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תושבות ותושבים יקרים

איך מתמודדים עם הקורונה  -זו השאלה שמלווה
אותנו בחודשים האחרונים מאז פרוץ המשבר

אשכול המרחב הכפרי עבר
למשכנו החדש ברחוב שמעון
התרסי  2בבית חשמונאי.
מחלקות התברואה ,הוטרינר
והיחידה הסביבתית ישמחו
להעניק שירות.

מנהלת מדיה ודיגיטל :שרלי שוורץ
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צלם המערכת :רונן חורש
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מו"ל :המועצה האזורית גזר
טל | 08-9274020 :פקס08-9274022 :

בשער :תל גזר

במועצה אזורית גזר אנחנו ערוכים
לכל תרחיש חירום ,זה חלק מהיכולת
לתת מענה מהיר ויעיל .את תרחיש
הקורונה אף אחד בעולם לא צפה,
וכמו כולם ,גם אנחנו נאלצנו לגבש
תוכניות פעולה תוך כדי תנועה,
בתהליך למידה מהיר מכורח
המציאות ואנחנו עדיין לומדים .עם
זאת ,לצד הקשיים והאתגרים הביאה
לנו הקורונה גם הזדמנויות לשינוי,
לעשייה ,לחיזוק הקהילה ,ולחיזוק
המשפחתיות .כל אחד בביתו ,בישוב
שלו ,ובמועצה.
לפני  4חודשים ,עם תחילת המשבר,
קיבלתי הודעה ששהיתי בקרבת
חולה מאומת .מיד נכנסתי לבידוד
ולמצב ניהול המועצה מרחוק .מאותו
הרגע הבנתי שהכל הולך להשתנות,
המציאות שלנו תקבל זווית אחרת
ונידרש לקבל החלטות בסביבה של
אי-ודאות תמידית ,לספק לכם בטחון
ולשמור על בריאותכם.
דואגים לכל אחד מהתושבים

זה מה שעשינו בחודשים
האחרונים .עבדנו בלייצר
שיגרה בסביבה משתנה
ולהביא לכם את כל
במהירות
הפתרונות
ובשקיפות .הבנו מהר
מאוד שחייבים לספק
מענה לכל אחד ואחת.
מהילדים שנשארו בלי
מחשב ללמידה מרחוק,
לטפל בוותיקים שנדרשו
להישאר בבתים וזקוקים לסיוע
במשלוחי מזון ותרופות ,לסייע להורים
שצריכים פתרונות יצירתיים להעסיק
את הילדים ,ולתמוך בעסקים הקטנים
שלנו שהיו זקוקים לעזרה מיידית כדי
להישאר עם הראש מעל המים.
לוקחים אחריות מקומית
היו גם מקרים שנדרשנו להוביל
מהלכים באופן עצמאי ,ברמה
המקומית ,כדי לספק לכם מענה
מיידי .כך היה כשייצרנו במועצה
מערכת עצמאית של תחקור "שבירת
שרשרת ההדבקה" שתסייע לנו
במניעת התפשטות בקהילה שלנו,
כמו גם בהכשרת צוות מד"א מקומי
שעזר לבצע בדיקות במהירות .כך
גם במקרה של החזרת גני הילדים
שבמאמץ משותף עם היישובים
הצלחנו להביא לפתיחת מוקדי חינוך
חלופיים במרבית היישובים במועצה
ולאפשר למידה רציפה בגני הילדים.
אומרים תודה למתנדבים בקהילה
תמיד ידעתי שיש בגזר אנשים
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מיוחדים וקהילה חזקה ,אבל בתקופת
המשבר כוחה התגלה במלוא
עוצמתו .צח"י -צוותי חירום יישובי –
הפעילו את מערך החירום ביישובים,
בהתנדבות מלאה ,ושמרו על
הקהילתיות ביישובים בצורה מעוררת
השראה .זה סייע לנו רבות לתת מענה
טוב ומותאם יותר לתושבים ואנו
מתכוונים להמשיך לפעול עם צח"י
גם בהמשך.
בונים את היום שאחרי
לצד השגרה המיוחדת שנוצרה
בחודשים האחרונים ביקשנו להמשיך
ולבנות העתיד של המועצה .המשבר
יצר הזדמנות לזרז את הבנייה
והשיפוצים כגון :מגרש כדורגל בפדיה,
מגרש כדורסל בגני הדר ,מגרש
משחקים בנוף איילון ,הצללות בגני

משחקים חודשו ,המשך בניית בית
הספר החדש ,מיגוניות בגני ילדים
ברחבי המועצה ,נבנו מדרכות בפתחיה
ובמצליח ,ובין גני הדר לנען ,המשכנו
ובפרוייקט חיבור מחנות צה״ל לביוב
ושדרוג קו הביוב של יישובי כביש
 .40גם הפסקת הלמידה בבתי הספר
נוצלה לעבודות וכבר בוצעו שיפוצי
קיץ בבתי הספר ובגני הילדים.
לצערי הקורונה עדיין כאן .היא תהיה
כאן כנראה עוד תקופה לא קצרה.
ואנחנו נדרשים כל העת להתאים
את עצמנו למציאות המשתנה .חשוב
לשמור על עטיית מסכה במרחב
הציבורי ,על שמירת ריחוק חברתי
והגיינה .התקופה האחרונה הוכיחה לי
שיש לנו במועצה ,בישובים ובקהילה,
את היכולת הן לשמור על עצמנו

