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

ָּבֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת הַָּׁשָנה הַֹּזאת. ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. ְוֵתן טַל ּוָמָטר ִלְבָרָכה עַל ָּכל ְּפֵני 
ָהֲאָדָמה. ְוַרֵּוה ְּפֵני ֵתֵבל ְוַׂשּבַע ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמּטּוָבְך. ּומֵַּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתיָך ּוֵמעֶׁשר מְַּתנֹות ָיֶדיָך.

מתוך תפילת שמונה-עשרה

שומרים על מועצה נקיה





בשכונה נבנו 56 יחידות דיור, שבחלקן גרים חברי קיבוץ, בחלקן 
תוכננה  השכונה  האחרונות.  בשנים  שנקלטו  חברים  ובחלקן  בנים 
חנייה  הינה  לרכבים  החנייה  כאשר  קיבוצית,  קהילתית  כשכונה 

מרכזית משותפת.
את  ולראות  החדשה  השכונה  את  לחנוך  אותי  ומרגש  "משמח 
המקום פורח ומלא ילדים ושמחה", אמר ראש המועצה, פטר וייס, 
הנושאים  אחד  הוא  הדיור  נושא  כי  והדגיש  השכונה  חנוכת  בעת 
הקריטיים במדינת ישראל ולכן לפרוייקט שעוסק בהקמת שכונת 

מגורים, בעיקר בימים אלה, משמעות כפולה ומכופלת. 
נציג השכונה החדשה, אילן פלדמן, ציין את הקשיים שליוו את 
הקמת הפרוייקט אך הדגיש שככל שתהליך הלידה היה ארוך וקשה, 

כך התינוק נולד יותר מוצלח.
השתתפו באירוע יו"ר הוועד המקומי, אושיק אביב ומהנדס המו

עצה, איתי פרס.
חנוכת השכונה לוותה בהפנינג מלא שמחה, שבשיאו הופיע הזמר 

דני רובס.

נחנכה שכונת הבנים בחולדה

קו פתוח לתושבים

פנייה למוקד

קב”ט המועצה - אליק כהן מגורי: 052-2891362
יועצת המועצה עפ”י חוק האזרחים הוותיקים 

ומנהלת מח’ רווחה - אביגיל אנגלמן: 08-9274067

מקווי בזק ביישובי המועצה - 106
מכל טלפון )נייד/קווי( - 08-9274001

בחיוג מקוצר - *לגזר / 5367*
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עורכת וכתבת: רותי כהן
טלפון: 052-3750050

rutcohen@yechiam.org.il :אי-מייל
חברי המערכת: גלית דהן, יוליה לב, מרסל עמירה, חיים 

אלטמן, דניאל בראון, חיים כהן, אריאל הילדסהיימר, 
רותם אלקובי, אביגיל אנגלמן

מנהלת פרסום: מיכל דוקטורי טל. 050-5456074
darya1@bezeqint.net :אי-מייל

צלם המערכת: רונן חורש
גרפיקה: שחרית עיצובים

דפוס: ידיעות תקשורת
מו"ל: המועצה האזורית גזר

טל: 08-9274020 פקס: 08-9274022

עיתון המועצה האזורית גזר
www.gezer-region.muni.il :אתר המועצה

2
משולחן המינהלת      משולחן המינהלת משולחן המינהלת         משולחן המינהלת    משולחן המינהלת      

www.gezer-region.muni.il

ולהירשם לניוזלטר
הניוזלטר יכיל את עיקרי הידיעות 
והעידכונים בכל הקשור לפעילות

המחלקות השונות במועצה. 

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המועצה

חפשו אותנו בפייסבוק
מועצה אזורית גזר

עשו לנו             ותקבלו את כל האירועים, 
העידכונים והחדשות בפייסבוק

שירותים לתושב/ת

חדשים  ילדים  גני  של  רב  מספר  מתוך  אחד  הוא  זה  ילדים  גן 
שבנתה המועצה בשנה האחרונה וזאת לצד בנייה מסיבית של מוס

דות חינוך נוספים בכל רחבי המועצה.
המסמלים  הימים  מאשר  הזה  לאירוע  יותר  מתאים  עיתוי  "אין 

המוע ראש  אמר  תשרי",  חגי  של  הימים  התחדשות,  מכל  יותר 
המועצה  לעובדי  החינוך,  למשרד  והודה  בטקס  שנשא  בברכה  צה 

יוסף, שהיו מעורבים  ולהנהגת כרמי 
בהקמת גן הילדים.

בסטנדרטים  נבנה  הילדים  גן 
גבוהים במיוחד, תוך שימת דגש על 

ובטי מירבית  נוחות  אסתטיקה, 
חות, כך שלילדים ישנם כל התנאים 
והסייעות יש  ולצוות הגננות  ללמוד, 

את כל התנאים ללמד.
רוזנ תמי  החינוך,  משרד  מפקחת 

למועצה  הערכתה  את  ביטאה  באום, 
על המשאבים הרבים שהיא מעמידה 

לרשות החינוך ועל היותה דגם לחי
החינוך  בנושא  הארצית  ברמה  קוי 

בגיל הרך.

יו"ר הועד המקומי, עו"ד שוקי רגב, הודה למועצה וציין כי הצעי
רים חוזרים ליישוב ולכן יש יותר ילדים. 

נציגי  השתתפו באירוע מנהלת אגף החינוך במועצה, סיגל דאי, 
היישוב במליאת המועצה, מיה היימן ועירם אמתי, גזבר המועצה, 
דוד גמליאל, מהנדס המועצה, איתי פרס, מנכ"ל המועצה, אריאל 

הילדסהיימר.

גן ילדים חדש נחנך בכרמי יוסף

שכונת הבנים בחולדה נחנכה באירוע מרשים, בהשתתפות רבים מתושבי היישוב, ראש המועצה פטר וייס 
ומזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבו וילן, המשמש כיו"ר הקיבוץ

להורדת האפליקציה 
סרקו את הברקוד

בכרמי יוסף נחנך גן ילדים חדש בטקס מרגש, בהשתתפות ילדי הגן, הורים וצוות הגן ובמעמד ראש המועצה, 
פטר וייס והנהגת היישוב



טקס לציון סיום שיפוץ חדרי המינהלה והרחבת חדר המורים 
בבית ספר "עתידים" התקיים במעמד ראש המועצה, מנהל בית 

הספר טל גינוסר, מורות ומורי בית הספר ובכירים במועצה
המועצה  של  העצומות  ההשקעות  את  סקר  המועצה  ראש 

בפרט  החינוך  ובמבני  בכלל  בחינוך 
הוא  זה  פרויקט  כי חשיבותו של  ואמר 
לצוות  ביותר  הטובים  התנאים  במתן 

החינוכי. 
למועצה  הודה  הספר  בית  מנהל 
והאוזן  ולעומד בראשה על הסיוע הרב 

לבקשו כמענה  זוכה  הוא  לה  והקשבת 
תיו.

דוד  המועצה,  גזבר  הטקס  את  כיבדו 

דאי,  סיגל  החינוך  אגף  מנהלת  גמליאל, 
מדור  ומנהלת  פרס  איתי  המועצה,  מהנדס 

בתי ספר, רחלי גרינמן.
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ובמסגרת עבודות התשתית בוצעה הסדרת צומת הכניסה לשכו
בטיחותית,  הסדרה  כללו  העבודות  חשמונאי.  בבית  כרמים  נת 
הוספת פסי האטה ומעברי חציה. כל זאת לאחר שהתכנית עברה 

בחינה של יועץ תנועה מטעם המועצה.
כן מסדירים את צומת הגישה למתחם הספורט ובריכת השחייה 

המועצתית בבית חשמונאי.
פסי  יתווספו  בטיחותית,  הסדרה  תבוצע  העבודות  במסגרת 

האטה ומעברי חציה ויוחלפו תמרורים.
בנוסף החלו עבודות פיתוח באזור גן הילדים בפתחיה. במסגרת 
העבודות יבוצעו תוספת חניות, ייסלל קטע כביש ויבוצע פיתוח 

נופי. 
העבודות  החלו  שם  שעלבים,  באולפנת  מתבצע  נוסף  פרוייקט 

לבניית  6 כיתות חדשות במבנה חדש וחיבור למבנה הקיים. בשלב 
זה החלו עבודות החפירה.  

אנרגטית,  להתייעלות  התוכנית  הוא  היום  סדר  על  נוסף  נושא 
מכרז  הכנת  לצורך  גגות  סקר  בוצע  ביישומה.   החלה  שהמועצה 

המוע במבני  )סולאריים(  וולטאיים  פוטו  תאים  התקנת  ולביצוע 
צה. ביצוע ההתקנה יביא לחיסכון באנרגיה, הפחתה בפליטת גזים 
מבני  בכלל  מים  חסכמי  יותקנו  עוד  יותר.  ירוקה  סביבה  וקבלת 

המועצה ובמוסדות חינוך ברחבי המועצה.
לגנים  שיהפכו  הילדים  בגני  בהדרגה  פרוייקט  יתבצע  כן  כמו 
"ירוקים". בגנים אלה תוחלף התאורה לתאורת לד ויותקנו חיישני 

תנועה לחיסכון בחשמל.

 המועצה ממשיכה לפעול במרץ לפתח תשתיות ולמימוש התוכנית להתייעלות אנרגטית, אותה יזם
ומקדם ראש המועצה

עבודות לפיתוח תשתיות ולהתייעלות 
אנרגטית נמצאות בעיצומן

ערכת קליטה ומידע 
לעובדים חדשים

אותה  לתושבים,  השירות  שיפור  מגמת  במסגרת 
המועצה  הפיקה  וייס,  פטר  המועצה,  ראש  מוביל 
החדשים  ולעובדים  לעובדות  ומידע  קליטה  ערכת 
להיקלטות  שיסייע  אפשרי  מידע  כל  ובה  במועצה 

המהירה, הטובה והידידותית של העובדים
ערכת הקליטה והמידע לעובדים החדשים מאגדת 
את עיקרי הנהלים, החובות והזכויות, מתוך הבנה כי 
ומהווים  נותני שירות  במהותם  הם  המועצה  עובדי 

הנו בין  לכן,  לתושבים.  המועצה  בין  הקשר  ואנשי 
השירות  מתן  חשיבות  בערכה:  המרכזיים  שאים 
לתושב וזמינות השירות תוך יחס מסביר פנים. זאת 
האפשרי  ביותר  הטוב  השירות  את  לתת  במטרה 

לתושבים וליישובים.
ובנוסף, במסגרת תהליך קידום רמת ואיכות השי
תקופ משוב  שיחות  לניהול  סדנה  התקיימה  ורות, 

העובדים,  לכלל  מחייב  משוב  זהו  לעובדים.  תיות 
לתוש הניתן  השירות  את  ולייעל  לשפר  ושמטרתו 

בים.
שמקיימת  פעולות  מסדרת  חלק  היא  זאת  סדנה 
והעובדים,  המועצה במטרה להעצים את המנהלים 
עולם  תפיסת  ומתוך  לעשייה  מרכזיים  כשותפים 
לקידום  מרכזי  נדבך  האנושי  ההון  בפיתוח  הרואה 
על  תוך שמירה מתמדת  ויעדיה,  המועצה  מדיניות 
הניתנים  השירותים  איכות  ועל  המקצועית  הרמה 

ליישובי ותושבי המועצה.

בעלי תפקידים חדשים במועצה
מנהלת מדור גנים

אדווה גרדשטיין נכנסה לתפקיד מנהלת מדור גנים.
תחומי  פי  על  המחלקה  נושאי  בכל  אליה  לפנות  ניתן 

האחריות כמפורט באתר המועצה.
דרכי התקשרות:   

טלפון משרד: 08-9274013
סלולארי: 053-7245860  

adva@gezer-region.muni.il :כתובת מייל

מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(
שרית חוזה נכנסה לתפקידה כמנהלת השירות הפסיכולוגי 

החינוכי.
תחומי  פי  על  המחלקה  נושאי  בכל  אליה  לפנות  ניתן 

האחריות כמפורט באתר המועצה.
דרכי התקשרות:   

טלפון משרד: 08-9274066
סלולארי: 052-2911149      

sarith@gezer-region.muni.il :כתובת מייל

אחראית בית הספר למוסיקה
 מירב אסקיו נכנסה לתפקידה כמנהלת בית הספר למוסיקה

דרכי התקשרות:   
טלפון משרד: 08-9157093

סלולארי: 053-3539635      
Ofri2005@gmail.com :כתובת מייל

אנו מאחלים למצטרפות הצלחה רבה 
בתפקידיהן.

נחנכו מבנה מינהלה וחדר מורים בבית ספר עתידים
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ובמחיאות  בריקוד  בשירה,  לו  שגמל  הקהל  את  הלהיב  לידר 
ולא  בין השורות באולם  ניכר מההופעה בילה הזמר  וחלק  כפיים 

על הבמה.
ראש המועצה, פטר וייס שנשא דברי ברכה בתחילת הערב, אמר, 
"אמנם גזר היא לא קיסריה, אבל אנחנו נעלה על קיסריה בקבלת 
הפנים החמה, האנרגיה והאהבה שניתן לו". כפי שאכן קרה. עוד 
הודה ראש המועצה למפעל הפיס ולעומד בראשו, עוזי דיין, שנענו 
לבקשתו ושילבו את המועצה בפרוייקט בימות פיס, מה שאיפשר 
רבים  ומהנים  שמחים  ערבים  גם  כמו  זה  אירוע,  של  קיומו  את 

בשנים קודמות.
והאירוע הופק על ידי מדור התרבות - אגף תנ"ס במועצה בשי

תוף בימות פיס.  
מפעל הפיס עורך מזה מספר שנים עשרות מופעי תרבות למען 
מיטב  בהשתתפות  הארץ  רחבי  בכל  בישראל  הקהילה  רווחת 

בפריפ ויישובים  ערים  בעשרות  מתקיימים  המופעים  והאמנים. 
ריה בהשתתפות אמנים מהשורה הראשונה.

יצויין כי הבאים למופע התכבדו בקפה ועוגה. עוד נשא דברים 
מנהל אגף תנ"ס רותם אלקובי.

