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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

שמש ומים – ועושים חיים!
קייטנת הספורט של המועצה

עמ'

אפקט הדומינו

7

הם משקיעים שעות בתכנון ,הקמה ובנייה של מתקן מאבני
הדומינו הקטנות והצבעוניות ,רק כדי להגיע לרגע המרגש של
הנגיעה שמפילה את הכל ...רוצים גם? תבואו לפסטיבל

צילום :אסי שמעון

עמ'

9

אפקט מתגלגל
הם אוחזים כדור פטנק בידם מאז ילדותם בצרפת ועד היום.
חברי מועדון הפטנק ברמות מאיר ,חונכים מגרש חדש
(בצרפתית זה נשמע יותר טוב)...
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התנופה נמשכת  -הקמת
ושידרוג מבנים ותשתיות

המועצה יוזמת ,מתכננת ומקימה מבנים ותשתיות  -באופן קבוע ,לאורך כל השנה בהתאם לתוכניות
עבודה וסדרי עדיפויות המוגדרים על ידי היישובים בפגישות השוטפות עם הנהלת המועצה
השקעה מסיבית בשידרוג תשתיות הביוב
בימים אלה מתבצעות עבודות תשתית רחבות היקף ברחבי המועצה בתחום הביוב ,שישדרגו את מערכת הולכת השפכים בצורה משמעותית.
בעקבות אישור תוכנית אב לביוב ,שקבעה את מהלך החידוש והשידרוג של מערכות הביוב עד שנת  ,2040עברו עד כה ארבע תחנות שאיבה
שידרוג מאסיבי :נען ,רמות מאיר ,יציץ וגני יוחנן .עד סוף הקיץ תסתיים עבודת שידרוג של שתי תחנות שאיבה נוספות .בנוסף לכך תחל עד
סוף השנה עבודת שידרוג תחנה נוספת :משמר איילון-עופרה ובמהלך שנת  2019יחל ביצוע חיבור מחנה שורה ,מחנה ביל"ו ומחנה רחבעם
למערכת של המועצה באמצעות שלושה קווי גרביטציה וקו סניקה ,וכן יבוצע שידרוג תחנות כפר ביל"ו וסתריה.
מטרת תוכנית האב לביוב הינה מתן מענה מקצועי ואמין למערכת איסוף ופינוי השפכים של כל יישובי המועצה וכן התאמת רשת הביוב
לתוכניות הפיתוח של המועצה לעשורים הקרובים .בעזרת תוכנית האב יתאפשרו עתודות בנייה בהתאם לתוכנית המתאר הכוללנית של המו
עצה ,תוך שמירה על ערכי הטבע והסביבה וצביונה הכפרי של המועצה .בנוסף דואגת תוכנית האב להגדרת פתרון קצה לביוב ברמה הגבוהה
ביותר וסניקת כלל שפכי המועצה למט"ש ברמה שלישונית ,המאפשרת השקיית גידולים חקלאים במי הקולחין.

עבודות פיתוח במשמר דוד

חידוש כביש הכניסה נען  -רמות מאיר

החלו עבודות פיתוח במרכז היישוב ,אשר תוכננו בשיתוף עם
הוועד המקומי ,וכוללות ריצוף ,גינון ,מתקני חוץ ועוד .במקביל,
הסתיימו העבודות לסלילת כביש היקפי ביישוב ומבוצעות עבו
דות לביצוע מדרכות לכביש זה.

בעקבות פניית הנהלת המועצה ביצעה חברת נתיבי ישראל
עבודות לחידוש כביש הכניסה נען רמות מאיר ,הכוללות חידוש
של האספלט וסימון מחדש של כביש זה.

עשו לנו

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

ולהירשם לניוזלטר

בניוזלטר מתפרסמים עידכונים ,ידיעות ואירועים,
הנוגעים לפעילות המועצה.

קו פתוח לתושבים

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

עיתון המועצה האזורית גזר

אתר המועצהwww.gezer-region.muni.il :

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

נמשכות עבודות פיתוח שבילי האופניים
החל ביצוע שלב ב' של שביל האופניים "סובב לב גזר" בחלק
הדרומי מערבי של המועצה ,אשר יחבר את היישובים חולדה,
משמר דוד ,פדיה ,פתחיה ,נען ,גני הדר ,רמות מאיר ויציץ .שביל
האופניים יעבור באתרי טבע ומורשת  -מעיינות גיבתון ,תל
מילוט ויער חולדה .השביל יהיה מעגלי ולא יחצה כבישים ,למעט
כביש  6בגשר או במעבר תת קרקעי .העבודות יכללו סימון,
שילוט וחיזוק נקודות התורפה בתוואי הדרך.
שביל זה יצטרף לסובב לב גזר שלב א' ,המחבר בין היישובים
בית חשמונאי ,גזר ,משמר איילון ,כפר בן נון ,כרמי יוסף ,בית
עוזיאל ועזריה .השביל עובר בשטחים חקלאיים ופתוחים ,לאורך
נחל גזר ,עין ירדא ותל גזר .בכך יהפוך האזור לאטרקטיבי אף
יותר לרוכבי אופניים ,מהמועצה ומחוצה לה.
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פסטיבל חוויה בכרם כבר כאן

קידום ופיתוח תיירות ויזמות כפרית
במסגרת פסטיבל חוויה בכרם
שיתוף פעולה משמעותי נוסף של המועצה במסגרת קולות קוראים :משרד החקלאות ופיתוח הכפר מצטרף
כשותף ויתמוך תקציבית באירועי הפסטיבל הייחודי

בשורה חשובה

המועצה האזורית גזר הינה
"רשות איתנה"
המועצה נכללת ברשימה המובחרת
והמצומצמת של רשויות מקומיות איתנות  -בשל
ניהול כספי מצטיין .כך הודיע משרד הפנים
בהודעה נמסר כי הישגי המועצה בגינם הוענק התואר
הינם :ניהול כספי תקין ,ללא גרעון תקציבי משמעותי,
היעדר ליקויי ביקורת מהותיים על תפקוד המועצה,
התנהלות תקינה של גביית הארנונה ,רמת עומס הלוואות
נמוכה ורמת הוצאות שכר מוניציפלי שאינה עולה על
שלושים אחוז מתקציב המועצה.
יצוין כי רשויות מקומיות שמוגדרות כאיתנות ,זכאיות
להקלות רבות במסגרת דיווח על פעילויות הרשות
למשרד הפנים ,וכן פטורות מהצורך בקבלת אישורים
מוקדמים של משרד הפנים הנדרשים לחלק מפעילות
הרשות.
המועצה האזורית גזר הינה רשות מקומית מצטיינת
הזוכה לפרסים רבים על אופן ניהולה .כך זוכה המועצה
שנים רבות ברציפות בפרס על ניהול תקין מטעם משרד
הפנים ,ואף הייתה אחת הראשונות בישראל שהוגדרה
כרשות איתנה בתחום כוח האדם.

הפסטיבל המתקיים זו השנה החמישית ,זוכה להצלחה רבה הן
בדעת הקהל הארצית ובסיקור התקשורתי והן במספרם ההולך
וגדל של המבקרים בו ,דבר המעיד כי המועצה האזורית גזר הפכה
למרכז תיירותי אטרקטיבי.
מועצה אזורית גזר בונה בהתמדה את פעילות התיירות ומקדמת
את העסקים והיזמויות באופן מקצועי .לצורך כך מעמידה המועצה
תקציבים לאירועים ,הכשרות מקצועיות ,יחסי ציבור ,ייעוץ וליווי
עסקי שיווקי באמצעות רכזת התייירות והיזמות ועוד.
כבכל שנה המועצה פונה אל גופי הממשלה בבקשה לסייע
ולתמוך תקציבית באירועים ,הכשרות ופיתוח אתרי מורשת,

יערות וכיוצ"ב.
בשנת  2018זכתה המועצה בארבעה קולות קוראים שונים בהם
תמיכה ממשרד החקלאות בפסטיבל חוויה בכרם .הפנייה למשרד
החקלאות נעשתה באופן אישי על ידי הנהלת המועצה .משרד
החקלאות אישר את התמיכה בשל העובדה כי הפסטיבל משופע
בירידי חקלאים ,דוכני מגדלים ,יקבים ,שמן זית ,דבש ותוצרת
חקלאית עשירה נוספת ומתוך הכרה ורצון כי יש לסייע למרחב
הכפרי בפיתוח וחיזוק הכלכלה והעסקים המקומיים .בכך מצטרף
משרד החקלאות למשרד התרבות ,למפעל הפיס ,לקק"ל ,אשר
שותפים לפסטיבל בשנים האחרונות.

מחבקים את תושבי עוטף עזה
מהנהלת המועצה נמסר" :אנחנו מזמינים בעלי עסקים מהדרום
להתארח באירועי פסטיבל חוויה בכרם"
בעלי עסקים משש מועצות אזוריות מהדרום הוזמנו להשתתף
כמציגים ללא עלות בפסטיבל חוויה בכרם ה .5-הפסטיבל יתקיים
זו השנה החמישית בין התאריכי ם  30/08ל 01/09-ברחבי המו�ע
צה .הפסטיבל ייפתח באירוע היין השנתי של יקבי המועצה ויקבים
אורחים וימשיך עם מופע מרכזי של ישראל גוריון ואסף אמדורסע
קי .בימים שישי ושבת יתקיים יריד אמנים ובתים פתוחים ,מופעים
ופעילויות לילדים ועוד ,הכניסה חופשית .הרעיון להפקת הפסטיע
בל נהגה על ידי ראש המועצה ,פטר וייס לפני כחמש שנים ובכך
הוא יצר אירוע שהפך למסורת ויוצר ציפייה הן בקרב המציגים והן
בקרב קהל המבקרים.
(לכל הפרטים על הפסטיבל  -ראה עמ' )20

חופשה מרוכזת
במשרדי המועצה
האזורית גזר
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המצב הרגיש בעוטף עזה בפרט ובדרום בכלל ,הביא את הנהלת
המועצה לידי החלטה לסייע לבעלי העסקים ולתושבים בדרום
בבדרך מקורית ,ולהזמין אותם להשתתף ללא תשלום באירועי
המועצה כמציגים וכמבקרים .ראש המועצה פנה באופן אישי
לראשי המועצות והזמין אותם לקחת חלק באירועים .ראשי המוע
עצות הודו לו על ההזדמנות ועל הבעת הסולידריות ומיהרו להפיץ
את הידיעה בקרב בעלי העסקים במועצות שהם עומדים בראשן.
"בימים אלה ,בהם אחינו בדרום נתונים תחת מתקפות בלתי פוסע
קות ,עלינו לחבק ,לאמץ ולסייע ככל שניתן .לפסטיבל חוויה בכרם
מגיעים עשרות אלפי אנשים ובעלי העסקים מהדרום יוכלו לשווק
את מוצריהם בקרב באי הפסטיבל ובכך לקדם את עסקיהם" ,אמרו
גורמים בהנהלת המועצה.