בצורה מיטבית והן להתאים את
עצמנו למציאות המשתנה.
ביקשנו הפעם לרכז בשבילכם בעיתון
את כל ההתפתחויות שהיו בתקופת
הקורונה ,השינויים שנכנסו בעקבותיה,
והעשייה שהייתה לנו במועצה
בתקופה האחרונה ,לעדכן אתכם
בדברים החדשים ,ולאפשר לכל אחד
ואחת מאתנו למצוא פה את הרגע
הזה ,שבו הוא הרגיש ,שהעשייה
המשותפת והקהילה שבנינו הם מה
שהופכים את גזר למקום שהוא
מעבר למועצה ,הוא בית ,הוא המקום
הבטוח.
בריאות איתנה,
שלכם
רותם ידלין
ראשת מועצה אזורית גזר

בחירום ובשגרה

שומרים
על קשר

לרשותכם מגוון ערוצים לקבלת מידע:
מוקד המועצה  24שעות ביממה *5367 | 08-9274001 -
אתר המועצה www.gezer-region.muni.il -
קבוצות הוואטאפ מהמועצה לתושב  -להצטרפות שלחו וואטסאפ למספר 052-5874753
מידעון ישירות אליכם לדואר האלקטרוני  -להצטרפות שילחו הודעה לinfo@gezer-region.muni.il-
עקבו אחרינו בפייסבוק  -מועצה אזורית גזר
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עבודת המועצה
בזמן חירום
מערך החירום של מועצה אזורית גזר
פועל בשגרה ובחירום על מנת להכין
את המועצה ותושביה להתמודדות
עם מגוון רחב של אירועים חריגים
המאיימים על שגרת היומיום ,כגון
אירועים ביטחוניים ,אסונות טבע
ועוד .משבר הקורונה הינו מצב
חירום חדש ,שאף גוף לא התמודד
מולו בעבר.
מצב זה הצריך ניהול שונה בכל
התחומים ,על מנת להצליח לתת
מענה ושירותים לתושבים בצל
חוסר הוודאות וההנחיות המשתנות
בתדירות גבוהה מאוד.
עוד בתחילת המשבר ,לפני הפסקת
הלימודים והנחיות הסגר שהוטלו על
אזרחי ישראל ,מועצה אזורית גזר
הכינה את השטח לקראת הבאות.
כבר ביום  , 8.3.20הוכשרו צוותי
ההוראה ללמידה מרחוק ,באמצעות
העובדות
''זום''.
פלטפורמת
הסוציאליות הוכשרו למענה טלפוני
בחירום ,על מנת להיערך לסגירת
קבלת הקהל גם במחלקת הרווחה
והשירותים החברתיים.
עם הנחיות הממשלה לצמצום בכוח
האדם ,המועצה החלה לעבוד במבנה
ארגוני לשעת חירום ,הבנוי מתשעה
מכלולים עיקריים .בכל יום נערכה
הערכת מצב באמצעות פלטפורמת
'זום' ,בה כל ראשי המכלולים נכחו,
עדכנו על הנעשה במכלול שלהם,
ועבדו ביחד בפרויקטים המיוחדים

שהיו לאורך התקופה.
על עבודת המכלולים הופקד
מכלול מטה ותכנון ,בניהול מנכ"לית
המועצה כרמל טל .העבודה כללה
חזיתות רבות תוך פיתוח שמירה על
שגרות העבודה במועצה ובישובים.
בכל בוקר התכנס פורום ראשי
המכלולים באמצעות פלטפורמת
''זום'' ,במטרה לעדכן על הנחיות
חדשות שיצאו ,מצב החולים
והמבודדים במועצה ,עדכון של כל
ראש מכלול ,וחשיבה משותפת על
המשך העבודה בתחומים השונים.
בכל התכנסות נכח גם היקל"ר של
המועצה (יחידת הקישור לרשות של
פיקוד העורף) ,אשר העביר עדכונים
ובקשות לפיקוד העורף ,וכן עדכונים
הנוגעים להתנהלות במועצה.
אחת לעשרה ימים נערכה התכנסות
באמצעות פלטפורמת ''זום'' של
ראשת המועצה וראשי המכלולים
עם ראשי היישובים וצוותי החוסן
היישוביים (צח"י) ,במטרה להעביר
עדכונים מהמועצה ולשמוע על
אתגרים חדשים שעולים מהשטח.
בנוסף נערכה התכנסות אחת
לעשרה ימים באמצעות פלטפורמת
''זום'' עם וועדת מל"ח (משק לשעת
חירום) וכלל חברי מליאת המועצה,
לעדכון על פעילות המועצה ועל
ההנחיות המשתנות.
עוד בין עבודת המטה והתכנון
קיום קשר יומיומי של מחלקת

מטה ותכנון

מנכ"לית המועצה

כספים

גזבר המועצה

הביטחון במועצה עם צוותי החוסן
היישוביים
הפקת עדכונים לתושבי המועצה על
חולה מאומת בזמן אמת ,על הנחיות
חדשות שיצאו ,באמצעות המדיות
השונות -וואטסאפ ,פייסבוק ,אתר
ועוד.
התאמה למצב החדש :המועצה
נאלצה להתמודד עם בחינה
מחודשת של כל פעילות המועצה
והתאמתה למצב הקיים :בוטלו
אירועים גדולים כמו טור גזר וצעדת
הרצל ,נסגרו מוסדות קהילה כמו
ספריות ,בוטלו החוגים ברחבי
המועצה ועוד.
הון אנושי :בעקבות הנחיות משרד
שנחתמו
והסכמים
הבריאות
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בטחון וקהילה