את אות מגן הדמוקרטיה, לשנת 2017, שהוענק במסגרת 
פרוייקט "אהל יזכור", כחלק ממפעל ארצי לציון יום הזיכרון 

לרצח ראש הממשלה, יצחק רבין זל', קיבלו  ענת שפיר, 
רכזת תנועת נשים עושות שלום במועצה, פורום נשים 
מתנדבות ועזר איילון, על תרומתם הייחודית לחברה 

22 שנים מאותו יום שלעולם לא אשכח", אמר ראש המוו  "עברו
עצה מעל בימת הטקס, "יום, בו רוצח ארור שם קץ לחייו של יצחק 
רבין, ראש ממשלה, ובאותן יריות קטלניות שם קץ לתקווה לשלום 
ז"ל.  פרס  לדרך, שמעון  רבין, עם שותפו  יצחק  עימו  הביא  אותה 
רחבי  בכל  לזיכרו  טקסים  שנה  בכל  מתקיימים  הנורא  הרצח  מאז 
הארץ. מפעל 'אוהל זכור' בו אנו משתתפים, הוא מיוחד ואיכותי, 
כי הוא מעצב את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה בדרך אחרת. 
הנוער  יחידת  בהובלת  הישראלית,  בחברה  הדמוקרטיה  בחיזוק 
והצעירים גזר. אין ערב ראוי יותר להעניק בו את מגן הדמוקרטיה 
להוקרת אלה אשר במעשיהם תרמו תרומה ייחודית לחברה, מאשר 

בערב זה.
חייו למען הקמת המדינה, למען  רבין הקדיש את  יצחק  הרי  כי 
ביצור הדמוקרטיה במדינה, למאבק באלימות ולמען ערכי השוויון 
בחברה הישראלית על כל גווניה" בפנותו למקבלי האות אמר ראש 

והמועצה, "אתם, ביחד עם אנשי המעשה והמתנדבים הרבים במו
עצה שלנו, כל אחד בתחומו, אתם היסודות המייצבים את החברה 
יוצרים  אתם  ובפועלכם  במעשיכם  הדמוקרטיה.  נשענת  עליהם 

ועולם טוב יותר במועצה שלנו ובעם ישראל ועל כך תודתנו והוק
רתנו". 

ובוגרים  חניכים  עברו  בו  זכור',  'אוהל  בתערוכת  נפתח  האירוע 
ושר  הממשלה  ראש  של  להירצחו  הזיכרון  טקס  התקיים  ולאחריו 
הביטחון, יצחק רבין ז"ל, בהובלת בני הנוער מכפר ביל"ו, המושב 

שאירח את הטקס.
את האות העניקו ראש המועצה פטר וייס, מנהל אגף תנ"ס רותם 
ההדרכה,  ורכזת  ליס  מיכל  וצעירים  נוער  יחידת  מנהלת  אלקובי, 

דניאל אופנהיימר.
מקבלי האות:

נשים  במועצה.  שלום  עושות  נשים  תנועת  רכזת   - שפיר  ענת 
יוצא  פועלה  על  האות  לקבלת  ענת  על  המליצו  במועצה  שונות 
הדופן לקידום מפגשי הנשים במועצה ולקידום פעילויות התנועה 

בתוך הקהילה.
ופועו שנפגשת  מיוחדת,  נשים  קבוצת  מתנדבות   נשים  -פורום 
מפג ומארגנת  שונות  אוכלוסיות  למען  רבים  בתחומים  יחד  ולת 

פרויקטים  יוזמות  לה.  ומחוצה  במועצה  קהילות  בין  מגוונים  שים 
מארגנות  מוחלשות,  נשים  לקבוצות  נשית  והעצמה  קהילתיים 
עם  לדוגמא,  שונות  אוכלוסיות  עם  לבבות  קירוב  של  מפגשים 

בנושאים משו והקשבה  בלוד, מפגשי שיח  נשים ערביות  ומועדון 
טיולים  האוכלוסיות,  בשתי  והעצמה  האישה  מעמד  בנושא  תפים 

ופרוייקטים משותפים.
הארגון  איילון.  נוף  בקהילת  שצמח  ארגון   - איילון"  "עזר  ארגון 
שנים  מזה  בחודש,  פעם  לוד  בעיר  ומצרכים  אוכל  לחלוקת  פועל 
רבות. הארגון פועל על בסיס התנדבות. המארגנים דואגים להזמין 
את חבילות המזון, להזמין אורזים, נהגי חלוקה, בוגרים ובני נוער 

שמחלקים את המצרכים לבתים.

מול אולם מלא, סיפר פררה על ילדותו בירושלים ועל אביו, 
בין  סיפוריו אלה שיבץ  ז"ל. את  הידוע אברהם פררה  הזמר 
השירים ששר, שירי ירושלים וארץ ישראל וגרם להתרגשות 

רבה בקרב הקהל.
נשאה דברים מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים אביגיל 

ואנגלמן. ברכה והנחתה את האירוע רכזת פעילות פנאי לאז
רחים וותיקים, פנינה גבאי.

עברי לידר נתן אקס פקטור במועצה

ממשיכים לרגש את 
וותיקי המועצה

אות מגן הדמוקרטיה הוענק ביום הזיכרון ה-22 לרצח רבין

כ-400 מתושבי המועצה נהנו ממופע מרהיב של הזמר, היוצר והשופט בתוכנית אקס פקטור, עברי לידר

תושביה  של  החיים  איכות  את  לשפר  המועצה  מאמצי  במסגרת 
תוגברו באופן משמעותי, לקראת ימי החגים וביניהם מערכי פינוי 
החג  לאווירת  לתרום  במטרה  הגושית,  והפסולת  הגזם  האשפה, 

בהיבט הסביבתי.
לצורך זה הושקעו משאבים וזמן רב בתכנון כל מערך הפינויים.

הגזם  את  להוציא  שהקפידו  התושבים  לכל  מודה  המועצה 
ופונה אליכם להמשיך  ושמרו על הכללים  בזמן  והפסולת הגושית 

ולהקפיד על מועדי הפינוי וזאת כדי שיהיה לנו יום יום חג.
או   052-622-1686 לוי  חנניה  למפקח,  לפנות  ניתן  בעיה  בכל 

למחלקת התברואה 08-9274031

פינוי פסולת וגזם במהלך החגים ואחריהם

במסגרת הפעילויות התרבותיות העניפות למען 
וותיקי המועצה ובהמשך לאירוע ההצדעה 

המסורתי בו הופיעה אופירה גלוסקא, ארגנה 
המועצה באמצעות המחלקה לשירותים 

חברתיים, בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי, 
אירוע תרבות עם הזמר והאמן אהרון פררה
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תורהגזרי בס”ד

הרב אהרון מרצבך - שעלבים

ותן טל ומטר לברכה
שלה  היומית  בפינה  דיווחה  האוויר  מזג  חזאית 
ותחילתם  השבוע,  בסוף  הצפויים  'גשמים'  על 

ב'ממטרים' פזורים.
מגיש התוכנית, הרשה לעצמו לחרוג לרגע מתחום 
מזג האוויר, ופנה אליה בשאלה בלשנית - אני שם 

'גשם', ולעי ולב שאתם משתמשים לעיתים במילה 
תים במילה 'מטר', האם יש משמעות לכך?

החזאית השיבה בצורה פשוטה ובסיסית, שמקובל 
ש'גשם' ומטר' הן מילים נרדפות, ואין הבדל ביניהן, 

)כמו, למשל, 'אדמה' ו'עפר'(. 
כך כתוב במפרש התנ"ך ה'מצודת ציון' על הפסוק 

בזכריה י', א', שמוזכרים בו גשם ומטר. 
ואמנם יש המבארים ש'מטר' הוא גשם היורד בחוז

קה. ויש גם הסברים נוספים בדרך הקבלה.
'זרע קודש',  )מובא בספר  "אחד מבעלי החסידות 

מרופ נפתלי  רבי  של  קודשו  מדברי  לקט  ושבו 
רעיון  "כותב  בהסברה,  החזאית  המשיכה  שיץ(", 
חסידי נפלא, המתייחס ל'גשם' 'מטר' ו'טל' - בצורה 
כוללנית, המים היורדים מן העננים )איך שלא נקרא 

להם(, מחיים ומצמיחים את הפירות.
מורכב  ההתפתחות  תהליך  עובר,  של  בהריון  כמו 

משלבים שונים.
הפרי,  של  המושלמת  בהתפתחותו  כשמתבוננים 

ניתן להתמקד בשלושה חלקים עיקריים:
אחד, הצורה של הפרי, ההתגשמות הבסיסית שלו 
- המים שיוצרים את השלב הזה מכונים בשם 'גשם'.
שני, התכונות המיוחדות של כל פרי ופרי, הבאות 
ב'טעם'  הפרי,  של  הייחודי  ב'מראה'  ביטוי  לידי 
את  שבונים  המים   - שלו  וב'ריח'  שלו,  הספציפי 
השלב הזה נקראים 'מטר' )ראשי תיבות: מראה טעם 

ריח(.
שלישי, היכולת להצמיח ולהחיות מן הפרי הזה )מן 
הגרעין שלו( פירות חדשים - ה'טל' הוא מייצר את 
כח החיים הזה. וכפי שמצאנו בתנ"ך שה'טל מתחבר 
ַטל  י  ּכִ  ... ֵמֶתיָך  "ִיְחיּו  יט  כו,  ]ישעיהו  'תחייה'  עם 

ָך"[". אֹוֹרת ַטּלֶ
ואגב, כמו בפרי כך באדם - קיימים שלושת המר

כיבים - עצם הגוף הבסיסי, התכונות המיוחדות של 
כל אדם ואדם, וכח ההולדה, המשכיות הדורות.

הרעיון החסידי הזה נאמר, בהקשר לפסוק בשירת 
והתורה - שם  בין הגשם  האזינו, העושה ההשוואה 
ָטר ִלְקִחי", ובהממ ּמָ ַיֲעֹרף ּכַ "נאמר בתחילת הפסוק: 

ל ִאְמָרִתי". ּטַ ל ּכַ ּזַ שך: "ּתִ
האדם  של  לנשמה  והכרחיים  חיוניים  תורה  דברי 

ממש כמו הגשם לפרי.
וכמו מטר לפרי, כך התורה מכוונת את הרמה הרו

חנית של האדם, האישיות המיוחדת שלו, מתפתחת 
נכון בלימוד התורה ובקיום מצוותיה. מעבר לרובד 
כל  תקינים,  יהודיים  חיים  של  האלמנטרי  הבסיסי 
אחד מוצא במהלך עבודת חייו את הייחוד שלו, את 
התרומה האישית שלו, את השפעת אישיותו במרחב 

והמשפחתי הקהילתי ולעיתים אף כלל ישראלי ועו
למי.

הכח  את  בו  מצמיחה  התורה  כך  לפרי,  הטל  כמו 
לילדים.  מהורים  לדור,  מדור  המסורת  את  להעביר 
זהו כח התחייה המיוחד שיש בעם ישראל, שבאופן 
מופלא התורה חיה וקיימת ופורחת, בשעה שאומות 

ומעצמות אחרות נעלמו כלא היו.
ולא נותר אלא לאחל לכולנו, חורף בריא מלא גשם 

מטר וטל, שמחים ומאירים בגוף ובנפש.

ּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון  ַטל ֶחְרמֹון ׁשֶ "ּכְ
ים ַעד ָהעֹוָלם" ָרָכה ַחּיִ ה ה' ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ ּכִ

)תהילים קלג, ג(

מוניציפאליים
שירותים

לידיעתכם:
• פסולת מוצקה - ריהוט ישן, מקררים, מכונת כביסה, 

ספות מיטות וכו'.
• פסולת בנייה, פסולת עסקים וצמיגים – לא יאספו 

במסגרת האיסופים במושבים.
• קרטונים יוכנסו למתקני מיחזור הקרטונים.

• בקבוקים יוכנסו למתקן מיחזור הבקבוקים. 

חשוב להדגיש - ערבוב בין פסולת מוצקה לבין ערמות 
הגזם מקשה על האיסוף.

מועד  לפני  יום  תיעשה  גושית  ופסולת  גזם  הוצאת 
האיסוף.

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

איסוף פסולת גושית נובמבר 2017 

יום רביעי
01/11/17

יום חמישי
02/11/17

יום שישי
03/11/17

יום ראשון
05/11/17

יום שני
06/11/17

יום שלישי
07/11/17

יום רביעי
08/11/17

יום חמישי
09/11/17

יום שישי
10/11/17

כפר בן נון
משמר איילון

משמר דוד
חולדה

עזריה
גזר

פדיה
בית חשמונאיפתחיה

יום ראשון
12/11/17

יום שני
13/11/17

יום שלישי
14/11/17

יום רביעי
15/11/17

יום חמישי
16/11/17

יום שישי
17/11/17

גני הדרבית עוזיאלמצליחכרמי יוסף
יד רמב"םרמות מאיר

יום ראשון
19/11/17

יום שני
20/11/17

יום שלישי
21/11/17

יום רביעי
22/11/17

יום חמישי
23/11/17

יום שישי
24/11/17

יציץכפר שמואל
נען

נצר סרני
ישרשכפר ביל״ו

יום ראשון
26/11/17

יום שני
27/11/17

יום שלישי
28/11/17

סתריהגני יוחנן
נוף איילון
א׳-ב׳ 

שעלבים

 וטרינריה - חיסונים נגד כלבת
נובמבר-דצמבר 2017

מיקוםשעותתאריך חיסוןשם היישוב

ליד המועדון10.11.201708:00-08:30נצר סרני

ליד מגדל המים17.11.201708:00-08:30כרמי יוסף

ליד חדר האוכל24.11.201708:00-08:30חולדה

ליד המזכירות01.12.201708:00-08:30פתחיה

ליד הצרכניה01.12.201708:45-09:00פדיה

איסוף אשפה ביתית 2017 
ימים ג', ו'ימים ב', ה'ימים א', ד'
כפר שמואל ישרש יד רמב"ם
משמר איילוןסתריהמשמר דוד

כפר בן נוןפדיהמצליח
שעלביםפתחיהנען

נוף איילוןכרמי יוסףנצר סרני
בית חשמונאיגני הדריציץ

בית עוזיאלגזררמות מאיר
עזריהכפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה

לוח איסוף גזם נקי 2017 
יום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

כרמי יוסףמצליחגני הדר בית חשמונאי פתחיהכפר שמואל 

ישרש רמות מאיר שעלבים פדיה כפר בן-נון 

נען יציץנוף איילון בית עוזיאל משמר איילון

נצר סרני כפר ביל”וסתריה יד- רמבם עזריה 

גני יוחנןחולדה משמר דוד ק. גזר 

"נפש בריאה בגוף בריא"
הפנינג בריאות לאזרח הוותיק 

ביום שלישי, 28.11.17   |   בין השעות: 09:30-12:30
במרכז יום לאזרח הוותיק

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים, מרכז יום לאזרח הוותיק וקהילה תומכת, 
מתכבדים להזמין אתכם לבוקר של בריאות, זו השנה השנייה

בין הפעילויות המתוכננות: 
þ  זומבה סוחפת עם מוזיקה קצבית.

þ  משולש הבריאות - הרצאה מפי האורתופד ד"ר יצחק שמואל. 
þ  התעמלות בונה עצם, שיווי משקל ומניעת נפילות.

þ  להצעיר את העור - קוסמטיקה פרה-רפואית.
þ  עוצמת הרכות - חיים בריאים מתוך חיבור, עוצמה והנאה.

þ  אמת, חמלה וסובלנות, כולל הפעלת תרגילים וסרטון.

במקום יופעלו דוכנים בתשלום סמלי    |    תוגש ארוחת בוקר בריאה וקלה

יש להירשם מראש אצל מרכזת תחום ההתנדבות פנינה גבאי:   
08-9274069 / 052-6220656  עד לתאריך 20.11.17
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לפי אזורים, סוגי יישובים וסוגי עסקים, בדגש 
על מרכז הארץ. 

