים

הכבוד האבוד
כנסו לשביל העפר בזהירות ולאחר כמה עשרות מטרים תראו בצד ימין
בינות לעצים מטוס נורד של חיל האוויר ≠ שלם¨ בולט ומרשים Æאנשי
חיל האוויר הנציחו את חבריהם בהצבת שלד של מטוס תובלה זה בשל
מותו Æאך משנתקרב¨ יתגלה לנו שוב הישראלי ©ההוא¨ לא אנחנו כמובן®
המכוער¨ המשמיד¨ הבז לכל ערך של כבוד¨ אמנות וזיכרון Æמטוס זה הוצב
לפני שנים רבות במקום¨ מושלם על מנועיו¨ שעוניו¨ גלגליו והיום הוא
שלד מנוקב¨ צבוע בכתובות ומרבית חלקיו נגנבו Æעם זאת¨ הפינה נחמדה¨
יש לידו כמה שולחנות פיקניק והנוף כמו הנוף אצלנו ≠ ”טוסקנת גזר“Æ

בשבחיו של מטוס ה“נורד“
לאחר מלחמת העצמאות חיפש חיל האוויר הישראלי אחר מטוסי
קרב ומטוסי תובלה שיחליפו את מטוסי הדקוטה ואת המטוסים הישנים
האחרים שבסד“כ Æצרפת הסכימה למכור לישראל מטוסי אוראגן וכתנאי
דרשה מישראל לרכוש גם שלושה מטוסי נורד ≠ מטוס תובלה בינוני¨
בעל כושר נשיאה והצנחה של אנשים ומטענים Æעם פרוץ מלחמת סיני
ב≠∏≤ באוקטובר ∂ ¨±πµנחתו בחצור ∂≤ מטוסי נורד צרפתיים Æבמהלך
המבצע הצניחו הנורדים אספקה לכוחות הצנחנים במיתלה¨ אספו פצו
עים ואף הצניחו צנחנים ואספקה בא≠טור שבסיני Æבמלחמת ששת הימים
היו ברשות החיל ≥≤ מטוסי נורד Æבתקופת ההמתנה שקדמה למלחמה
ביצעו הנורדים סיורים ימיים במשך כל שעות היום Æעם פרוץ המלחמה¨
מילאו משימות סיור ימי ומימסר קשר אוויר¨ הצניחו דלק ואספק ופינו
נפגעיםÆ
במלחמת ההתשה ערכו מטוסי הנורד גיחות רבות לפינוי פצועים מהח
זית לבתי חולים בעורף Æבמלחמת יום הכיפורים הנורדים הטיסו אנשי
מילואים לחזית בדרום¨ הטיסו מים¨ תחמושת¨ דואר ותרופות ופינו פצו
עים לעורף ואף נוסו כמטוסי הפצצה¨ אך נכשלו במשימתם Æב≠∏∑ ±πיצאו
הנורדים מהשירותÆ

נשית

העצמה
פנינה גבאי ≠ יועצת ראש המועצה למעמד האישה

סיור בחצר האדמורים
ביום רביעי¨ ∞±∞Æ±±Æ±
יציאה בשעה ∞∞∫∂ ±מבנין המועצה
חזרה משוערת שעה ∞∞∫≤±
העיר תל אביב טומנת בחובה פינות חמד של עולם דתי

נחזור מעט מחניון המטוס אל שביל העפר שנכנסנו בו¨ נפנה שמאלה
ומימין נזהה תילי אבנים Æתל ועוד תל¨ מעין גבעות קטנות ועגולות של
אבנים Æזו יוזמה של גדוד שריון להנציח את חייליו שנפלו Æלכל חייל תל
ובימי זיכרון מציבים על התל את שם החלל¨ מניחים זרי פרחים¨ דברים
אישיים וכו‘ Æדרך מקורית להנצחה Æבהמשך מתעקל השביל שמאלה¨
לעמק קטן ויפהפה ומשמאלו¨ בינות עצי האורן נגמ“ש Æקבוצת חברים
לנשק בחרו להניח שלד של זחל“ם ©מושלם ומטופח¨ יש לציין®¨ לזיכרם
של חיילי גדוד ≥ ±±מחטיבה ∑ ≤±שנפלו במלחמות ששת הימים ויום
הכיפוריםÆ
ב≠∏ באוקטובר ≥∑ ¨±πניסה גדוד ≥ ±±את מזלו מול כוחות מדיוויזיה
≤ המצריתÆ
הגדוד בפיקודו של אסף יגורי¨ השתתף ביום זה בהתקפת הנגד הכוש
לת של אוגדה ≤∂ Æ±כתוצאה מטעות בזיהוי של גדודים שהיו סביבו¨ נכנס
הגדוד לשטח הריגה בין שתי חטיבות חי“ר מצריות שבקו הראשון ובין
החטיבה הממוכנת שהייתה בקו השני Æלמצרים היה מידע מודיעיני על
ההתקפה והם הכינו את כוחותיהם בהתאם Æבתוך דקות מפתיחת האש
על ידי הכוחות המצריים¨ ספג גדוד ≥ ≥≤ ±±הרוגים ו≠∏ ±טנקים הושמדוÆ
הטנק של אסף יגורי¨ המג“ד¨ נפגע וכאשר הוא ואנשי צוותו מצאו מסתור
במכתש של פגז¨ הם נשבו Æאסף היה הקצין הבכיר ביותר שנלקח בשבי
המצרי במלחמה זו וחזרÆ

יש שייהנו מהנוף וממה שראו עד כה Æיש כאלה שירצו להוסיף עוד
נדבך Æאני ממליץ Æקיבוץ נחשון Æאפשר להגיע דרך שבילים בשטח או
דרך כביש ≥ הראשי ©לנסוע ∞∞≥ המטר לצומת נחשון ולבצע סיבוב פרסה
לכיוון לטרון® Æנרד במחלף נחשון וניכנס לקיבוץ Æאם השער הצהוב סגור¨
חכו מעט עד שמשיהו יפתח אותו או חייגו לטלפון הרשום על השערÆ
בקיבוץ שתי פנינות Æהאחת טעימה לחיך השנייה לעיין ולנפש Æמחלבת
צאן נחשון מייצרת גבינות מעולות על טהרת חלב צאן¨ בסטנדרט ואי
כות גבוהים Æרבים ממוצרי המותג ”גד“ מיוצרים בקיבוץ נחשון Æהיא
שואפת להיות ייחודית¨ עם מגוון טעמים ונהנית מיתרונות טכנולוגיים
של מחלבה תעשייתית מתקדמת¨ מבחינת היקפי ותנאי הייצור ורמת
ההיגיינה הגבוהה הנשמרת בקפדנות Æעוד בקיבוץ יקב שקנה לו שם ואת
המוצרים אפשר לקנות בחנות נחמדה במקום¨ בה אפשר לערוך גם אירו
עים בתיאום מראש כמובן Æכלילה תשמח לקבל פניכם להעניק לכם עוד
חוויית טוסקנה ישראלית¨ כאן לידנו בביתÆ

שעות פתיחה כל השבוע ∞∞∫∂ ∞∏∫∞∞≠±בשישי ∞∞∫≥π∫∞∞≠±
ובשבת ∞∞∫∂ Æ±∞∫∞∞≠±טלפון∫ ∞∏≠π≤∑∏∂¥±
ומי שלא שבע¨ הפתעה Æחלונות הוויטראז‘ בבית הכנסת הגדול של תל
אביב ברחוב אלנבי¨ קניון מלחה¨ קניון איילון ובעוד עשרות מבני ציבור
בישראל ובעולם ≠ מיוצרים בקיבוץ נחשון Æתחת ידו האמונה של חבר
הקיבוץ שדמי¨ עומל צוות אמנים על יצירת ויטראז‘ים ברמה בינלאומיתÆ
איכות אמנותית המשלבת ביצוע קפדני ושירות ללא פשרות¨ שהביאה
את המפעל למוביל בתחומו בארץ Æנושא הוויטראז‘ יכול להיות אבסטר
קטי¨ קלאסי¨ מודרני¨ רומנטי¨ גיאומטרי¨ או כל סגנון אחר ≠ לפי בחירת
המזמין ובתיאום עם האמןÆ
שדמי¨ בוגר בצלאל¨ ירד לבקר את שכניו החדשים במנזר לטרון לאחר
מלחמת ששת הימים וגילה בחצר נזיר הולנדי זקן¨ שייצר במנזר ויט
ראז‘ים לכל האזור¨ כשהיה תחת שלטון ירדני Æהם חברו והתחברו ואת
סוד האמנות הזו שקיבל מהזקן¨ יישם שדמי בסטודיו שהעמיד לרשותו
הקיבוץÆ
חוויה אמנותית ומן הסתם אנושית Æאדם נפלא¨ מיוחד¨ מלא חוש הומור
וחיות ועובד עד היום כל יום בסטודיו הפתוח לקהל החל מ≠∞∞∫∑ בבוקר
ועד ∞∞∫ ±µאחה“צÆ

טלפונים∫  ∞µ∞≠∏∂∑¥∂∞∂ ¨∞∏≠π≤∑∏∂±µהנאה מובטחת°
סייע בהכנת הכתבה∫ מוטי קלמר

רחב ומגוון¨ שהתקיים בתחילת המאה ועשריםÆ
נשמע סקירה על התהוות תנועת החסידות¨ נסייר בעקבות
האדמורים שהנהיגו בעבר את חצרותיהם בלב תל אביב¨
נבקר בבתי כנסת חבויים¨ נתארח בבית משפחה חסידית¨
נטעם מטעמים מהמטבח היהודי¨ נחכים עם פניני חכמה
יהודייםÆ
מחיר∫ ∞ µשקל
להרשמה∫ פנינה גבאי ≠ ∞∏≠π≤∑¥∞∂π
נורית גלבוע ≠ ≥∞∞∑∑≠¥±¥±±

מבט נשי ≠ הרצאה
גיל כהן≠מגן¨ צלם דוקומנטרי בינלאומי
ביום שני¨ ∞ ±µÆ±±Æ±בשעה ∞≥∫±π
במרכז יום בבית חשמונאי