אוכלוסיה

מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים

הנדסה ותשתיות

מ"מ קב"ט המועצה

מוקד

מהנדס המועצה

הסברה

מנהלת לשכת
ראשת המועצה

חינוך

מנהלת אגף
החינוך

בין הממשלה ,השלטון המקומי
והסתדרות העובדים ,כ  70%מעובדי
המועצה הונחו לשהות בביתם.
כ  30%ממצבת העובדים של
המועצה המשיכו להגיע לעבודה,
תוך הקפדה על הנחיות משרד
הבריאות ושמירה על כללי ה"ריחוק
החברתי" ורמת היגיינה גבוהה.
פעולות לשמירת הרצף התפקודי של
המועצה
ניהול פגישות בשיחות וידאו:
המועצה קיימה את מרבית הפגישות
באמצעות פלטפורמת ''זום''.
כך עודכנו כל חברי המליאה וראשי
היישובים אחת לעשרה ימים ,יחד
עם ראשת המועצה שהציגה מצגת
עם כל הנתונים והעדכונים החדשים.

מנהלת ניו מדיה

עסקים

סגן ראשת
המועצה

ועדות המועצה השונות קיימו את
פעילותן באופן שוטף באמצעות
הפלטפורמה ,בצורה מיטיבה ויעילה
 ועדת מכרזים ,הוועדה לתכנוןובנייה ,ועדת איכות הסביבה ועוד.
שמירה על קשר רציף עם עובדי
המועצה :במצב שגרה עובדים
במועצה קרוב ל  400עובדים
ועובדות ,ומרביתם שהו בביתם
בתקופת החירום ,בכפוף להנחיות
הממשלה .ראשי המכלולים נמצאו
בקשר רציף ושוטף עם העובדים
במחלקות ובאגפים השונים ,ובנוסף
נשלחו אליהם עדכונים ממנכ"לית
המועצה בהם פורטו הנחיות חדשות
והועבר להם מידע לגבי מיצוי
זכויותיהם .לפני החג הפסח הגיעה

נציגות עובדים לבתיהם של כל
עובדי המועצה שלא נכחו בעבודה
והעניקה להם תשורה וברכה לחג
באופן אישי ,במטרה לשמר את
הקשר הרציף עם העובדים גם
בהיותם בביתם.
ניהול מערך מוקד המועצה :פילוח
הפניות למוקד ,ברמה היומית
בהערכת המצב .נערכו פיקוח
ובקרה על הטיפול בפניות ,הופרדו
פניות הקשורות למצב החירום
ומפניות בנושאי שגרה דבר שסייע
למועצה לבחון את הצרכים העולים
מהשטח ,תוך הקפדה על מתן מענה
מידי לצרכי החירום והמשך מתן
השירותים המוניציפאליים ברמה
הגבוהה והיעילה ביותר.
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כספים
ניהול הכספים במועצה בתקופת משבר הקורונה הפך למשימה מורכבת בעקבות חוסר הוודאות באופן
העבודה ובקבלת ההנחיות מהממשלה .מורכבות זו באה לידי ביטוי באי גביית הכנסות מחד ,ואי ביצוע
פעילות מאידך.
לאורך התקופה ,מכלול כספים תכנן מחדש את תקציב המועצה וביצע מספר פעולות אל מול משרדי
הממשלה ,מול התושבים והעסקים במועצה ,ומול ספקיה.

ארנונה לעסקים
עוד בתחילת משבר הקורונה ,זיהתה המועצה את
המצוקה ההולכת וגוברת של העסקים
המקומיים בתוכה .לכן ,כבר ביום  , 16.3.20הודיעה
המועצה על דחיית תשלומי הארנונה לעסקים
לתחילת חודש מאי .עם קבלת אישור משרד
הפנים להנחה בתשלומי הארנונה לעסקים ,ביטלה
המועצה את תשלומי חודשים מארס ,אפריל ומאי
לעסקים הזכאים.
יצוין ,כי על מנת לצמצם בירוקרטיה ,קידמה
המועצה מתן ההנחה באופן אוטומטי לעסקים
הזכאים ,ללא צורך בהגשת בקשה ובירוקרטיה
נוספת .המועצה אפשרה לבתי העסק הזכאים
להנחה ,לבחור כיצד לקבל אותה ומתי ,על מנת

להקל ככל הניתן על העסקים המקומיים בתקופה
מאתגרת זו.
בכדי להבטיח כי השירות לתושב לא יפגע כתוצאה
מאובדן הכנסה מארנונה לעסקים ,פעלה המועצה
אל מול משרד הפנים ,והצליחה לקבל שיפוי של
 92%מאובדן ההכנסות.
בעבודה מול משרדי הממשלה :יחד עם המרכז
לשלטון מקומי ,ארגון המועצות האזוריות ואיגוד
הגזברים ,עבד מכלול כספים מול משרדי הממשלה
למימוש התחייבויותיהם בתקופת הקורונה .פעולות
אלו השיגו למועצה שיפויים מהמדינה בתחומים
שונים ,שיאפשרו לה להמשיך לתת מענה איכותי
לתושבים ולאפשר להקל על עסקים היכן שאפשר.