התיירות  לענף  פיתוח  ומדיניות  אסטרטגיה 
גיאו- תהליכים  לנוכח  בישראל,  הכפרית 
וכלכליים, גיאו פוליטיים וגיאו חברתיים, התפ

במשק  ובעיות  משברים  טכנולוגיות,  תחויות 
לפיתוח  והזיקות  השווקים  האנרגיה,  המים, 
הכפר, לרווחת התושבים ואיכות חייהם חממות 
תיירות, מט"י, 'מעוף', עמותות תיירות, רשויות, 
סיוע, קולות קוראים, קרנות וכו', סיוע במימון, 

סיוע בשיווק.
פוטנו חוזקות,  ואבחו  זיהוי  הייזום,  ןתהליך 
ואיומים,  חסמים  מגבלות,  הזדמנויות,  ציאלים, 

וזיהוי מגמות וגומחות בשוק, גיבוש המוצר התיירותי, תכנון פרו
גרמטי ותכני, בדיקת התכנות, תוכנית עסקית/תיק למשקיע, גיוס 

משאבים ותכנון אדריכלי. 
סטטוטוריה, המוצר התיירותי - החלטות רשות מקרקעי ישראל, 
מדיניות רשות התכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בעלות, 
רשות  מכרזי  חכירות,  זיכיונות,  התאגדויות,  הרשאות,  זכויות, 
קיימות  תשתיות  ניצול  עסקים,  רישוי  ישראל.  מקרקעי  מנהל 

וומבנים קיימים )הסבה/התאמה(, מניעת צמצום או מטרדים לשכ
חקלאית/תעשייתית/ פעילות  עם  חיכוך  צמצום  או  מניעה  נים, 

חינוכית שוטפת.
יעילות,  תפקידים,  הגדרת  אדם,  כוח  ארגון   - וכלכלה  ארגון 

ותיגמול, תימרוץ, התמודדות עם עומסים, פיקים, חפיפות שיבו

וביקוש,  היצע  ובעולם,  בארץ  התיירות  בהכרת  עוסק  הקורס 
בידול העסק ושיווק יצירתי, אסטרטגיה ומדיניות; סטטוטוריקה 
והמוצר התיירותי, גיבוש המוצר התיירותי; ארגון העסק והיבטים 

כלכליים והכנת תוכנית עסקית.
מדובר בקורס ייחודי, המועבר על ידי אילן בן יוסף, יועץ למשרד 
כלכלי  עסקי  לפיתוח  ובעולם,  בארץ  פרטיים  ולגופים  התיירות 

במרחב הכפרי.
הקורס הוא בן ארבעה מפגשים, אשר מתקיימים בבניין המועצה 
18 משתתפים,  4 שעות. בקורס  אורך  כל מפגש  בבית חשמונאי. 
הסעדה,  ספא,  חקלאית,  תיירות  צימרים,  בעלי  המועצה,  תושבי 

בית בד וכן יזמים שבאו ללמוד על הקמת עסק בנחלה.
מטרת הקורס לתת ידע וכלים לבעלי עסקים קיימים כיצד לקדם 
ולהסדיר את עסקיהם, וכן לתת כלים ליזמים המעוניינים לפתוח 

עסק בנחלה או במשק אשר בבעלותם ברחבי המועצה.
קורס זה הוא עוד מיזם של המועצה, שרואה חשיבות רבה בסיוע 
כל  לאורך  מקצועיות  בהכשרות  וממשיכה  עסקים  ובעלי  ליזמים 

השנה במגוון תחומים.

נושאי הלימוד:
:מבוא לתיירות כפרית בעולם ובאר:ץ מושגי יסוד, הגדרות, תולו

דות, מגמות, היקפים, סיווגים, פילוחים, מאפיינים.
היצע וביקוש קיימים וחזויים בתיירות הכפרית בישראל בפילוח 

התנה התפעול,  צוות  של  מקצועית  הכשרה  השירות:  טיב  ושים. 
משמעת.  נאמנות,  אמינות,  שיתוף,  מנהיגות,  יחס,  הופעה,  גות, 
היערכות לפתיחת אתר חדש - מלאים, צוות, הרצה, יחסי ציבור, 

שיפורים.
השקעות,  אומדן  עריכת  תיירות,  מיזמי  של  כלכליים  היבטים 

ביקו צפי  יעד,  קהלי  הגדרת  ופרטיים,  ציבוריים  מימון  ומקורות 
רכש/ אדם,  כוח  ניהול  הסביבה התחרותית, תפעול שוטף,  שים, 
שוב סוכנים,  עמלות,  הסכמים,  ספרים,  ניהול  תחזוקה,  וספקים, 

 out-sourcing אשראי  גבייה,  מבצעים,  צופרים,  תמריצים,  רים, 
לרבות  ומוצרים,  שירותים  תימחור  הדרכות(,  סדנאות,  )ארוחות, 

וחבילות, עריכת אומדן הוצאות תפעול, חיזוי הכנסות וניתוח הית
כנות כלכלית - תוכנית עיסקית התייחסות למיזמים קיימים של 

משתתפי הקורס.

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

ויזמותתיירות
ממשיכים לסייע לתיירנים ויזמים: קורס חדש בנושא 

תיירות כפרית
המועצה בשיתוף משרד התיירות, פתחה קורס חדש, תחת הכותרת "שיווק יצירתי ותיירות כפרית לתיירנים 

ויזמים". זאת במסגרת תוכנית האב לתיירות שיזם ומקדם ראש המועצה, פטר וייס

יום הניקיון הבינלאומי
לכבוד יום הנקיון הבינלאומי, יוצאים גופים רבים ברחבי המועצה 
לסביבת מחייתם, כדי לנקות את השטח. השנה התגייסו ישובים, בתי 

ספר, גני ילדים ובני נוער. רוח ההתנדבות הייתה חיובית ושמחה.

שניתנו  איכותיות  זבל  ושקיות  בכפפות  את המתנדבים  ציידנו 
על ידי קק"ל והם, בחדווה והתלהבות מילאו את השקיות והותירו 

מאחוריהם שטח נקי ומטופח.
יישר כוח לכל המתנדבים,
שתמיד תהיה סביבתנו נקיה ונעימה
יחד נשמור על הסביבה

קומפוסטרים בכל בית
ובימים אלה מסתיים פרוייקט חלוקת קומפוסטרים לבתי התו

שבים.
ארוכה  ציפייה  לאחר 
הקומפוסטרים  חולקו 

ואשר נרכשו על ידי התו
ובס מוזל  במחיר  ושבים 

יחד  המועצה.  של  בסוד 
הקומפוסטר  קבלת  עם 
הסבר  התושבים  קיבלו 
אשר  ממומחה,  תפעולי 
הקומפוסטר  את  הרכיב 

בביתם.
משמש  הקומפוסטר 

אורג לפסולת  וכ"פח" 
ונית, אשר מתפרקת וחוזרת לאדמה בתור חומר דישון טבעי וידי

בגינה כחומר מעודד צמיחה  ניתן לפזר  - קומפוסט, אותו  דותי 
והתפתחות הצמחייה.

איכותוקיימות
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מאות קרטונים נאספו במסגרת חג האסיף בקיבוץ 
חולדה ושימשו להקמת עיר קרטונים

אוספים, 
יוצרים ובונים

צילה  רונן,  שרון  הצטרפו  ואליה  הרעיון  את  יזמה  פלג  גליה 
הדס  ניצחו  הפרסום  ועל  שילוח  והדס  מינצר  שגיא  אלבינצר 

ומיכל לב יהושע, שהחלו בעבודה כחודשיים לפני האירוע.
מאחו החיה  הרוח  היתה  גליה  שלדברי  וצילה 

והוצא  שנזרק  קרטון  שכל  דאגה  הפרוייקט,  רי 
תוכנו, ימצא את הדרך לידיה. 

ובבוקר חג האסיף ניתן היה לראות מאות קרטו
נים בחדר האוכל, מסודרים בסדר מופתי מוכנים 
ומזומנים ליוצרים, שרק יקחו אותם ויעשו בהם 

ככל העולה על רוחם. 
בשעה 11:00 ערב החג, ניתן אות הפתיחה על 
הפינה  אבן  הנחת  על  שהכריז  קנדיל,  רמי  ידי 

לעיר הקרטונים בחולדה.
מגורים,  בתי  ציבור,  מבני  לצוץ  החלו  אט  אט 
גינות, עצים וחיות על הדשא שלפני חדר האוכל. 
וקיבלו  צורה  לבשו  התוכן  מרוקני  הקרטונים 

ומשמעות חדשה כיד הדמיון בידי היוצר. העבו
דה נעשתה לרוב במסגרת משפחתית וקבוצתית.

של  עיר  לראות  היה  ניתן  כבר  הצהריים  אחר 
וצמ בתים  של  מגוון  עם  רחובות  כיכר,  וממש. 

חייה, כיאה לכל עיר. עם רדת החשכה הודלקו האורות ברחובות 
העיר והמראה היה מרנין. 

ופועלים  הצטרפו  חדשים  פועלים  העבודה.  נמשכה  למחרת 

וותיקים באו לשפר ולתקן את נזקי הרוח של יום האתמול. עם 
ערב שוב הודלקו האורות בעיר הקרטונים.

בשבת נמשכה הבנייה במלוא המרץ. בני הנוער תרמו את חלקם 
בדוכנים של קרטיבים, פופקורן ושתיה.

בשעות הצהריים החלה "מסיבת הפירוק". 
כל מי שחפץ בעבודתו לקח אותה.

לא להאמין. גם הפירוק נעשה בחדווה, כל 
בשעה  המרץ.  במלוא  התגייסו  המשתתפים 
12:00 היה חדר האוכל נקי והדשא ללא פיסת 
קרטון. כל הקרטונים נערמו בערימה ענקית 
ולמחרת באה משאית "אמניר" ואספה אותם. 

בבוקר המחרת החל לרדת גשם.
המארגנים,  מסכמים  נהדר",  רעיון  "זה 
שעשו  מיישובים  עליו  למדנו  אנחנו  "שגם 
לחג,  מיוחדת  פעילות  שמשלב  קודם,  אותו 
זה חג האסיף, ביחד עם שמירה על  במקרה 
היחידה  בעידוד  סביבה,  ואיכות  קיימות 
ולייעץ  לספר  ונשמח  במועצה  הסביבתית 

לכל ישוב שירצה להרים את הכפפה".

þ כאשר הטמפרטורות יורדות, מומלץ להכניס 
והדבר בלתי  את בעל החיים לתוך הבית. במידה 
תהייה  מגוריו  שסביבת  לדאוג  חשוב  אפשרי, 

יבשה, חמימה, אטומה לגשמים ורוחות.
על  לעלות  מורשים  אינם  החתול  או  הכלב  אם 
מזרון  שטיח,  מרופד.  למצע  להם  דאגו  הספה, 
קטן או שמיכה ישנה, שיבודד את גופם מהרצפה 

הקרה. שילוב של קור ורוחות הוא גרוע ביותר.
 

þ כלבים עירוניים מתקשים לשרוד בתנאים אלה 
למשך זמן, ועלולים להיות חשופים להתקררויות, 
לכן,  מחלות.  בין שאר  ריאות,  ודלקת  ברונכיטיס 
לפני יציאה לטיול, מומלץ להרגיל את הכלב לקור 
יחווה  הכלב  ביניים",  ב"חדר  ידי מעבר  על  בחוץ 
ירידה הדרגתית בטמפרטורה בין הפנים לחוץ וכך 

יימנע שוק הקשור לשינויי טמפרטורה קיצוניים.
 

הקור  מפני  עצמם  על  מגינים  חיים  בעלי   þ

אוגרים   שהם  שומן  בעזרת  והרטיבות 
בשכבה התת עורית שלהם, ובזכות הפרווה 
שהופכת לסמיכה ועבותה יותר בחורף. לכן, 
המחמד  חיית  את  ולגלח  לספר  לא  עדיף 
בין  שנמצא  האוויר  כן,  כמו  החורף.  במשך 
מומלץ  ולכן  הגנה,  מהווה שכבת  השערות, 
הגנה  לשם  הפרווה.  את  להבריש  להקפיד 
כלבים  עבור  ובמיוחד  הקור  מפני  נוספת 
בסוודר  להלבישם  ניתן  קצרה,  שפרוותם 

לקראת היציאה מהבית.
 

þ בעל חיים החי מחוץ לבית זקוק ליותר 
צריכת  גופו,  חום  שמירת  לצורך  אנרגיה 
ולכן  יותר.  גבוהה  בחורף  שלו  הקלוריות 
יותר  גדולה  מזון  בכמות  להאכילו  מומלץ 

בכ- 30% , מכמות המזון שקיבל בקיץ.
 

ד"ר כרמי הרשקוביץ
וטרינר המועצה

הכן כלבך לחורףהשירות הווטרינרי
מזג האויר מתקרר וזה בדיוק הזמן להציע לכם מספר טיפים ודרכים לשמירה על חיית המחמד שלכם בעונה הקרה:



"לשיר, סיפור אהבה", - סיפור חייה )השירי( של 
רעות, הוא רומן ביכורים, של יוסי ריבלין, מכרמי יוסף, שכתב 

עד כה סיפורים קצרים, חצי דוקומנטריים.
ידי  על  שנקראו  נגן,  ויודעי  זמר  אוהבי  יהודים  בשני  מעשה 

יהודי מקוזניץ להשיב את נפשו של המגיד החולה...
בשירי  שזורה  שאהבתם  ורעות,  בחנן  מעשה  בעצם  לא,  אה, 
ארץ ישראל ובמועדון השירה שהקימו, בו הם גם מאבדים אותה 
ומוצאים חיבורים חדשים, אחרים, תוך שהם אינם מפסיקים אף 

פעם לשיר.
על  מבוסס  שלם,  עלילתי  ספר  לכתוב  יוסי  חולם  שנים  מזה 

וסיפורי חסידים. אבל בעודו חולם, נפלה לידיו כפרי בשל ההזד
מנות לכתוב על תחום השירה בציבור, שלא כיכבה עד כה בשום 

רומן ישראלי.
יוסי התלבט מעט והחליט, גם וגם. 

כוחה של מקריות
חלמתי  עלילתי.  רומן  לכתוב  שלי,  משאלה  מעין  היתה  "זו 
"בינתיים  יוסי  מספר  חסידים",  לסיפורי  שקשור  משהו  לכתוב 

והסתפקתי בלהעביר הרצאות. פעם אחת, בתום הרצאה במודי
ועין, שכחתי את התיק שלי. הגברת שארגנה את ההרצאה התק

שרה וסיכמנו להיפגש למחרת, בבית קפה באמצע הדרך ושהיא 
תביא לי את התיק. עם הקפה התפתחה השיחה והיא סיפרה לי 
על עצמה. סיפרה שהיא הקימה עם בעלה מועדון שירה בציבור 
והם התגרשו. ואני אמרתי, וואלה, צריך לכתוב עלייך ספר והיא 
אמרה בבקשה. רציתי לחבר את זה עם אהבתי לסיפורי חסידים. 
מברסלב,  נחמן  רבי  סיפורי  על  ספר  קיבלתי  זמן  באותו  בדיוק 
מעלינו  גרה  בירושלים,  שבילדותי,  ונזכרתי  מארק  צבי  שכתב 
משפחה חסידית בשם מארק, שלבן קראו צביקה. פגשתי אותו, 
דמות  עוד  לי  שיש  והבנתי  שלם  יום  כמעט  במחיצתו  ביליתי 

לספר שהתחיל לקרום מילים ופרקים".