לרגל חופשה מרוכזת משרדי המועצה יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל ,בין התאריכים
ה ,19.08.18-ח' באלול התשע"ח ועד ה ,23.08.18-י"ב באלול התשע"ח ,כולל.
במקרה חירום ניתן להתקשר למוקד המועצה לטלפון שמספרו 08-9274001 :או בחיוג מקוצר
"( *5367כוכבית לגזר").
בברכה ,מועצה אזורית גזר

יפוי כוח מתמשך :הרצאה מרתקת

הרצאתה המאלפת של עו"ד מיכל ילבוסקי-
פטרבורג שניתנה לתושבי המועצה ,היתה
מרתקת ונתנה חומר רב למחשבה ומעשה
המשתתפים קיבלו ידע רב ומעשי ,שנוגע לכל אחד ואחת
בנושא ייפוי כוח מתמשך.
ידע זה מעניק לאדם את האפשרות לפעול בעודו יכול
וכשיר להשפיע על מהלכים עתידיים הנוגעים לו ,באמצע
עות קביעת מיופה הכוח שאותו הוא רוצה למנות במידה
ויהיה בכך צורך ,באילו תחומים הוא מבקש למנות לו מיופה
כח ,האם הוא רוצה למנות רק מיופה כח אחד או יותר ועוד.
בנוסף ניתנה סקירה בדבר אמצעים נוספים בהם אדם יכול
להשפיע על האופן שבו ינהגו בו במידה ולא יוכל להביע
את עמדתו כמו הטופס "ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות
לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות" ,צוואות ועוד .ההרצאה
תובלה בתיאור מקרים ודוגמאות.
התושבים שנכחו הודו למרצה על תוכן ההרצאה והאופן
המרתק בו הועברה.
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שבוע הסביבה בגזר  -קהילה ירוקה במיטבה

ירוק זה הכי
שבוע הסביבה במועצה הוכתר בהצלחה .תושבי המועצה נהנו
מפעילויות שונות ,מותאמות לכל מגוון הגילאים.
היחידה הסביבתית של המועצה יזמה פעילויות ירוקות רבות
ברחבי המועצה ,אליהן הוזמנו תושבים להתארח ביישובים השכע
נים ,לרקום יחסי שכנות ולהרחיב את הידע בתחום איכות הסביבה.
התוכניות כללו הצגות ילדים ' -הפח הכי מוצלח'' ,אביר הניקיון'
ו'חשמל באויר' ,סרט לנוער  -בור בלי תחתית  -סרט אנימציה
ושיחה מרתקת עם היוצר דורון דהן ,אירוע 'בירה וחסה' למבוגע
רים ,שירה בציבור למען הסביבה ,הכשרת נאמני ניקיון ,והרצאות
סביבה מפי אדיב גל וד"ר יובל ארבל.
תודה לכל הוועדים והתושבים שנרתמו להפוך את השבוע לסביע
בתי וירוק יותר.

המועצה תגבש תוכנית
להפעלת מסגרות פרטיות
לגילאי 0-3

יחידת המתנדבים השתלטה על אש באזור
התעשייה בחולדה

שריפה שפרצה באזור התעשייה בחולדה כובתה על ידי יחידת מתנדבי כיבוי האש מחולדה-משמר דוד

המועצה תבחן ותגבש תוכנית משולבת להפעלת
מסגרות פרטיות לגילאי  ,0-3במסגרתה יוטמע תו
תקן להפעלת המסגרות
בעקבות מקרי האלימות הקשים שאירעו במספר פעוטוע
נים במדינה ,הנחתה הנהלת המועצה לבחון ולגבש תוכנית
משולבת להפעלת המסגרות ,בתיאום עם ראשי היישובים,
הציבור ועם מפעילי המסגרות .מהנהלת המועצה נמסר,
"במקום שבו המדינה לא לוקחת אחריות אנחנו ניקח.
הילדים שלנו הם הדבר החשוב ביותר עבורנו והם ראויים
להגנה מיום לידתם ולא מגיל שנובע מאילוצים בירוקרטים
ותקציביים".
יצוין כי המועצה האזורית גזר הינה מהחלוצות בגיבוש
תו תקן באמצעות תוכנית משולבת לקביעת נהלי הפעלת
המסגרות.
עבודת המטה תכלול מספר שלבי פעולה בהיבטים
שונים:
 þהקמת מערך למיפוי המסגרות הרלוונטיות מול הנהגות
היישובים ,בשיתוף הציבור ובתיאום מול מפעילי המסגרות
על מנת לאמוד את היקפם ולברר את הנתונים הנדרשים.
 þבחינת הצרכים והמשמעויות ,ובהתאם לכך ,ליבון
והגדרת תו תקן מחייב ,פומבי ושקוף ,בתיאום עם הנהגות
הישובים ומפעילי המסגרות ,לרבות ולדוגמא  -אמצעי
פיקוח וזיהוי ,הכשרה וחניכה ,כללי בטיחות נדרשים
וכיוצ"ב.
 þהגדרת מפקח/ת ייעודי מטעם המועצה לביצוע יישום
התוכנית סיור במסגרות השונות וקיום מערכת של ביקוע
רות אחר עמידה בתו התקן ובכללים שנקבעו.
עבודת המטה תובל על ידי מנהלת מחלקת רווחה ושירוע
תים חברתיים ,אביגיל אנגלמן ,יחד עם ועדת היגוי ,הכוע
ללת את נציגי האגפים והמחלקות הרלוונטיות במועצה.

יחידת המתנדבים כיבוי אש מחולדה-משמר דוד ,כוללת כ25-
מתנדבים ,פועלת מזה יותר משנתיים .חבריה מוקפצים לאירועי
שריפה באזור ובמקביל מבצעים כונניות וסיורים מיוחדים בל"ג
בעומר ובחגים נוספים.
האיום העיקרי אליו מכוונת היחידה את פעילותה ,הינו מענה
לשריפה ביער חולדה ,היות וחלק מהבתים במשמר דוד גובלים
ביער .לאחרונה סייעה המועצה בהוצאת שני רישיונות נהיגה
למתנדבים בכבאית ,בכדי לאפשר ניידות וזמינות רבה יותר למתע
נדבים והדבר הוכיח את עצמו :בשבועיים האחרונים הוקפצה
היחידה לאירועים בכרמי יוסף ובחולדה .האירוע בכרמי יוסף
התרחש בוואדי במרכז כרמי יוסף ,המתנדבים הצטרפו לשתי
כבאיות שפעל ובמקום וסייעו בכיבוי האש .באירוע בחולדה קבלן
הצית פסולת מתכות וגומי באזור התעשייה של חולדה ,מתנדע
בי היחידה הגיעו ראשונים וכיבו את האש .קב"ט המועצה אליק
מגורי כהן ציין לשבח את תפקוד היחידה "המועצה תומכת ביחיע
דה ובשאר יחידות המתנדבים ורואה בהן נדבך חשוב נוסף במוכע

נות לשעת חירום .אנו פונים לכל מי שמעוניין להתנדב ולהצטרף
ליחידות ההתנדבות המובחרות שלנו לפנות למחלקת הביטחון",
הוסיף מגורי-כהן.
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משולחן הנהלת המועצה     

משולחן הנהלת המועצה     

בחירות בפתח

הפנינג בייבי גזר
אגף החינוך במועצה יזם וארגן
הפנינג בייבי גזר ,לאמהות
ולתינוקות עד גיל שנה
מתוך מחשבה כי השנים הראשונות של
התינוק הן חשובות וקריטיות להתפתע
חותו ,הוחלט באגף החינוך של המועצה
להרחיב את הפעילות של מ.ש.כ.ל מגיל
לידה .ב'מ.ש.כ.ל בייבי' תוכלו למצוא
טיפולים ,סדנאות להורים ,הרצאות
למטפלות במשפחתונים ועוד.
לכבוד יריית הפתיחה של 'מ.ש.כ.ל
בייבי' התקיים 'בייבי גזר' ,הפנינג התינוע
קות של גזר ,בו נהנו ההורים מכמה שעות
של למידה ,כיף ,הנאה וחברותא.
האירוע כלל מגוון רחב של סדנאות
לאמהות ולתינוקות  -התעמלות ,יוגה,
חיזוק ריצפת אגן ,התפתחות שפה ,הנקה
וחזרה לעבודה ועוד.
כמו כן ,הוקמו במקום תערוכת מציגים
של מוצרים לאמהות ותינוקות ,עמדות
ייעוץ של מומחי התפתחות וכמובן פינות
מנוחה וכיבוד.
המשובים לאחר הסדנא היו מצויינים
ועלה מהם צורך של האמהות בסדנאות
רציפות לאורך השנה במגוון נושאים.

מקדמים ספורט קהילתי ותחרותי :המועצה העניקה
תמיכות לשבע עמותות ספורט
המועצה מקדמת ומטפחת את הספורט הקהילתי והתחרותי הן בבחינת נפש בריאה בגוף בריא והן
כגורם חברתי המגבש  ,מקרב ומאחד תושבים בכל אחד מהיישובים ובמועצה כולה.
במסגרת זו חלקה לאחרונה המועצה תמיכות לשבע עמותות ספורט  -מתחומים שונים ,בסכום כולל
של כ 200-אלף שקל .התמיכות יאפשרו לעמותות להוסיף ולפתח את הספורט במועצה וזאת כמובן
במקביל לפעילות העניפה הרבה של אגף תנ"ס ,אשר מציע מידי שנה עשרות חוגי ספורט ופעילות
קהילתית מרתקת גם בענפי הספורט.
עמותות הספורט שקיבלו תמיכות הן :העמותה לקידום הספורט בנצר סרני ,עמותה לקידום הספורט
בתחום המועצה האזורית גזר .העמותה למען ספורט ,חינוך ותרבות קיבוץ גזר .עמותה לקידום הספורט
מצליח .עמותה גלאו"פ גשר לאהבה ופתיחות .עמותת סאנגרוק טאקוונדו ועמותת מכבי נ.ש.ר עזריה.
התמיכות ניתנו על סמך תבחינים וקריטריונים ברורים ,אחידים ושקופים ,אותם אישרה מליאת המוע
עצה ובהמשך לקול קורא שהוציאה המועצה בנושא .הוגשו בסך הכל שבע בקשות מפורטות שנבדקו
אל מול הקריטריונים שנקבעו בנוהל .בסיום התהליך ניתנה חוות דעת כי גופים אלה עומדים בתבחינים
שנקבעו ,הן מבחינת תחומי הפעילות שלהם בתחום שיפוט המועצה ,הן מבחינת היקפי השירותים
שניתנים על ידם ,כל עמותה בתחומה ,והן מבחינת הפעילויות התחרותיות שהם מקיימים.

המועצה זוכה בקול קורא נוסף  -מגרשי שחב"ק
כחלק מהקמת תשתיות ברמה גבוהה גם בתחום הספורט ,יוקמו במועצה שני מגרשי
שחב"ק  -מגרשי כדורגל דשא סינטטי
בימים אלו התקבלה הרשאה
תקציבית נוספת מהמועצה
להסדר הימורים (טוטו-קרן המתע
קנים) לשני מגרשי שחב"ק.
גודל מגרשי השחב"ק הוא כחצי
ממגרש כדורגל תקני למשחע
קי ליגה (נקרא גם מגרש אימוני
נוער) .המגרשים יוקמו בקרית
החינוך בבית חשמונאי ובקריית החינוך בשעלבים.
בשנים האחרונות הקימה המועצה בקרית החינוך מתקני ספורט אשר כוללים אולם ספורט,
מגרשי חוץ כדורסל וקטרגל ,מיני פיצ' ואצטדיון אתלטיקה קלה .מתקנים אלה משרתים את
כל תלמידי קריות החינוך בשעות הלימודים ,ואת מערכי החוגים ,הליגות ,נבחרות הספורט
ואנשי הקהילה ,בשעות אחר הצהריים והערב.
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ב 30-באוקטובר 2018

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

יום הבחירות

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

כל תושב יכניס  3פתקים לקלפי:

			
פתק לבן
			
פתק צהוב
		
רשימת מועמדים
			
מועמד/ת
		
מטעם היישוב
		
לראשות המועצה
		
למליאת המועצה
		
(בחירות ישירות)

פתק כחול
רשימת מועמדים
לוועד המקומי
של היישוב

כל הנבחרים במועד הבחירות נבחרים לתקופה של חמש שנים.

מה בוחרים?