הרצאה מרתקת העוסקת בנשים בולטות ומרכזיות
בתחומים שונים ©עולם הבידור¨ הפוליטיקה¨ ספורט ועוד®
ומנתחת את אופן השתקפותן מבעד לעדשהÆ
כיצד מצטיירות דמויותיהן של נשים בעלות השפעה בתחומים
מרכזיים בחיינו ומה הן משדרות למצלמה øהשינוי שחל
בתפיסה המגדרית ©טקס מלכת היופי הערבייה¨ לסביות
במצעד הגאווה® ומקומן של הנשים במערך החברתיÆ
ההרצאה מלווה בצילומים של ציפי לבני¨ לימור לבנת¨
שחר פאר¨ מדונה¨ תצוגות אופנה ועודÆ
מחיר∫ ∞≤ שקל¨ כולל קפה ועוגה
להרשמה∫
נורית גלבוע ≠ ≥∞ ¨∞∑∑≠¥±¥±±פנינה גבאי ≠ ∞∏≠π≤∑¥∞∂π
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אמא נען
קיבוץ נען¨ גדול הקיבוצים בארץ¨ חוגג ∞∏ Æשנה של חגיגות¨ אירועים ופרוייקטים¨ כולם רבי
משתתפים¨ הסתיימה במופע ענק ≠ ”נעניה“ ≠ על משקל ועל פי הסיפור של ”מאמאמיה“¨
בהשתתפות תזמורת¨ מקהלה¨ להקת ריקוד¨ שחקנים וקטעי וידאו על מסך ענק¨ הכל על טהרת
כוחות מקומיים בלבד Æחברי המקום מדברים על הקיבוץ בלשון נקבה¨ כמעט כמו על אמא ורואים
בנען בית חם¨ מחבק ואהוב מאוד ויש אפילו מי שמגדיר את יחסו אל המקום¨ כמו אל רחם
”מגילת היסוד של קבוצת הנוער העובד נענה ©על שם הכפר הערבי
הסמוך®¨ מפעל ההתיישבות הראשון של תנועת הנוער העובד¨ הונחה
ברוב עם¨ בחול המועד סוכות¨  πבאוקטובר ∞≥ÆÆÆ±π
נען גדלה במהירות Æבשלהי ≥≥ ±πהיו בה ∞ ≤µחברים” ÆÆÆהקו המא
פיין את קבוצת נענה ≠ היותה מאחדת יוצאי ארצות¨ עדות ותרבויות
שונות¨ הרחוקות זו מזו Æכאן חברים מ≠∞≤ ארצותÆ“ÆÆÆ
ייסוד נען היה חלק ממהלך היסטורי של בניין הארץ בתקופת
המנדט הבריטי¨ כאשר תנועת הפועלים הארץ≠ישראלית היתה הכוח
המניע במהלך זה וההתיישבות העובדת¨ הקיבוצית והמושבית¨ היו
השאור שבעיסה“
מתוך ”קיבוץ נען ≠ ביוגרפיה של מקום“ ≠ ספרו של עמוס שיפריס
חבר הקיבוץ

אכן סיפור ההיסטוריה של נען¨ הוא פרק בסיפורה ההיסטורי של
ארץ ישראל ותקצר כאן היריעה מלספרוÆ

ה“רוח“ של נען
מרשים באותה מידה¨ הוא סיפור ההווה של נען¨ קיבוץ מתחדש¨
המונה כ≠∞ ±≥µנפש¨ מתוכם כ≠∞∞ πחברים¨ שצמיחתו¨ במהלך כל
השנים¨ מבוססת על חזרתם הביתה של בני הקיבוץÆ
”לאורך השנים“¨ אומרת סמדר שביט¨ בת הקיבוץ¨ העומדת לקראת
סיום של  ¥Æµשנות כהונה כמזכירת הקיבוץ¨ ”שמרה נען על יציבות
כלכלית וחיים צנועים ותמיד הקפידה להשקיע בתבונה ובאחריות
ורק על פי היכולות שלה¨ מתוך ראייה אסטרטגית וראיית הפרטÆ

קיבוץ שהשכיל להתגבר על מאבקים ומשברים והיו כאלה¨ כמובן¨
במהלך השנים¨ תוך ראיית טובת הבית הזהÆ
החוזקות של נען לאורך השנים“¨ מציינת סמדר¨ ”הם החבריםÆ
האהבה¨ המסירות וההשקעה במקום והיכולת לתרגם חלומות
לעשייה Æהחיים פה התאפיינו תמיד¨ בפשטות¨ מחויבות ואחריות
ונען¨ כישות כוללת¨ גם החזירה Æמראשית דרכה“¨ מציינת סמדר¨
”ראתה נען בבניה וברצף הדורות את מקור חוסנה וברוח זו¨ עד היום¨
גם לאחר השינוי וההפרטה¨ אנחנו מקבלים את כל בנינו לחברות מיד
עם סיום י“ב Æמבחינתנו זו האמירה∫ זה הבית“Æ

גם וגם¨ לא או או
כרוב הקיבוצים בארץ¨ גם נען עבר תהליך שינוי והפרטה¨ גם אלה¨
לדברי סמדר¨ נעשו ב‘רוח הנענית‘” Æהשכלנו להמשיך לקיים¨ לטפח
ולהשקיע במערכות משותפות שנותנות משמעות ליחד“¨ מפרטת
סמדר¨ ”שמרנו על היכולת שלנו להחזיק מסורות בתחום התרבות
והמינהל¨ תוך הקשבה לשינויים ושמירה על איזון Æשם המשחק הוא
קשב Æלעשות גם וגם¨ לא או¨ או Æלכן היום¨ מספר שנים לאחר השינוי¨
יש גם מרחב¨ אוטונומיה וריבונות לפרט¨ לצד שותפות וערבות של
הקהילה ואנחנו ממשיכים להשקיע¨ במשותף¨ בבנייה¨ סיעוד¨ השכלה
וחיי תרבות וקהילה¨ מתוך תפיסת רווחה“Æ

אני בבית שלי
קיבוץ נען¨ כאמור¨ גדל וצמח בגידול פנימי טבעי¨ ללא שכונת
הרחבה וללא קליטה של גרעינים והשלמות¨ דרך הגידול המקובלת
ברוב הקיבוצים בארץÆ
בני הקיבוץ כאמור¨ מתקבלים עד היום לחברות מיד עם סיום י“ב
ורבים נשארים¨ אך מאז ההפרטה שבים לקיבוץ¨ גם בנים רבים שעזבו
במהלך השניםÆ
עירית שיפריס≠אשל¨ ∞ ¨¥עשתה דרך ארוכה מאז עזבה את הקיבוץ¨
סמוך לשחרורה מהצבא Æיצאה עם בן זוגה לחו“ל¨ חזרה ארצה¨ רכשה
מקצוע¨ התחתנה¨ ילדה שני ילדים והשתקעה במושבÆ
”הילדים שלנו“¨ מספרת עירית¨ ”התחנכו בקיבוץ צרעה¨ כי היה לי
מאוד חשוב שיתחנכו בקיבוץ Æיום אחד ישבנו אצל חברים בקיבוץ
צרעה והם אמרו להדר¨ בעלי¨ תראה איך עירית פורחת פה¨ בקי
בוץ¨ למה אתם לא חיים בקיבוץ øהתפתחה שיחה שנמשכה באופן
צפוף ביני לבין הדר ועוד באותו לילה הרמתי טלפון להורים וביקשתי
שיבררו עבורנו אפשרות של חזרה לנען Æחיינו חיים טובים מאוד“¨
מתארת עירית את התהליך שקדם להחלטה לחזור לנען¨ ”הצלחנו¨
התקדמנו¨ השתקענו Æאבל היו לי ציפיות שהתאימו לחיי קיבוץ ולמ
רות שידעתי שוויתרתי על השורשים שלי¨ ידעתי שגם לא אצליח
לייצר שורשים אחרים וזה חסר לי Æאחרי ההפרטה בנען¨ שמתי לב
שהאווירה השתנתה והבנתי שעכשיו היא מתאימה לי Æהיינו המש
פחה הראשונה של בת משק שחזרה לכאן אחרי ההפרטה והתקבלנו
בחיבוק מדהים Æהיום“¨ מציינת עירית¨ ”אנחנו אומרים שהמרנו רמת
חיים באיכות חיים Æהמסרים החומריים מאוד מרוסנים¨ לא מודדים
אותך לפי האוטו שלך Æגם החשיבות של הקירבה למשפחה¨ שכאדם
צעיר ללא ילדים¨ לא ידעתי להעריך¨ חיי התרבות¨ שמאוד מפותחים
פה ואני מאוד מעורבת בהם¨ שנותנים הזדמנות לפרט להביא לבי
טוי כישורים¨ כשרונות ומיומנויות Æיש משהו באווירה פה שמקדש
את הפנאי Æמאוד מעודדים ומקדמים יוזמה ועשייה Æאני בבית שלי“¨

ליל הסדר¨ ימים ראשונים Æמסורת תרבותית נמשכת

בני הדור הראשון והשני

אומרת עירית¨ ”אני בדיוק איפה שאני צריכה להיות Æמכירה את
השבילים וזוכרת שנפלתי פה בגיל  ¨µיודעת מי נטע את עץ הפג‘ויה
וזוכרת שגנבנו ממנו בילדות¨ את הפירות¨ יכולה לספר לילדים שלי
על כל מבנה וכל מקום Æובאמת¨ בשנת ה≠∞∏“¨ היא מספרת¨ ”ארג
נתי פעילות שנקראת ’סיפורי מקום‘ Æסיפורי השורשים שלי¨ שאני
מעבירה לילדיי“ Æלעירית אח ואחות¨ חברי הקיבוץ¨ שאף פעם לא
עזבו אותו והורים¨ שהם עצמם דור שני בנען Æעירית והדר ממשיכים
בעבודתם¨ היא כמבקרת איכות בתעשייה האווירית והדר בחברת
יזמות בתל אביבÆ

רחם קיבוצי
יפתח גוטמן¨  ¨∑±בן המחזור השישי במשק¨ התחתן פה וילד שני
ילדים ומסיבות אישיות עזב את הקיבוץ¨ התגלגל במקומות שונים
ואף נסע לחו“ל ולאחר גירושיו הגיע לקיבוץ חולתה” Æתמיד ערגתי
לנען“¨ הוא אומר¨ ”כמו לרחם קיבוצי“ Æואכן¨ לפני מספר שנים חזר
הביתה” Æחיינו בבית הילדים מגיל ∞ ועד הגיוס לצבא ואפילו אחרי
הצבא¨ חזרנו וגרנו מספר אנשים בחדר אחד¨ עד לנישואינו Æאנחנו
התוצר הקלאסי של דור שני של ’חינוך משותף‘¨ שיש עליו המון

החינוך המשותף Æחברתיות מלאת עניין והרפתקאות

ויכוחים ובצדק Æאני“¨ הוא מדגיש¨ ”שייך לאלה שזוכרים את ילדותם
כאן כנוסטלגיה במיטבה¨ כחברתיות מלאת עניין והרפתקאות Æאני
זוכר את עצמנו בעיקר כגוש של ילדים¨ מול גוש החברים¨ המבוג
רים Æאני זוכר¨ למשל¨ את ה‘שבת השחורה‘ Æמצאנו את עצמנו בגן¨
בשבת בבוקר¨ מוקפים בחיילים בריטיים Æרק לפנות ערב הורשינו
לצאת מהגן ולפגוש את ההורים ורק אז התברר לי שאבא שלי¨ עם
עוד מספר בחורים נלקחו בשבי על ידי הבריטים ונשלחו לרפיחÆ
אני גם זוכר את העוצמה של יללות התנים בלילות¨ שגרמו לחרדות
ולפחדים אצל חלק מהילדים Æאני זוכר ישיבות המוניות על הדשא
ושירת שירים רוסיים בשניים¨ שלושה וארבעה קולות וריקודים עד
אור הבוקר¨ עד אובדן חושיםÆ
חיינו במעין בועה“¨ הוא אומר¨ ”באמונה טוטאלית בצדקת דרכנוÆ
אני זוכר שהקימו את פתחיה ופדיה Æלקחו אותנו בטרקטורים לבושים
בבגדי חג כדי לקבל את פני העולים החדשים בריקודים ישראליים¨
בנים בנות ביחד Æרקדנו עם כל הלב והנשמה¨ בטוחים שהמחווה שלנו
ראויה לכל הערכה Æכשירדתי מהבמה¨ הצטלב מבטי במבטו של איש
עטור זקן¨ שהביט בי מבלי לחייך אפילו ואני ממש נעלבתי מחוסר
הכרת התודה שלו Æרק בדיעבד הבנתי כמה היינו סגורים בבועה שלנו
ובאמונה שלנו ושבעצם נכנסתי לחייו כמו פיל בחנות חרסינה Æחלק
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פעם בחיים לכל החיים
 þחלונות אלומיניום
 þתריסים חשמליים
 þדלתות אלומיניום
 þדלתות זכוכית
 þמקלחונים
 þבנייה קלה≠עלית