מתוך הספר:
"...אולי אתה רוצה לשיר קצת"? שאלתי אותו. כן, אני יודעת, 
שאלה הזויה, אבל כזו אני לפעמים. לא ידעתי אפילו מה 
או  לשיר,  אוהב  הוא  תוכניותיו. אם  עיסוקו, מה  שמו, מה 
לא אוהב לשיר. ככה סתם יצא לי לשאול אותו את השאלה 
הזו. הייתי קצת מורעבת לשירה. לעשן הרי אסור בטיסות 

ולשיר עוד מותר. 
אני  "לשיר?  אפילו קצת הסמיק.  נבוך מאד,  ראיתי שהוא 

מעדיף סיפורים". 
נסיכית  בקשה  ממנו,  ביקשתי  סיפור",  לי  ספר  כך,  "אם 

משהו..."

ילדות של שירה
עוד  אותה  ופיתחה  מאביה  רעות  ירשה  לשירה  אהבתה  את 
מילדותה. האב, ששימש כפקיד בכיר במשרדי הממשלה במשך 
רק  שהיה  שיר  השנים  כל  לאורך  איתה  חלק  שנה,  מ-40  יותר 
שלהם, הסוד שלהם, ורק לאחר שחזר ממוות כמעט ודאי בזכות 
לשיר  הברית,  לארצות  מהארץ  הדרך  כל  במיוחד  שבאה  בתו, 
יש  הזה,  הסוד  שלשיר  מפיו  לה  נודע  שלהם,  השיר  את  באוזנו 

שותפה נוספת. 

מתוך הספר:
מכוסה  לרעהו,  דמה  חולה  וכל  חולים  מלא  היה  "האולם 
בסדין, מכונות וצינורות. רגליי הובילו אותי היישר אל אבי. 
סימביוזה זו סימביוזה. לאחר חצי דקה נוספת עמדתי ליד 

מיטתו, הסרתי את השמיכה והתחלתי לשיר.
להביט,  נעצרו  הרופאים  שוב.  לו  לשיר, שרתי  כשסיימתי 
מן הסתם תפילת  לו תפילה.  היו בטוחים שאני שרה  הם 
כי כבר עמדו לנתק אותו ממכשירי  מוות.  פרידה. תפילת 
החיים המלאכותיים. אבל אני שרתי לו תפילת חיים. ואחרי 

הפעם השלישית אבא פקח את עיניו..."

הטיפוסים
התמוטטות  שחוותה  לאחר  רעות,  של  מפיה  מסופר  הסיפור 
עצבים ונפתח דווקא יותר קרוב לסופו מאשר לראשיתו, כשהיא 
פוגשת במקרה קיבוצניק, איש עמק יזרעאל, פרופסור לספרות 
עמוק  כמה  יתברר  שעוד  למרות  סיפורים,  של  איש  חסידית. 
נפש,  ידידות  נרקמת  השניים  בין  לשירים.  מחובר  הוא  בעברו 

ידידות אפלטונית, עמוקה מאוד.
ו"צביקה, השכן הירושלמי שלי מפעם, הביא לי את את ההש

ראה והפן של חוקר ספרות", מספר יוסי ומוסיף, "על מנת לכתוב 

התרגשות גדולה. הספר מגיע לחנויות

מעניק את הספר למלכת השירה בציבור שרה׳לה שרון

נכון ומדויק את האהבה לשירה בציבור, ערכתי עבודת תחקיר 
ושנמשכה כמה שנים, בהן הסתובבתי במועדונים של שירה בצי

משקיף  מאחור,  יושב  הייתי  כי  שלי,  בשונות  שם  בלטתי  בור. 
מצבים  היו  בהחלט  עצמה.  לשירה  להיסחף  מבלי  ומתצפת, 
שהרימו לעברי גבה. אני בהחלט הופתעתי מהמגוון והעניין של 
הטיפוסים השונים שמאכלסים את המועדונים האלה ואכן רבים 

מהם מצאו את מקומם בספר".

  מתוך הספר:
"...נקים ביחד מועדון של אוהבי שירה. רק של אוהבי שירה. 
יבואו  ייכנס. מאות אוהבי שירה  מי שלא אוהב שירה, לא 

אליו... אלפים. זה יהיה אדיר", התלהבתי מעצמי.
אדם  רגע שבו  יש  נדבק.  הוא  חייך.  חנן  בפעם הראשונה 
מבין שהוא בצומת של חייו. רגע של תפנית שאולי חיכה 
לה, חלון של הזדמנות. הוא הביט עלי ולא דיבר, רק הביט. 
ולפתע אמר מילה אחת, "כן". הוא החל לשיר את 'על כנפיו 

יביא' ואני שרתי איתו...".

הטון הנכון
"כתבתי שלוש גרסאות של הספר", מספר יוסי, "כתבתי ללא 
תוכנית  לי  היתה  לא  אבל  רוצה  אני  מה  ידעתי  בגדול  תוכנית. 
ניסיתי  במחסום,  נתקלתי  קצת,  התקדמתי  פעם  וכל  מסודרת 

ולתקן ועד שהתייאשתי ועצרתי. ואז התחלתי מחדש, עם תוכ
נית קצת יותר מסודרת. לאחר מכן כתבתי גרסה נוספת, שחברה 
עודדה  מאוד  אבל  הערות,  המון  עליה  לי  נתנה  ספרות  מבקרת 
צריך  שאני  והבנתי  שלישית  פעם  לכתוב  התחלתי  ואז  אותי. 

לספר את זה בקולה של הגיבורה".
הספר אכן כתוב בגוף ראשון, בלשון נקבה, מרפרף בין ההווה 
לעבר, בין סיפור חיי הגיבורים בבגרותם וחוזר שוב אל ילדותם 
וכל פרקי החיים, מרחפת אהבת  ומעל כל הזמנים, כל הקולות 

השירה.

מתוך הספר: 
הוסרו,  מחיצות  באוויר,  עפו  כבר  השירים  הזה  "...בשלב 
מבוכות נעלמו, שיפוטיות נזנחה, קטלוג אנושי בוטל. לרגע 

לא נפסיק לשיר
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יותר מהכל רעות אוהבת לשיר. בשירה היא מחיה את אביה על ערש מותו, מעירה את 
חבר נפשה מתרדמת ושומרת על שפיותה ואיזונה, אל מול המשברים, הבגידות והשקרים 

שמזמנים לה חייה והיא שרה

בשבוע הספר



אחד אנשים לא תייגו ולא הדביקו תוויות. חברויות חדשות נוצרו, חברויות של נצח. 
אנשים זרים הפכו אחים. השרים היכו עם מרפקיהם במותניהם וכרכרו כעגלונים...

צעיר רקד עם קשישה, שמן עם רזה, גבוה עם נמוכה, גבר עם גבר, אישה עם אישה. 
היה שמח..." 

ותודה לבתי
אנשים רבים ליוו את יוסי במהלך כתיבתו וסייעו לו, כל אחד בדרכו. ביניהם שמור מקום של 
חיבה וגאווה לבתו, ניצן ריבלין, שעוד בהיותה בשנה הראשונה ללימודי ספרות באוניברסיטה, 

ערכה את הספר במקצוענות שלא מביישת איש מקצוע עתיר נסיון ומאז עושה חיל בתחום.
כדרכם של ספרים, מרגע שיצא הספר אל מדפי החנויות והגיע לידיהם של הקוראים, הוא 
כבר שלהם, לא של יוסי. וכל אחד ימצא בו את מכריו משבילי חייו, יכעס על מי שלא ממלא את 
ציפיותיו, יאהב את מי שמעורר אהדה, יכמיר ליבו על מי שנפגע במהלכי החיים ויטה את אוזנו 

אל מי שהעז ללכת אחר צו ליבו ואהבת השירה ולשיר למרות האיסורים. 

מתוך הספר:
"...יוכי חשה יראה ותשוקה. כשלוש מאות איש המתינו למוצא פיה. חרדת קודש, כאדם 
צמא העומד בעוד שניות אחדות לגשת אל הדביר בבית המקדש, אל קודש הקודשים. 
רגליה כבדו, כאילו הוצמדו אליהן משקולות נסתרות. היא פסעה באיטיות אל הבימה, 
מפלסת לה דרך צעד ועוד צעד, שומעת היטב את קול נשימתה ונשמתה, את הלמות 
ליבה. לראשונה בארבעים שנותיה היא עומדת לשיר לפני אנשים, אלא אם כן תתעלף 
קודם. היא לא תזמזם בגניבה, לא תשיר בשקט במקלחת אל תוך המים. היא תשיר 

ממש. תשיר אל תוך מיקרופון, שיגביר את קולה ויביאו קרוב קרוב לכל אוזן ואוזן...
ומתים.  חיים  של  שכבות  מעליה  משילה  שהיא  חשה  היא  הבמה,  את  שקרבה  ככל 
ויותר, עד שמת מהתקף לב פתאומי.  יותר  שכבת אביה, שהפך משנה לשנה קיצוני 

שכבת בעלה העילוי, שבחייה עימו לא ידעה רגע אחד של אינטימיות, נחת ואהבה...
האם אלוהים מעניש אותה? בוחן אותה? האם אלוהים אוהב את העובדה שהיא עומדת 

לעלות ולשיר מעל בימה ציבורית? האם היא מאמינה בו בכלל?
...היא הביטה לרגע קט אל תקרת המועדון. הכל היו משוכנעים שהיא הולכת לדבר על 
ריבונו של עולם. "אני רוצה להודות לנעמי שמר, שהיתה איתי שנים ושמרה על שפיותי 

בלילות קשים", אמרה יוכי. הקהל חייך ומחא כפיים...".

והשאר יסופר בין דפי הספר. רוצו לספרייה, או לחנויות לרכוש אותו ובואו לשיר איתו ביחד 
בערב מיוחד בספרייה האזורית.

לשיר, סיפור אהבה  עם יוסי ריבלין
משולב בשירה בציבור עם עפרה ונקרט

ביום ראשון  19.11.17 בשעה 19:30 בספרייה

יוסי ריבלין, תושב כרמי יוסף, יספר על ספרו "לשיר סיפור אהבה", ראה אור הקיץ 
בהוצאת "פרדס". 

עלילת הסיפור מתרחשת במועדון שירה בציבור ירושלמי, ומתכתבת עם עולם הזמר 
העברי. חנן ורעות, מקימי המועדון עוברים טלטלה בחייהם על רקע מופעי השירה 

בציבור.
עם  יחד  ובקול,  בפסנתר  כמלווה  מופיעה  מקהלות,  ומנהלת  מנצחת  ונקרט  עפרה 

זמרות אחרות, מנהלת ומלווה אירועי שירה בציבור.
למדה בבית הספר לשירת המקהלה שליד סמינר לוינסקי, ובבית הספר לניצוח של 

ההסתדרות.
אוהבי  הספר,  גיבורי  של  חייהם  נפתולי  דרך  המשתתפים  את  יובילו  ביחד  שניהם 

השירה, תוך שירת השירים עצמם.׳
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האשכול פתוח
בימים א’-ה’    |    בין השעות 08:00-21:00 
בימים ו’          |    בין השעות 08:00-12:00

"נופים וטבע"

האמן : דר' משה זקס 
)ממקימי קיבוץ שעלבים(

ערב ספרות ושירה

þ ההלוואה ניתנת רק למי שיש נכס בבעלותו
þ מימון עד 60% משווי הנכס

þ אישור עקרוני תוך 24 שעות
þ ריביות אטרקטיביות
þ פריסה עד 20 שנה

þ ההלוואות באישור ובפיקוח של משרד האוצר

כשהבנק אומר לא אנו אומרים כן
הלוואות עד 1,000,000 ש"ח

הלוואה מיועדת לשכירים ולעסקים

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות והתחייבות

חייגו 2930*

זאת התשובה שאתם מקבלים מהבנקים כשאתם מנסים 
לקחת הלוואה או משכנתא?

בעלי חשבונות מוגבלים? פושטי רגל? חשבונות מעוקלים?

עצור! אין כניסה!

מחפש עבודה? רוצה למכור משהו? מחפש לקנות משהו מסויים? אולי לשכור 
או להשכיר דירה? מישהו שיעשה בייביסיטר? שיטפל בכלבים כשאתם בחו”ל?

חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש

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

ביישובי המועצה.

להתקשרות: מיכל דוקטורי 050-5456074

darya1@bezeqint.net

חוג ציור ואמנות לילדים )מגיל 6 ומעלה( - עבודה 
בקבוצות קטנות, יחס אישי והתנסות בחומרים שונים. 

 לפרטים: אורנה ארז - מדריכת אמנות
טל. 052-8469460



בכרמי יוסף
להשכרה! 220/700 נוף!

6 חד', גינה יפהפיה!

בכרמי יוסף
נחלה 1700 מ' + 28 דונם

בית 190 מ' זכות לבית נוסף!

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 

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

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

שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן
מושבי השפלה והסביבה

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

בית במושב
בית במושב

בכרמי יוסף
בית יפהפה!!! 330 מ', עם

יחידה מניבה, מגרש 1750 מ"ר

בכרמי יוסף
בית מפנק עם בריכה

25 דונם, נוף לתל גזר!

בכרמי יוסף
להשכרה! 250/850

7 חד׳ + מרתף, מיידי!

בצלפון
משק 30 דונם בית 150 מ'

פוטנציאלי! נוף פתוח!

בכפר בן נון
נחלה יפהפיה, 26 דונם
בית 180 מ' + מחסנים

בכרמי יוסף
נחלה ביער! 2 דונם +

35 חקלאי, 6,000,000 ₪

במשמר איילון
נחלה 28 דונם, בית +
מחסנים כ-800 מטר

בכרמי יוסף
160/500 בית חדש!
6 חד' 3,900,000 ₪

בכפר שמואל
משק רחב! 25 דונם

בית 110 מ', פוטנציאלי!

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

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

בבית חשמונאי
בכרמים, פינתי, 6 חד' + 
מרתף, מיידי בהזדמנות!

בבית חשמונאי
להשכרה חנות/משרדים

20 עד 80 מטר מיידי!

בכרמי יוסף
מגרש 1300 מ' בית 200 מ'

+ יחידה מניבה 87 מ'

בבית חשמונאי
בהרחבה, 6 חד' 240/350

בסטנדרט מאוד גבוה! נוף!

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

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

בפתחיה
מגרש 815 מ', בית מושקע

מתאים לשתי משפחות!
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חברהורווחה
פתיחת שנת פעילות האגודה הישראלית לסוכרת בגזר

אנו עומדים בפתח שנת פעילות שלישית של האגודה הישראלית לסוכרת  סניף גזר. בחודש נובמבר מציינים את חודש 
המודעות לסוכרת ברחבי העולם. והפעילות תיפתח ביריד הסוכרת השנתי.