רואים גם את הספקים
עם סגירת המשק באמצע חודש מארס ,נערכה רווחה בתקופה כלכלית מורכבת זו .ספקים רבים
המועצה לסייע לספקים על ידי קידום התשלומים הביעו את תודתם העמוקה על הצעד האנושי
המגיעים להם באופן מיידי ,במטרה לאפשר להם וההתחשבות של המועצה.

עדכון תכנית העבודה ותקציב המועצה
משבר הקורונה הינו מתמשך ,וכתוצאה ממנו יש רלוונטים ובמקומם צפו ועלו צרכים חדשים בצו
השעה וכתוצאה מכך נוצר צורך לעדכן את תכניות
לתרגל שגרת עבודה אחרת.
נושאים ופעילויות שתוכננו הפכו להיות לא העבודה והתקציבים ,כפי שתוכננו לשנת .2020

במושב
בית
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן
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מושבי השפלה והסביבה
קניה
בניהול מאיר קריחלי
מאיר קריחלי .רישיון מתווך במקרקעין מטעם
משרד המשפטים .נסיון רב בנדל"ן ובניהול
ענת קריחלי .רישיון מתווך במקרקעיןB.A ,
בניהול ותקשורת .נסיון רב במתן שירות לקוחות

מכירה

שכירות

בתים

נחלות

משקי עזר

מגרשים

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!
אנחנו תושבי בית חשמונאי ,חיים ונושמים את הסביבה מתמחים בנדל"ן במושבים
וביישובים הכפריים בשפלה קבלות ביצועיות ,לקוחות מרוצים ,יחס אישי ,חברי ואנושי

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

 235/670גינה גדולה,
בריכה +יחידה ₪ 4.250000

בהרחבה  6חד מושקע!
מתאים לשתי משפחות!

בכרמים  6חד'  170מ'
 3מפלסים ,מרפסת ,נוף!

מגרש  650מ' בנוי  240מ'
עם יחידה! גינה גדולה נוף!

בוותיק נכס נדיר! מגרש כ  500מ
בית מושקע  280מ׳ עם יחידה!

בכפר שמואל

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

מגרש כדונם ,בית  260מ' במפלס!
עם יחידת דיור ,גינה יפהפייה!

נחלה  1,700מ'  28 +דונם
בית 190מ זכות לבית נוסף!

מגרש פינתי  900מ'
 6חד' 200 ,מ' נוף!

בית מרווח מואר ,נוף!!!
 280/800עם יחידת דיור!

מגרש  800מ' בית  250מ'
נוף! יחידה! ₪ 4,800,000

ברמות מאיר

בכפר בן נון

בית יפהפה!  192מ'  6חד'
מגרש פינתי כ  550מ' נוף!

במיקום פסטורלי פינתי 180/500
עם יחידת דיור נוף משגע!!!

ביד רמב״ם

במצליח

נחלה  9דונם ברצף!
בית יפה  150מ' נוף!

נחלה  11דונם ברצף!
בית  90מ  +יחידה ומחסן

נ
חשמונאימכר
בכרמי יוסף
בבית
 180/220פינתי! משודרג!
 6חד' מרפסת ,נוף! מיידי!

נ
חשמונאימכר
בבית
בכרמים בית יפה  5חד'
 153מ' בשתי קומות

מאיר וענת היקרים,
רצינו להודות לכם על שליוויתם אותנו
והייתם לצידנו לאורך כל הדרך.
הענקתם לנו תחושת ביטחון הן בהיבט
המקצועי והן בהבט הרגשי ,אין זה
פשוט להיכנס לתהליך מסוג זה אך עם
הליווי המקצועי שלכם והייעוץ זכינו
למצוא מקום שנוכל לקרוא לו בית.
תודה מקרב לב,
ברכה והצלחה אנשים יקרים.

מעריכים
ישעיה ואודליה אהפל
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נתינה בחזית
במשבר הקורונה צוות המחלקה לשירותים חברתיים נמצא בחזית המשבר ועובד לילות כימים בשמירה
על קשר רציף עם אוכלוסיות המוגדרות בסיכון במועצה .לאורך כל תקופת המשבר ,העובדות הסוציאליות
חשבו ,פיתחו ויצרו דרכים חדשות ויצירתיות לשמירה על קשר ,לסיוע למשפחות נזקקות המוכרות לרווחה,
מתן מענה טלפוני ומתן מענה לפערים וקשיים שעלו מהשטח  -סלי מזון ,מנות חמות ,מחשבים ,ערכות יצירה
ועוד.

חלוקת מזון
בעקבות משבר הקורונה ,קשישים רבים נותרו לבד
בבתיהם ,ללא יכולת לצאת ולקנות לעצמם אוכל,
ואף לבשל לעצמם ארוחה חמה .מחלקת הרווחה
והשירותים החברתיים חילקו מאות סלי מזון ומנות
חמות לקשישים ומשפחות במצוקה 300 :מנות
חמות אחת ליומיים לקשישים;  110סלי מזון בחסות

מפעל הפיס;  540סלי מזון בחסות פיקוד העורף; 36
תווי קנייה ממשרד הרווחה .במהלך המשבר הגיעו
למחלקת הרווחה תרומות פרטיות של תושבים
והמחלקה חילקה  20סלי מזון מתרומות אלה.
לחלוקת המזון הצטרפו גם עובדי המועצה וצוותי
החירום היישובים (צח"י).