מושב פתחיה¨ משק ∞≤¥
נייד∫ ≥≤ ∞µ¥≠≤≤µ∞µפקס±µ≥∏π≤≤¥∑∂µ Æ
אירוע ראשון ברצף אירועי שנת ה≠∞∏ Æנטיעת בוסתן

מאוד משמעותי בחיינו“¨ מוסיף יפתח¨ ”מילאה הפעילות בתנועת הנוער ’חטיבת בני המושבים‘ Æהעצ
רות¨ המפגשים ההמוניים¨ שנתנו תחושה של עוצמה וכוח¨ הפעילות בגדנ“ע Æכשאנחנו נפגשים היום¨
בני המחזור“¨ הוא מסכם¨ ”אנחנו נפגשים באהבה ובשמחה¨ אבל זו לא חברות עד Æהזיכרונות והאהבה
למקום¨ הם כנראה אישיים¨ בליבו של כל אחד“Æ

מקטן ועד מבוגר
שנת ה≠∞∏ הביאה לביטוי את
ה‘רוח הנענית‘¨ הן באופי האירועים
והן בריבוי המשתתפים Æעל המלא
כה ניצח יענק‘לה גודו¨ ∞ ¥שנה בנען¨
נשוי לבת משק¨ ששימש במשך ∞±
שנים כרכז התרבות בקיבוץ¨ מנהל
את הבריכה וחדר הכושר ואת מוע
דון ’פסק זמן‘Æ
”הקמתי צוות שמנה תשעה
אנשים¨ בני הדור השני והשלישי“¨
הוא מספר ”החלטנו לקיים רצף
של אירועים¨ שיקיפו את מירב
יום הילד
האוכלוסיה¨ מקטן ועד מבוגר Æאת
השנה פתח חג ה≠ ¨∑πבמופע של
כ≠∞∞≤ משתתפים¨ שהתבסס על סיפורי נען של סבתא לנכד¨ כשלמחרת השתתפו מאות חברים ויל
דים ב‘סיפורי מקום‘ ≠ מסלול ברחבי הקיבוץ וסיפורים שמאחורי כל אחד מהמקומות וסיום בארוחת
צהריים חגיגית Æהכרזנו על תחרות לעיצוב סמל שנת ה≠∞∏ Æהתקבלו  ±µהצעות¨ שהוצגו בתערוכה
והבחירה נעשתה באמצעות קלפי בו הצביעו כולם¨ כולל ילדיםÆ
האירוע הראשון היה בט“ו בשבט Æהכנו שטח מוזנח¨ על יד הרפת¨ לנטיעת ∞∞≥ עצי ארץ ישראלÆ
בשלב הראשון נטענו ∞ ±µעצים¨ ביניהם שילבנו פרוייקט של פיסול סביבתי¨ עליו עבדו החברים ויל
דיהם במשך שמונה שבתות ופרגולה ענקית¨ פרוייקט סיום של י“בÆ
במרץ ערכנו מחווה לדור השני Æכ≠∞ ±µחברים יצאו לטיול במצוקי דרגות¨ ישבו לארוחת ערב חגיגית
ולאחריה קיימו פאנל עם אנשי רוח וסיימו בשירה אדירה בציבור¨ עם עינת שרוףÆ
בחג השני של פסח¨ חגגנו את יום הילד¨ בהשתתפות של כ≠∞∞∞≤ איש Æהרמנו כ≠∞≤ מוקדי פעילות¨
כולם בהפעלה עצמית¨ אחרי ארוחת צהריים משותפת¨ קיימנו תחרויות ברוח של פעם ולפנות ערב
הועלתה הצגת ילדים בהפקה מקומיתÆ
במאי¨ סמוך ליום ירושלים¨ עלינו לירושלים על טפינו וילדינו¨ ל≠∞ ±מסלולי טיולים בעיר¨ שבסופם
התכנסנו בגבעת התחמושת¨ שם שמענו סיפורי מקום מפי דן בניה סריÆ
באוגוסט סגרנו למשך סופשבוע אחד את הבריכה בפני אנשים מן החוץ¨ הקרנו בערב סרט לכל המש
פחה ועשינו שבת ביתית של כיף בבריכהÆ
ולסיום¨ בחול המועד סוכות¨ ערכנו סיור מודרך¨ בנקודות ההיסטוריות של נען¨ בהנחיית עמוס שיפ
ריס¨ שאת ספרו קיבוץ נען ≠ ביוגרפיה של מקום¨ השקנו בערב מיוחד¨ ערכנו סיור ברחבי נען¨ בעקבות
כתב חידה¨ שהסתיים בהקרנת סרט ישן וארוחת ערב חגיגית וקיימנו סיור מודרך במפעלÆ
השנה הסתיימה באירוע המרכזי¨ הפקת ענק¨ ”נעניה“¨ על פי מאמאמיה¨ שהתקיימה באולם הספורט¨
שהכיל ∞∞ ±±מקומות ישיבה והוקרנה בזמן אמת על מסך ענק בבריכה¨ שם היו עוד ∞∞≥ מקומות ישיבה
והסתיימה בבית קפה שנפתח על שפת הבריכה¨ במפגש מחזורים¨ עד השעות הקטנות של הלילהÆ
כל הצוותים“¨ מציין יענק‘לה ”וכל האנשים שלקחו חלק בארגון והפקת האירועים¨ עשו זאת בהת
נדבות ובכיף גדול ובאירועים אכן השתתפו המוני אנשים¨ חברים¨ בני הדור הראשון¨ השני¨ השלישי
והרביעי ובנים שמחוץ לקיבוץ ואני חושב שזו היתה שנה ברוכה“Æ

המשכיות ושיפור הקוד הגנטי
כשסמדר מתבקשת לתאר את נען בעוד ∞ ±שנים¨ היא מציגה חלום¨ שהיא מאמינה בכל ליבה שהוא
בר הגשמה” Æאני מאמינה שיהיה פה ישוב בעל מתווה כפרי ירוק¨ שיתקיימו בו הערכים המרכזיים
שליוו את נען לאורך כל שנותיה ≠ ערבות הדדית ושותפות Æישוב חזק ואיתן כלכלית¨ שבו קהילה רב
דורית¨ שמתקיימת בה חברות¨ איכות חיים תרבותית וסביבתית ואנשיה מעורבים במרחב הציבורי Æאני
מאמינה שזה ניתן¨ כיוון שזה מתאים לאנשים שבוחרים לחיות פה והאנשים הצעירים אוהבים את מה
שיש כאן Æמעבר לאתגרים הפנימיים שעומדים בפנינו¨ שהקוד הגנטי יימשך וישתפר¨ אנחנו ניצבים
גם בפני מאבק רציני כלפי חוץ¨ בעיקר עם המינהל וגופים אחרים Æאני מקווה שהתנועה הקיבוצית
תשכיל לאגם כוחות¨ משאבים וחשיבה¨ כדי לשמור על המשך קיומו של המפעל המפואר הזה¨ במתכונת
מתחדשת ומתאימה למציאות“Æ

π

∞±
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חינוך

בית ספר שדות איילון

יום הזיכרון ליצחק רבין ז“ל
תלמידי כיתה ד‘ ±והמחנכת ענבר עידן¨ קיימו טקס לזיכרו של ראש
הממשלה¨ יצחק רבין¨ בפני תלמידי בית הספר והצוות Æההכנות לטקס
כללו גם למידה אינטגראטיבית על יצחק רבין∫ בנושא מפתח הל“ב למדו
התלמידים והעמיקו בערך מעורבות חברתית¨ בנושא מורשת למדו על
מנהיגות ובהקשר לכך על יצחק רבין כמנהיג ובלימודי עברית נחשפו
למקורות מידע ביוגרפיים Æבמסגרת העיסוק בערך ”מעורבות חברתית“¨
שיתפה מחנכת הכיתה את ההורים בהכנות לטקס ובתהליך הלמידה
וההורים דיווחו כי בבית נערכו דיונים והועלו תהיות ולבטים סביב ראש
הממשלה המנוח יצחק רבין ז“לÆ

את המושג ”היסח דעת“ בחיי היום יום „ øדרכי התערבות על מנת להק
טין את הסכנות הטמונות ב“היסח הדעת“Æ
ב Æמשחקי סימולציה¨ בעזרתם למדנו להציג את הנושא בפני תלמי
דיםÆ
ג Æחיפוש דפי שעשוע בנושא זה“בÆ
ד Æקביעת יום ושעה להעברת הפעילות לכל תלמידי השכבהÆ
כולנו תקווה כי בדרך זו נצליח להטמיע ערכים חשובים ונעלה את המו
דעות בנושא הבטיחות בדרכים במדינת ישראל Æכמו כן ניקח אחריות
אישית ונהיה שותפים פעילים במאבק בתאונות הדרכים ובשינוי תרבות
הנהיגה בישראלÆ
תלמידי כיתה ד‘ µוהמחנכת דבי יעקבי

כיתה ב‘ ±שגרירי מפתח הל“ב
חודש חשוון
ערך חודש חשוון במסגרת שיעורי מפתח הל“ב¨ הוא ”מעורבות חבר
תית“Æ
אנו תלמידי כיתה ב‘ ¨±שגרירי מפתח הלב¨ בחרנו להודות לחיילי צה“ל
הבודדים על תרומתם לביטחון ישראלÆ
כהכנה לפעילות התנדבה אירי¨ אימא של ניצן דור¨ שהיא קצינת ת“ש
לשעבר¨ להעביר לנו שיעור הסברה בנושא חיילים בודדיםÆ
בהמשך¨ נכנסנו לכיתות והסברנו לתלמידים על ערך החודש¨ מיהו חייל
בודד øאיך אפשר לעזור לחייל הבודדø
התלמידים התבקשו להכין שי וברכה לחייל בודד ומידי יום¨ בהפסקת
האוכל¨ נעבור בכיתות ונאסוף את החבילותÆ
יצרנו קשר עם האגודה למען החייל והם ישלחו נציגים שיקחו את
חבילות השיÆ
האגודה למען החייל הוקירה תודה על היוזמה המבורכתÆ

תודה על שיתוף הפעולה¨

תלמידי ב‘ ±ומחנכת הכיתה¨ אתי מכלוף

בס“ד

בית ספר שלהבת בנות

גשם¨ גשם בוא
שגרירי מפתח הל“ב בנושא
מעורבות חברתית

מעבר לשגרת הלימודים הטובה שנכנסה לתוקפה במלוא
עוצמתה בתום ”תקופת החגים“¨ נערכו מספר פעילויות
חברתיות לקראת החורף הקרב ובא Æהפעילויות מתמקדות
בנושאים הבאים לידי ביטוי בתפילה לה‘ לצורכי הפרט ולצורכי
כלל עם ישראל

תלמידי כיתה ד‘ µוהמחנכת דבי יעקבי עוסקים בערך המעורבות החב
רתית בהלימה לנושא∫ ”יום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים“¨
בדגש על ”היסח דעת“Æ
תכנון הפעילות כלל מספר שלבים∫
א Æלימוד הנושא במסגרת כיתת האם∫
„ הבנת המושג ערך „ היכרות עם ערכים שונים ובירור הערכים המו
בילים אותנו בחיי היום יום „ הבנת הערך ”מעורבות חברתית“ וכיצד
הוא בא לידי ביטוי בחיי היום יום „ שיח בנושא∫ לשם מה ערכים øמהי
תרומתם לחברה „ øהיכרות עם פתגמים בנושא „ העלאת המודעות
והחשיבות של הנושא∫ ”יום המחוייבות הלאומית לבטיחות בדרכים“
בדגש על ”היסח דעת“ „ בירור המושג ”היסח דעת“ „ היכן אנו פוגשים