בתמיכת  שבגזר,  זכינו, 
ראש המועצה, הקמנו סניף 
הישראלית  האגודה  של 
מקיימים  בה  לסוכרת 
אחת  שוטפת  פעילות 
לסוכרת  האגודות  לחודש. 
שמופעלות על ידי מתנדבים 
הבריאות,  משירותי 
למטרה  לעצמם  שמו 
המודעות  את  להעלות 
למחלת  האוכלוסייה  של 
לאפשרויות  הסוכרת, 
לקידום  המוקדם,  הגילוי 
הנמצאים  אצל  בריאות 
בסיכון לפתח סוכרת, ואצל 

המטופלים בסוכרת. 
בשנה הקרובה, בפעילויות 
הסניף בגזר, נשמע הרצאות 
בנושאים  המומחים  מטובי 

מגוונים ונקיים על פי דרישה פעילות גופנית ותזונה בריאה. בפגישות בסניף אפשר להתייעץ עם אחיות סוכרת, דיאטניות, יועץ משפטי 
ואנשי מקצוע נוספים, שיתרמו מהידע והניסיון לרווחתם של המשתתפים.

הפעילות פתוחה לכל מי שמעוניין ואנו ממליצים בחום להצטרף כחברים באגודה הישראלית לסוכרת, 
תמורת סכום של 120 שקל לשנה. חברות באגודה מאפשרת קבלת עיתון אחת לרבעון, השתתפות מוזלת בכנסים, הנחה ברכישות 

נעליים  כמו -NEW BALANCE וציוד חיוני אחר הנמכר על ידי חברות בעלות תו האגודה.
בואו ניקח חלק בפעילות חשובה זאת למען בריאות ורווחה טובים לנו, לבני משפחתנו ולכל עם ישראל.

חנה סיבוני יו"ר סניף האגודה הישראלית לסוכרת מ.א.גזר - 054-6573563
בת חן מיכלסון פורת - רכזת קידום בריאות - 08-9274068

רפורמה בשירותים 
החברתיים - חושבים אנושי 

חושבים עתיד
מודיעה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  מחלקת 
של  הרפורמה  יישום  במסגרת  כי  לתושבים  בזאת 
החברתיים,  והשירותים  רווחה  העבודה,  משרד 
יבוצעו עבודות התאמה בנושא במערכת המיחשוב 

של המחלקה. 
לכן, בתאריכים:

8-9 לחודש נובמבר, י'ט-כ' בחשון תשע"ח
22-23 לחודש נובמבר, ד'-ה' בכסלו תשע"ח 

המחלקה תהיה פתוחה רק לקבלת תושבים שיוזמנו 
מראש.

תיקי  כל  של  הסללה  מתבצעת  הרפורמה  במסגרת 
הרווחה  במחלקת  המטופלים  והיחידים  המשפחות 

ונבנית תוכנית התערבות ממוחשבת לכל משפחה.

קבוצה לבני משפחה לחולים 
דמנטיים

12 המפגשים בהם פעלה קבוצת התמיכה 
הראשונה שהוקמה במועצה למען בני משפחה 

המטפלים בחולים דמנטיים באה אל סיומה

הרווחה   מחלקת  מנהלת  ביוזמת  הוקמה  הקבוצה 
אגף  עם  בשיתוף  במועצה,  החברתיים  והשירותים 
והשירות  לאומי  לביטוח  המוסד  של  לקשיש  הייעוץ 

והשירותים החבר הרווחה  ותיקים במשרד  ־לאזרחים 
תיים. הקבוצה בניהול המקצועי והתפעולי של עמותת 
בבני המשפחה, מתוך  ולתמוך  לסייע  נועדה  "עמדא", 

הכרה בתפקידם החשוב להבטחת רווחת הקשיש. 
הסו העובדת  של  ובהנחייתה  הקבוצה  ־במסגרת 

ציאלית לילי הינדן, הועבר למשתתפים ידע רב הקשור 
החולים  עם  ההתמודדות  ובדרכי  הדמנציה  במחלת 

להע מפגש  מקום  סיפקה למשתתפים  הקבוצה  ־בה. 
לאת דילמות מחיי היומיום של הטיפול בבני המשפחה 
מעין  התמודדות  המלווים  בעומסים  החברים  ושיתוף 
זו. לחלק מהמפגשים הגיעו גם גורמי מקצוע מגוונים, 
הקבוצה  כי  ניכר  ומרתקים.  שונים  בנושאים  שהירצו 
בקשתם  את  הביעו  והם  רבות  למשתתפים  תרמה 

־לקיום מפגשי המשך. התוכנית לוותה בהערכה מחק
רית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מעגל בנות כח נשי, קבוצת העצמה לנערות
קבוצה ייחודית, שמהווה כר תמיכה, חיזוק והעצמה לנערות, החלה 

את פעילותה. הנערות ה מגיעות למפגשים, אחת לשבוע, בימי ראשון 
לאורך כל השנה, למקום נחמד ומזמין, שהוכשר במיוחד למטרה זו

 הן מגיעות אחרי סיום הלימודים, מקבלות ארוחה חמה ופעילות עניפה. 
הכשרנו מקום נחמד ומיוחד לטובת הקבוצה.

נערות בגיל העשרה חשופות למגוון גירויים ומידע, שעלולים להוביל אותן 
למצבי סיכון. בגיל זה הן חוות שינויים בגופן, שלרוב משפיעים על יחס 

החברה אליהן ויחסן שלהן אל עצמן, לא תמיד בפן החיובי. זוהי תקופה של 
בלבול ובניית הזהות העצמית. תקופה בה נדרשת במיוחד יד תומכת ואוזן 
קשבת. הציפיות של הסביבה החברתית, המשפחתית, הלימודית, עצומות 

ולעיתים הנערה מרגישה שאינה יכולה לעמוד בכולן ולכך מתלווה תחושת 
כישלון גדולה. מגוון הפעילויות בקבוצה נועדו לתת מענה לקשיים של הבנות, 

תוך שימוש בכלים אמנותיים וחווייתיים.

הפעילויות הן שונות ומרתקות: מתן כלים מעולם התיאטרון, מפגשי הגנה 
עצמית, איפור, תזונה, סטיילינג ועוד. הקבוצה רק החלה וצפויות עוד פעילויות 

רבות ומגוונות.

 נותרו מקומות אחרונים להצטרף לקבוצה. 
בימי ראשון, בין השעות 14:00-18:30 בבניין המועצה

אם את חושבת שאת כנערה, או בתך, מתאימה לקבוצה, את מוזמנת ליצור 
קשר עם שרון שרביט מגן - עו"ס לטיפול בנוער וצעירים:  08-9274078  / 

sharons@gezer-region.muni.il

סטודנטים למען אזרחים ותיקים
ותיקים" של המשרד לשוויון חברתי, בשיתוף התאחדות הסטודנ ־נפתחה ההרשמה לסטודנטים לתוכנית "סטודנטים למען אזרחים 

טים והסטודנטיות הארצית. במסגרת התוכנית, מגיעים הסטודנטים למרכזי היום לקשיש ברשויות ומעבירים פעילות שבועית בנושאי 
תיאטרון קהילתי, אמנות, מוסיקה, אוריינות דיגיטאלית והעשרה. 

הסטודנטים פועלים בהיקף שנתי של 130 שעות, עליהן הם זכאים למלגה על סך 5,600 ש"ח מהמשרד לשוויון חברתי.
  

בואו לקחת חלק בפרוייקט בין-דורי מוביל בארץ. 
http://bit.ly/2k48EAY  :לפרטים על הפרוייקטים השונים ולהרשמה

נערכים להפעלת היחידה 
לתשושי נפש

הולכת ונשלמת מלאכת הבנייה של הרחבת מרכז 
היום לאזרח הוותיק, הכוללת את היחידה לתשושי 

נפש, שאת הקמתה יזם ראש המועצה
ומותאם  מקצועי  מענה  לתת  מתוכנן  זה  חשוב  משאב 

לאוכלוסיית תשושי הנפש במועצה.
זו,  אוכלוסיה  של  להגדרה  מתאים  משפחתכם  ובן  במידה 
אפשרות  את  ולברר  היום  למרכז  לפנות  לכם  קוראים  אנו 

השתלבותו במרכז.

 - היום  מרכז  מנהלת  גולדברג,  הילה  נוספים:  לפרטים 
  08-9242246

מיה שלו, עובדת סוציאלית לאזרחים הוותיקים במחלקת 
הרווחה - 08-9274071
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ומני ללמידה  ובו. הרחבת חופש הבחירה מגבירה את מחויבותם 
ועניין. חשיפה מכוונת לתחומים  עה אותם ללמוד מתוך סקרנות 
לא מוכרים והרחבת היריעה הם חלק ממחוללי הערך העצמי של 
התלמיד. בסופו של התהליך החינוכי והלימודי, התלמידים מציגים 

בגאווה תוצר שהוא פרי חקירה ועשייה אישית וקבוצתית.
תחומי הבחירה:

 | חבורת זמר | אמנות | סדנת עיצוב בעץ | אולטימייט פריסבי 
עיצוב וחיטוב הגוף | כדורגל | כדורשת | איגרוף תאילנדי | ביטוי 
קדומות  מלאכות  ארכיאולוגיה,   | תקשורת   | משחק  דרך  אישי 

והישרדות | ה)כ(לב שלי | עיתון בית הספר | דיבייט.

בס"ד

אולפנת בנות שעלבים
מטלת ביצוע באזרחות

שלהן  הביצוע  מטלת  את  לכתוב  בחרו  י'ב  משכבת  בנות  כ-40 
ובאזרחות יחד עם תלמידות מבית ספר הרצוג. הבנות כותבות ומגי

שות עבודה משותפת לבגרות. לאורך שנת הלימודים מתקיימים 
מספר מפגשים ובמהלך עשרת ימי תשובה יצאו התלמידות לסיור 
מאחורי  שעומד  הרעיון  בירושלים.  "גשר"  מדריכי  עם  משותף 

פרוייקט זה הוא יצירת הביחד הישראלי ושבירת סטריאוטיפים. 

ביקור חברת הכנסת שולי מועלם
מוע שולי  ח"כ  עם  הבנות  נפגשו  אביטל"  "מדרשת  ובמסגרת 

לם-רפאלי, שדרך הסיפור האישי שלה נתנה לבנות 'מתנות': איך 
לבחור שליחות ולפנות לעשייה ותוך כדי לברר גם מה נכון, טוב 
ומתאים לי, על התמודדות בשעת משבר )ייעוד ולא גורל...(, ועל 
הזכות להיות נשים בדור של גאולה. היה זה סיפתח מדהים לנושא 

השנתי - 70 שנה למדינה.

קישוט סוכות
כמידי שנה, זה 15 שנה, יצאו נציגות שכבת ח' לקשט את סוכת 
כיפור  יום  שבין  בימים  בגדרה,  הרצפלד  הגריאטרי  החולים  בית 

ולסוכות. בשבוע המקדים לכך, כל בנות השכבה הכינו את הקישו
טים והנציגות נסעו לתלות אותם בסוכה. מחמם את הלב לראות 

את שמחת החולים כשהבנות מגיעות.

בית ספר שחקים
פ.ל.א - כאן לומדים אחרת

תלמידי כיתות א'-ד' לומדים בדרך חווייתית בשני חדרי פ.ל.א 
ידי  על  שהוקמו  השונים  הלמידה  ובמרחבי  אחרת(  לומדים  )פה 
הצוות החינוכי. בחדרי הפ.ל.א נחשפים התלמידים לאסטרטגיות 
של  במבנה  ומאתגרת,  משחקית  יצירתית,  פעילות  תוך  למידה 

ובמגוון רחב מאוד של משחקים מתמטיים בכל הרמות ולכל השכ
ולדעת  המקצוע  את  לאהוב  לתלמידים  לגרום  היא  המטרה  בות. 
עד כמה הוא רלוונטי לכל תחומי החיים. לדוגמא בכיתה של חני 
ישראל, בשיעור הכרת המספרים בתחום האלף, נתבקשו הילדים 
לבנות מספרים כשלרשותם שטרות של מאה שקל ומטבעות של 
עתידים"  "בנק  סניף  את  פתחנו  בקיצור...  אחד.  ושקל  שקל   10

הראשון.

שכבת אלף החדשה כבר מרגישה בבית
החדשים.  א'  שכבת  תלמידים  ל-88  שערינו  את  פתחנו  השנה 
בשבועות הראשונים איפשרנו זמן משחק ארוך יותר והפרדנו את 
ההפסקות, בכדי לאפשר הסתגלות למרחב הגדול בחצר. אחרי 10 
ימים בלבד, כבר אי אפשר היה להבדיל בין תלמידי א' החדשים 

לתלמידים הוותיקים, כולם משחקים עם כולם. 

בחירה, גיוון ולמידה אחרת 
בהובלה  שנייה,  שנה  זו  פועלת  )תל"ן(,  נוספת  לימודית  תוכנית 

לתל מאפשרת  התוכנית  וההורים.  הספר  בית  של  ומשותפת 
העשרה  בחוגי  וגיוון  ומרתקים  שונים  לתחומים  חשיפה  מידים 
בתוך תחומי בית הספר. השנה מתאפשרת לתלמידים בחירה בין 
לומדים  אלה  בשיעורים  וקולנוע.  אנימציה  מחול,  יוגה, קפוארה, 

ומיומנויות חדשות וניתן ביטוי לאינטליגנציות המרובות של הלו
מדים ולנטיית ליבם. 

תיכון ברנקו וייס אית"ן
רצועת "ראש פתוח"

אחת הביקורת שנשמעת לעתים כלפי מערכת החינוך היא צמצום 
עולמם הרוחני של התלמידים לתחומים מוגדרים ו"נצחיים" כגון 
מתמטיקה, ספרות, לשון עברית וכדומה. העובדה שההחלטה איזה 

המבוגרים,  בידינו,  נמצאת  בהם  להעמיק  וכמה  ללמד  מקצועות 
ומבלי  לכן,  ללמידה.  התלמידים  של  במוטיבציה  לעתים  פוגמת 
"ראש  תוכנית  את  יזמנו  הליבה,  מקצועות  חשיבות  את  לבטל 
פתוח", המזמנת לתלמידים את האפשרות לבחור תחום עניין אישי 
שאינו קיים בתוכנית הלימודים הרשמית, להיחשף אליו ולהעמיק 
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כללי
המנהיגות החינוכית

 פורום המנהיגות החינוכית של המועצה נפגש בערב ראש השנה 
למפגש עבודה שני. במפגש הוצגו ממצאי שיתוף הציבור בנושא 
אתגרי מערכת החינוך בגזר לשנים הבאות אשר נערך לפני כחודש, 

ובו השתתפו הורים, מורים, תלמידים ונציגי קהילה. 

מוטת  פדגוגיה  בנושא  החינוך  משרד  מדיניות  הוצגה  כן  כמו 
ועתיד, על ידי ריבי ארצי, מנהלת היחידה באגף מו"פ במשרד החי
נוך, אשר מתגוררת בכרמי יוסף, ומסייעת לנו בחשיבה ובתמיכה.

מערכת  אתגרי  בנושא  עומק  דיוני  התקיימו  המפגש  במסגרת 
כאשר   inQL חברת  בהובלת  הפורום,  חברי  ידי  על  בגזר  החינוך 

להנחייה הצטרפו מנחים ממכון ברנקו וייס.