נוהל 'חולה מאומת בגזר'
בתאריך  24.3.20התגלו שלושה תושבי המועצה
שחלו בקורונה .ביישובים קטנים כמו במועצה ,קל
להעביר את המידע בין התושבים והשמועות החלו
לזרום ,בזמן שלמשרד הבריאות לוקח כשלושה
ימים להעביר את המידע המלא על החולים
ומסלולם בשבועיים שקדמו לגילוי המחלה .הנהלת
המועצה לקחה אחריות וניסחה נוהל חדש בעת
אימות חולה בגזר .על פי הנוהל ,התושבים התבקשו
לפנות באופן עצמאי למועצה או לראשי היישוב

משאילים טאבלטים ומחשבים
עם פרוץ משבר הקורונה וסגירת המסגרות,
ילדים ובוגרים רבים עם צרכים מיוחדים נותרו
ללא מסגרת ופעילות מותאמת ללמידה ולשעות
הפנאי .כחלק מהרצון לסייע להם ולמשפחותיהם
בתקופה מאתגרת זו ,המועצה גייסה תרומות של
 20טאבלטים ומחשבים ניידים מ"קרן שלם" ,חברת
"אמדוקס" וחברת "סינמדיה".

שלהם ולדווח על היותם חולים .מנהלת מחלקת
הרווחה והשירותים החברתיים יצרה עימם קשר
עם קבלת ההודעה ,ולאחר תשאול רגיש ואישי,
הפרטים פורסמו במדיות השונות של היישובים
והמועצה .כך הצליחה המועצה לצמצם את שרשרת
ההדבקה ,ולהעלות את תחושת הביטחון והאמון
בקרב התושבים.
החולים המאומתים קיבלו מעטפת ריגשית
ממקדמת הבריאות במחלקה לשירותים חברתיים.
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תורמים דם

בשיתוף היישובים ומד"א וקודם פרויקט התרמות
הצורך במנות דם במגן דוד אדום עלה עם פרוץ דם ברחבי המועצה .למעלה מ –  500מנות דם
המשבר .מתוך זיהוי והבנת צורך זה ,פעלה המועצה נתרמו ב –  18ישובים במועצה.

ערכות יצירה
גם  6מועדוניות הרווחה שמפעילה המועצה
ביישובים נסגרו ,והרצף החינוכי והטיפולי של
הילדים והילדות נקטע בפתאומיות .במקביל,
עשרות ילדים בעלי צרכים מיוחדים הפסיקו לבקר
במסגרות החינוך המיוחד והתקשו להסתגל לשגרת
היום החדשה .כחלק מהסיוע למשפחות אלה,
עובדות מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים

חילקו  250ערכות
לילדים.
יצירה
הערכות מולאו בכל
טוב וסייעו מאד
להורים בפעילויות
נוספות ,מעשירות
ויצירתיות ,לילדים.

המתנדבים שלנו – הלב הפועם

במסגרת קמפיין הגיוס ,נרשמו כ  80 -מתנדבים
המחלקה לשירותים חברתיים יצאה בקמפיין ומתנדבות אשר תרמו יום יום מזמנם ,בחלוקת סלי
לגיוס מתנדבים ומתנדבות מרחבי המועצה ,לסיוע מזון בקהילה ,קשר אישי עם תושבים ,סיוע בהבאת
לתושבים וותיקים ולפרויקטים קהילתיים נוספים .מזון ותרופות ועוד.

מתנדבי מד"א מגזר
מתוך רצון לתת שירות מהיר לתושבי המועצה
ולצמצם את טווח זמן קבלת התשובות לגבי המחלה
ובכך לשבור את שרשרת ההדבקה הפוטנציאלית,
הכשירה המועצה באמצעות מד"א מתנדבים תושבי

המועצה ,לדגום בדיקות בתוך המועצה .כך ,ייעלנו
וזרזנו את תהליך דגימת הבדיקות ,התושבים לא
נסעו למוקדי הבדיקות ,אלא נבדקו בבתיהם וקבלו
שירות יעיל ,חייכני וכן תשובות זריזות.

זוכרים ולא שוכחים
ימי הזיכרון התקיימו השנה בצל משבר הקורונה,
מה שהרחיק בין בני משפחה וחברים ויצר תחושת
בדידות גדולה עוד יותר מזמן ה"שגרה" .נאסרה
הגעה לבתי העלמין וטקסים שהם מסורת ביישובים
לא התקיימו .בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון
לחללי ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,צוותים

של המחלקה לשירותים חברתיים ,מתנדבים
מהיישובים וצוות המועצה ,הגיעו לפתח כל בית
והעניקו זר לניצולי השואה ולמשפחות השכולות.
בערבי הזיכרון שודר טקס מועצתי שסייע לתושבי
המועצה להרגיש יחד גם כשנכפה עלינו להיות
לחוד.