בראש חודש חשוון התכנסו כל התלמידות לפעילות חווייתית ומקו
רית¨ לחוש את הגשם הצפוי לרדת בעזרת ה‘ לטובה וברכהÆ
הפעילות¨ שהתקיימה במגרש הספורט¨ נערכה על ידי כיתות ה‘ ומורו
תיהן¨ כאשר כל התלמידות נאספו במעגלים מעגלים והפעילו את דמיונן
בעצימת עיניים תוך מחיאות כף ורקיעות רגליים בעוצמות ובקצב עולה
ויורד¨ ו“שמעו את מטר השמיים שיורד לברכה“ÆÆÆ
בתום פעילות זו¨ חולקו תעודות לתלמידות ”מצטיינות החודש“ בתחו
מים חינוכיים ולימודיים ולקראת הסיום¨ בנות כיתה ו‘ סגרו את הפעילות
בריקוד מטריות ביום שטוף שמשÆ
ביום ז‘ במר חשוון¨ יום בו מתחילים להתפלל ולבקש מהקב“ה שיוריד
לנו ”טל ומטר לברכה“¨ הכינו בנות כיתה ו‘ הצגה¨ אשר עסקה בנושא

”העלייה לרגל בימי המקדש“ ועל ניסו של נקדימון בן גוריון כפי שמס
פרת לנו הגמרא במסכת תענית וכן יצירה אישית¨ שכללה יצירת טיפה
שקופה¨ בה כתבו את תפילותיהן לצרכיהן¨ לצורכי משפחתן ולעם ישראל
באשר הוא Æהטיפות קישטו את מרחבי בית הספרÆ
ביום י“א בחשוון¨ יום בו מציינים את פטירתה של רחל אמנו¨ התכנסו
תלמידות בית הספר ללמידה ב“חברותות“¨ תלמידה בוגרת עם תלמידה
צעירה יותר¨ על קורותיה וחסדיה של רחל אמנו עליה השלוםÆ
הלמידה הרב גילית בצוותא¨ פותחת ומאפשרת קשר בין הבנות מעבר
לנושא החווייתי הנלמד במשותף¨ שגם הוא לא בא כמובן מאליוÆ
בס“ד

בית ספר תלמוד תורה דביר

תורה נאה ≠ בכלים נאים

בתלמוד תורה דביר ≠ משקיעים בלימוד תורה¨ אך גם בכלים נאים¨
ביצירת סביבה לימודית נעימה ומרעננת עבור הבניםÆ

מבצע סדר ונקיון
כחלק מה“דרך ארץ קדמה לתורה“¨ ניתן בשבועות האחרונים דגש על
הסדר והנקיון בכיתותÆ
בשבוע הראשון נפתח מבצע תחרות בין הכיתות ≠כלל הכיתות נבדקו
מידי יום וקיבלו הערכה על הסדר בכיתהÆ
בשבוע השני נוסף למבצע ’בונוס‘ ≠ כל כיתה בחרה לעצמה חיזוק ייחו
די למראה הכיתה Æהבנים גילו רצון ויצירתיות מיוחדת בקישוטי הכיתות¨
בציורים¨ בתמונות ואף בשרשראות ועציציםÆ
בשבוע השלישי הכיתות נבדקו בהפתעה ≠ ונמצאו נקיות ומסודרותÆ
כל הכיתות יחד זכו במקום הראשוןÆÆÆ
המבצע עורר את הבנים להסב יותר תשומת לב לסביבה הלימודית
בכיתה¨ ולהבין שיש חשיבות רבה בסדר ובניקיון באופן כללי¨ ובפרט
במקום בו לומדים תורה ועוסקים בקדושה Æמתוך כך¨ הבנים זוכים לשבת

בכיתות נעימות ומסודרות להפליא °דבר המוביל במישרין ללימוד יותר
איכותיÆ

ריענון פני החצר
מאמצים כספיים גדולים נעשו לטובת ריענון פני החצר בשנה זו¨ מתוך
הכרה בצרכי הבניםÆ
הותקנו בחצרות שערי כדורגל¨ שולחן פינג≠פונג וציליה¨ ספסלים¨
שולחנות ושולחן שמחטÆ
החידושים בחצר מהווים פינות התאווררות¨ מנוחה ומשחקÆ
ברכות חמות מקרב לב למועצה אזורית גזר¨ לפטר וייס¨ ראש
המועצה ולד“ר יצחק יוחנן¨ מנהל אגף החינוך¨ לרגל קבלת פרס
החינוך המחוזיÆ
הצלחתכם¨ בהנחלת הערכים והמוסר הלימודיים והחינוכיים ≠
זוהי הצלחת כולנוÆ
בימים אלה בהם תלמוד תורה דביר חוגג עשור שנים להיווסדו¨
נאחל לכולנו עוד עשרות שנים של צעידה יחד¨ מתוך שיתוף פעולה
הדדי ופורהÆ
בתפילה לבורא עולם ומנהיגו ≠ לגידול ילדינו לחינוך של מצויינות¨
ונזכה להצלחה בכל¨ לתפארת המועצה ומדינת ישראלÆ
יישר כח °
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החלה ההרשמה לשנה“ל תשע“ב
בתלמוד תורה דביר≠שעלבים
בוקר פתוח בתלמוד תורה יתקיים אי“ה∫
לכיתות א‘≠ו‘∫ ביום שישי¨ ה‘ כסלו¨ בשעה ∞≥∫∏Æ
לכיתות ז‘≠ח‘∫ ביום שישי¨ י“ב כסלו¨ בשעה ∞∞∫Æπ

נשמח לראותכם
בית ספר גוונים

טקס לזיכרו של יצחק רבין
שכבת כיתות ו‘ הציגה ביום רביעי¨ י“ב בחשוון¨ טקס מרגש לזכרו של
יצחק רבין Æהטקס היה מכובד ומרשים¨ מלווה בקטעי הקלטה אותנטיים
מיום הרצח ומהלווייתו של רבין לפני  ±µשנה Æהתלמידים קראו קטעי
קריאה מרגשים שהדגישו את חשיבות הסובלנות לדעות האחר ואת
חשיבות השלום בין בני האדםÆ

חדשות בשכבת ה‘≠ו‘
בימים אלה נשלמו עבודות בניית הוויטרינות והתאים לספרים במבו
אות הבניין הכחול Æבקרוב יוכנסו התמונות השונות שנבחרו על פי נושאי
הלימוד בכיתות ה‘≠ו‘Æ
ילדי שכבת ה‘ ערכו את טקס חגי תשרי לכלל בית הספר Æהטקס היה
יפה ומכובד והילדים קראו¨ שרו ורקדו¨ בהתאם לנושאים הקשורים
בחגים¨ בעונות המתחלפות ותחילת השנהÆ
ילדי שכבת ו‘ למדו מהו ציר זמן Æבעקבות הלמידה בנו את ציר הזמן
האישי שלהם¨ החל מיום לידתם ועד שנה זו Æהעבודות מושקעות¨ יציר
תיות ויפיפיות וכדאי להיכנס לכיתות ולצפות בלוחות היפיםÆ

גינת החי
בגינת החי נמשכת ההיערכות לקראת פעילות התלמידים האמורה
להתחיל בקרוב Æהשלווים¨ ”דיירי“ גינת החי החדשים¨ שנתרמו על ידי
משפחת אזולאי מרמות מאיר¨ כבר התאקלמו והטילו ביצים Æגם אוג
רים חדשים הגיעו ממשפחת הושמנד ממשמר דוד Æכמו כן¨ שוכנים גם
ארנבונים¨ שרקנים¨ אוגרים סיבירים ותרנגולת Æתלמידים רבים דואגים
לבעלי החיים ומביאים קליפות ושיירי ירקות Æאנו מעודדים למיחזור
ובכך עוזרים לבעלי החייםÆ
תודה רבה לכל ההורים שהתגייסו למען החווה¨ עיבדו את האדמה
ופרשו את מערכת ההשקיה Æתודה רבה לקיבוץ נען¨ על תרומת מערכת
ההשקיהÆ
בהצלחה לכולנו¨ החווה יוצאת לדרךÆÆÆ

שכבת ג‘≠ד‘
השנה אנו מציינים ∞∞ ±שנה לחידוש השפה העברית¨ ובמסגרת שיעו
רי העברית ומפתח הל“ב לומדים התלמידים ניבים¨ פתגמים¨ וביטויים
חדשים להעשרת השפה Æכמו כן¨ בכיתות השכבה עוצבו לוחות מעניינים
על ידי מורות השכבה¨ תחת הכותרת∫ “אוצר של מילים“¨ בהם מוצגת
תיבת אוצר וממנה יוצאות כל המילים החדשות הנלמדות במהלך השי
עורים השונים¨ על גבי מטבעות זהב¨ משל לחשיבות השפה העברית
כאוצר של מטבעות Æלוחות אלה פעילים ומתחדשים מידי חודש¨ והם
מעודדים שימוש באוצר מילים עשיר ומגווןÆ

מפתח הל“ב
במסגרת שעורי מפתח הל“ב עוסקים התלמידים בשכבות השונות
בערך חודש חשוון ≠ ”מעורבות חברתית“Æ
המעורבות החברתית מוגדרת על פני רצף הנע מעירנות לסובב¨ דרך
השתתפות ושיתוף¨ לעבר עשייה למען האחרØהסביבהÆ
טיפוח מיומנויות וכשירויות הבאות לידי ביטוי בהתנהגות הפרטØ
הקבוצה בחיי היום≠יום בדגש על∫
„ אחריות ≠ עירנות לסובב¨ יחס רציני לתפקיד¨ פעילות אכפתית כלפי
התחום¨ ביצוע המשימות הנדרשות מבעל התפקיד במלואןÆ
„ התמדה ≠ השלמת מלוא התקופה שנקבעה לתפקיד¨ ביצוע המשי
מות בעקביותÆ
„ יוזמה ≠ העלאת רעיונות חדשים לקידום התחום במסגרתו פועלים¨
ביצוע פעולות לקידום התחום מעבר לנדרש במסגרת התפקידÆ
„ תקשורת בין≠אישית ≠ פעילות תוך התחשבות בצרכים וברגשות
של חברי הקבוצהØהכיתה¨ יחס מכבד לאחרים¨ שיתוף פעולה עם ילדי
הכיתה ועם בעלי התפקיד הנוספים¨ מתן מקום לאחרים לייעץØלסייע
לבעל התפקידÆ
מחקרים שבחנו את תרומת המעורבות החברתית והשפעותיה מצבי
עים על תרומה רגשית¨ חברתית ולימודית∫ חיזוק תחושת המסוגלות¨
טיפוח תחושת השייכות¨ צמצום תחושת הניכור¨ העלאת הדימוי העצמי¨
ביסוס תחושת העצמאות והשליטה וקידום ההישגים הלימודייםÆ