יחד עם  לכבוד השנה החדשה,  כוסית  המפגש הסתיים בהרמת 
ראש המועצה פטר וייס, אשר ברך את המשתתפים לשנה החדשה 

ולעבודה ברוכה במערכת החינוך.
בקרוב יופץ סיכום מהלך שיתוף הציבור כחלק מתהליך השיתוף 

והשקיפות, וכן הזמנה של הציבור להמשיך שיח יישומי משתף.

בית ספר עתידים
אוהבים ללמוד מתמטיקה

מזמן הבנו שמתמטיקה יכולה להיות כיף. צוות מתמטיקה, אותו 
דניאל, מקדם הוראה בדרך של משחק, תוך שימוש  מרכזת מורן 

חינוך



ולכיכר השעון ביפו, שם התחלקנו לקבוצות על פי הכיתות השו
נות. אל כל קבוצה הצטרף מדריך מיומן אשר ליווה אותנו בנבכי 

והעיר העתיקה, תוך הסברים מרתקים אודות יונה הנביא ושליחו
תו, וכן על ההיסטוריה של ארץ ישראל השזורה בעיר. את הסיור 

ליוו פיוטי סליחות, שהושמעו על ידי המדריכים.

English Restaurant
פעילות  התקיימה  צעיר,  מגיל  כבר  באנגלית  שיח  לעודד  כדי 
הבנים   .English Restaurant אנגלית"  "מסעדה   - ד'  בכיתות 
בהן  לקבוצות  התחלקה  הכיתה  הדרוש,  המילים  אוצר  את  למדו 
עיצבו  למסעדה,  וסמל  שם  בחירת  על  פעולה  בשיתוף  עבדו 
תפריט מאויר כתוב באנגלית. מלבד הלמידה באנגלית, עבדנו על 
ויתור, שותפות, דרך ארץ  מיומנויות חברתיות כמו: כבוד החבר, 
ולנימוסים דרך  וכו'. במהלך הפעילות נחשפנו לתרבות האנגלית 

שיר וסרטון. בסופו של התהליך חגגנו בכיתה במלצרים ובסועדים. 
היה שפע של אוכל מגוון בעזרתם האדיבה של ההורים. הבנים היו 

מקסימים והקפידו על דיבור באנגלית. 
יישר כח גדול למורה לאנגלית אורטל חזי.

אין לי ארץ אחר"ת
השנה התחלנו בפרוייקט בית ספרי בשם:  "אין לי ארץ אחר"ת".

"אין לי ארץ  אחר"ת" = אח+חבר+רע+תומך.
הרעיון העומד בבסיס התוכנית הוא חברותא קבועה של תלמיד 

בוגר עם תלמיד צעיר ממנו.
זו, תיתן העצמה לתלמיד הבוגר וביטחון לתל וחברותא קבועה 

מיד הצעיר ותתרום לשיפור האווירה בבית הספר.
ארץ  הכרת  יהיה  השנה  כל  במשך  החברותות  יעסקו  בו  הנושא 

ישראל בכלל והיכרות עם ישובים מסוימים בפרט.
ופעילות  נבחר  ישוב  על  קצר  בלימוד  יעסקו  פעילות  בכל 
יצירה,  לוטו,  התלמידים,  זוג  ידי  על  שיוכן  פאזל  כגון:  חווייתית 

חידה, סרטון  וכדומה.
ארץ  ישוב  מצוות  על  קצר  לימוד  התקיים  הראשון  במפגש 
ו"היה  אחרת"  ארץ  לי  "אין  שירים:  לשני  האזנו  בהמשך  ישראל. 
לי חבר היה לי אח". השירים חולקו לתלמידים עם בועות שאלות 
להכוונת השיחה בין שני הילדים, הבוגר והצעיר.                                                                  
שמחת הלימוד המשותף ניכרה על פני הצעירים והבוגרים כאחד.                                                             

החברו וטיול משותף של  נוספות  פעילויות  מתוכננות  ובהמשך 
תות. כל תלמיד יקבל תיק עם הלוגו של התוכנית שישמש אותו 

בפעילויות חוץ בית ספריות.

עוד  השונים.  בתחומים  הלימודים  לתכניות  בהלימה  הילדים  של 
מתוכננים סיורים לבית ביאליק לשנתון א', סיור בגבעת הקיבוצים 

לילדי ה' וסיור לבתי המשפט לילדי ו'. 

חונכות גדולים וקטנים
כמיטב המסורת החלו מפגשי החונכות בין ילדי ו' לילדי שכבות 
של  מראש  קפדני  תכנון  לאחר  התקיים  הראשון  המפגש  א'-ב'. 

והילדים הבוגרים וכלל מגוון של פעילויות יצירתיתיות מכל התחו
מים: ספורט, אמנות, קריאה ועוד. המפגשים ייערכו אחת לחודש 

באופן יזום.

בס"ד

בית ספר שלהבת בנים
סיור סליחות ביפו

ביום שלישי ו' בתשרי, יצאנו לסיור סליחות ביפו. השכם בבוקר, 
הלהטו אמן  את  פגשנו  שם  אביב,  לתל  נסענו  ונרגשים,  ורעננים 

טים ניצן הס, שהסביר לנו תוך כדי שיחה, מופע אש ולהטוטים על 
חשיבות החזרה בתשובה ועל הנהגת ה' בעולם. היה מרתק!.

פעמינו  שמנו  אביב,  תל  של  ימה  חוף  על  בוקר  ארוחה  לאחר 

התוכנית  מטרת  משמעותית.  למידה  מקדמת  אשר  פעילה,  סדנה 
מפתחות  שבהם  כלים  בארגז  מצוידים  ייצאו  שהתלמידים  היא 
לימודיים, חברתיים ורגשיים מגוונים, שילוו אותם במסע חייהם. 
פיצוח  שאלות,  פיצוח  וכתיבה,  קריאה  אסטרטגיות  לדוגמה: 

הוראות ועוד.
המסר של התוכנית כפי שנאמר על ידי קונפוציוס: "תנו לי מפתח 

אחד ואפתח דלת אחת. תנו לי צרור מפתחות ואמריא לשחקים"

שגרירי הפסקות
ביצירת  בהפסקות  למורים  לסייע  הצעה  יזמו  ה'  שכבת  נציגי 

אקלים מיטבי.
ויחד  ד'-ה'  משכבת  נוספים  תלמידים  חברו  הברוכה  ליוזמה 
גובשה תוכנית בה ימונו תלמידים מתנדבים שיפעלו ויסייעו למען 

וחבריהם. לדוגמא התלמידים הבוגרים ילוו את התלמידים הצעי
רים משכבת א' בכל בוקר ויעזרו להם בכניסה לכיתות.

התו למורה  יסייעו  ימונו שגרירים שבמהלך ההפסקות  ובנוסף, 
כי  מאמינים  אנו  אלימות.  ללא  מיטבי  אקלים  על  בשמירה  רנית 
כאשר התלמידים יחוו את עצמם כשותפים לתהליכים של  יצירת 

ואקלים חינוכי מיטבי ומניעת אלימות הם יכירו באחריותם המשו
הבית  לאקלים  חינוכי המתייחס  חזון  יחדיו  יגובש  ובהמשך  תפת 

ספרי.

בית ספר גוונים
למידה משמעותית 

הלמידה המשמעותית, ברוח משרד החינוך, אינה מוגבלת אך ורק 
ולחדר הכיתה, ומשתמשת באמצעי הלימוד הרגילים, כלומר המח

ברת והספר, אלא היא פורצת את גבולות הכיתה, ומנסה למצוא 
את הנושאים הנלמדים גם בחצר בית הספר ובטבע.

זהבי,  טובה  והמורה  ו'  ילדי  בעבודות  למצוא  ניתן  לכך  דוגמא 
שיצאו בשיעורי גיאוגרפיה לחקור את הגלובליזציה בעולם על ידי 

בנייה של דגמים.
ילדי א' יצאו לחצר בית הספר וגילו שגם שם נמצאים מספרים 
זוגיים ואי זוגיים והם משמשים אותנו בחיי היום יום כמעט מבלי 

שנשים לב אליהם.

טיולים וסיורים יוצאים לדרך
ילדי שנתון ב' וג' יצאו למסע בעקבות הדבש במשק לין, הסמוך 

לבית הספר.
ואיסוף  הפרח  מן  החל  התהליך  ובכל  הדבש  ברדיית  צפו  הם 

האבקה ועד לטעימת דבש מתוק.
תוכנית הסיורים בבית הספר מתאימה עצמה לעולם ההתעניינות 
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מ.ש.כ.ל לשירותך
הילד/ה מתקשה?

כל הטיפולים הנדרשים במרכז אחד

החינוך  למחלקת  השייך  חינוכי,  טיפולי  מרכז  הינו  מ.ש.כ.ל 
במועצה.

שלוחות  וקיימות  שדות-איילון,  ספר  בבית  ממוקם  המרכז 
בבבתי הספר גוונים ושלהבת בנים.

כל השירותים ניתנים לילדי גן ובית ספר ייסודי, חטיבה ותיכון.

מגוון השירותים:
טיפול רגשי: 

להתפתחות  להפריע  יכולים  ילדים  אצל  רגשיים  קשיים 
התקינה ולהשתלבות במסגרת החינוכית והחברתית. לכן, אם 
אתם רואים שילדכם אינו מתנהג כתמול שלשום, משהו מפריע 
לפנות  מומלץ  אותו,  מטרידות  שמחשבות  או  דרוך,  הוא  לו, 

מוקדם ככל שניתן לטיפול רגשי. 
במסג במשפחה,  השתלבות  קשיי  לילד  בהם  במקרים  וגם 

באמצעות משחק  רגשי  טיפול  חברים,  עם  או  הלימודים,  רת 
ביטוי  לידי  לבוא  ולרגשות  לתחושות  לאפשר  יכול  שיחה  או 

ולקבל את המענה המקצועי המתאים. 

מידע  סיפוק  לצורך  ההורים  עם  ישיר  קשר  כולל  הטיפול  
אודות תפקודו הרגשי של הילד בהקשרי חיים שונים וכמובן 

לצורכי הדרכה ותמיכה. 
הטיפול הרגשי במשכ"ל מיועד לילדים מגיל לידה ועד גיל 

 .18
מחיר פגישה טיפולית: 250 שקל לפגישה או מתן התחייבות 
פרטיים-  וביטוחים  אחרות  מקופח  )החזרים  כללית  מקופ"ח 

באחריות ההורים(.

הוראה מתקנת בשפה, חשבון ואנגלית: 
של  תפקודו  את  לשפר  שנועדה  מיוחדת,  בגישה  הוראה 

והתלמיד והישגיו, תוך התאמה אינדיבידואלית של שיטת הלי
מוד ודרך הלמידה לילד. ההוראה מתקנת מתמקדת בקריאה, 
כתיבה חשבון ואנגלית. מורי מ.ש.כ.ל  עובדים בשיתוף פעולה 

עם מחנכי הכיתות. 
מחיר: 100 שקל למפגש פרטני. 

ריפוי בעיסוק: 
מטרתו לקדם את הילד ברכישת מיומנויות, על מנת שהילד 

ויוכל להשתלב ולתפקד בסביבה בצורה יעילה ומסתגלת. הטי
והש פנאי  למידה,  יום,  יום  בתפקודי  בקשיים  מתמקד  ופול 

תתפות חברתית. 
מחיר: 165 שקל לטיפול  פרטני או מתן התחייבות מקופ"ח 
 - אחרות  חולים  מקופות  החזרים  לקבל  )ניתן  מכבי/כללית 

באחריות ההורים(. 

קלינאות תקשורת: 
ואיבחון וטיפול בעיות הקשורות לרכישת שפה בשלבי התפ

תחותה השונים, ליקויי היגוי, יכולת תקשורתית ושטף הדיבור. 
מקופת  התחייבות  מתן  או  פרטני  לטיפול  שקל   165 מחיר: 
 - אחרות  חולים  מקופות  החזרים  לקבל  )ניתן  מכבי  חולים 

באחריות ההורים(. 

מ.ש.כ.ל - מרכז לשיפור כישורי למידה

קים מגבשים, קומזיץ וסיפורי גבורה על ניסים שהתרחשו לחיילים 
במלחמת צוק איתן. לסיום קינחו הבנים בארוחת ערב פיצה, שתיה 

ומרשמלו. הבנים נהנו מאוד והתגבשו. 

בית ספר שדות איילון
אמירים

לתלמידי  בעצמם  שיצרו  המוצר  את  מעניקים  "אמירים"  בוגרי 
כיתות א' הצעירים.

לתלמידים  תוכנית   - "אמירים"  בתוכנית  קורס העמקה  תלמיד 
מצטיינים ומחוננים, פיתחו מוצרים כחלק מקורס יזמות בהנחיית 

אורטל פלח.
יצירתית  בחשיבה  כלים  התלמידים  רכשו  הקורס  במסגרת 
שיסייעו  וכלים  משחקים  יצרו  קבוצתית  ובמסגרת  מוצר  ופיתוח 

בהתארגנות לתלמידים החדשים בבית הספר. 
וכל  מאוד  איכותית  גימור  ברמת  דפוס  בבית  הודפס  המוצר 
תלמיד קיבל את לוח ההתארגנות. זהו לוח מחיק, עליו יכול לסמן 

הילד את ביצוע המשימות וכך ללמוד על התארגנות יעילה.
בו ימשיכו ליצור  זו התלמידים ימשיכו לשלב את החקר  בשנה 

משחקים ומוצרים חדשים. יש למה לצפות.

עטרה  להחזיר  השנה  זכינו  ב"ה  כיתות:  איחודי  בימי  הלימוד 
ליושנה ובתשעת ימי איחודי כיתות )ערב רה"ש, ערב יוה"כ, ערב 
חג הסוכות, ימי חוה"מ ואסרו חג( הגיעו ילדים רבים ללמוד תורה. 
אשריכם ההורים ואשרי הבנים שעמלו בתורה. תלמידי חוץ שבאו 
ארבעה ימים ותלמידי שעלבים רבתי שהגיעו חמישה ימים קיבלו 
פרס ללא הגרלה ובכרטיס הגרלה להגרלה הגדולה. כל מי שבא יום 

נוסף זכה בכרטיס הגרלה נוסף.
בדשא  וכיף  מגבש  לבוקר  ויצאה  בלימודה  הצטיינה  ו׳:  כיתה 
לזה  זה  והתחברו  שיחקו  הבנים  משותפת,  סעודה  היתה  הגדול. 

באהבת רעים.
סיור סליחות: תלמידי כיתות ה'-ח' יצאו לסיור סליחות. הבנים 

ונסעו לקבר רחל שם התפללו מנחה, קראו תהילים והתפללו להצ
לחת עם ישראל. משם נסעו הבנים לחברון, שמעו שיחה מפי הרב 

הסלי לפני  בחברון.  היהודי  בישוב  וסיירו  שוורץ  יצחק  ואברהם 
חות במערת המכפלה הוגשו לבנים קרואסונים, בורקסים ושתיה. 