פעילות הפגה למשפחות בהם יש אדם עם מוגבלות
עם חזרת הלימודים לתלמידי החינוך המיוחד
במתכונת מצומצמת ,ומתוך הרצון לסייע למשפחות
בהן יש אדם עם מוגבלות המתקשה להתמודד עם
ההנחיות ועם ההישארות הממושכת בבית -המחלקה

לשירותים חברתיים החלה בארגון וקיום פעילות
הפגה בטבע .לפעילות מגיעות המשפחות ליער
חולדה ולמרחבים נוספים במועצה ,ושם מתקיימות
הפעלות שונות במסגרת משפחתית.
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הקורונה ואנחנו:

צח"י מסכמים תקופה
(צוות חירום יישובי)

ערכה :בתאל אפרתי

אם עד משבר הקורונה עוד יכולתם לשאול בתמימות "מי זה צח"י?" ,אנחנו מאמינים שבחודשים
האחרונים הספקתם להכיר מצוין את הצח"י ביישוב שלכם .אז תפסנו את נציגי הצח"י ברגע של הפוגה
בין הגל הראשון לשני ,וביקשנו סיכום ביניים קצר על החודשים שחלפו
משבר הקורונה הביא את המועצה
והיישובים לריענון זריז ,בתוך ימים מספר
של ,צוותי חוסן יישוביים (צח"י) בכל יישובי
המועצה .מבחינה זו ,המשבר הביא איתו
הזדמנות לחיזוק הקשר של המועצה עם
הקהילות ועם הנהגות היישובים.
המטרות העיקריות של הצח"י בכל יישוב הן
עידוד התנדבות של תושבים למען תושבים;
תמיכה בתושבים ותיקים ,שמירת קשר
רציף איתם וחלוקת סלי מזון לקשישים;
ניהול קשר שוטף עם מבודדים ואוכלוסיות
בסיכון ומתן מענה לקשיים שלהם; ולא

פחות חשוב  -העלאת המורל ושמירת הרוח
הקהילתית ,למשל דרך חלוקת ערכות יצירה
לילדים ויוזמות מקומיות מגוונות נוספות.
הצוותים היו בקשר יומיומי עם מ"מ קב"ט
המועצה ,ואחת לעשרה ימים השתתפו
בפגישות זום עם ראשת המועצה רותם
ידלין ,לצורך עדכונים שוטפים והצפת
אתגרים שעולים מהשטח .בחול המועד
פסח ביקרו ראשת המועצה ומ"מ קב"ט
המועצה בכל אחד מהיישובים ,ונפגשו
עם ראשי הצוותים וראשי היישובים כדי
להתעדכן ולשמוע איך עוברת התקופה,

ומהם האתגרים והצרכים שעולים ביישוב.
אף על פי שעד המשבר כמה מצוותי
החירום ביישובים לא היו מאוישים ,עם
הקמתם הצוותים תפקדו היטב ושמרו
על הקהילתיות ביישובים באופן מעורר
השראה .בזכות פעילות הצוותים ,המועצה
נתנה מענה מיטבי ומותאם יותר לתושביה,
והקשר בין הקהילות ביישובים ובקהילת
גזר כולה התחזק.
אפשר לומר שהמשבר חשף פער שהיה
קיים במועצה מבחינת צוותי החירום ,פער
שנסגר כעת והצמיח קהילה מחוזקת.

כך צוותי החוסן היישוביים מסכמים את פועלם בשלושת החודשים הראשונים של משבר הקורונה:

סתריה

עוגות וציורים לוותיקים

כשהקורונה פרצה בסערה לחיינו חברנו לשיתוף פעולה בין צח"י לוועד המקומי ,והתחלנו להעלות רעיונות
ויוזמות לעזרה לתושבים שזקוקים לכך ,גיוס מתנדבים והפעלות מושביות שהותאמו למגבלות.
אילו פעולות מרכזיות עשינו בתקופת הקורונה?
קודם כל ,דאגנו להסברה קבועה והעברנו מסרים לתושבים באמצעות המדיה החברתית .לאורך כל התקופה
נתנו מענה לתושבים שהעלו שאלות בנושא הקורונה .וכמובן ,סייענו ברכישת תרופות לוותיקים ולתושבים
בקבוצת סיכון .בימים שבהם הוטל סגר ,איישנו את שערי הכניסה ליישוב במתנדבים שעזרו לאכוףו את הסגר.
מלבד זאת ,כדי לשמור על בריאות הקהילה ולסייע למשפחות שנמצאות בבידוד ,ריכזנו באופן שוטף את נתוני
המבודדים במושב.
ומה עוד?
ארגנו משחק משפחות אינטראקטיבי מהנה עם חברת  ,Challengeורכשנו ערכות יצירה מטעם המושב לחלוקה לילדי הגנים .ומה עוד חילקנו?
בשיתוף המועצה חילקנו סלי מזון לתושבים ותיקים ,ערכות משפחתיות ליום הזיכרון ויום העצמאות ,ערכות נוספות לילדי הגנים וכן חילקנו זרי
פרחים לניצולי שואה .בשמונה באפריל השתתפנו במבצע להתרמת הדם.
ואיך עשינו כאן שמח?
כבר בחודש מרץ הפקנו מוזיקת חצרות ,ביום העצמאות הפעלנו רכב מוזיקה שעבר בין הרחובות והרקיד את כולם ,ובשבועות ארגנו מסע
טרקטורים חגיגי ברחבי המושב.
מחווה שריגשה אותנו במיוחד?
לא נשכח את היוזמה היישובית המיוחדת בימי שישי ,שבה אספו תושבים מהמושב תשורות עבור הוותיקים ,כולל עוגות ,ציורים וברכות שחילק
הוועד .זו הייתה מחווה מרגשת מאוד.
מה למדנו על סתריה שלא ידענו?
גילינו קהילה שמאופיינת בערבות הדדית ואנשים עם רצון לסייע ,להתנדב ולתת מענה לכל צורך שעולה.