 þמועמד/ת לראשות המועצה
 þמועמדים למליאת המועצה
 þמועמדים לוועד מקומי

מי יכול לבחור?

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

מי יכול להיבחר?

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

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

לפרטים נוספים המשיכו לעקוב אחרי
הודעות  /פרסומי המועצה ומשרד הפנים.
מטעמי נוחות בלבד ישנם מקומות במסמך זה המנוסחים בלשון זכר.
הכוונה היא לנשים וגברים במידה זהה.
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בס”ד

גזרי תורה

שירותים
מוניציפאליים

הרב אהרון מרצבך  -שעלבים

חופשה וניקוי ראש
תשאל מישהו  -אמור לי במילה אחת מה זה בשביע
לך 'חופש' .רבים יענו אותה תשובה :בשבילי חופש
זה 'ניקוי ראש'.
ואכן  -יש בהגדרה זו משהו מאוד אמיתי .העבוע
דה מעמיסה עלינו חשיבה מתמדת ואחריות ודאגה
להמון פרטים והרבה עניינים ,ודבר רודף דבר,
והראש מלא וגדוש .זקוקים לפסק זמן ,להתנתק
ולחזור עם כוחות מחודשים.
אמנם ,כדי ש'ניקוי הראש' יהיה מושלם ויעיל
באמת ,כדאי לדמותו ל'נקיונות' אחרים .למשל -
ל'ניקוי הגינה'.
בואו נחשוב מה כולל ה'ניקוי' שם ,בגינה.
 þגריפת האדמה מעשביה ומזרדים ,שתיראה יפה
ונקי.
 þפינוי פסולת חיצונית שהצטברה שם  -עטיפות
קרטיבים ,כוסות חד פעמים וכו'.
 þסידור הצמחיה הקיימת  -ישור דילול ,כיסוח
הדשא בגובה המתאים.
 þשתילה חדשה.
הגינה היא מקום חי ותוסס ,שזקוק מידי זמן ל'ניקוי'
במשמעות הכוללת .בגינה ה'ניקוי' איננו רק פסק
זמן שלא עושים כלום .אלא פועלים באופן אקטיבי
לנקותה ,שתיראה כמו חדשה.
אז ננסה לתרגם את זה ל'ניקוי הראש' שלנו  -פסק
זמן לעשות פעולות על מנת שהראש שלנו יהיה
'נקי' (אין הכוונה לעשות 'העתק הדבק' כמו בגינה,
אבל את העיקרון ניקח משם).
 þאם ראשך התמלא במחשבות של כעסים ואכזבות
(כמו העשביה בגינה) ,תעשה ניקוי  -הליכה בטבע,
בעמקים במעיינות ,לנקות את הראש מכל זה ,להכע
שיר אותו לחשוב טוב ובריא ובונה.
 þאם פסולת חיצונית חדרה לראשך ,כמו קנאה
ותחרות שלילית ,ורצון להשיג דברים שבאמת לא
טובים עבורך .זה הזמן לנקות ,לשאוף אוויר בריא
ולראות את הטוב שיש לך.
 þהיציאה מן השיגרה מאפשרת להתבונן על
העשייה היום יומית במבט אחר ,לסדר דברים
בראש (כמו סידור הצמחיה בגינה) ,לבחון את סדרי
העדיפויות .למשל בתחום הזמן לעבודה/למשפחה/
לקהילה ,למשל בתחום ההוצאות הכספיות לחינוך/
לצדקה/למותרות ,וכן הלאה.
 þוכן  -גם לשתול מחדש! למלא את הראש
ברעיונות חדשים ,יצירתיים ,שאין בשיגרה את
הפניות לחשוב עליהם.
המבט הזה על 'ניקוי ראש' אינו בא במקום המנוע
חה וההנאה ,הוא משתלב בהם נהדר ,הוא לא אמור
להכביד ,הוא מגיע באופן טבעי ,כמו עלים חדשים
הצומחים בגינה הנקייה.
ובשני תנאים:
 )1החופשה מותאמת באמת לצרכים שלך ושל
משפחתך ,מה טוב ונחוץ עבורכם .חופשה בגודל
המתאים לכם .שלא יצא מצב שאתה עושה מה
שאתה עושה בגלל שככה כולם עושים' .כולם נוסע
עים לשם ,אז גם אני'.
 )2לפעמים אנשים תופסים את הביטוי 'ניקוי ראש'
במשמעות של 'לעשות מה שבא לי' .וזו אינה גישה
בונה ,היא עלולה להצמיח בראש גידולי פרא ,ממש
כמו בגינה ,ו'ניקוי' לא יצא מזה.

המשך חופשה נעימה לכולנו
שמתוכה נחזור בעזרת ה' עם כחות רעננים למלא
את הייעוד שלנו בכל התחומים ובמיוחד עם מחשע
בות טובות לקראת חודש אלול והשנה החדשה
הקרבה ובאה!

איסוף פסולת גושית אוגוסט 2018

לוח איסוף גזם נקי 2018

יום רביעי יום חמישי יום שישי
03/08/18 02/08/18 01/08/18
כרמי יוסף
יום ראשון
05/08/18
כפר בן נון
משמר איילון
יום ראשון
12/08/18

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

כפר שמואל

פתחיה

בית חשמונאי

גני הדר

מצליח

כרמי יוסף

כפר בן-נון

פדיה

שעלבים

רמות מאיר

ישרש

משמר איילון בית עוזיאל

נוף איילון

יציץ

נען

יום ראשון
19/08/18

עזריה

יד -רמבם

סתריה

כפר ביל”ו

נצר סירני

ק .גזר

משמר דוד

חולדה

כפר בן נון
משמר איילון

גני יוחנן

יום ראשון
26/08/18

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

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

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

איסוף לשבוע ראש השנה

כפר שמואל
כפר בן נון
משמר איילון
עזריה
גזר
בית עוזיאל
יד רמב"ם
משמר דוד

יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
13/09/18 12/09/18 11/09/18 10/09/18

יום שישי
14/09/18

מצליח
ישרש
נען
נצר סרני
גני יוחנן
פתחיה
פדיה

כרמי יוסף

גני הדר
רמות מאיר
יציץ
בית
ראש השנה ראש השנה חשמונאי
שעלבים
נוף איילון
סתריה
חולדה
כפר בילו

איסוף לשבוע יום כיפור

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

יום שישי
21/09/18

ישרש
נען
נצר סרני
גני יוחנן
גני הדר
רמות מאיר
יציץ
כפר בילו

כרמי יוסף

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

בית
חשמונאי
שעלבים
נוף איילון
סתריה
חולדה

יום כיפור

איסוף גזם ספטמבר-אוקטובר 2018
איסוף לשבוע סוכות/שמחת תורה

יום ראשון
23/09/18
30/09/18
כפר שמואל
כפר בן נון
משמר איילון
עזריה
ק .גזר
שעלבים
נוף איילון

יום שני
24/09/18
01/10/18

סוכות
שמחת
תורה

יום שלישי יום רביעי יום חמישי
27/09/18 26/09/18 25/09/18
04/10/18 03/10/18 02/10/18
פתחיה
פדיה
בית עוזיאל גני הדר
יד רמב"ם רמות מאיר
יציץ
משמר דוד
בית חשמונאי כפר ביל״ו
סתריה
חולדה

מצליח
ישרש
נען
נצר סרני
גני יוחנן

מצליח

יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
24/08/18 23/08/18 22/08/18 21/08/18

עזריה
חשמונאי כרמי יוסף
בית

נען
ישרש

חולדה
משמר דוד

יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
31/08/18 30/08/18 29/08/18 28/08/18
סתריה
גני יוחנן שעלבים
איילון מצליח
הדר
גני
נוף
יציץ
רמות מאיר

איסוף פסולת גושית ספטמבר 2018
יום ראשון
02/09/18
כפר בן נון
משמר איילון
יום ראשון
09/09/18
ערב ראש
השנה
יום ראשון
16/09/18

יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
07/09/18 06/09/18 05/09/18 04/09/18

יום שני
03/09/18
פתחיה
עזריה
חשמונאי כרמי יוסף
פדיה
עוזיאל בית
בית
יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
13/09/18 12/09/18 11/09/18 10/09/18
נען
ראש השנה ראש השנה
ישרש
יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
20/09/18 19/09/18 18/09/18 17/09/18
כפר ביל"ו
ערב
כיפור יום כיפור
נצר סרני
רמב״ם יום
יד

יום ראשון יום שני
24/09/18 23/09/18
ערב סוכות

סוכות

יום שישי
14/09/18
חולדה
משמר דוד
יום שישי
21/09/18
נוף איילון
שעלבים

יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
28/09/18 27/09/18 26/09/18 25/09/18
סתריה
יציץ
מצליח
הדר
גני
גני יוחנן
רמות מאיר

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

איסוף גזם חגי תשרי  -ספטמבר 2018
יום ראשון
16/09/18

גזר
כפר שמואל

גזר
כפר שמואל

איסוף גזם חגי תשרי  -ספטמבר 2018
יום ראשון
09/09/18

גזר
כפר שמואל

יום שני
06/08/18
פתחיה
פדיה
יום שני
13/08/18
כפר ביל"ו
נצר סרני
יד רמב״ם
יום שני
20/08/18
פתחיה
פדיה
בית עוזיאל
יום שני
27/08/18
כפר ביל"ו
נצר סרני
יד רמב״ם

יום שלישי יום רביעי יום חמישי
09/08/18 08/08/18 07/08/18
נען
עזריה
בית חשמונאי בית עוזיאל ישרש
יום שלישי יום רביעי יום חמישי
16/08/18 15/08/18 14/08/18
סתריה
גני יוחנן שעלבים
גני הדר
נוף איילון
יציץ
רמות מאיר

יום שישי
10/08/18
חולדה
משמר דוד
יום שישי
17/08/18

יום שישי
28/09/18
05/10/18

כרמי יוסף

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

וטרינריה  -חיסונים נגד כלבת
אוגוסט-ספטמבר-אוקטובר 2018
שם היישוב
כפר ביל״ו א׳
כפר ביל״ו ב׳
רמות מאיר
גני הדר

סתריה

תאריך חיסון
31.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018

שעות
08:00-08:30
08:45-09:15
08:00-08:40
08:45-09:00

08:00-08:30 14.09.2018

כפר שמואל 05.10.2018
משמר דוד 12.10.2018
כרמי יוסף 19.10.2018
בית עוזיאל 19.10.2018
26.10.2018
מצליח

08:00-08:30
08:00-08:30
08:00-08:30
08:45-09:00
08:00-08:30

מיקום
ליד המכולת
ליד המכולת
ליד המזכירות
ליד המזכירות
מגרש חניה
ליד המכולת
ליד המכולת
ליד המזכירות
ליד מגדל המים
ליד הצרכניה
ליד הצרכניה

גזרי מידע  אוגוסט 2018
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פסטיבל חוויה בכרם ה5-

מרחק נגיעה

בסוף השבוע של פסטיבל חוויה בכרם )31.8-1.9( ,מזמינים אתכם יותם שוורץ ,14 ,ועידו רגוטקוביץ ,14 ,למועדון
הפיס בכרמי יוסף ,לעשות את אחד הדברים שכל אחד מאיתנו משתוקק לעשות בסתר ליבו .לשלוח אצבע ולגעת
במבנה ענק מאבני דומינו ולראות אותו קורס במהירות .אלא שבמקרה זה מצפה לכם גם הפתעה

עמלים השניים על פטנטים למניעת נפילה .הם אמנם הסבירו ,אבל
אני ,עלי להודות בצניעות ,לא תמיד הבנתי .אתם יודעים ,יש בזה
הרבה ענייני פיזיקה .לא במקרה ,כנראה התקבלו השניים השנה
לכיתת מצויינות.