בית ספר הרצוג

טקסי יום הזיכרון ליצחק רבין
ההכנות לטקס הזיכרון לראש הממשלה¨ יצחק רבין ז“ל¨ ארכו זמן לא
רב¨ אם כי באינטנסיביות וביום הטקס היו כל תלמידי שכבה י‘ מוכ
נים לתפקידיהם Æזו השנה הראשונה בה השתתפו כל כך הרבה תלמידים
בטקס ±π Æמוזיקאים¨ ∞ ±קריינים ושתי רקדניותÆ
נושא הטקס¨ כמו נושא היום¨ שהוכרז על ידי מרכז רבין¨ היה ”לא
לאלימות“¨ אך כיון שהחלטנו להיות חיוביים יותר¨ קבענו משפטים כגון∫
כן להידברות¨ כן לסובלנות¨ כן להבנה וכו‘Æ
בכל הכיתות התקיימו שיעורי חינוך שעסקו בנושא Æכיתות ז‘≠ח‘
השתתפו גם בפעילות המד“בים של המועצה ב“אוהל זכור“ ולאחר מכן¨
המשיכו לדון בנושאי היום בכיתותÆ
בבית הספר הוקמה פינת זיכרון ובה נרות זיכרון¨ לצד הכרזה שזכתה
השנה בתחרות הכרזות ©על ידי מרכז רבין® ושיר שכתב רוני סומק¨ מיד
לאחר הרצח¨ ”ככר מלכי ישראל היום שאחרי“ Æמילות השיר¨ נקראו גם
בכיתות והיוו חלק ממניעי הדיון בכתותÆ
לראות את כל באי בית הספר בחולצות לבנות¨ מכבדים את היום ואת
תכנו¨ לשמוע את הדיונים שהתנהלו בכיתות ולצפות בטקס המרשים¨
השכיחו את השרב הכבד והעלו מחשבות במהלך כל היוםÆ

±±

הטקס הסתיים בהקראת השורות הבאות∫ ”ולזכור יום יום¨ שעה שעה¨
כי סובלנות בין אדם לחברו היא תנאי הכרחי לחיים תקינים Æאנו צריכים
להשתדל להיות בני אדם איכותיים יותר¨ סבלניים יותר¨ לדאוג לזולת¨
לחפש את המשותף גם כשכואב¨ ללמוד להפוך אויב לאוהב וללמוד
לשמוח בחלקנו במה שיש Æובכך נבטיח את עתידה ואת קיומה של מדינת
ישראל“Æ

טיול שנתי ∞ ≠ ≤∞±כיתות ח‘
יצאנו לטיול שנתי בנגב¨ כשאנחנו בקושי יודעים מה מצפה לנו
במדבר החם הזהÆÆÆ
מוקדם בבוקר¨ יום שלישי¨ הגענו לבית הספר¨ עדיין מנומנמים Æעלינו
על האוטובוס וכבר כעבור שעה הרגשנו בהשתנות הנוף¨ פחות צמחים
ויותר ”צהוב“Æ
לבסוף הגענו ל‘תל≠ממשית‘ ≠ עיר הנבאטים¨ למדנו על אורח חייהם
במדבר¨ על ההשפעות הרומיות והתרבות¨ כל זאת בעזרת משחק חפש
את המטמון∫ ניתנו לנו מפות של האזור ורמזים של השם של המקום אליו
אנו צריכים לנווט בעיר הגדולה והעתיקה הזו¨ בכל תחנה חיכה לנו אחד
מהמדריכים של כל קבוצה והציג את המקום בו אנו נמצאים בתור אחד
ש“עובד וחי“ במקוםÆ
לאחר מנוחה יצאנו לטיול רגלי במדבר¨ בנחל ממשית¨ לא זרמו בו מים
אבל ראינו סימנים לזרימת מים¨ על פי הסימנים שעל סלעים סביבנוÆ
לאחר טיול רגלי ממושך ובעל הרבה הפסקות מתחשבות¨ עלינו על האו
טובוסים ונסענו לאגם ירוחם ÆÆÆזהו מקום יפהפה שופע צמחייה שבו גם
הבדואים שחיים באזור באים עם חכות ודגים אל שפת האגםÆ
ואז סופסוף הגענו למאהלים∫ ליד שער הכניסה נמצא אזור מגודר שבו
הרבה גמלים ולידו שכן המאהל¨ שבו גם נערכה החפלה הבדואיתÆ
בערב היום הראשון אכלנו ארוחת ערב כמו הבדואים¨ ישבנו באוהל על
מזרנים ואכלנו פיתות¨ חומוס ואורז עם בשרÆ
לאחר הארוחה שמענו מפי בדואי על מנהגיהם והוא ניגן לנו מוזיקה
בדואית על כלי דמוי נבל ובכותש פולי קפה¨ שיוצר קצב מיוחד Æלאחר
מכן ישבנו סביב המדורה וראינו סרטÆ
ביום השני נסענו למכתש רמון ≠ להר סהרונים¨ בפסגות¨ נהנינו מהנוף
של המכתש¨ פרוס לפנינו Æכל אותו יום טיילנו כשהנוף נמצא תמיד מעבר
לכתףÆ
כשחזרנו למאהל בערב¨ לאחר ששטפנו מעלינו את האבק ולבשנו
בגדים יפים נפגשנו למסיבת ריקודיםÆ
ביום השלישי והאחרון¨ נסענו ל“עין עבדת“¨ שזהו מסלול בעל צמחייה
ירוקה ובו נהנים מחברתם של איילים ויעלים ©עוד הרבה חיות נמצאות
שם אך הן יוצאות רק בלילה או שהן מסתתרות מעין האדם®¨ רוב המסלול
עוקב אחרי מעיין¨ שלבסוף מתברר שמימיו נובעים מבקע בסלע Æטיפסנו
על מדרגות חצובות בהר¨ נחנו וטיפסנו עוד והגענו למערה של נזירים
שפעם חיו בהר Æבהמשך¨ בפסגה¨ חיכו לנו האוטובוסים¨ אך גם נהנינו
לצפות בחיות שנחו להם על ההרים¨ במיקום שקשה לדמיין כיצד הגיעו
אליוÆ
לאחר שעלינו על האוטובוסים נסענו לשדה בוקר לקבר של דוד בן
גוריון ואישתו¨ פולה Æנהנינו מחברתם של הרבה איילים ויעלים¨ שלא
פחדו מנוכחותנו לידםÆ
לבסוף נסענו להיפרד מהנגב על ידי טיול ברכיבה על שיירת גמלים¨
היה מעניין ומרגש לצפות בנוף המדבר מעל גב גמלÆ
סוף≠סוף עלינו לאוטובוסים וחזרנו הביתה ולמשפחה ©למקלחת®Æ
לסיכום¨ זהו היה טיול שווה ומהנה במיוחד¨ טעימה קטנה מחיי המדבר
או כ“בדואים“Æ
יעל פלטי ושני זיני ≠ כיתה ח‘≥

יום גיבוש שכבת ז‘
בשעתיים הראשונות כל כיתה אכלה ארוחת בוקר ©אנחנו עשינו פיקניק
על הדשא והבורקסים של אלירם היו מאוד טעימים®Æ
אחרי ארוחת הבוקר כל השכבה הלכה לפעילות אתגרית באולם¨ בו היו
תחנות Æלדוגמא∫
ללכת על מספרים לפי הסדר¨ לטפס על חבל מתוח¨ לקלוע כדור לסל
בעיניים עצומות¨ להבקיע גול בעיניים עצומות ועודÆ
בתום יום הספורט הלכנו לאשכול הפיס לראות את הסרט ’‘סיפור
גדול‘‘¨ בסרט היו קטעים מצחיקים מאודÆ
הסרט מדבר על כמה אנשים שהלכו לחוג הרזייה¨ המורה התנהגה
אליהם לא יפה והם החליטו להיות מתאבקי סומו כדי שאנשים יתייחסו
אליהם בכבוד וכך קרה Æהמסר של הסרט לדעתנו¨ הוא שצריך בחיים
להתמיד במה שעושים¨ לא לוותר ולא לתת לאף אחד לפגוע בנו ולדעת
להתמודד עם קשיים בחייםÆ
הכנו דגל כיתתי ≠ הכיתה שלנו בחרה לעשות דגל בנושא פרחים¨

עומר אוקנין ומיכל שנהר ≠ כיתה ז‘Æ±

”על גלגלים“
במהלך החודש האחרון היה בית הספר כמעט ”על גלגלים“∫
„ תלמידי שכבה י“ב שבו ממסע מוצלח ומשמעותי לפולין¨ מלאי
חוויות ובימים אלו שוקדים תלמידי מגמת הקולנוע שהשתתפו ותיעדו
כל רגע במסע¨ על עריכת סרט המסע Æכדרכה של מסורת רבת שנים¨ כולנו
מצפים כבר לערב שיחתום את הנושא¨ בו יוקרן הסרט וישאר לתמיד
עבור המשתתפים וכל מי שתמך במהלך ההכנה¨ במסע ואף בסיומוÆ
„ אורלי צימרמן¨ רכזת מגמת תקשורת חזותית ושלוש תלמידות

≤±

גזרי מידע ˇ נובמבר ∞≤∞±

המגמה∫ ניקול גייזינגר ≠ י“ב¨ אור נחייסי ונוי שדה ≠ י“א¨ שבו משליחות
חשובה בפסטיבל אמנויות בקהילה היהודית בקנזס Æהן ביקרו גם בבתי
ספר באזור ©בליווד ≠ עיר אחות למÆאÆגזר ובקהילה היהודית שגם לה
קשרים אמיצים עם המועצה® Æהן יצרו קשרים אמיצים הן עם אנשים
חשובים ומשמעותיים בקהילה ובעיר והן עם תלמידים Æאנו רואים במסען
פתח להמשך הידוק הקשרים ופעילויות משותפות בעתידÆ
„ שכבות ח≠י“א היו בטיולים שנתיים ושבו מלאי חוויות Æשכבה ח‘
יצאה לדרום כמו גם שכבה י‘¨ שכבה ט‘ טיילה בצפון ושכבה י“א ערכה
”מסע שייכות“ באזור רמת הגולן Æמסע בן ארבעה ימים מלאי משמעות
וחוויות Æכולם שבו מרוצים¨ בריאים ושלמים Æמלאי חוויות ותובנות וכבר
חושבים על הטיולים הבאיםÆ
„ שכבה ז‘¨ ערכה יום גיבוש מוצלח וחווייתיÆ
„ כל התלמידים שבו ללימודים סדירים בשבוע שבו התקיים יום זיכ
רון ליצחק רבין ז“ל¨ עסקו בנושא בכיתות ובימים אלה חוזרים לשגרת
לימודים ופעילויותÆ

מסע חינוכי בנושא מחויבות ≠
”יום שאיני עושה בו טוב לאחר ≠ שכבת ט‘
טיול שכבה ט‘ יצא השנה לאזור גליל עליון  Øמערבי Æהטיול עסק
אינו נחשב בעיניי ליום“ ©ר‘ משה מקוברוין®
בנושא אחריות¨ נפתח בטקס ולאורך כל המסע התלמידים הראו אחריות

בחרנו להעמיק את ערך הנתינה החברתית¨ מתוך הכרה בהשפעתה
על עיצוב אישיותו של התלמיד Æפתחנו ביוזמה חדשה של מחוייבות
אישית במהלך יום הלימודים Æהתלמידים נוסעים להתנדב בבתי ספר
למפגרים ברמלה¨ מתנדבים במעון יום לקשיש¨ גני ילדים¨ חונכים בבית
הספר ”שדות“¨ עוזרים לחקלאים בקטיף שחלקו נמסר לנזקקים ועובדים
במג“ב בעזרה לשוטרים המקומיים Æבמקומות ההתנדבות שמחים על
העוזרים החדשים והתלמידים מדווחים על תחושות טובות של נתינה
ועשייה משמעותיתÆ
בבית הספר למפגרים בפיגור קשה נכתב על הקיר∫
”איננו יכולים לעשות מעשים גדולים¨ אבל אנחנו יכולים לעשות הרבה
מעשים קטנים ≠ באהבה גדולה“Æ
אנו תקווה שהנתינה תהיה משמעותית למקבלים ולנותניםÆ