הסליחות נאמרו ברוב עם ובדבקות.
ג' דחוה"מ התקיימה בסוכת  שמחת בית השואבה: ביום ראשון 
לשמחה  וניגנו  שרנו,  המסורתית.  השואבה  בית  שמחת  הת"ת 
שלמה  בן  זכריה  הרב  מפי  דיומא  מעניינא  ד"ת  שמענו  החג,  של 
שליט"א כאשר זכינו לקיים גם מצות הקבלת פני רבו. לאחר מכן 

והתקיימו ריקודים במתחם המגרש העליון, לבנים התקיימה פעי
לות יצירה של הכנת קישוטים לסוכה ובסוף האירוע הילדים קיבלו 

צ'ופר נאה. היה שמח ומרומם!
תלמידי כיתה ו' יצאו לפעילות ערב כיתה במשחו  ערב כיתה ו׳:

בס"ד

בית ספר תלמוד תורה דביר
החטיו תלמידי  קיימו  אלול,  ר"ח  ראשון,  ביום  פתיחה  :שיעור 
בה שיעור פתיחה למסכת סוכה. את המעמד כיבד בנוכחותו הרב 
יואל קטן שליט"א. הרב קשר בין תחילת לימוד מסכת סוכה, יסוד 

ארעיות הסוכה כמפתח לעבודת חודש אלול ועבודת התשובה.
לימוד  בוקר  התקיים  רה"ש  לקראת  ובנים:  אבות  לימוד  בוקר 
הסימנים  ענין  על  למדו  הבנים  החטיבה.  לתלמידי  ובנים  אבות 
נחמיה  זלמן  הרב  מהגאון  חיזוק  ודברי  קל,  כיבוד  השנה,  בראש 

גולדברג שליט"א.

אנו מתחייבים לדיסקרטיות מלאה והקשר עם מערכות 
של  הסכמה  לאחר  ורק  הצורך  במידת  נעשה  החינוך 

ההורים.

בנוסף, ניתן לקבל פגישת ייעוץ והכוונה - ללא תשלום

מתלבטים האם להתחיל בתהליך טיפולי? 
אינכם יודעים ולאן לפנות?

איזה טיפול רצוי?
כיצד ניתן לקבל החזרים עבור הטיפולים?

ללא  המרכז  מנהלת  עם  אישית  פגישה  לתאם  ניתן 
מחויבות להמשך התהליך.

ניסיון כנדרש בחוק,  כל המטפלים במרכז הינם בעלי 
או  הבריאות  ממשרד  רישיון  ובעלי  בתחומם  מומחים 

ממשרד החינוך בתחום החינוך המיוחד.



תיאטרון אגדתא
הסופגנייה שהתגלגלה

ביום רביעי, 22.11.17  
בשעה 16:30 בספרייה

הסופגנייה ברחה מהמטבח כולם אותה מנסים לתפוס אך אל דאגה 
הסוף הוא טוב.

מגיל 2

סדרת הרצאות - ספרות וקולנוע
ביום רביעי 22.11.17

בין השעות: 10:30-12:00
הסאטירה של אפרים קישון בטקסט ובקולנוע.

אהבת השירה עם יוסי 
ריבלין

על ספרו ״לשיר סיפור 
אהבה"

משולב בשירה בציבור עם 
עפרה ונקרט

ביום ראשון  19.11.17 
בשעה 19:30 בספרייה

שעת סיפור
עם תמרי "סיפורי תמרי"

“לולי שבלולי יוצא לטייל”
ביום רביעי, 8.11.17

בשעה 16:30 בספרייה
לטייל  ויוצא  מתלבש  הוא  לטיול,  לצאת  מחליט  השבלול  לול 
בערוגה הקרובה, בדרך הוא נתקל בגשם, ברוחות, בסערות, נהיה 
ימים ושלושה  וחוזר לקונכייה שלו, שם הוא שוכב שלושה  חולה 

לילות.
אבל האם אתם חושבים שלול יוותר על הטיול?

לגילאי 5-2

ערב סופרים
עם ניר ברעם

ביום ראשון, 12.11.17 
בשעה 19:30 בספרייה

מדברים  לא  אנחנו  מדוע 
שלנו?  העתיד  על  באמת 
בגדה  ממסע  מסקנות 
המערבית ובמזרח ירושלים

ברעם  יצא  בשנה האחרונה 
למסע ארוך בגדה המערבית 
שבסופו  ירושלים  ובמזרח 
פרסם את רב המכר "הארץ 
שתורגם  להרים"  שמעבר 
המסע  אחרות.  לשפות  גם 
בין כפרים פלסטינים,  נערך 

ערים גדולות, מחנות פליטים, התנחלויות וכו', ובמהלכו דיבר ברעם 
עם מאות אנשים משני הצדדים בצל אירועי  טרור, מלחמה אחת, 
תמיד  שהאמין  כאדם  מפתיעים.  נפש  והתעלות  אחווה  רגעי  וגם 
בחזון שתי המדינות לא מעט השתנה אצלו בעקבות המסע הזה, 

הרבה שאלות חדשות וקשות עלו. 
ספריו:

ספרי לי סיפור אהבה סגול
מחזיר החלומות

אנשים טובים
צל עולם

הארץ שמעבר להרים.

מאת: מנהלת הספרייה האזורית - קרני ארקין: 08-9274098 שלוחה 1
sifgezer@gmail.com   �   08-9274098

ספרייה 
אזורית

שפ"ח - שירות פסיכולוגי חינוכי

15 גזרי מידע  �  נובמבר 2017

עצוב כי אנחנו עוזבים את גינת המשחקים"(. קבלת רגשותיו 
לו שאת מעריכה  ומראה  ללא שיפוטיות, מתקפת את הרגש, 

את מה שיש לו לומר. 
גורמות לילד להרגיש רע  - השוואות  9. הימנעו מהשוואות 
לו  לומר  חיוביות,  להשוואות  ביחס  גם  נכון  זה  עצמו.  לגבי 
שהוא הכי טוב במשהו עשוי לפגוע בביטחונו, מאחר וזה קשה 

לתחזק את הדימוי החיובי הזה לאורך זמן.
10.  הדגישו בקולכם את הישגיו - בכל יום, הכירו בדברים 
הטובים שהילד עשה בעודו שומע אתכם. לדוגמה, אמרו לבן 
לארוחת  הירקות  כל  את  היום  רחץ  "רוני  הילד,  ליד  זוגכם 
הערב". היו ברורים, במקום לומר רק "כל הכבוד", אמרו "תודה 
שחיכית כל כך בסבלנות לתורך". כך הוא יידע בדיוק מה עשה 

נכון, ותחושת ההישג תגבר. 
מאדם  לתמיכה  זקוק  ילד  כל   - הדרך  על  אותו  עודדו    .11
המאמץ  את  רואה  אני  בך.  מאמין  "אני  לו  שמאותת  אהוב, 
שאתה משקיע. המשך כך". כאשר אתם מעודדים את ילדכם, 
אתם למעשה מכירים בהתקדמות שלו, ולא רק מתגמלים אותו 

על הישגיו. 
12.  הוו דוגמה לערך עצמי גבוה - הביעו גאווה על מאמציו

כם והימנעו מלשפוט את עצמכם כשאתם טועים. 

בהצלחה!
צוות השירות הפסיכולוגי

4. אכפו את הגבולות שהצבתם - הידיעה שיש בבית כללים 
יצריך  זה  יותר.  בטוח  להרגיש  לילד  עוזרת  ועקביים,  ברורים 
מהר  אבל  הכללים,  באכיפת  ההורה  מצד  והתמדה  חזרתיות 

ומאד הילד יתנהג על פי המצופה ממנו. יש להיות ברורים ועק
ביים, להראות שאתם סומכים עליו, ומצפים ממנו לעשות את 

הדבר הנכון. 
5. אפשרו לו לטעות - טעויות קורות וצריך ללמוד מהן, ולא 
להרגיש רע בגללן. אם הילד הניח את הכוס קרוב מדי לקצה 
השולחן והכוס נפלה, אל תכעסו עליו. במקום זאת, עודדו אותו 

לחשוב מה כדאי לעשות אחרת בפעם הבאה.  
6. תנו אפשרויות בחירה - כאשר נותנים לילד תחושה שסוו
לתחושת  מרץ  זריקת  נותן  זה  שלו,  השיפוט  יכולת  על  מכים 
הערך העצמי שלו. אפשר להציע לבחור בין שתי חולצות או 

בין אפשרויות בילוי אחר הצהריים.  
7. חפשו דרכים להקל עליו את האתגרים - מקמו את המשו

שיוכל  כדי  לשרפרף  דאגו  יד,  בהישג  שלו  והספרים  חקים 
ללבוש  וקל  שנוח  בגדים  קנו  לכיור,  ולהגיע  עליו  לעלות 
ולהוריד. בדרך זו תאפשרו לילד לדאוג בעצמו לצרכיו, ולחוש 

עצמאות וגאווה.  
8. תנו לגיטימציה לרגשותיו - כשהילד משתולל כי הגיע הזמן 
לעזוב את גינת המשחקים, נסו להבין את המצב מנקודת מבטו. 
עבורו, זה עשוי להרגיש כמו סוף העולם. עזרו לו להרגיש בנוח 
)"אני מבינה שאתה  ידי כך שתתנו להם שם  עם רגשותיו על 

בניית ביטחון עצמי בגיל הרך
משימה  הינה  הרך  בגיל  ילדים  אצל  עצמי  ביטחון  בניית 
חשובה ומאתגרת. חשוב לטפח את חוסנם של ילדינו, כמו גם 
את תחושת הגאווה והאמון ביכולתם להתמודד עם הדרישות 

ההתפתחותיות. 

מספר הצעות כיצד לסייע לילדכם לפתח ערך עצמי בריא: 
לב  תשומת  לילד  לתת  כדי  זמן  פנו   - לב  תשומת  תנו   .1
את  להסיח  שעלול  אחר  מישהו  או  אחים  ללא  ממוקדת, 
דעתכם. צאו יחד להליכה, או הקדישו זמן פרטני כחצי שעה 
לפני השינה. המסר הוא שהילד חשוב. לא נדרש זמן רב, קחו 
הקשיבו  הטלוויזיה,  את  כבו  הנייד,  המכשיר  את  עזבו  רגע, 
לו והשיבו על שאלותיו. צרו קשר עין עימו, כך שיהיה ברור 

שאתם קשובים לו כשהוא מדבר. 
2. גלו ביטויי אהבה - תנו חיבוקים, נשיקות וליטופים, אימרו 
הערך  תנאי.  ללא  אותו  אוהבים  שאתם  קרובות  לעתים  לו 
העצמי עולה כאשר אתם מקבלים אותו בזכות מי שהוא, וללא 

קשר לכוחות, לקשיים, או לטמפרמנט שלו.
3. הציבו גבולות להתנהגות ולא לאישיות - כשרוצים למשמע 
את הילד, יש להבהיר באופן ברור כי התנהגותו אינה מקובלת 
עליכם )ולא הוא(. למשל, במקום לומר "אתה ילד רע", אמרו 

"זה לא יפה לדחוף את רוני, בבקשה תפסיק את הדחיפות". 



מפלגה, אבל הם גם אינם מתנגדים; רק מנסים לחיות את חייהם 
החדשות  את  מקבלים  הם  שבו  ביום  סוערת.  בתקופה  כרגיל 
הם  נטרפים.  הקלפים  שכולים,  להורים  והופכים  מכל,  הנוראות 
ומשטרו  היטלר  בגנות  מסתוריים  מחאה  עלוני  להפיץ  מתחילים 
דניאל  עם  הגסטאפו.  כל  את  הרגליים  על  ומקימים  העיר,  ברחבי 

ברוהל )ממזרים חסרי כבוד.
סרטו של וינסנט פרז )לב מלאך( שמבוסס על רב המכר הגדול של 

הנס פאלאדה.

כניסה חופשית

טיול
חווית הארץ

ההר הירוק כל ימות השנה
בהדרכת: דקל שגב – מורה דרך מוסמך

ביום שבת, 18.11.17
יציאה בשעה 7:30 ממשרדי המועצה.

חזרה משוערת ב-20:00
þ הכרמל הירוק והיפה כל ימות השנה þ המוחרקה )קרן הכרמל( 
וסיפורו ההיסטורי-נוצרי של המקום þ תצפית מרהיבה על העמק 
þ שוויצריה הקטנה þ נחל כלח והמשמעויות הבוטאניות-אקולוגיות 

של השריפה שפגעה בו
)ייתכנו כניסות לאתרים בתשלום(

יש להצטייד בנעלים להליכה במים, מגבת, בגדים להחלפה, כובע, 
מים לשתייה ומזון.

מחיר: 80 שקל 

הרצאה | ס.מ.ל מרצים לישראל
עם פרופ' עוזי רבי

ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון וחוקר בכיר במרכז ללימודי 
אירן באוניברסיטת תל אביב. 

גיאופוליטיקה משתנה - המפה האחרת של המזרח התיכון
ביום שלישי, 28.11.17 בשעה 20:00

באשכול הפיס בבית חשמונאי

בהתפרקותן  עוסקת  ההרצאה 
הפורה  הסהר  מדינות  של 
של  ויצירתן  ועיראק  סוריה    -
באזורי  אתניות  מובלעות 
וארגונים  מיליציות  של  הפקר 

מוסלמים. 
התמוטטותה,  ותהליך  סוריה 
המדינה  ארגון  של  יצירתו 
על  והשתלטותו  האיסלאמית 
גדולות,  טריטוריאליות  נחלות 
שנוצרה  הגדולה  המורכבות 

בגבול הגולן הסורי-ישראלי.  
בפני  העומדת  האתגרים  למסכת  ההרצאה  מתייחסת  כן  כמו 
החדש  הסדר  את  ההולמים  ופעולה  חשיבה  קווי  ומציבה  ישראל 

בזירה המזרח תיכונית.

כניסה חופשית

צוותא - ערב שקופיות - הצגה
תמונות אינטימיות מחיי עשרים שנות נישואין

במוצ"ש, 25.11.17 בשעה 21:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

אב  בעל,  של  השבירה  גבריותו  בנבכי  למסע  קליין יוצא  יפתח 
עם  מתמודד  הוא  בחייו  הנשים  דרך  וחושפני.  אישי  בתיעוד  ובן, 
משבר גיל הארבעים, השחיקה בחיי הנישואין, קשיי ההורות ושאר 

התסמינים האופייניים. 

זרם  כמו  בזה  זה  מתערבבים  והזמנים  הזיכרונות  בו  אישי,  מחזה 
תודעה ממעמקים, הפורץ בהבהובים מפתיעים. 

מחזה ובימוי: יפתח קליין
טקסטים נוספים: שירי ארצי

שחקנים: אלישבע וייל, אסתי קוסוביצקי, טלי שרון, יפתח קליין
לגילאי 18 ומעלה.

מחיר: 50 שקל / אזרח ותיק 45 שקל

פיוט מבית אבא
האחים גיא ורועי זוארץ שיתפו את הקהל במופע מרגש לרגל חודש 

הסליחות והחגים. 

ופיוט מבית אבא, חוזרים האחים  ואינטימי, לאדינו  במופע מפתיע 
לניגונים משפחתיים שורשיים מוציאים את הקהל לשעה וחצי של 
מסע שורשים בעקבות סיפור משפחתם, מגלות ספרד ועד העלייה 
ארצה, בשילוב שירי האהבה של הלאדינו מצד אחד וניגונים ופיוטים 

מבית הכנסת, מצד שני.