| יולי  | 2020גזרי מידע 11

כפר בן נון

מיפוי יסודי של התושבים

צח״י כפר בן נון מונה קבוצה גדולה של מתנדבות ומתנדבים הפועלים בתחומים שונים הקשורים להיערכות
היישוב למצבי חירום .בכפר הוקם משל״ט מאובזר המשמש את צח״י .אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק
מאוד עם ועדת הביטחון ועם המועצה במטרה לתת מענה ראשון וקהילתי למגוון רחב של מצבי חירום.
כך פעלנו גם בתקופת משבר הקורונה .במהלך החודשים הראשונים של התפרצות הנגיף ,בימי הסגר
ובהיערכות הקהילתית שנלוותה להם ,נתנו מענה רחב מאוד לקהילה בכפר ומחוצה לו.
פעילויות מרכזיות בתקופת הקורונה?
בשלב ראשון ערכנו מיפוי יסודי של תושבי היישוב ,מיפוי שמשמש אותנו ואת הוועד לצורך ניטור ,מתן
מענה ייחודי לאוכלוסיות בסיכון ,סיוע והתערבות .בזכות המיפוי יכולנו לתת מענה לאוכלוסיית המבוגרים ברכישת תרופות והבאתן עד הבית,
להעביר משלוחי מזון למבודדים ,להעניק תמיכה קהילתית למי שנפגע כלכלית מהמצב וכן במצבים קהילתיים נוספים.
צח״י משמש גם גורם הסברתי המהדהד לתושבי הכפר הנחיות הניתנות על ידי הגורמים הרלוונטיים במועצה ,פיקוד העורף ,משרד הבריאות,
שירותי הכיבוי ועוד .בהתאם לכך ,גם בתקופת הקורונה העברנו לתושבים את ההנחיות העדכניות הרלוונטיות של המועצה ומשרד הבריאות ,תוך
התאמתן לצרכים המקומיים.
ועוד משהו?
שיתוף הפעולה בינינו ובין המועצה ,המעורבות של בעלי תפקידים במועצה והביקורים של ראשת המועצה במשל״ט – כל אלה מאפשרים לנו
להביא את המוכנות שלנו לרמות גבוהות עוד יותר .אנחנו מקווים שהודות לשיתוף הפעולה הזה נוכל בקרוב להשלים את הפערים בהיערכות,
בציוד ומעל לכל בציוד מציל חיים דוגמת התקנת דפיברילטור ביישוב.

ישרש

התרגשנו מתגובת הוותיקים

תקופת הקורונה נחתה עלינו כרעם ביום בהיר .מה לנו ולהתמודדות עם נגיף עולמי לא מוכר? אבל מהר
מאוד נכנסנו לעניינים והתחלנו להעלות רעיונות וכיוונים לפעילות מסייעת ,תומכת ומעודדת.
אז מה עשינו?
במהלך חודשי הקורונה יזמנו הרבה פעילויות ,ואחת המיוחדות שבהן הייתה יום התרמת דם שערכנו
במושב מתוך היענות למחסור שנוצר בבנק הדם .במסגרת המבצע נתרמו במושב  25מנות דם.
וכדי לעודד את ילדי המושב המקסימים שהיו סגורים בבתיהם ,חילקנו להם בשיתוף המועצה ערכות
מיוחדות שכל כך שימחו אותם.
איך עזרנו לתושבים הוותיקים?
באופן טבעי ,חלק גדול מהפעילויות שלנו התמקד בסיוע לאוכלוסייה המבוגרת .חילקנו מזון לתושבים הוותיקים והצענו להם עזרה בכל מה
שנזקקו לו .בזכות חלוקת המזון לוותיקים ,זכינו להכיר תושבים רבים שבשל גילם כמעט לא יוצאים מהבית ולא מסתובבים במושב ,כך שהחבר'ה
הצעירים פחות מכירים אותם.
תגובה שהפתיעה וריגשה אותנו?
התרגשנו מאוד לראות את התגובה של ותיקי המושב ,את השמחה ומאור הפנים שלהם כשמישהו שעומד מחוץ לדלת בימים כאלה ,לא מסתפק
בהשארת ארגז המזון בפתח ,אלא נשאר איתם כמה דקות ,מקשיב להם ,מחייך אליהם .זה היה שווה הכול.
איזושהי תובנה מהתקופה?
אין ספק שהרווחנו :באנו לחזק ויצאנו מחוזקים.