עבודה מקצועית
"יש בונה דומינו מקצועי מחיפה ,שראה עבודות שלנו ביוטיוב
והזמין אותנו לעבוד איתו בפסטיבל שהוא השתתף בו בטבעון",
הם מספרים" ,בנינו מבנה של  5,000חלקים .הוא בנה את מפת
המתאר של טבעון .אנחנו הוספנו את הלוגו וכיתוב של שמות
הערוצים שלנו (קרייזי דומינו) והוא הוסיף גם ציורים של פיקאע
סו .באו בערך  100אנשים ,גם לראות את תהליך העבודה וגם את
הפלת המבנה ויצירת התמונה.

כל התהליך הוא כיפי .יותם (מימין) ועידו (משמאל)

יותם ועידו מבית חשמונאי ,אהבו בילדותם לשחק בלגו .עד כאן,
סיפור רגיל של ילדים רבים .אלא שאצלם גדלה האהבה הזו עם
השנים והפכה אותם למקצועני דומינו ראלי.
בסלון ביתו של יותם ,המשמש להם סדנת עבודה ,הם יושבים
עם ארגז גדול ,המכיל ,נכון להיום 3,200 ,אבני דומינו צבעוניות,
ובמשך שעות על שעות ,מתכננים ומשנים ומתכננים מחדש,
מודדים ומציירים ובונים את המתקנים שלהם ,עם המון סבלנות,
המון אורך רוח והמון יכולת הבלגה ,כשקורה (וקורה!) ,שהמבנה
מתמוטט בשלב מתקדם מאד .ולמה הם מתכננים כל כך הרבה? אז
זה הסוד  -כדי שכשהמבנה נופל ,תיווצר תמונה מסוימת.

עבודת תכנון

הבנו שזה כיף
"אנחנו בונים דומינו ראלי ,שמאפשר לעשות מבנים ענקיים,
מסלולים ארוכים ותגובות שרשרת" ,מציגים את עצמם יותם
ועידו ומספרים על ההתחלה" ,פעם עידו בא לישון פה ולא היה
לנו מה לעשות .היתה פה קופסה קטנה ש ל  200חלקים והת�ח
לנו לבנות ,אמרנו נראה לאן נגיע .ואז הבנו שזה כיף ועשינו את
זה עוד כמה פעמים והתחלנו כבר לתכנן .פעם פרוייקט של אלף
חלקים היינו חייבים לתכנן היטב .היום רק מתחילים ,כבר מגיעים
לאלף ואז אולי מתחילים לתכנן .אחד ההישגים החשובים שלנו
היה פעם ראשונה של אלף אבני דומינו בלי פשלות ,בלי נפילות.
ואז אמרנו נשתף ברשת .מיד קיבלנו המון תגובות .פתחנו ערוץ
יוטיוב משלנו .היום יש לנו  1800עוקבים ,מכל העולם לדעתנו זה
כולל כל מיני גילאים .יש לנו סרטונים עם קרוב ל 20.000-צפיות".

בהתחלה כמובן בנו השניים מבנים ,עם כמה שיותר אבנים ,אך
ללא תכנון מוקדם ומבלי להתייחס לתמונה המתקבלת על הרצפה
לאחר הפלת המבנה .אולם מהר מאוד הבינו את רעיון האפקט
המתקבל עם קריסת המבנה" .אנחנו מתכננים מבנה" ,הם מסביע
רים" ,לפעמים לפי נושאים .בונים ,תוך התחשבות בצבע .את הצוע
רות הגיאומטריות או לומדים מסרטונים של אחרים ,או מנסים
לתכנן בעצמנו .לפעמים מתכננים את זה על דף משבצות .אבל רק
אחרי שבונים יודעים פחות או יותר כמה חלקים יש בכל מבנה.
אבל עד היום הדבר הכי חשוב הוא לא להישבר ,לא להתעצבן.
למשל ,ניסינו לבנות פירמידה ענקית ,ניסינו  3-4פעמים ,כל פעם
היא נפלה לנו .הרי זה העניין בדומינו ,אם נופלת אבן אחת ,נופל
כל המבנה .בזמן המונדיאל ,בנינו את מבנה האיצטדיון 1,500 -
חלקים .יחסית לא הרבה חלקים אבל בנייה קשה .תכנון מיוחד
ובנייה מאד עדינה .פעמיים בדרך נפל לנו המבנה .בסופו של עניין
זה לקח שלוש שעות לבנות ונפל ב 10-שניות .אנחנו מאמינים
שאם נעשה את זה שוב ,זה ילך הרבה יותר מהר ובקלות" .בינתיים

היה שם ילד אחד שעמד בצד במשך איזה שעתיים ובנה דברים
מאוד יפים ,אז החלטנו לתת לו להפיל את המבנה .לקח לזה 40
שניות ליפול .יש דברים מאוד גדולים שנופלים בשנייה" ,הם
מסבירים" ,ויש דברים שלוקח להם יותר זמן .זה תלוי כמובן בסדר
שבו מונחות האבנים ,במספר השכבות ,החיבורים ועוד דברים".

בואו לגעת איתנו
כאמור ,בפסטיבל חוויה בכרם מתכננים השניים הקמת מבנה
ענק במועדון הפיס בכרמי יוסף.
"דיברנו עם קודקוד ,החברה שמייצרת את האבנים וביקשע
נו מהם חסות ועוד אבנים" ,הם מספרים" ,אנחנו רוצים להגיע
ל 6000-אבנים".
מקצוענים ,כבר אמרנו?
מה הם מתכננים לבנות בפסטיבל? הם עוד לא יודעים ...תלוי
בגודל האולם ...הם עוד צריכים לתכנן...
אם תשאלו אותי ,זה כנראה הולך להיות פיצוץ וצריך פשוט
להגיע כדי לדעת ולראות!
ולשאלת מיליון הדולר ,בעצם ,מה יותר מהנה ,לבנות את המבנה,
או להפיל אותו? כשהמבנה מוכן ועומד ,לא מפתה להשאיר אותו
ככה? הם משיבים ללא היסוס" ,כל התהליך הוא כיפי .כיף מאוד
לתכנן ולהצליח לבנות מה שמתכננים וכשזה נופל ,אם זה נופל
מושלם ,אז יש ממש תחושה כיפית".
לערוץ היוטיוב של קרייזי דומינו:
https://www.youtube.com/
_channel/UChXczynUiXdvBOg
tFwW_OA

לסריקה:
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בית במושב
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן

מושבי השפלה והסביבה

בית במושב

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

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

בניהול מאיר קריחלי

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

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

במשמר דוד

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

במשמר דוד

חדש! מודרני! 205/504
 4,390,000ש״ח מיידי!

אחוזה מדהימה!  380מ׳
מגרש  2דונם! בריכה ,נוף!

בית יפהפה!  330מ' עם
יחידה מניבה! מגרש  1700מ'

מגרש  800מ׳ בית 225
נוף משגע! ₪ 4.800,000

אחוזה יפהפיה! 208/502
בריכת שחיה! נוף פתוח!

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

במשמר דוד

בסתריה

בהרחבה ,נדיר 206 ,מ״ר
עם יחידת דיור ,מיידי!

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

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

קוטג'  240/340מרווח!
 7חד' עם יחידת דיור!

בית כפרי  195/510מרווח!
 6חד' גינה גדולה! נוף!

בסתריה

בבית עוזיאל

בגני יוחנן

ברמות מאיר

ביציץ

בית כפרי 190/520
עם יחידת דיור! מיידי!

למכירה/השכרה ,235/526
 6.5חד' בסטנדרט גבוה!

בית אריסטוקרטי!  320מ'
עם יחידה! מגרש  580מ׳

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

 150/500במפלס! נוף!
 5.5חד׳₪ 3,390,000 ,

בכפר אוריה

ביד רמב״ם

בכפר בן נון

בפתחיה

במצליח

נחלה ייחודית! כ 30-דונם,
 2בתים 110 + 200 :מ' נוף

נחלה חלקה א׳ ,ב׳ 26 ,דונם
בית  110מ'  +סככה מיידי!

נחלה כ 30-דונם ,בית
 250מ' ,הרבה פוטנציאל!

נחלה פוטנציאלית  30דונם
בית  90מ'  +סככה  100מ'

נחלה יפה ורחבה!  20דונם
בית  210מ'  +סככה ומחסן
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הצעירים זורקים חזק ,המבוגרים זורקים מדויק
משחק הפטנק ,אחת מנקודות ההיכר המאפיינות את ערי צרפת ,עשה עלייה לארץ ביחד עם מייסדי רמות
מאיר בשנת  1969ומאז ,כמוהם ,הוא הולך ומתבסס ומתרחב וקונה לו מקום של כבוד בישראל

היא מי מוביל ולוקח אחריות .יש בינינו כאלה" ,מדגים פליקס
את חשיבות המועדון" ,שזה לפני המשפחה .יום הולדת זה קודם
במועדון .אם מישהו לא מגיע ,מתעניינים ,שואלים אם יש בעיה
רפואית מבקרים ודואגים .גם זוכרים את כל החברים שנפטרו .יש
תמונות שלהם על הקירות .אנחנו נפגשים פה כל שישי .משחקים
אחד נגד השני ,לא חשוב הרמה ,חשוב המפגש ,היחד".

כל הגילאים .משפחת אבו .אבי ,ז׳וליאן והנכדים

ביחד עם חברי רמות מאיר ,משחקים ונפגשים במועדון גם
חברים מיישובים אחרים .יהושע שלו ,מזכרת בתיה ,מתמיד להגיע
ואף שובר את שיניו בנסיון ללמוד כמה מילים בצרפתית.
"שמעתי ,באתי והתרשמתי" ,הוא אומר" ,מאוד נחמד .גם
אווירה מקסימה ,גם אוכל טוב וגם משחקים .מה עוד צריך"? בני
ברניר ,כפר בן נון ,מקפיד להגיע יחד עם עוד שתי חברות מהכפר.
"פליקס סיפר ניסים ונפלאות על המועדון ועל המשחק .באתי עם
שתי חברות נוספות ומאז לא עזבנו".

ה״נבחרת״ .הכדורים ,הזכרונות מבית ההורים והגביע (בידו של הנרי במרכז)

נ

בחרת הפטנק של רמות מאיר ,בראשות הנרי ברודש
ובמבטא צרפתי כבד ,חונכת מגרש שלישי ,במתחם
הכולל שני מגרשים ,מועדון קטן והמון אווירה

הגענו לארץ עם כדור פטנק ביד

אהבת הארץ

מי שלא מכיר את תמונת האנשים העומדים שעות על משטחי
חול בגנים ציבוריים ומשליכים ,בתנועה מיוחדת ,כדורי ברזל
קטנים ,כנראה לא היה בצרפת מימיו .כי פטנק משחקים שם בכל
עיר וכפר.