שמונה שנות עניין ודעת
באירוע חגיגי נפתחה שנת הפעילות של קתדרה גזר 

באשכול הפיס
האקדמית,  התוכנית  מנהל  זקס,  דוד  סקר  השמינית,  השנה  בציון 

את התוכנית לשנת תשע"ח.
פטר וייס ראש המועצה, נשא דברים ואמר, "אנו פותחים היום את 
בגזר. פעילותה  העממית  הקתדרה  של  השמינית  הפעילות  שנת 

תרבות ילדים
שעת סיפור

אלכס לקטנטנים - התיאטרון של אלכס 
"הארנב ממושי"

בימי שני, בשעה 16:30 
באשכול הפיס בית חשמונאי  

ביום שני, 6.11.17
לגילאי 4-2

פלפלי לקטנטנים - עם אלי פלפלי
"הצב של אורן"

ביום שני, 13.11.17 
לגילאי 4–2 

תיאטרונטי - "הנשיקה שברחה"
ביום שני 27.11.17

לגילאי 6-2

כניסה חופשית

הצגת מנויים
תיאטרון השעה הישראלית לילדים ונוער מציג:

"הכוכבים של סבא"
ביום שני,  20.11.17 בשעה 17:00

באשכול הפיס בית חשמונאי
ארץ  בשבילי  לטיול  יוצאים  אחת  וסבתא  עירוניים  ילדים  חבורת 
ישראל היפה. הצגה מקורית לילדים בליווי שירי המופת והלהיטים 

הגדולים והאהובים של המלחינה נורית הירש.
הילדים מגלים את ערכה של החברות, את נפלאות הטבע והאוצרות 

הקסומים הטמונים בו ואת ארץ ישראל הישנה והטובה.
מגיל 6-3 ולכל המשפחה

- הרכישה דרך אתר האינטרנט של  פנויים  נותרו מספר מקומות 
המועצה אזורית גזר

מחיר: 45 שקל

תרבות מבוגרים
מועדון הסרט הטוב

לבד בברלין
ביום שלישי, 14.11.17 בשעה 20:00

באשכול הפיס בבית חשמונאי
אוטו )ברנדן גליסון, ברוז׳( ואנה )אמה תומפסון, על תבונה ורגישות( 
הם זוג גרמנים מן השורה, בתקופת השלטון הנאצי. הם לא חברי 
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 www.gezer-region.muni.il :רכישת כרטיסים לאירועי תרבות באתר האינטרנט
אירועי התרבות מתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט, בפייסבוק ובניוזלטר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרסל עמירה - מנהלת התרבות במועצה: 08-9274047 תרבות.נוער. 

ספורט

® נכנסים לאתר תנ”ס
המועצה ® לוחצים 

על המחומש שבמרכז 
העיגול ® ונרשמים 

לשלל הפעילויות
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חוגים
מוסיקלי

הרכבי "מוסיקלי" למבוגרים
אם גם אתם, כשהייתם קטנים, חלמתם מוסיקה, ניגנתם על גיטרה, 
לשיר  אוהבים  סתם  אתם  אם  או  אחר,  כלי  כל  או  תופים  פסנתר, 
בדיוק  מיועדים  האלו  ההרכבים  מתגעגעים,  קצת  אתם  ולפעמים 

בשבילכם.
אנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאתם קצת חלודים ושכחתם כבר 

מה עושים.
אבל היי, בדיוק בשביל זה אנחנו פה!

אז מה עושים בהרכב בוגרים?
מהנגינה  ליהנות  פשוט  כיף.  נטו  היא  האלה  בהרכבים  המטרה 

בקבוצה.
אז קדימה, זמרים, מתופפים, גיטריסטים, קלידנים, נשפנים - צרו 

איתנו קשר עוד היום ונשמח לענות לכל שאלה.

ofri2005@gmail.com  052-3539635 - מרב  מוסיקלי
לפרטים נוספים: זוהר פרץ מנהלת החוגים 08-9274007

ועוד משתתפים,  הברוכה של הקתדרה, הקונה לה מדי שנה עוד 
היא נדבך נוסף וחשוב לחיי הקהילה והתרבות המגוונים במועצה. 
מדרך  החל  לכם,  מציעים  שאנו  המרתקים  הנושאים  תמהיל 
זרקור  מדע,  על  הרצאות  דרך  המקרא,  סיפורי  על  להביט  אחרת 
על ארצות מרתקות, דתות ומוסיקה ולצד זה הרשימה המרשימה 
בוודאי את סקרנותכם, תעשיר את עולמכם  של המרצים, תעורר 

ותרחיב את אופקיכם.תודה מעומק הלב לכל העושים במלאכה."
שנת פעילות ברוכה ומוצלחת!

תרבות תורנית
בוא אלינו אלינו אלינו לים... 

בחול המועד סוכות יצאנו לסיור בעכו העתיקה. 
המשתתפים  עלו  והתרגשות  בשמחה  חיפה.  בנמל  החל  הסיור 
לספינת "מלכת  עכו" המופעלת על ידי משרד התחבורה בקו חיפה 

עכו הלוך חזור לפי שעות ידועות מראש.

מהמהם  נוף  נקי  אוויר  נעימה,  מרוח  המשייטים  נהנו  שעה  במשך 
ואווירה שמחה.

אותנו  הביאה  עכו  של  העתיקה  העיר  ברחובות  קצרה  הליכה 
למוזיאון המחתרות, לביקור מרתק, שכלל הדרכה עניינית, שפנתה 

אל בני כל הגילאים שהשתתפו בסיור.
בקרב  העלו  ההיסטורי,  ההסבר  לצד  הקצרים  הסרטונים 
המשתתפים את הגאווה היהודית, כאשר סופר כיצד הצליחו אנשי 
המחתרות מהלח"י והאצ"ל לתכנן את הבריחה מהכלא ולהמשיך 

את המאבק עד להקמתה של  מדינת ישראל. 
הסיור הסתיים בחדר הגרדום, בשירה עוצמתית של המנון התקווה 

והשיר עם ישראל חי.
לאחר הפסקת הצהריים בסוכה של המוזיאון, נסענו לבית הכנסת 
הטוניסאי, שכל כולו ציורים של נושאים שונים מהתנ"ך ומהיסטוריה 

של עם ישראל. 
זכינו לשמוע על ההיסטוריה של בית הכנסת מפי הנכד ציון, הקרוי 

על שם סבו, ציון בדש.
של  הרעיון  על  בדש  ציון  מסבו,  שמע  בילדותו  כיצד  סיפר  הנכד 
בניית בית הכנסת וכיצד התחיל הסבא את הרעיון היפה והמבורך 
כשבית  היום,  ועד  מרהיבים   בפסיפסים  הכנסת  בית  עיטור  של 
היכל  כל  ומהודרים,  מעוצבים  היכלות  שבעה  עם  עומד  הכנסת 
עטור בפרוכות מיוחדות מנושאים שונים וספרי תורה רבים ועתיקים 

נמצאים בתוך ההיכל. 
השבוע  לתפילות במשך  שעריו  את  לפתוח  ממשיך  הכנסת  בית 

ובשבתות וחגים.
לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת חזרנו הביתה  עייפים ומרוצים 

מסיור מוצלח.

נוער
 פותחים שנה בנוער העובד והלומד

קן נען
העובד  הנוער  של  הפעילות  שנת  נפתחה  שנה,  כבכל  השנה  גם 

והלומד בקיבוץ נען עם תחילת שנת הלימודים.
ביציאה  החג  את  לציין  והחניכים  המדריכים  בחרו  השנה  בראש 
למבצע "תפוח בדבש", הילדים נערכו עם תפוחים ודבש, כרטיסי 
שנה  והשבים  לעוברים  לאחל  הקיבוץ  לרחובות  ויצאו  טובה  שנה 

טובה ומתוקה.
בחג הסוכות יצאו לטיולי סוכות השונים כ-100 חניכים.

קן נען פתח את השנה בצמיחה גדולה, והשיא הגיע בשבת 21.10, 
בחג המעלות, חג הנוער העובד והלומד.

ברוח  מלא  ומקסים,  מרשים  מופע  והעלו  רבות,  עמלו  החניכים 
תנועת נוער צעירה וקסומה.

רשמי  באופן  ועלו  ד'-י"ב,  השכבות  מכל  חניכים  השתתפו  בחג 
לשכבה חדשה בטקס עליית השכבות המסורתי. 

ההתרגשות בשיאה והמלאכה מרובה,
מפגשים קבועים - בכל יום שלישי בשעה 16:30

חו"ד,  נוספת:  פעילות   -  14:00 בשעה  שישי  בימי  ה'-ו'  לשכבות 
המאתגרת אותם יותר בענייני בנייה, צופיות, טיולים, מחנאות ועוד. 

לפרטים נוספים: ליובל הקומונרית – 054-4565251
ספיר שטרן הרכזת – 054-3203591

אנחנו רוצים לאחל לחניכי הקן שנה פוריה בחוויות מהנות ויוצאות 
דופן,

יש אווירה של צמיחה, כיף וחוויות חדשות!
קן נען

משמר איילון
הסתיימו החגים, מתחילה השגרה ואיתה שנה של פעילות עניפה!

וחילקנו  הלב  מחמם  המועצתי  בפרוייקט  חלק  לקחנו  אנחנו  גם 
עוגות למבוגרי המושב.

הנוער,  לבין  המושב,  קם  כתפיו  שעל  המייסדים,  דור  בין  המפגש 
אותי  השאיר  ולא  מרגש  מאוד  היה  בו,  שנושבת  הצעירה  הרוח 
נינים של אותם מבוגרים,  או  נכדים  רובנו  ואת החניכים  אדישים. 
דור אחרי  יחד  ובוחרים להישאר  גדלים במושב  והעובדה שאנחנו 

דור קוסמת לי.

ומה משאיר אותנו כאן? התחושה שכולנו משפחה אחת גדולה!
כן, למרות המירוץ בין חוגים, שיעורי בית והישגים, בני הנוער מפנים 
לעצמם פעם בשבוע מקום לתנועה, המקום בו מדברים על ערכים, 
נותנים מקום לכל ילד, מקיימים פעילויות מעצימות ומתוך זה קורה 
הקסם - מתגבשת קבוצה חזקה, מגובשת שתרגיש שייכת ותמשיך 

את המורשת של המושב, של הסבים והסבתות שלנו.
נכין  בו  למידה,  מרכז  ייפתח  במושב.  הפעילות  את  נרחיב  השנה 
שבת  קבלת  נקיים  למבחנים,  ונתכונן  הבית  שיעורי  את  ביחד 

תנועתית כל חודש וכמובן פעולות מעשירות, ערכיות ומגבשות.
לבוא  פעיל,  חלק  לקחת  הנוער  ובני  הילדים  כל  את  מזמינה  אני 

וליהנות יחד אתנו!               
 כי משמר איילון זה הבית של כולנו! 

ימי פעילות:
יום ראשון: מרכז למידה ומועדון פתוח

בשעות 15:00-17:00 שכבות ג'-ו'
בשעות 17:30-20:00 שכבות ז'-ט'

יום שני: פעם בשבועיים משעה 19:30 - ט'-יב' מוזמנים לערב כיף 
במועדון 

יום רביעי: בשעות 16:30-17:30 שכבות ג'-ו'
 בשעות 18:30-19:30 שכבות ז'-ח'

יום שישי: אחת לחודש קבלת שבת לכל ילדי המושב! מכיתות א' 
עד ט' בשעות 13:00-15:00

נשמח לראותכם!
ענבר המדב"ית - 053-2207166
אופיר הגרעינרית - 054-5603495
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ומבוגרים,  צעירים  התכנסו  חשמונאי  בבית  המגרשים  במתחם 
מוזיקה  ששילבה  המוזיקה  לקול  רקדו  נוער,  תנועות  וחניכי  ילדים 

חסידית יחד עם שירי הורה.
נהוג לערוך תהלוכה עם ספרי  כבכל שנה  במוצאי שמחה תורה, 
מתושבי  רבים  לתהלוכה  הצטרפו  השנה  היישוב.  ברחובות  תורה 

המועצה ונשאו את ספרי התורה למתחם המגרשים. 
וריקודים חניכי תנועות הנוער  במתחם קיבלו את פניהם בשמחה 
ונוף  ועזרא אריאל, שהגיעו  מקיבוץ שעלבים  בני עקיבא  הדתיות  

איילון.
לקראת ההקפה השנייה התכבדנו בברכות מפי ראש המועצה פטר 
וייס, רב היישוב בית חשמונאי, הרב רחמים אלי טוב ושניהם הדגישו 

את חשיבות ספר התורה המאחד את כל  היהודים בארץ ובעולם.
לילדים הרבים שהגיעו לשמוח חולקו ממתקים ודגלי שמחה תורה.

עופר חתוכה ותזמורתו הופקדו על המוסיקה המשובחת, ויחד עם  
ברכתו של רב המועצה, הרב אילן סעדה, הסתיים אירוע ההקפות 

בברכת חורף בריא וגשמי ברכה לכל תושבי המועצה.

במוצאי שמחת תורה הגיעו רבים מתושבי המועצה לשמוח בהקפות השניות שאורגנו 
על ידי המדור לתרבות תורנית באגף התנ"ס

שמחת תורה
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למשתתפים שהתכנסו ביער המגינים, ליד כרמי יוסף, הוכנו מספר 

מסלולי ניווט, בין 2-5 ק"מ, למשפחות. כל משתתף שיצא למסלול 

ומספר חזה על מנת שיצלמו  ניווט  "ניווגזר", מפת  קיבל חולצת 
אותו במהלך האירוע.

ניווט "אפרוחים",  ביניהן   לילדים,  בנוסף הוכנו סדנאות מיוחדות 

ציור על חלוקי נחל, הכנת צורות מבלונים, ראשי דשא, להטוטנות 
וחול צבעוני.

נהנו  וארטיקים,  גלידות  חולקו  שלילדים  בעוד  הניווט,  בתום 

כשהם  העונה,  ופירות  טבעיים  מיצים  חופשי,  מקפה  המבוגרים 

נחים בפינות ישיבה שהוכנו מבעוד מועד.

במהלך טקס הסיום נערכה הגרלה ועשרה משתתפים זכו במתנות 

ספורטיביים  עפיפונים  מצפנים  כמו  הספורט,  לעולם  הקשורות 
ועוד.

וליהנות  במועצה  למסורת  "ניווגזר"  את  להפוך  אתכם  מזמינים 

כמידי שנה מאירוע מושקע וייחודי שכזה!

ניפגש ב"ניווגזר" ה-2!

מאות משתתפים בניווגזר הראשון, 
אירוע ניווט לכל המשפחה

מאות משתתפים ניצלו את מזג האוויר הנוח ואת ימי חול המועד סוכות, כדי להשתתף ב"ניווגזר", אירוע ניווט מאתגר לכל המשפחה, שארגנה 

המועצה, ביוזמת מדור הספורט באגף תנ"ס ובעידוד ראש המועצה, פטר וייס, במסגרת הפקת אירועים חווייתיים ואיכותיים לרווחת התושבים