אישית וקבוצתיתÆ
התלמידים הכינו הפעלות חברתיות אותן העבירו במהלך המסלולים
והיו אחראים על ההשכמהÆ
במהלך היום השלישי לקחו התלמידים על עצמם את האחריות לאוכל
ובישלו לעצמם ארוחת צהריים בתנאי שדה Æהעיקרון היה שיתוף פעולה
ואחריות קבוצתית Æללא שיתוף הפעולה הקבוצתי לא היו מצליחים
התלמידים לבשל את ארוחת הצהרייםÆ
במהלך המסע טיילנו במסלולים מקסימים ביניהם נחל כזיב ונחל
יחיעםÆ
המסע עסק גם באחריות לאומית והתלמידים ביקרו באתרי מורשת
קרב¨ כגון אתר ההנצחה לשיירת יחיעם ואתר ההנצחה לארבע עשר
ההרוגים מליל הגשריםÆ

במהלך המסע קיימו התלמידים דיונים בנושאים מגוונים הקשורים
לאחריות אישית¨ קהילתית ואפילו אחריות לאומיתÆ
לאורך כל המסע התלמידים התנהגו נפלא והפגינו חברות ורעות אמי
תיתÆ

גן ”שקד“ כפר ביל“ו

יום הזיכרון ה≠±µ

ביום הזיכרון ליצחק רבין¨ הקמנו פינת זיכרון לזיכרוÆ
למדנו על יצחק רבין¨ על אישיותו ועל עשייתו למען המדינה
והשלום Æדיברנו על מושגים שונים¨ כמו סבלנות¨ סובלנות¨ שונות¨
חברות ואלימות ולמדנו להבין את משמעותם Æדיברנו גם על
סממני הזיכרון ומהו אבל לאומי Æההפתעה הגדולה הייתה שהי
לדים עצמם הביאו את סיפור הרצח¨ כנראה מתוך מה ששמעו
בבתיהםÆ
האזנו לשירים ”האיש ההוא“ ו“שיר לשלום“ ואף שמענו חלק
קצר מאוד מנאומו של יצחק רבין בכיכר Æהכנו אלבום תמונות
לזיכרו¨ כתבנו בו את משאלות ליבנו והכנו קיר גרפיטי של כפות
ידינו¨ המוסר מסר ’כן לשלום לא לאלימות‘ Æבפינת הזיכרון עמד
שולחן עם בד שחור ועליו נר זיכרון ומעליו תמונות מתוך תחנות
בחייו של יצחק רבין Æיום הזיכרון בגננו היה משמעותי וערכי¨ תוך
שיתוף של כל ילדי הגןÆ

מÆשÆכÆל ≠ מרכז לשיפור כישורי למידה
מÆשÆכÆל הינו מרכז טיפולי פרא רפואי וחינוכי השייך למחלקת החינוך במועצה אזורית גזר Æהמרכז ממוקם בבית הספר שדות¨ גוונים ושלהבת בנים

רבים מכם וודאי חשדתם לא פעם¨ כי לילדכם ”בעיית
שמיעה“ Æאנו אומרים להם לכבות את מכשיר הטלוויזיה¨
לגשת למקלחת והם ≠ ממשיכים בשלהםÆ
נכון¨ ייתכן כי יש כאן קושי בהפעלת הסמכות שלנו
כהורים אולם¨ האם עלה בדעתכם שאולי הילד אכן אינו
שומעø
ירידה קלה בשמיעה היא תופעה נפוצה בגיל הרך ובתחילת בית
הספר היסודי מסיבות מגוונות∫ נוזלים¨ דלקות אוזניים ואף ירידת
שמיעה מולדתÆ
חשוב שתדעו כי מחקרים בארץ ובעולם מעידים על כך שגם
ירידה קלה¨ או חד צדדית בשמיעה¨ הנמשכת לאורך זמן¨ עלולה
לפגוע בתיפקוד הילדים במספר רב של תחומים∫ קשב וריכוז¨
התפתחות השפה והדיבור¨ התחום החברתי¨ הרגשי וכמובן ההי
שגים הלימודייםÆ

ירידה בשמיעה

בבית נראה לנו כי הילד מתפקד כמו אחיו Æנכון שלעיתים בזמן
נסיעה אתם נאלצים להסתובב על מנת שיבין מה אמרתם לו¨ ועלי
כם לעמוד מולו כדי שישים לב שאמרתם לו לבוא לאכול¨ אבל
מעבר לזה אינכם חשים בקשיים מיוחדים Æאולם כאשר ילדכם
נמצא בגן או בבית הספר¨ הדרישות הלימודיות מחייבות האזנה
רצופה וממוקדת לאורך כל היום Æהוא נאלץ לעשות זאת בכיתה
בה עוד ∑≥ ילדים מרעישים בתנאי אקוסטיקה גרועים Æכך שגם אם
בבית הירידה בשמיעה כמעט ואינה מורגשת ואינה משפיעה על
התיפקוד¨ בבית הספר היא מכבידה¨ מעייפת ומאטה את ההתק
דמותÆ

מה ניתן לעשותø
„ בצעו בדיקת שמיעה בתחילת כל שנהÆ
„ הימנעו מחשיפה ממושכת לרעשים חזקים וקבלו טיפול רפואי

מיידי בכל מחלה ≠ אל תזניחו דלקות אוזנייםÆ
„ במקרה של ליקוי¨ דאגו למעקב רפואי מתמיד ©רופא אף≠אוזן≠
גרון®Æ
„ במידה וקיימת ירידה בשמיעה¨ יידעו את הצוות החינוכיÆ
אם בכל זאת התפתחו קשיים בשפה¨ בתיפקוד הלימודי או החב
רתי¨ נשמח לספק תמיכה מקצועיתÆ
במÆשÆכÆל ניתנים טיפולים בריפוי בעיסוק¨ קלינאות תקשורת¨
הוראה מתקנת¨ איבחון דידקטי¨ ספורט טיפולי¨ מוכנות לכיתה א‘
ועודÆ
השירותים ניתנים בבית חשמונאי ובשלוחות נוף איילון וסתריהÆ

לקבלת פרטים צרו קשר ≠ ∞∏≠π≤∑¥∞∞π
מÆשÆכÆל ≠ מחלקת חינוך¨ מועצה אזורית גזרÆ

גזרי מידע ˇ נובמבר ∞≤∞±

≥±

תערוכת אמן באשכול הפיס Gruta-Art
הפסל פיטר רגיל  ≠ Peter Ruggillחבר קיבוץ גזר
פיטר מפסל באמצעות גרוטאות מתכת¨ עץ וחומרי פסולת נוספים
המצויים בסביבהÆ

פתיחה ביום ה‘ ∞¥Æ±±Æ±
בשעה ∞∞∫±π
שעות פתיחת האשכול∫ בימי א‘≠ה‘ בין השעות ∞≥∫∞∏∫≥∞≠≤±

ביטחון

שומרים
עלינו

כשכוחות המשטרה עסוקים באירועי רצח בעיר לוד¨ אז המתנדבים של מג“ב גזר שוב נקראים
לדגל ותופסים מקום חשוב
הפעם על הפרק גנבי תוצרת חקלאית ושוהים בלתי חוקייםÆ
לאחר מספר מבצעים מורכבים¨ בהם השתתפו רב“שים ומתנדבים¨ הצליחו הכוחות לשים את ידם על גנב
תוצרת חקלאית ואיתרו אתר גדול של שוהים בלתי חוקייםÆ
גנב התוצרת החקלאית נתפס כאשר ברכבו היו יותר מ≠∞ µק“ג בצלÆ
באתר הגדול שהיה מוסתר בתוך מטע בשדות החקלאיים של מתחם סיידון גזר¨ הסתתרו ונתפסו יותר מ≠∞≤
שוהים בלתי חוקייםÆ
כל זאת בזכות המתמידים של מג“ב מועצה אזורית גזר¨ שעומדים על המשמר ימים כלילות¨ על מנת להקנות
ביטחון לתושביםÆ
וכמובן תודה רבה לראש המועצה וסגנו על התמיכה והעזרה לאורך הדרךÆ
רן כהן ≠ מחב“ל גזר

מועדון ”פסק זמן“ ≠ קיבוץ נען
תוכנית המפגשים לחודש נובמבר
נפגשים מידי יום שלישי
∞ ≠ πÆ±±Æ±שרהל‘ה רגב ©מפגש שני® ≠ דור המבול ומגדל בבל¨ בראשית פרקים ו‘ ו≠י“אÆ
™ בשעה ∞≥∫∑±
∞ ≠ ±∂Æ±±Æ±גדעון אוקו ≠ על עבודתו בתקשורתÆ
∞ ≠ ≤≥Æ±±Æ±רחל אסתרקין ©מפגש ראשון לעונה® ≠ הקולנוע באגן הים התיכוןÆ
∞ ≠ ≥∞Æ±±Æ±איתן הבר ≠ מורשת יצחק רבין ז“ל¨ בפרספקטיבה של  ±µשנה מיום הרצחÆ

כל המפגשים מתחילים בשעה ∞∞∫∏ ¨±למעט המפגש עם שרהל‘ה רגב
אשר מתחיל בשעה ∞≥∫∑Æ±

מחיר∫ ∞≥ שקל¨ כולל קפה ועוגהÆ
לפרטים נוספים∫ יעקב ≠ ∂∞µ≤≠≤≤≥≤µµ

אילן

פתרונות ומנעולים
„ שירות וחילוץ מכוניות ואופנועים במקרה של
אובדן¨ התאמת מפתחות לכל סוגי הרכב והבית
„ שכפול וקידוד מפתחות ואימובילייזר לרכב
„ החלפת צילנדריםØמנעולים בביתÆ

טף תרבות בספריה ≤∞±∞≠≤∞±±
ספריית גיל הרך וילדים מציעה לגיל הרך¨ רפרטואר עשיר ומגוון של
הצגות ילדים אינטימיות
„ חדש °פעילות יוגה ושיאצו לילדים „ הקרנת סרטים בעקבות
סיפור קלאסי „ שעת משחק הורה וילד „ חוג לביסוס ודיוק
הקריאה ≠ מיועד לכיתות א „ ßמפגשי סופרים ומשוררים עם
תלמידי בית ספר ביישוב „ מפגשים יזומים בנושאים∫ הכרת
הספרייה¨ חיפוש חומר באנציקלופדיות השונותÆ
שעות פתיחה∫
ספריית הילדים∫ ימים א ¨ßג ¨ßה ±µ∫∞∞≠±π∫∞∞ ßספריית נוער ומבוגרים∫ ימים א≠ßה±¥∫∞∞≠±π∫∞∞ ß

לפרטים נוספים∫ שוש פרא¨ מנהלת הספריה טל∞∏≠π¥±¥∞≥∞ Æ

מושב מצליח

אילן ∏∂∞µ≤≠≤µ¥∞±

±¥

גזרי מידע ˇ נובמבר ∞≤∞±

תנ“ס

תרבותÆנוערÆ
ספורט

תרבות ילדים
פלפלי לקטנטנים
עם אלי פלפלי
ביום רביעי ה≠∞ ≥Æ±±Æ±בשעה ∞≥∫∂±
באשכול הפיס בית חשמונאי
כניסה חופשית