בראש השולחן יושבת משפחת אבו .שלושה דורות .ז'וליאן,
מדור המייסדים ,בנו ,אבי ,שנולד בדיז'ון ,חי בפריז והגיע למושב
עם הוריו כשהיה בן  11ושני נכדיו של ז'וליאן ,בנו ובתו של אבי.
"המקור של הפטנק צרפתי והבאנו אותו איתנו" ,אומר ז'וליאן,
"ואנחנו מדברים צרפתית ,אבל הלב שלנו לא בצרפת .כל הדבע
רים הטובים שאומרים לך פה ,זה נכון .אבל מה שלא אומרים לך
זה שיש לנו פה פרלמנט ואנחנו מדברים גם פוליטיקה" .ז'וליאן
רוצה מאד לפתוח דיון על התנהלותה של צרפת בתקופת השואה
ויחסה ליהודים ,אבל הריקרד וכדורי הפטנק חזקים מהכל וחוע
זרים לעסוק במשחק .נטע אבו ,בתו של אבי ונכדתו של ז'וליאן,
סטודנטית ,משתדלת מאוד להגיע למפגש כל יום שישי" .מעבר
לזה שאני ממש אוהבת לבוא ולראות אותם ,וזו הזדמנות לבלות
עם סבא שלי" ,היא אומרת" ,זה ממש השראה .הלוואי שלי בגילם
תהיה כזאת חבורה .חוץ מזה אני הכי צעירה וכולם מפרגנים לי",
היא צוחקת ומשליכה עוד כדור .ואחיה ,מוסיף "זה משחק לכל
הגילאים .הצעירים זורקים חזק המבוגרים זורקים מדויק".
גם ז׳ילבר אלוש ,ממייסדי רמות מאיר ומבכירי השחקנים ,אשר
משמש גם כזמר הבית של הקבוצה ,מבקש להדגיש את הישראע
ליות מול הצרפתיות" .אני יליד פריז ,גדלתי על המשחק הזה.
ינקתי את זה מאז שנולדתי .אבל הגעתי לכאן והבאתי את כל
המשפחה .זו הארץ הכי טובה ויפה בעולם .אם יש לי פטנק אני
אפילו לא צריך לנסוע שוב לצרפת".

יום שישי במועדון

הנרי ברודש ,מי שהקים ומנהל כל השנים את מועדון הפטנק
של רמות מאיר ,היום קבוצה מקצועית ועתירת גביעים וניצחונות,
חוזר אל ההתחלה" ,הגענו לארץ עם כדורי פטנק ביד" ,הוא מספר
"והתחלנו לשחק על השבילים .הוועד המקומי הראשון ,לפני כ15-
שנה ,בנה שני מגרשים .אז לקחתי את זה על עצמי והעוזר הראשי
שלי זה פליקס חסן".
וכשהנרי אומר בצניעות לקחתי את זה על עצמי ,זה הרבה הרבה
יותר מזה .הקבוצה ,הכוללת את מרבית הוותיקים הצרפתים,
מספר צאצאים ובני הדור השני ואפילו השלישי ,וחברים נוספים
מיישובי האזור ,מתכנסת מזה שנים ,מידי יום שישי בצהריים,
לשחק ,להתחרות ,להרים כוסית ריקרד (מעין ערק צרפתי) ,לחגוג
ולציין ימי הולדת ועוד.
את המועדון הקים הנרי במבנה ישן ,קטן ,שהעמיד לרשותו וועד
האגודה שאף מייעד תקציב סמלי לכיבוד .כל היתר ,כולל ציוד,
הכדורים ואמצעי העזר ,על חשבון החברים.
"מצטרפים אלינו חברים ממזכרת בתיה ,גני הדר וכפר בן נון.
ביום הולדת כל אחד חייב להביא שמפניה ועוגה" ,מספר הנרי
ומעיד" ,מי שלא מדבר צרפתית מהבית ,לומד פה" .כי פטנק ,יודע
כל אוחז בכדור ,משחקים רק בצרפתית" .היום" ,מוסיף הנרי" ,יש
ליגת פטנק בארץ ,שכוללת  40קבוצות .המשחקים מתקיימים
בניר צבי ,ארבע פעמים בשנה ואנחנו" ,הוא מכריז בגאווה" ,כבר
זכינו בשני גביעים".

הרבה יותר מרק משחק
מאחורי הנרי עומדים בגאון ,מעודדים ומלאי הערכה ,חיים
אלקובי ,נציג היישוב במליאת המועצה ואורי נדם ,יו"ר הוועד
החקלאי ,שבעוונותיהם אינם צרפתים ואינם משחקים פטנק ,אבל
מבינים היטב את החשיבות הקהילתית של הפרוייקט" .לאחר
שב 1956-התרוקן המושב השיתופי מיושביו ונשארו פה רק שלוש
משפחות" ,הם מספרים" ,ב 1969-הגיעו הצרפתים ,עם הרבה
יוזמה והרבה אהבה לארץ .היום מועדון הפטנק הוא בין הדברים
הבודדים שמתופעלים פה בצורה כל כך יפה וזה הכל לזכותו של
הנרי" ,הם מדגישים " ,ללא השקעה הוא הפך את המקום לפנינה.
אנשים מרוצים ,אוהבים ,מתמידים .תענוג".
אבל המרוויחים הגדולים ביותר ,הם כמובן ,השחקנים .פליקס
חסן ,העומד לצידו של הנרי ומסייע לו מאז הקמת המועדון,
משמש כמזכיר ביישובים אחרים במועצה" .אני מכיר את המצוע
קה של הוותיקים ,המבוגרים ,ביישובים אחרים ,שרוצים להיפגש
ולפעול" ,הוא אומר" ,זה קשה .מנסים כל מיני דברים שלא מחזיע
קים מעמד .אנחנו בזכות הנרי מחזיקים כב ר  20שנה .אנחנו מו�ע
דון פתוח לכולם .גם לנשים .זו לא רק שאלה של תקציב .השאלה
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רימק
דינה שרביט

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

רישיון מספר 021435

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בטל שחר

בית צופה לנוף עד האופק!
₪ 4,800,000 ,265/830

בית משופץ ויפה220/760 ,
אפשרות ליחידת דיור

נחלה טובלת בחורש טבעי
₪ 5,800,000 265/1800

נחלה עם נוף מקסים!
₪ 6,000,000 170/1800

נחלה יפהפיה 14 ,דונם
בחלקה א' שקטה עם נוף

בסתריה

במשמר איילון

בכפר שמואל

בסתריה

במשמר דוד

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

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

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

בית חמוד במיקום מקסים!
חצי דונם ₪ 3,900,000

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

ליעוץ טלפוני
 /פגישה ללא
התחייבות

www.mhome.co.il | 054-4520232 | 054-4520231

גזרי מידע

ורווחה
חברה

זו השנה השישית לפעילות ההתנדבותית העשירה ומצילת
החיים שמתקיימת בגני הילדים במועצה בנושא זהירות בדרכים
(זה"ב).
הפרוייקט הוא פרי של שיתוף פעולה בין עמותת "אור ירוק",
מרכזת היחידה להתנדבות ,פנינה גבאי מחלקת הרווחה במועע
צה ,מנהלת מדור גני הילדים אדווה אריאלי-גרדשטיין ומנהלת
מדור בתי הספר ומטה בטיחות בדרכים רחלי
גרינמן.
המתנדבות המסורות מגיעות מדי שבוע לגן
כדי ללמד את נושא הזהירות בדרכים ,באופנים
חווייתיים כמו סיפור ,יצירה ,מוסיקה והפעלה
באמצעות ערכות הדמייה.
נושא חשוב זה נועד להטמיע כבר בגיל הרך
את המודעות להתנהגות נכונה ובטוחה בדרע
כים ולהפוך את הילדים לשגרירים בקהילה.
לפי תגובות ההורים והגננות ,המידע מצליח
להשפיע לא רק על הילד אלא גם על משפע
חתו ואנו רואים שינוי בהתנהגות הילדים ובני
משפחתם.
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מתנדבות עם לב זהב
בימים אלה ציינו "בנות הזהב" את סיומה של שנת הלימודים ,במסיבת סיום חגיגית
המתנדבות :מינה ויטנר ,תמר בכר ,חנה חטואל ,ברוריה גבאי,
רחל כהן ,רבקה טוויג ,איילת שלי לב ארי ,נורית בכר ,חנה פייג,
נילי בנימין ושושי אהרון ,מזמינות אתכם להצטרף ולהרחיב את
מעגל המתנדבים בגני הילדים לפרוייקט מציל חיים.

לפרטים:
פנינה גבאי ,מנהלת היחידה להתנדבות 052-6220656
שושי אהרון ,רכזת התוכנית זה"ב בגן 052-6008869

בטקס מרגש נחנכה היחידה לאזרחים וותיקים עם ירידה קוגנטיבית
התמודדות עם קרוב משפחה החווה ירידה קוגניטיבית כרוכה בדילמות קשות של טיפול ,ניסיון לשמור על איכות חיים נאותה ,שחיקה ועומס רגשי ופיזי
תפקידנו הינו לסייע ולמצוא פתרונות ,על מנת שהנטל לא
ייפול רק על המשפחה ,המתקשה עד מאוד .ביחידה החדשה
לתושבי המועצה עם ירידה קוגניטיבית ,שנחנכה לאחרונה,
תוענק  השגחה  מלאה על כל מבקר ומענה אינדיבידואלי לצרע
כים ובכך יתאפשר לבני המשפחה והמטפלים המלווים ,להיות
שקטים במהלך שעות היום ,ולסמוך בוודאות על כך שיקיריהם
נמצאים בידיים טובות ומקבלים את שירותי הסיעוד הטובים
והמקצועיים ביותר.
במהלך הטקס הודתה מנהלת מחלקת הרווחה ,אביגיל אנגע
למן ,לכל השותפים וציינה כי הקמת היחידה הינה שירות נוסף
שמעניקה המועצה לוותיקים ובני משפחותיהם מתוך הוקרה
על פועלם ודאגה לחיים מיטבים עבורם בהווה ובעתיד .נציגת
המוסד לביטוח לאומי ,הגב' אורנה בר ,בירכה את המועצה
ואמרה כי לא רבות הן הרשויות שהרימו את הכפפה וציינה כי
זוהי זכות .נציגת משרד הרווחה ,הגב' ורד שחם ,ציינה כי קיימת
דאגה במשרד נוכח הגידול במספר האנשים עם ירידה קוגנע

פרוייקט סיירת
הורים
החלה ההכשרה הראשונה לסיירת הורים .מחלקת הרווחה
והשירותים החברתיים מזמינה הורים תושבי המועצה להתנדב
לפרוייקט סיירת הורים ,שמטרתה לסייר ברחבי היישוב ,במקוע
מות בהם שוהים בני הנוער ,לשוחח איתם ולהפגין נוכחות.
המועצה בשיתוף הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול,
מעבירה להורים המתנדבים הכשרה שמעניקה כלים שיסייעו
להם בפעילות.
במידה והנכם מעוניינים להקים סיירת מעין זו ביישובכם ,יש
לפנות לוועד היישוב.
לפרטים נוספים:
שרון שרביט מגן  -עו"ס מתבגרים ,צעירות וצעירים ,בטלפון:
 08-9274078או באימיילsharons@gezer-region.muni.il :

טיבית וציינה לשבח את היערכות המועצה מבעוד מועד לפתח
שירות חשוב זה .מנכ"לית חברת תגבור ,הגב' אורית בנבנישתי,
הביעה את שמחתה להשתתף בטקס ,ביחד עם יתר נציגי החברה
ומנהלת המרכז שושי כהן.
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חינוך

בית הספר של החופש הגדול
הגיעו לסיומן שלושה שבועות של פעילות לימודית חינוכית בבתי הספר היסודיים של המועצה ,במסגרת בית
הספר של החופש הגדול .סיכום

בס"ד

בית ספר שלהבת בנות
בית הספר פתח את שעריו בחופשה לבנות כיתות א׳-ג׳ שהגיעו
כל יום בשמחה רבה .השנה בחרנו בתוכנית "טבחיות צעירות" -
שלהבת מבשלת .בכל יום עסקנו בלימוד על מאכל עם ,מזון וקוע
נדיטוריה .הבנות הכינו ,בישלו ,אפו ונהנו מאוד .בנוסף שילבנו
חוגי העשרה בנושאי בעלי חיים ,יצירה ,בריאות ,משחקיה ועוד
ועסקנו גם בהעשרת הידע וחידון לכבוד  70שנה למדינת ישראל.
פתחנו ארבע קבוצות " -ארץ הצבר"" ,ארץ האבות"" ,ארץ זבת
חלב ודבש" ו"ארץ הצבי" .נהנינו גם מהופעות כמו אביר הבלונים

אינטראקטיבי  -חידון לכבו ד  70שנה לישראל .ערכנו מסע וי�ר
טואלי לבית המקדש ,מסע בזמן בתלת מימד ובעזרת טכנולוגיה
חדשנית הבנים חוו את ירושלים והמקדש בימי בית שני.
כאמור תלמידינו לומדים כסדרם עד ט' באב וגם אחר כך
ממשיכים הם ללמוד במסגרת איחודי כיתות.
יישר כח גדול לתלמידים וההורים ,שהמשיכו להגיע באופן מלא
בתקופה זו.

בית ספר עתידים
והצגת "ארץ הצבר" איתה סיימנו ביום האחרון .שלושת השבועות
חלו בימי בין המיצרים ,דיברנו רבות על אהבת חינם ולמדנו על
בית המקדש שאנו מצפים לבנייתו .ביום האחרון אחר הצהריים
התקיימה פעילות שיא בשיתוף עם ההורים ,שהגיעו וטעמו מהחע
וויות שעברו הבנות ,גם באמצעות סרטון שהציג את החוויות שהן
עברו וגם על ידי פעילות משותפת בקישוט סינר וקישוט מאפינס
ולבסוף במשחק משותף עם ההורים .הבנות וההורים נהנו מאוד!
חברת "קיטו מרום" דאגה להזנה מגוונת ,להפתעות ,ארטיקים
ושלוקים ולציוד נוסף ,כמו חומרים למסלול הטבחיות וליווי
מקצועי לצוות וכל זאת בשיתוף מלא עם מחלקת החינוך במועצה.
תודה רבה לכל השותפים בעשייה המבורכת ולהורים על שיתוף
הפעולה .תודה לצוות המורות ולרכזת טלי פרץ.

בתקופת הקיץ זמן החופשה הגדולה במשרד החינוך ,המשיכו
תלמידינו להגיע לתלמוד תורה לעסוק בתורה וליהנות מפעילויות
מגוונות .ב"ה הבנים המשיכו ללמוד עם המלמדים הקבועים שלהם
והתקדמנו כרגיל בחומר הלימודי בו עסקו כל השנה  -תורה ,נביא,
משנה ,גמרא והלכה .לצד הלימוד זכו הבנים ליהנות מפעילויות
חווייתיות ומגוונות המחכימות מחד ומהנות מאידך.
בתחילת זמן קיץ קיימנו תרגיל רעידת אדמה ושיחות עם הבנים
על בטיחות בזמן הפעילויות.
הבנים נהנו מפעילות לייזר צ'אלנג'  -משחק לחימה חווייתי
עם אקדחי לייזר .ביקרו בימית  ,2000הלכו לבריכה בנוף איילון
והשתעשעו בתחרויות מים .במסגרת שף צעיר ובוגר ,עסקו הבנים
באפיית מתוקים ,מלוחים ,קרים וחמים .חווינו משחק טריוויה

בית ספר שלהבת בנים
הילדים נהנו מחוגים מהנים ומהופעות ופעילויות חווייתיות.
נחשפו והכירו בכל יום מושג לרגל  70שנה לישראל ולסיום ערכנו
חידון מהנה .כמיטב המסורת ,קיימנו "יום אוהלים" שמח ומלהיב.
במהלך שלושת השבועות ,הפכו התלמידים לשפים צעירים,
הכירו מאכלים שונים מתרבויות שונות והתנסו בהכנתם.
מאחלות לכולם חופשה מהנה ובטוחה,

הנה עברו להם שלושה שבועות ,והגיע הזמן לסכם .הפלגנו
עם סיפורים למקומות קסומים ,פגשנו תרבויות ומנהגים ,רקדנו
ושרנו ,יצרנו ובעיקר צחקנו ונהנינו.

ניפגש בשנה הבאה

מאחלים לכולם חופשה נעימה!

תלמוד תורה דביר

בס"ד

השתתפנו בחוגים מגוונים ,בסדנאות ג'אגלינג ,זהירות בדרכים,
קומיקס ,אנימציה ועולם החי .ראינו הצגות ,מופעי מוסיקה וקרקס
ואפילו הפכנו לגיבורי על ליום אחד.
שלושה שבועות מלאים בכיף וחוויות!
נאחל לתלמידנו המקסימים קיץ מהנה ,נעים ובטוח.

ניפגש בשנה הבאה,
צוות בית הספר של החופש הגדול

בית ספר גוונים
הילדים נהנו מפעילויות שונות ומגוונות .הצגה ,קרקס ,ימי שיא
מיוחדים ,כמו יום זה"ב ,יום כובעים ,יום קולנוע ועוד.
במסגרת הנושא "מפליגים עם סיפורים" ,שמעו הילדים סיפורים
שונים ויצרו בעקבותם יצירות מיוחדות ,סמניה לספר ממקלות
ארטיק ,הכנת תעתועי ראייה ועוד.

ניפגש בשנה הבאה!

בית ספר שדות איילון
במהלך שלושת השבועות האחרונים הפלגנו למחוזות שונים
באמצעות סיפורים ,ספרים ויצירות .דרך הסיפורים פגשנו דמויות
שונות ומגוונות ,ארצות ,מנהגים ותרבויות .בין היתר נהנו הילדים
מחוגים וסדנאות כגון ג'אגלינג ,סדנת בלונים ,קרנבל ריקודים,
מופעי מוסיקה ותיאטרון ,מפגש עם בעלי חיים ,סדנאות קומיקס,
אנימציה ואנגלית .כמו כן ,חווינו ימי שיא בנושא זהירות בדרכים
וכללים לקיץ בטוח.
הפכנו לגיבורים ליום אחד ,לאלים יוונים ביום אחר ואפילו התנע
סינו בעבודה בלשית אמיתית.

נתראה בקיץ הבא ,חופשה נעימה לכולם
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השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)  -״מי מפחד משיעמום״?
"נראה לי שאני אלך לישון .ככה אני לא ארגיש את השעמום"
(נדב בן .)8.5
"אמא ,אבא ,משעמםםםם לי!!" ,מבין המילים המפחידות ביותר
בשפה העברית.
החופש הגדול הגיע ורובנו מייצרים תכניות לכל יום ויום .האם
שאלתם את עצמכם פעם מדוע "דחוף" לנו לתכנן תכניות? ממה
אנחנו בורחים?
יום ריק מפעילות מאיים עלינו ומעורר חשש שמא הילדים
ישתעממו ו"יטפסו על הקירות" .השעמום נחשב לחור שחור
בלוח הזמנים ,שמי יודע מה יקרה אם נישאב אליו ,ולכן אנחנו
עסוקים בלהימנע ממנו בכל מחיר.
אז למה בעצם השעמום כל כך מפחיד?
ובכן ,הרגע הזה שבו אנחנו מסיימים פעילות או משיגים מטרה
קטנה ,משאיר אותנו במעין "רווח זמני חסר משמעות" .עוד
אין מטרה חדשה או משימה מוגדרת ,ואנחנו חווים אי שקט
ועצבנות .קשה לנו ,פשוט קשה לנו להיות שם ,ברווח הריק הזה.
להיות לבד עם מחשבותינו ,זה כל כך קשה ,שבניסוי על שעמום
העדיפו מרבית הגברים הנבחנים לתת לעצמם שוק חשמלי(!),
מאשר לשבת בחושך ,רבע שעה ,ללא שום גירוי .בימינו הפתרון
הקל ביותר ,הוא כמובן להתחבר לטאבלט או לנייד ,לעולם של
סרטונים והתכתבויות .הכל זמין ומתחדש כל הזמן .שם יש סיכוי
שיחכה לנו תגמול קטן :הודעה מחברה או עדכון בפייסבוק,
ריגוש כלשהו .כותבים להיא תשובה ,או עושים להוא לייק
ואופס ,מנה קטנה של דופמין (הורמון "ההנאה" במוח) נוצרת
אצלנו בראש ומייצרת תחושת אושר קלילה .כך למעשה פועל
מנגנון ההתמכרות ,שגורם לנו להתרגל לצריכה פסיבית של
זרם גירויים אינסופי .אבל אז אין רגע לעצור ,לבהות ,לחשוב,
להיות נוכחים ,לדמיין .למעשה ,רובנו מבלים זמן רב במשחקים
וברשתות החברתיות במקום למצות את הפוטנציאל האדיר של
המוח האנושי (איתו אפשר להמציא עוד אפליקציות חברתיות).
קשה מאוד להילחם בהתמכרות הזו ,כי זה דורש התאפקות
ודחיית סיפוקים ,כלומר ,לווסת את הדחפים שממש רוצים
לייצר עוד דופמין נחמד למח ,בדרך המהירה והקלה הזו.
היכולת לדחות סיפוקים מדומה לשריר ,וככל שלומדים להפעיל
אותו מגיל צעיר יותר ,כך שריר האיפוק מתחזק .אבל המשמעות
היא שהילד יצטרך להתעמת עם השעמום ,ובמיוחד עכשיו,
בחופש ,כשאין בית ספר ,חוגים ושגרה קבועה .ואם יש משהו