מכירת כרטיסים לאירועי תרבות במשרדי המועצה בימים א‘≠ה‘ בין השעות ∞∞∫±∂∫∞∞≠±¥
ביום ד‘ ≠ אין קבלת קהל¨ במקרה של ביטולים∫ ∂∞∏≠π≤∑¥∞¥
הודעה על ביטול תתקבל לא יאוחר מ≠∏ ¥שעות ממועד האירוע¨ לא ניתן להחזיר כרטיסים שנרכשו בערב המופע
כתובת אתר הקטלוג הממוחשב של הספרייה האזורית∫ www.infocenters.co.il/gezer
חדש ≠ אירועי התרבות מתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט www.gezer-region.muni.il
שסוחפת את הקהל אל תוך עולמם וחלומותיהם הכמוסים של הילדיםÆ
יחד איתם אנו לומדים להאמין בחלומותינו¨ לתת להם מקום¨ להשת
נות ולהיפתח איש אל זולתו¨ לאהוב¨ להעריך ולקבל את האחר¨ ואפילו
להביא שלום ÆÆÆלא רק שלום בין עמים¨ אלא שלום כמו שעוזי חיטמן חלם
עליו ≠ שלום בין אדם לרעהוÆ
משתתפים∫ זיו מאיר¨ אושרי סהר¨ ניר גרינברג¨ נגה פוגל¨ יעקב תמרי¨
אילנית גרשוןØנעה קולר

מגיל ≥≠∑ ולכל המשפחה
נותרו מספר כרטיסים למכירה במחיר ∞ µשקל

שירה מיוחדת במינה¨ בה משתתפים יחד הילדים וההוריםÆ
רוקדים¨ שרים¨ קופצים ונהנים עם כל שירי הילדות המוכרים והאהובים
מכל זמניםÆ
הפעלה עם המון קצב ומצב רוח טובÆ
בין השירים קטעי קישור מצחיקים וסיפור בהפתעהÆ
לגילאי ≤≠¥

שעת סיפור לילדים

תרבות מבוגרים
מועדון הסרט הטוב
ביום שלישי¨ ∞ ±∂Æ±±Æ±בשעה ∞∞∫∞≤
באשכול הפיס בבית חשמונאי

בימי רביעי בשעה ∞≥∫∂±
באשכול הפיס ≠ בית חשמונאי
לגילאי ≥≠µ
הכניסה חופשית
ביום רביעי¨ ∞±∞Æ±±Æ±
”הפר פרדינד“

קטעי סטנדאפ אישיים מצחיקים עד דמעות וכמובן קטע נוסטלגי של
שירה וחיקויים של הדמות המיתולוגית¨ ”קלרה“ הבלתי נשכחת
מחיר∫ ∞∑ שקל

חווית הארץ

ע“פ ליף מונרו
עם המספרת ≠ אסתי מתיאטרון ג‘ירפה

בעקבות הברון והמעפילים
בהדרכת∫ בני גמליאלי ≠ מורה דרך מוסמך
בשבת¨ ∞≤∑Æ±±Æ±
יציאה בשעה ∞≥∫∑ ממשרדי המועצה
חזרה משוערת ב≠∞∞∫∞≤

ביום רביעי¨ ∞≤¥Æ±±Æ±
”כד השמן“
עם המספר ≠ אבי מתיאטרון השמש

„ זיכרון יעקב ≠ גן הנדיב¨ בית הקברות המקומי¨ המזגגה „ עתלית
≠ מחנה המעפילים „ חוף הבונים

הצגת ילדים ≠ הצגת מנויים
תיאטרון ארצי לנוער מציג∫

מחיר∫ ∞∏ שקל
יש להצטייד בנעלי הליכה¨ כיסוי ראש¨ מים ומזון לכל היוםÆ

”נולדתי לחלום“

מחזה מוסיקלי לילדים בעקבות שירי הילדים האהובים
של עוזי חיטמן
ביום רביעי¨ ∞ ±∑Æ±±Æ±בשעה ∞∞∫∑±
באשכול הפיס בית חשמונאי

מופע ≠ גולן אזולאי
במוצ“ש¨ ∞ ≤∑Æ±±Æ±בשעה ∞≥∫∞≤
באשכול הפיס בית חשמונאי

גולן אזולאי¨ שחקן ומוזיקאי¨ ©מסדרת סרוגים ועוד®¨ במופע אישי¨ ממגנט
ומרגש המבוסס על שירים מתוך אלבום הבכורה שלו∫ ”אדון מנהל“¨
”לך“¨ ”רוקד ולומד“ ועודÆ
מחיר∫ ∞≥ שקל

כניסה חופשית

”סופר הצללים“ ≠ Ghost Writer

נעם הוא ילד נבון ורגיש¨ מתבודד¨ חולם חלומות Æמספר סיפוריםÆ
חבריו¨ שמתקשים להבין אותו¨ לועגים לו על כך ואינם מקבלים אותו
ביניהםÆ
יום אחד¨ מופיע כמו משום מקום¨ ”ילדיש“ ≠ ילד נצחי¨ ספק נווד¨ ספק
קוסם Æהוא נכנס בסערה לחייהם של הילדים¨ פותח בפניהם את עולם
הדמיון ומזמין אותם להעז לחלום¨ להמציא ולהפליג לעולמות אחרים¨
רחוקיםÆÆÆ
הילדים עוברים מסע פנימי משותף¨ מגלים אט אט שהדמיון הוא מקום
נעים וקסום ובמהלך הדרך לומדים גם על חברות ושיתוףÆ
המפגש בין ”ילדיש“ וחבורת הילדים¨ בשילוב שירי הילדים הגדולים
והמרגשים של עוזי חיטמן¨ יוצר הצגה מוסיקלית¨ ססגונית ומרגשת

יואן מק‘רגור הוא סופר צללים¨ הכותב עבור ראש ממשלת בריטניה
לשעבר¨ אדם לאנג¨ אותו מגלם פירס ברוסנן¨ במותחן הפוליטי המצוין
של רומן פולנסקי Æלאחר הפרישה¨ עבר לאנג עם משפחתו לאי מאובטח
מעבר לאוקיינוס¨ לחיות בתנאי לוקסוס מבודדים Æהסופר נשכר לכתוב
את זיכרונותיו ואט אט מגלה אינפורמציה חסויה שעלולה לסכן את חייוÆ
למעשה מדובר בסוד פוליטי אפל במיוחד¨ הכרוך ביחסים ”המיוחדים“
בין הממלכה המאוחדת למדינת הבת שלה ≠ ארצות הברית Æהסרט זכה
בדב הכסף בפסטיבל ברליןÆ

סרט מומלץ ביותר

חנה לסלאו במופע בידור
במוצ“ש¨ ∞ ≤∞Æ±±Æ±בשעה ∞≥∫∞≤
באשכול הפיס בבית חשמונאי
המופע מבוסס על תוכנית הבידור ”יותר חנה מלסלאו“¨ וקטעים משעש
עים¨ ממיטב תוכניות היחיד המצליחות של לסלאוÆ

גזרי מידע ˇ נובמבר ∞≤∞±

חוגים
לרקוד
זה לדעת מי אני ואיפה אני נמצאÆ
זה שלל צבעי הקשת
של אמירות ללא מיליםÆ
עם כל הגוף והנשמה בתנועה שלעולם לא פוסקת
בכלי נפלא שאיתנו תמיד נמצא ≠
גופנו אנוÆ
הריקוד נוצר בשחר האנושות Æהמושג ריקוד מתאר גם שרשרת של תנו
עות¨ המקובעות כיחידה היוצרות תבניות תנועתיות בעלות משמעות או
מידעÆ
ריקוד הינו שלל של תנועות ומסוגלות של הגוף ליצירת הנאה ויופי¨
ליצירת יש מאיןÆ
בימינו¨ כמעט בכל מקום שנלך יש פעילות הקשורה לריקוד Æואם לא
ריקוד ממש¨ אז תנועהÆ
הריקוד משקף משמעויות שונות¨ כגון∫ ריקוד לגשם¨ ריקוד לשמחה¨
ריקוד לכלה¨ ריקוד לאבל ועודÆ
בעולם המודרני העכשווי ישנו מגוון עשיר של סגנונות ריקוד¨ המתאימים
לאוכלוסיות שונות בגילאים שונים Æישנם ריקודים שנועדו ליופי וישנם
שנועדו לשם אמירה¨ המכנה המשותף לכולם הינו תחומי ההתעניינות
של היוצרÆ
כדי שריקוד יוכל להירקד¨ על הרקדנים הרוקדים אותו להיות בעלי יכו
לות וכושר תנועתי גבוה יותר מכלל האוכלוסייה Æלשם כך מתקיימים
שיעורי ריקוד¨ מחול ותנועה¨ בהם מפתחים הרקדנים¨ צעירים וותיקים
כאחד¨ את היכולות הפיסיות שלהםÆ
כהורים¨ יש בנו את הרצון לשלוח את ילדינו לחוגי ריקוד Æהריקוד מבטא
אסתטיקה¨ היגיינה¨ משמעת¨ יופי¨ ועוד Æאנו גם מודעים לכך ששיעורי
הריקוד השונים בסגנונות המגוונים תורמים לילדנו בפיתוח הקצב והמק
צב ©מוסיקליות®¨ קואורדינציה¨ כוח וגמישות¨ יציבה נכונה¨ פיתוח זיכרון¨
ראייה מרחבית¨ ובל נשכח¨ ביטחון עצמי ודינמיקה קבוצתיתÆ

לא נרחיב בסוגיה הזו הפעם¨ אלא נספר מה עשינו במועצה למען ענף
הריקודÆ
בחלוף השנים¨ אוכלוסיית המועצה גדלה והתפתחה וכן גדלו איתה
הדרישות לפעילות מקצועית¨ מגוונת וראויה בתחום הריקוד וסגנונותיוÆ
פעילות המחול והריקוד במועצה נותנת מענה לילדים מגיל ≥ ועד צבאÆ
ילדי הגיל הרך נהנים מחוג המשלב בלט¨ ג‘אז ותנועה ומותאם לפעילות
המתאימה לגילאים הללו ©∂≠≥®Æ
עוד נדגיש כי פעילות הריקוד מיועדת לבנים ובנות כאחד Æהמורים בצוות
המרכז למחול במועצה מתאימים את החומר התנועתי לאוכלוסיית היעד
המגיעה לרקודÆ
הפעילות מתקיימת בסטודיו איכותי ומקצועי וכעת עם הצמיחה של
החוגים והקבוצות¨ הוכשרו ויוכשרו חדרים נוספים המתאימים לשיעורי
הריקודÆ
מפעילות מצומצמת¨ גדלנו והתפתחנו Æמסגנון בודד¨ הרחבנו וכעת יש
מגוון עשיר של  ¥סגנונות שונים לילדים הרוקדים ©כיתות א‘≠ יב‘®Æ
השנה¨ רוקדות בשלוחת בית חשמונאי¨ חמש קבוצות של הגיל הרך
וחמש קבוצות של שיעורי הג‘אז≠ היפ הופ Æלצידם ממשיכה הפעילות
בשלוש קבוצות המחול הפולקלורי וכן נפתחו קבוצות של בלט קלאסי