שיותר מפחיד אותנו מהשעמום שלנו ,זה
למקרה שנגמרו הרעיונות  -ביקשנו
השעמום של הילדים שלנו .זה לרוב גורם
מ"חפציבה" שברחובות ,חנות המתמחה
לנו לפעול ולמנוע מהם לחוש אותו ,כי הרי
במשחקים ,לרכז עבורנו משחקים
זו תחושה לא נעימה ,כבר הסכמנו.
מעניינים על פי גיל ,שאפשר לשחק לבד,
של
השני
אבל מה מחכה בעברו
או בקבוצה.
ממנו
להימנע
אוקיינוס השעמום? האם
גיל  4ומעלה" :מצד שני" משחקי שפיר -
ואכן,
לעשות?
זה בהכרח הדבר הנכון
משחק זיכרון לכל המשפחה ,מבוסס על
שעמום
בין
קשר
ישנם מחקרים שמצאו
הרעיון של "מצא את ההבדלים".
שונות,
והתמכרויות
לנטייה לאגרסיביות
גיל  5ומעלה" :שרלוק" פוקסמינד  -משחק
חלקים
מעורר
שהשעמום
אך בעיקר נמצא
זיכרון מילולי המבוסס על שימוש בהמצאת
עתידי.
ולתכנון
ליצירתיות
במח הקשורים
סיפורים
להשתעמם
ילדים
שכשמכריחים
מסתבר
השועל החמקמק"  -משחק אסטרטגיה
במשחק
,4
בת
ילדה
של
מהטבע
יצירה
התבאס
,13
בן
יואב
קורים:
נפלאים
דברים
שיתופי לכל המשפחה.
בחורשה
באותו
אחד.
יום
לשחק
עליו
כשנאסר
קשות
"ספיד מפלצות"  -דג'קו  -משחק מהירות
במחשב.
מקליד
אמו
אותו
מצאה
ערב
שבמהלכו השחקנים נדרשים למיין
המחשב
שעל
לתדהמתה
לה
הסתבר
אז
אבל
בה,
עלה
הכעס
מפלצות לקטגוריות במהירות האפשרית"
כתובים  3עמודים של ספר פנטסיה שהוא התחיל לכתוב /
גיל  6ומעלה" :מרוץ הצבים"  -אלפיט  -משחק אסטרטגי חכם,
מאיה בת ,11 ,שהורחקה גם היא ממסכים ,שיחקה בשיערה כל
שבמהלכו אנו מנסים לנצח במסלול ריצה ,ובמקביל לשמור את
אחר הצהרים ,עד שהתחילה לקלוע צמות .היום היא מומחית
זהות הצב שלנו בסוד.
לדבר ועושה מסיבות תסרוקות לילדות  /נדב בן  ,8.5התחיל
"לייזר מייז /לייזר מייז ג'וניור" (אלפיט)  -משחק חשיבה ליחיד
לצייר את חיות הפלסטיק שלו ומיכל בת  12התחילה לאפות.
לגילאי  6ומעלה .מבוסס על בניית מסלולים לקרן לייזר בעזרת
לנו
רגעים משעממים וחסרי משמעות לאורך זמן ,גורמים
חלונות ומראות .אחלה דרך לנתק ילדים ממסכים לכמה דקות -
אם
לחיים.
לרצות לשנות את המצב ולייצר מחדש משמעות
מתאים גם למתבגרים.
חברתית
בהתנהגות
בבניית מחנה מכריות ושמיכות בסלון ואם
גיל  8ומעלה :עד מתבגרים " -המעבדה המטורללת" פוקסמינד
ונייצר
ברוטשילד
אוהל
יותר ("בואו נשחק שבויים " /בואו נקים
 משחק המבוסס על חשיבה מהירה ,קשב ריכוז והתמצאותמחאה חברתית").
מרחבית .מי יהיה הראשון לתפוס את האמבה שברחה?
לחברה
צמאים
דווקא
שאנחנו
לנו
לומר
בא
השעמום
לפעמים
"דיקסאיט" הקוביה  -משחק המבוסס על תקשורת ,אסוציאציות
או
משפחתי,
ביחד,
איכות
זמן
לייצר
הזדמנות
וזו
אישי,
וליחס
ודמיון מפותח .דרך מופלאה להורים להכיר את ילדיהם טוב יותר.
משחקים.
עם
או
בשיח
חברים,
עם
"שוקולד בריבוע"  -אלפיט  -משחק חשיבה ליחיד 40 .חידות
המפחידות
המילים
צמד
את
אומרים
שהילדים
הבאה
בפעם
אז
היגיון בסגנון סודוקו  -משחק חשיבה מעולה ליחיד.
עבורם,
משמעות
לייצר
ולמהר
להיבהל,
לא
נסו
לי",
"משעמם
"קטאן" (הקוביה) ,משחק שבמהלכו השחקנים מיישבים ביחד
אלא לתת להם להגיע לרעיונות בכוחות עצמם .כדאי גם
אי ומפתחים אותו לצרכי שליטה על משאבים ומסחר.
להסביר שכדי שיהיה מעניין צריך קודם להשתעמם ושווה
"מג'יק" -משחק באנגלית ,למתבגרים שמבוסס על קלפים
לנסות .מה שבטוח זה שילדים הם מאוד יצירתיים ולא מקובעים
מפלצות ודמויות מעולם הפנטזיה .כמעט בכל עיר בארץ יש
ומתן מרחב החשיבה הזה יהיה מתנה נפלאה עבורם.
נקודה שבה ניתן לבוא ולהתנסות במשחק ללא עלות ,בעזרת
מדריך שמלמד אותו בחפציבה  -בכל יום שני בין השעות ארבע
שתהיה לכולכם חופשה נעימה וקצת קצת משעממת
לשש.

מושב כפר ביל"ו פותח את שעריו
לתושבי הסביבה עבור ילדי טרום
טרום חובה ,גילאי  3-4שנים:

המפגש יתקיים ביום שני ,ה 3.9.18-בין השעות 8:30-10:00
בבניין המועצה אזורית גזר

 Vחינוך איכותי ברמה גבוהה
 Vצוות מעולה
 Vגן גדול וחצר גדולה
 Vטיולי טבע במושב לאורך כל השנה
הגן בתשלום

לפרטים :לימור 054-4290159
מנהלת אשכול גנים
ניתן לפרסם בין חברים
וברשתות החברתיות בסביבה.

14

גזרי מידע  אוגוסט 2018

הרצאתה של ד"ר מיכל שיר-אל תתקיים בתום הסיור.
תושבים המעוניינים להצטרף מוזמנים להירשם במייל.

| 08-9274098

.com

שעת סיפור

ge
ze

@r
gma
il

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

"ילדי בית העץ"

תיאטרון "מעגל הקשב"
"כובעים למכירה"

sif

ספרייה
אזורית

sifgezer@gmail.com

מפגש מיוחד להורים וילדים
עם רן כהן אהרונוב  -כותב הסדרה

על פי ספרה של אספיר סלובודקינה

ביום רביעי 29.8.18
בשעה  16:30בספרייה

ביום רביעי 8.8.18
בשעה  16:30בספרייה

צעצוע של סיפור

סדנה לבניית צעצועים מעץ
עם האמן והמאייר בוריס קרביץ

ביום שלישי 7.8.18
בשעה  10:30-12:00בבוקר בספרייה
ביום שני 27.8.18
בשעה  10:00-13:00בבוקר בספרייה

הסדנה מיועדת לילדים מגיל  5ומעלה
הורים מוזמנים להישאר ליצירה משותפת עם ילדיהם.

סיור והרצאה בבית ש"י עגנון

ביום רביעי 8.8.18 ,בשעה 9:00
נצא מהספרייה בהסעה מאורגנת.
חזרה משוערת בשעה
13:00

יום אחד מוכר הכובעים יצא מן העיר אל היער לחפש משהו
לאכול ובדרך נפגש עם להקת קופים שובבה .משל צבעוני
המ למד על כך שהעולם הוא כמו מראה ,מעשים טובים
גורמים למעשים טובים .ליצנות ,בובות נפלאות ומוזיקה.
לגילאי 2-5

”תיאטרונויה"

"הפרחים שוב
מחייכים"

נהנה מסיור ביוגרפי בביתו של
ש”י עגנון המתחקה אחר סיפור
חייו ועולמו הרוחני .שיטוט בין
חדרי הבית ובספרייה המקורית
בה עגנון כתב.

איך מרגישים הפרחים שזורקים עליהם לכלוך?
סיפור קומי לאיכות הסביבה.
לגילאי 2-6

ביום רביעי15.8.18 ,
בשעה  16:30בספרייה

רן הוא כותב ויוצר לילדים .ספרו "ילדי בית העץ  -מבצע
חורשה" זכה בתואר הספר האהוב על ילדי ישראל .ההצגה
על פי ספרו "הנקה ופיט" המגולל את סיפורה של אמו בזמן
השואה ,זכתה בהצגת השנה הטובה לילדים לשנת .2016
רן ואחיו ("הדג נחש") יצרו יחדיו את פרויקט הילדים "ילדי
בי ת העץ" שהניב אלבומי מוזיקה (אלבום ראשון הגיע
לא לבום זהב),
ספרי ילדים ,הצגה,
מו פע מוזיקלי
וס דרת טלוויזיה
שז כתה פעמיים
בפ רסי האקדמיה
שראלית
הי
לטלוויזיה וקולנוע
על תסריט ובימוי.
כמ ו כן ,הוא
מו מחה בינלאומי
בח דשנות בחינוך
לגיל הרך.
במ פגש מספר
רן על הפרוייקט
"ילדי בית העץ" ,העבודה עם המאייר יניב שמעוני ,העבודה
המשותפת עם אחיו הצעיר ,כיצד הופכים שירים לסדרת
טלוויזיה ואיך מעבדים ספר להצגת ילדים.

רימקס  - Moreהמשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה
סימה טייר

רישיון משרד המשפטים 3161757

חשבתם על מעבר?
רוצים לדעת מה ערך הבית שלכם?

לפגישת יעוץ ללא התחייבות
התקשרו

הגפן 80

נמכר  3,250,000שקל

הקפה עליכם
העוגיות עליי
קונה  /מוכר  /משכיר?

אני בדרך אליך

טל052-8481484 .

הגפן 2

נמ

כר  2,800,000שקל

תנ”ס

תרבות.נוער.
ספורט

תרבות יהודית

יום תנועות הנוער הדתי ה 4-במועצה
לכבוד ירושלים ו 70שנה למדינה

במסגרת  70שנה למדינת ישראל התאחדו כל
תנועות הנוער הדתיות במועצה ,בני עקיבא ,עוז,
אריאל ועזרא וחגגו לכבוד ירושלים
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® נכנסים לאתר
המועצה ® לוחצים
רכישת כרטיסים לאירועי תרבות באתר האינטרנטwww.gezer-region.muni.il :
אירועי התרבות מתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט ,בפייסבוק ובניוזלטר .על המחומש שבמרכז
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרסל עמירה  -מנהלת התרבות במועצה 08-9274047 :העיגול ® ונרשמים
לשלל הפעילויות

ספורט

הענקת חגורות למסיימי חוג הקפוארה

עשרות מדריכי קפוארה מלאי אנרגיה מכל רחבי
הארץ הגיעו למפגש שאירחה המועצה

איילון-שעלבים בהובלת המאמן ג'וני אסרף ,על הזכייה באליפות
עונת .2017-2018
זוהי האליפות הראשונה בשלוחה ואנחנו כבר מצפים לעונה הבאה
ולניצחונות הצפויים בשנה הבאה ,יחד עם כל השחקנים האלופים.
תודה להורים על העזרה ,ההבנה והתמיכה בכל ,שיתוף הפעולה
שלכם הוא תנאי הכרחי להצלחת השחקנים.
יישר כח!

ג'ודו

נבחרת הג'ודו השתתפה באליפות גביע האיגוד
האחרונה ,אשר התקיימה בבאר שבע באולם
הקונכייה

א ת הערב כיבדו בנוכחותם ראש המועצה ,יו"ר מזכירות גוש
פט והרב גדעון בנימין ,רב היישוב נוף איילון ,שברכו את העשייה
הברוכה של תנועות הנוער במועצה.
מא ות חניכים ,עשרות מדריכים ,קומונרים ,רכזי תנועות והורים
נה נו במהלך הערב מטקס שכלל סרטונים ושירים ,מצגת ודברי
ברכה ,שיזמו והפיקו חניכי כל תנועת נוער בעזרתם הברוכה של
המדריכים.
הו ענקו תעודות לקומונרים ,למדריכים ,אשר משקיעים מזמנם
וממרצם לטובת בני הנוער ועל כך זכו להוקרה ותודה וכן הוענקה
תעודת כבוד ותודה לראש המועצה ,על העזרה לתנועות הנוער
במהלך כל השנה.
הסירטון המרכזי השנה הציג את ההכנות ואת התוצאה המדהימה
של אחדות תנועות הנוער ,שיצרו דגל ישראל אנושי .כ 380-חניכים
וחניכות התאספו על רחבת הדשא בקיבוץ שעלבים ויצרו בגופם
את דגל ישראל .הצילום כלל קריאת עם ישראל חי וצילום מרחפן.
הא ירוע ,בארגון משה כהן ,מנהל מדור תרבות יהודית ,הופק
בשיתוף פעולה מלא עם ההורים ומנהלי בתי הספר.
יום תנועות הנוער הדתי מהווה סיכום חשוב לפעילות המתקיימת
במ הלך כל השנה ומהווה המשך ישיר לפעילות של תנועות
הנוער למען ארץ ישראל ראשית צמיחת גאולתנו .הערב הסתיים
בהרקדה שהקפיצה את המשתתפים.

המ דריכים העבירו סדנה לילדים ,בוצעו תרגילי קפוארה מלווים
במוזיקה ברזילאית משמחת ולסיום התקיים טקס חלוקת החגורות
מול ההורים הנרגשים .על כל האירוע ניצח טל נגר ,רכז הקפוארה
של המועצה ,אשר מנהל את החוג בצורה מקצועית לצד שימת
דגש על ערך החברות ,החינוך והתרומה.

ענף הכדורסל במועצה גורף גביעים וזכיות

לאחר זכיית קבוצת הקט סל של הפועל גזר במקום הראשון בליגה,
זה הזמן לברך את קבוצת נערים א' (כיתות י׳) משלוחת החוגים נוף

לתחרות יצאו  15מתחרים משלוחת חוגי המועצה בבית חשמונאי.
להלן התוצאות:
מקום ראשון :יובל סגיאן ,אורי אופק ,ערן הולינגר.
מק ום שני :יאיר אמסלם ,יואב רוט ,שלו חכימה ,יואב הופשטיין,
שחר עמידן.
מקום שלישי :טל שניר ,לי בראשי ,שון ריפקין ,מיתר כהן.
כל הכבוד לכל הספורטאים ,להורים התומכים ולמאמן יוסי ליפרמן!
הצלחה לכולם גם בשנה הבאה!

הסתיימה ליגת מאמאנט לשנת 2017-
2018

השנה השתתפו בליגה כ 120-נשים בתשע קבוצות מבית חשמונאי,
ישרש ,כרמי יוסף ,רמות מאיר ,עזריה ,מצליח ,חולדה ,סתריה ונען.
לאורך כל העונה הליגה הייתה מותחת במיוחד  -הקבוצות שהיו
במקומות האחרונים עלו לפלייאוף העליון ולהפך.
למ קום השלישי הגיעה קבוצת מצליח עם המאמן חיים רפאל,
שהפתיעה בכישורי המשחק המרהיבים במשך כל העונה.
במשחק הגמר המותח בין קבוצת נען ,בהובלת המאמן מאיר לוי,
לבין קבוצת חולדה ,בהובלת המאמנת איה פינברג ענבר ,ניצחה
קב וצת חולדה ,אשר תייצג את המועצה במוקדמות האלופות
הארצית.
ישר כוח לכל המשתתפות!

המועצה מחזקת ומקדמת את הספורט הנשי בענפים שונים
וקוראת לכן להצטרף אלינו בשנת הפעילות .2018-2019
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מופע סוף שנה מרהיב של אקרובטיקה

במהלך השנה התאמנו המשתתפים בכלל השלוחות במגוון רחב
של תרגילים ,בהובלת רכז האקרובטיקה יניב וייסמן.
הש יעורים ,יחד עם המדריכים המקצועיים ,דרשו משמעת
ומקצועיות גבוהה ,אשר התבטאו בהצלחות בתחרויות ובהופעות
המשותפות.
מצפים לראותכם גם בשנה הבאה.
ותעופה .חידון בסימן  70למדינה ,חפש את המטמון בנושא בית
המ קדש החניכים נהנו ושמחו ,שיחקו ולמדו .בכל יום תפילה
וא רוחה ,שיחות אישיות וים הקשבה .לצאת מהתקופה הקצרה.
ולחכות לשנה הבאה בשמחה.
תודה רבה לכולם!

נוער

סמינרי ט' בבני המושבים

חוגים

קייטנה מחול ,אומנות וקפוארה ,קיץ
2018

קייטנת האומנויות של המועצה  , 2018מסיימת שנה
נוספת של הצלחה וחוויות ייחודיות ,בחודש עמוס
עם  חוויות שקשה לוותר עליהן
הת חלנו במסיבת אוזניות מטריפה ,שהרימה לילדים בוקר עם
תנועה ומשחקים.
המשכנו בסיור עמוס ידע לנתב"ג ,ובכל שבוע מחדש לא ויתרנו על
הנאה בבריכה.
שילבנו סדנאות תיפוף ,אתגר ,ופעילות מקצועית בתחומי המחול,
אמנות וקפוארה.
יצ רנו ריקודים ,לצד עבודות מדהימות ,ולמדנו רבות על אמנות
הקפוארה .וכל זה לצד פיתוח הכישרונות והיכולות האישיים של
כל ילד וילדה.
בהמשך טיילנו בשמורת עין חמד ,שם למדנו עד כמה חשוב הטבע
ואיזה סודות הוא טומן בחובו  ,ובסוף קיבלנו את ההסמכה והפכנו
להיות פקחים צעירים.
בין לבין ,לא ויתרנו על יום פעילות זה"ב ,ויום שוק קח תן.
מו זיאון הילדים בחולון היה חוויה שלא תישכח ,וגם יום קירות
הטיפוס היה מאתגר מעייף ומהנה במיוחד.
ארטיקים ומשחקים כי גם בחום חשוב לעשות כייף חיים.
לצד הפעילויות בקייטנה לא וויתרו על מוסר וערכים ,וסיימנו ביום
האחרון עם סטנדאפ של אמיר הורוביץ המדהים.
אז הנה חלף לו חודש עמוס חוויות ,ואנו שמחים שהילדים נהנו
ולמדו רבות.
מחכים לכם בשנה הבאה

קייטנת המועצה בנוף איילון-שעלבים
הגיעה לסיומה

של ושה שבועות של הנאה גיבוש וחויה בלתי נשכחת .תודות
למדריכים המסורים והאלופים והרכזים שניהלו הכל בעוז וענווה.
פע ילות מדריך ותוכניות הפגה ,צ'ופרים והפתעות בכל שעה.
יצאנו בכל יום שלישי לאטרקציות מעניינות ,פארק הקופים ,שדה
התעופה וסינמה סיטי .ימי ספורט ,מחול ובריכה ,יום בישול ,מדע

חניכי שכבה ט' חזרו מסימינרי ההכשרה בתנועת בני המושבים.
הי וצאים לסמינר הם בוגרי תהליך הטרום פעילים בתנועת בני
המושבים ,אשר הופכים בשנה זו ממודרכים למדריכים ופעילים
ביישובים .על החניכים עברה שנה משמעותית ומאתגרת וסמינרי
ההכשרה וההדרכה מסמנים את סיומו של תהליך זה ותחילתו של
תהליך ההדרכה ולקיחת האחריות בתנועה ,ביישוב ובמועצה.
לא חר הסמינר הופכים החניכים להיות הכוח המשפיע ביותר
בתנועת בני המושבים ומצטרפים למשפחת המחנכים של התנועה.
השנה השתתפו בסמינר ט'  2000חניכים ,מ 26-מועצות אזוריות
ומקומיות מהערבה ועד מטולה .הסמינר התקיים במשך  10ימים
ביער חדש ,יער עין כובס ,שיהפוך להיות יער בני המושבים לשנים
הבאות.
במהלך הסמינר עברו החניכים תכנים ערכיים הנחוצים למדריך
וכמו כן ,קיבלו כלים שונים בהדרכה:
הדרכה ,עמידה מול קבוצה ,התמודדות עם תרבות הילדים היום.

הדרכה בטיול .ערכי הליבה וההיסטוריה של התנועה .מגדר ומיניות.
בנייה מחנאית ועוד.
בס מינרים הושקע זמן מחשבה ובנייה רב ,הכנות מדוקדקות
וב עיקר ,צוותים מקצועיים וערכיים ,שהוכשרו והשקיעו את כל
יכולותיהם ומרצם ,בכדי שדור מחנכי העתיד של בני המושבים יהיה
מקצועי ,ערכי ומותאם לצרכי הקהילה.
בהצלחה למדריכים החדשים
בברכת עלה והגשם

המחנופניק

כל שנה יש מחנה משהו מיוחד ,וביישוב לא נשאר
אפילו לא אחד"! במילים אלו נפתח השיר שכתבו
השנה השמיניסטים לכבוד המחנה שארגנו לילדי נוף
איילון
נו שא המחנה היה הסרט "עידן הקרח" .השיר המקפיץ והשמח
הזה משקף רק את קצה הקרחון של כל מה שקרה במחנה באותם
שלושה ימים שבהם הוא פעל.
"המחנופניק" זהו שם המחנה שמארגנים כל שנה השמיניסטים של
נוף איילון לילדי היישוב .השמיניסטים אחראים על כל מה שקורה
במחנה :על התוכן והתוכניות ,על ארגון המאהל ,הפעילויות ,האוכל,
המסלולים ,הקישוט והציוד הטכני.
כדי להיערך למחנה ,נפגשו השמיניסטים לפני כחודשיים עם הרב
גדעון ,רב היישוב ,שדיבר על חשיבות המחנה לחניכים הצעירים וכן
הנחה איך לנהל את המחנה בזמן "שלושת השבועות" ,ימים שבהם
אנו נוהגים מנהגי אבלות על חורבן ירושלים .עם ארז דינר ,יוזם

הרעיון של "המחנופניק" ,שדיבר עם השמיניסטים על החזון ועם
עירית שינברג ,רכזת הנוער ,שהובילה וליוותה את ארגון המחנה.
השמינסטים בחרו את ראשי המחנה וכן ועדות כגון :פרסום ,אוכל,
תו כן ועוד .כל ועדה נפגשה וגיבשה את תוכנית העבודה שלה.
תפקידה של וועדת המחנה היה לבדוק שהדברים אכן נעשים היטב
ובזמן.
המ חנה מיועד לילדי כיתות ד'-ח' .חניכי כיתות ט'-י"א יכולים
להדריך ,כך שרבים מבני הנוער של היישוב משתתפים בפרויקט
זה .המחנופניק מגבש מאוד את כל הנוער ,מהקטנים עד הגדולים,
ואפשר לראות שכולם מגיעים למחנופניק.
הש נה התחלנו את תוכנית המחנופניק בטיול בהרי ירושלים
ב" שביל המעיינות" .הייתה אווירה נעימה והחניכים נהנו מאוד
מה מסלול המעניין .בדרך ראינו מערות ומעיינות ,והיו כמובן
הפעלות ומשחקים .כשהגענו למחנה שהקמנו בלטרון ,קידמו את
פנינו ארטיקים ,פירות חתוכים ומוסיקה שמחה.
היה זמן להתארגן במאהל ולבנות מסנדות מתקנים שימושיים .כל
קבוצה יצרה דגל שמייצג את הקבוצה ,ולאחר מכן ערכנו מפקד
פתיחה ,למדנו את המנון המחנה ,שמענו את כללי המחנה ובעיקר
עשינו הרבה מורל.
אחרי ארוחת ערב מדהימה שאותה הכינו השמיניסטים ,יצאו הבנים
לא ''ש לילה רציני והבנות נשארו במחנה לפעילות מגניבה של
שוטרים וגנבים.
הי ום השני נפתח במסלול טיול קצר לכיוון נווה שלום שבאזור
לטרון .אחריו הייתה אטרקציית מטורפת ,שכללה רובי מים ולאחר
מכן היה "סוף הדרך" עם משימות ביד לשריון.
לקראת הערב החליפו כולם את בגדיהם לחולצות של המחנופניק,
עם הכיתוב" :לא צריך להיות סיד כדי להיות עצלן" .ההורים הגיעו
לערב הורים ,לבקר את המחנה ואת הילדים שלהם .היה מפקד
גד ול ועוצמתי שכולם נכחו בו ,הרב גדעון בירך ,שרו את המנון
המחנה והציגו סרטון של המחנופניק ומכל מה שקרה בו.

אחרי שההורים הלכו הוקרן לחניכים הסרט עידן הקרח ,ובמקביל
היה ערב לנוער שכלל אוכל וטיש חסידי .בבוקר היום האחרון הייתה
השכמה מוקדמת וכולם קמו לטיול זריחה ביער לטרון .בסופו של
הטיול הגענו לעמדת תצפית יפה על העמק ועל הזריחה .בדיוק
כשהגענו התחילה הזריחה .התפללנו תפילת שחרית מול הזריחה,
אכלנו במקום ארוחת בוקר וסיימנו במשחק הקיגל הסוחף.
חזרנו למחנה לנקות את השטח ולארגן למפקד סיום מהסרטים.
כל החניכים חזרו הביתה מלאי חוויות ובצפייה למחנופניק הבא.
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