±µ

ספורט
משחק קטסל לכיתות ו‘
נגד קבוצת עצמה מודיעין
במהלך רוב המשחק עצמה מודיעין הובילה¨ אך בשישית האחרונה ילדי
המועצה התעלו בנחישות רבה הגנה טובה ורצון עז לנצחÆ
במהלך כל השישיות המשחק זרם וגרם הנאה רבה לצופיםÆ
המשחק הסתיים בנצחון הפועל מÆא Æגזר בתוצאה ∏Æ¥∂≠¥
קולעי הנקודות∫
דביר חוזה ≠ ≥ ±נק‘
אורי זהבי ≠  πנק‘
אביתר דהן ≠ ∏ נק‘
דור נוב ≠ ∑ נק‘

נשות המועצה פותחות עונה
קבוצת הכדורסל נשים של המועצה פתחה את עונת ≤∞±∞Ø±±
במפגש הראשון אירחו הנשים את קבוצת עוצמה מודיעין במסגרת הליגה
הארציתÆ
המשחק החל בצורה מהוססת¨ כיאה למשחק ראשון של העונה Æראשונות
לנער את החלודה היו דווקא בנות מודיעין Æאשר עלו ליתרון קל¨ שנע בין
∞ ∂≠±נקודות יתרון אותו הצליחו לשמור עד למחצית¨ בתוצאה Æ≥∞≠≤¥
ראשונות לצאת מההפסקה היו בנות הקבוצה האורחת¨ שפתחו יתרון
משמעותי של ∑ ±נקודותÆ
גמור ø°ממש לאÆ
פסק זמן של נעם אורן¨ המאמן המקומי¨ נתן את אותותיו ומאותו הרגע
החלו השחקניות המקומיות בראשותן של שיר גילה ונעמי ברעם¨ לכרסם
ביתרון בנחישות רבה ובתצוגת כדורסל יפה Æכשתי דקות לסיום הראה
לוח התוצאות ∑ µ∞≠¥אך בנקודה זו בלטו במעט חוסר הניסיון והמזל
אשר מנעו מהבנות שלנו לבצע מהפך מושלםÆ
תוצאת הסיום ≠ ¥π µµלטובת האורחות¨ עצמה מודיעיןÆ
הצטיינו∫ שיר גילה ∞≤ ≠ נק‘ נעמי ברעם ≠ ±µנק‘Æ

בכתבה קודמת בעיתון ”גזרי מידע“¨ עסקנו בשאלות רבות ומגוונות
העוסקות ב“איך לדעת וכיצד לבחור בפעילות הריקוד הנכונה לילדנו“ø
ומחול מודרניÆ
בשלוחת נען¨ רוקדות שלוש קבוצות ג‘אז¨ ארבע קבוצות מחול מודרני
וארבע קבוצות של קדם בלט ובלט קלאסיÆ
במסגרת חוגי המועצה ניתן לקחת חוג בודד או לבנות מערכת להכשרת
רקדנים מקצועיים¨ המשלבת בין הסגנונות השוניםÆ
לפנינו שנה של יצירה¨ הנאה והנעה¨ עשייה¨ פעילויות מחול מגוונות
והופעותÆ
ובעצם כל שנותר הוא להגיע ולהתנסות באחד מהשיעורים המתקיימים
באשכול הפיס בבית חשמונאי או במרכז החוגים בנען Æלהרים טלפון
ולקבל את כל המידע הנדרש בנושאÆ

אנו כבר שם ÆÆÆואתםøø
טל הללי ≠ מנהלת מרכז מחולות העובד בשיתוף המועצהÆ
לפרטים נוספים בנוגע לפעילות המחול במועצה ניתן לפנות
למשרד חוגים ≠ זוהר פרץ
טלפונים∫ ∑∞∞∞µ≤≠≥µπ∑±±π Ø∞∏≠π≤∑¥

מוסיקלי
העשרת הידע המוסיקלי
גם השנה¨ לצד שיעורי הנגינה היחידניים¨ נקיים שיעורי תיאוריה קבוצ
תיים¨ במטרה להעשיר את הידע המוסיקלי הכללי של התלמידיםÆ

שיעורי תיאוריה חינם
©בנוסף לשיעורים הפרטניים®
הלימודים יתחילו ביום חמישי¨ ∞ Æ¥Æ±±Æ±לפי חלוקה לקבוצות גילÆ
כיתות א‘≠ג‘ ≠ ימי חמישי בשעה ±∂∫¥µ
כיתות ד‘≠ו‘ ≠ ימי חמישי בשעה ∞≥∫±µ
כיתות ז‘ ומעלה ≠ ימי חמישי בשעה ∞∞∫∏±
השנה יעביר את שיעורי התיאוריה דורי יפה¨ מנצח¨ פסנתרן¨ מפיק ומנהל
מוסיקלי העוסק בתחום ההוראה בקונסרבטוריון ובבתי ספר פרטיים
למוסיקהÆ

התכנים∫
„ יסודות של סגנונות מוסיקליים שונים כמו קלאסי¨ ג‘אז¨ רוק ועוד „
כתיבת וקריאת תווים „ האזנה ודיון לסגנונות מוסיקה שונים „ פיתוח
שמיעה „ אקורדים „ כתיבה והלחנה „ דגש מיוחד ללימוד קצבÆ

הרכבים מוסיקליים
בנוסף לשיעורי התיאוריה¨ יש אפשרות להצטרף להרכב מוסיקלי¨ המו
רכב ממספר תלמידים¨ כאשר כל תלמיד מנגן בכלי עליו הוא לומדÆ
לשם כך יתקיים יום מיונים ©לתלמידי השנה השנייה ומעלה® על מנת
שנוכל להעריך את רמתו של כל תלמיד ונצרף תלמידים באותה רמהÆ
יום המיונים יתקיים ביום ראשון¨ ∞ ¨≥±Æ±∞Æ±בשעה ∞∞∫∏ ¨±בחדר
המוסיקה של בית ספר הרצוג Æעל התלמידים להכין קטע נגינה
אחדÆ
השתתפות בהרכבים המוסיקליים כרוכה בתשלום נוסף בסך ∞∂ שקל
לחודשÆ

ריענון נהלים
„ חובת ההגעה לשיעור במועד שנקבע מוטלת על המשתתףÆ
„ במקרה של אי הגעה לשיעור¨ יש להודיע למורה  ≤¥שעות לפני מועד
השיעור ©עד שלוש פעמים במהלך השנה®

בברכת שנת לימודים פורייה¨
מרב אסקיו ≠ רכזת מוסיקלי

אנגלו≠סכסון

מילים
בשתי
אומרים
איך
אנגלו
קניתי את בית חלומותיי? סכסון

מחלקת המושבים
בפדיה

בלעדי

∞∞≤≤∞Øµ
בית חדש ∑ חד‘
מרפסת ©מתאים
לשתי משפחות®
נוף מדהים°
בבית עריף

∞∞∂ ≤∞∞Øבית
מרווח´מרתף  ∂µמ“ר
´ יחידת דיור
©∞∏ מ“ר®
פוטנציאלי
בהזדמנות°°°
בבן שמן

בלעדי

∞∞ ≤≤∞Øµבית
מדהים בסטנדרט
מאוד גבוה Æסלון
ומטבח גדולים
ומרווחיםÆ
©צמוד לשוהם®

בגינתון

בשכונה ג‘
קוטג‘  ∂Æµחד‘¨
∞∏ ±מ“ר ´ גינה
∞∞ ±מ“ר¨ יחידה
נפרדת עצמאית¨
פינתי
מושקע מאוד°°°

בשוהם

בלעדי

∞∞≤±∞Øµ
בית מרווח ´
יחידה מניבהÆ
גינה מושקעת

בבית חשמונאי

בית חדש
∞≤≤ ±∑∞Øמשודרג
∂ חד‘
´מרפסת  ≥µמטר
בהזדמנות¨
מיידי°°°
בבית נחמיה

בלעדי

בלעדי

∞ ≤∂∞Ø±∂µבית מושקע
אחרי שיפוץ ∂ חדרים ´
© ¥µמטר יחידה נפרדת®
נוף מדהים ´ ∂≤ דונם
אדמה למבינים°°°
בעזריה

בלעדי

דו משפחתי¨ ∑
חדרים¨ ∞∂≥¨≤∞∂Ø
מושקע ויפה¨
יחידה ניפרדת
עצמאית¨ גינה
יפה¨ חנייה מקורה¨
שווה לראות°°°

∞∞ ±µ∞Øµבית חדש
Æµחד‘´מרתף

עם הרבה פוטנציאל°

בחדיד

∞≤¨≤≥∞Øµ
 µחדרים ´ מרתף

נדיר¨ מיידי°°°

נוף מדהים°
בכרמי יוסף
∞∞ ≤¥∞Ø≤±בית
מושקע ´ ∞∏
מטר מרפסת
אפשרות לבניית
בית נוסף
פוטנציאל
אדיר°°°
בבית חשמונאי

∞ ±∂∞Ø≥µבהרחבה
 µחד‘ מושקעת
´ גינה גדולה
בהזדמנות°°°

במצליח

∞∞ ¨±µµØµחדש¨
מושקע¨  µחד‘¨
מפלס אחד
חובה לראות°

בלעדי

בכרמי יוסף

בשוהם

בלעדי

בקרבת המרכז¨
דו משפחתי¨
∞∞¨≥∞∞Ø¥
∑ חדרים¨ מושקע
ויפה¨ פינתי
´ ≤ יח‘ מניבות
שווה לראות°°°

אנגלו≠סכסון שוהם ˇ ∞∞≥≠π∑≥≤∏¥
shoham@anglo-saxon.co.il

ברמלה

במודיעין

למכירה באיזור
התעסוקה¨ מגרש  ¥דונם
לכל מטרה ´ אישורים
ותוכניות

בלעדי

נחלה ביער בית ∂ חד‘Æ
מפלס אחד ≤∞∞ Æמ“ר

בהזדמנות¨
מיידי°°°

בבית עוזיאל

∞∞∏ µ ±∑∞Øחד‘
מפלס אחד
גינה מטופחת
בהזדמנות¨ מיידי°

ביד רמבם

∞∞ ≤∞∞Øµמושקע
ומרווח  µÆµחד‘
מפלס אחד
סטנדרט גבוה°

בכפר טרומן

©קרוב לשוהם® ∞∞ µמטר
עם זכויות בניה ∞≤µ
מטר¨ פונה לנוףÆ

נדיר¨ מיידי°°°

בלעדי

במשמר איילון

נחלה ≤≤ דונם עם הרבה
פוטנציאל ∞∞∞¨∞∞∞¨ µשקל

נוף מדהים°
בלעדי

מחלקה מסחרית
בבלעדיות למסירה Ø
מכירה אולם אירועים ´
מוניטין°°°

בלעדי

∞≤±∏∞Øµ
מפלס אחד
∂ חד‘ מרווח

לא להחמיץ°°°
בכרמי יוסף

בשוהם

בלעדי

נמכר

בלוד

להשכרה  Øמכירה
חנויות בכל הגדליםÆ
כדאי°°°

בבית חשמונאי

בוותיק¨ ∞∞∂ ¨±∂µØבית
מושקע¨ ∂ חד‘¨ גינה מדהימה

לרציניים°

ועוד מגוון גדול של נכסים למכירה

לייעוץ פנה למאיר קריחלי ©תושב בית חשמונאי® מנהל מחלקת המושבים

ramla@anglo-sacson.co.il

היצירה  ¨≤±רמלה ∞∂∞∏≠π≤±µ¥