יציץ

הפרחת בלונים משותפת

בתקופת הקורונה מיקדנו את הפעילות שלנו בשני כיוונים עיקריים :סיוע מכל הסוגים לתושבים הזקוקים לכך
ובמיוחד למבוגרים ,למבודדים ולאוכלוסייה בסיכון .ובמקביל עריכת פעילויות קהילתיות לעידוד התושבים
ולשיפור מצב הרוח .רבים מתושבי המושב התנדבו לסייע במהלך התקופה במגוון דרכים ,לפי הצרכים שעלו.
משהו מיוחד שעשינו?
לקראת חג הפסח חילקו מתנדבי ועדת התרבות בלוני הליום לכל ילדי המושב .ההתרגשות הייתה גדולה ,וכשניתן
האות הופרחו כל הבלונים יחד בברכת חג פסח שמח והחלמה מהירה לכל חולי הקורונה.
מחווה אישית שריגשה אותנו בתקופת הקורונה?
ניהלנו פרויקט התנדבות קהילתית שמחבר בין ותיקי המושב בגיל השלישי ובין תושבים צעירים יותר .כ30-
מתושבי המושב התנדבו בשמחה לבקר באופן שוטף תושבים מבוגרים .במסגרת ההתנדבות כל זוג מתנדבים
ביקר "מרחוק" תושב ותיק ,והתעניין בשלומו .מרגש לגלות שחלק מזוגות המתנדבים עדיין שומרים על קשר עם
התושב הוותיק וממשיכים לבקר אותו בקביעות אחת לשבוע.
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עזריה

זרי פרחים ועציצים

תקופת הקורונה אצלנו בצח"י עזריה הייתה מלאת עשייה במישורים שונים .העבודה התרכזה בעיקר בתתי-
הצוותים של רווחה ,לוגיסטיקה ,דוברות ,חינוך ורפואה.
אז מה עשינו?
ואוו ,הרבה מאוד דברים .קודם כל עדכנו את התושבים בקבוצות השונות על כל הנחיה שיצאה ,קיבלנו
מהתושבים מרשמי תרופות שנזקקו להן ,קנינו עבורם את תרופות ,וכשהיה צורך הסענו אותם לטיפול רפואי.
ומה עוד?
ערכנו רשימות של תושבים לחלוקת מנות חמות ויבשות ,ועדכנו את הרשימות לפני כל חלוקה .תמכנו במערך
החינוך ודאגנו למצב הרוח של הילדים כשחילקנו ערכות לילדי הגנים .אבל לא רק אותן חילקנו ,אלא חילקנו
גם את הערכות שארגנה המועצה לילדים ואף את עציצי הפרחים האביביים שוועד המושב העניק לתושבי עזריה בערב פסח.
מה במיוחד חימם לנו את הלב?
תושבת היישוב שלנו ,כרמל דוד ,חילקה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה זרי פרחים לכל ניצולי השואה המתגוררים ביישובי האזור ,כולל אצלנו
בעזריה וגם ביד רמב"ם ובית חשמונאי .כרמל ,אנחנו גאים בך.

כפר ביל"ו

הנערה שדאגה לתרופות לוותיקים

בתקופת הקורונה התקיימו אצלנו מדי שבוע ישיבות ועדים לצורך גיבוש הערכת מצב .מזכירות המושב
הוציאה הודעות שוטפות הנוגעות למצב התחלואה ביישוב ובמועצה בכלל ,ובכל יום שלחנו לתושבים את
העדכון היומי שהקליטה ראשת המועצה ,רותם ידלין.
נוסף לכך ,בסיוע חלק מחברי צח"י יזם היישוב פעילויות למען תושבים הזקוקים לסיוע ,בעיקר קשישים
ומי שסובלים ממחלות כרוניות .כמובן ,מעת לעת רעננו את הנהלים הקשורים להתנהלות חברי צח"י בשעת
חירום.
מחווה מרגשת שלא נשכח?
במהלך התפרצות המגפה נוצרו לא מעט קשרים בין חברי המושב .אחד הבולטים שבהם היה חיבור מקסים
בין נערה מהיישוב ,אביגייל פוזניאק ,שנסעה מדי יום לבית מרקחת במטרה להביא לקשישים וחולים תרופות מרשם וכל תרופה אחרת שהיו
צריכים.
מה למדנו על כפר ביל"ו בזמן המשבר?
למדנו שוב ,כמו בעיתות משבר אחרות ,שיש בכפר ביל"ו אנשים מקסימים ,דבר שבא לידי ביטוי ביוזמות רבות שעלו במשך שבועות ארוכים
בקבוצת הוואטסאפ של המושב :סיוע לקשישים ,קניית מצרכים ,עדכונים על שעות פתיחה של חנויות ,ארגון רכישות משותפות מחקלאי
הסביבה והארץ כולה ותמיכה טלפונית למי שנזקק לה – ערבות הדדית של ממש בין התושבים.
ועוד משהו מיוחד שהיה לנו כאן?
מספר תושבים המנגנים בכלי נגינה יצאו כמה פעמים בשבוע אל אחד הצמתים המרכזיים במושב ,וניגנו במשך שעה ארוכה עבור התושבים.

משמר איילון

מסיבת רחוב מתגלגלת

כשהבנו שאנחנו בפתחה של תקופה מיוחדת ומאתגרת ,התחלנו לגבש רעיונות למיזמים שירתמו את הקהילה להתנדבות,
עזרה ,הנאה ושמחה.
אילו מיזמים חברתיים היו לנו בתקופת הקורונה?
ואוו .לא מעט .נתחיל בתושבים המבוגרים ,באוכלוסיות בסיכון ובמבודדים .ניהלנו קשר טלפוני מתמשך עם קשישים
ומבודדים ,ועזרנו להם בקניית תרופות .לכבוד פסח חילקנו לבני  +65עציץ פורח .ולקראת יום הזיכרון לשואה הכנו
לוותיקים שי מרגש  -תמונת משפחה מודפסת על בלוק עץ .מדי יום שישי ניהלנו מבצע שי לקשישים ,מבודדים ואחרים.
הבאנו להם פרחים ,חזרת וחרוסת לחג ,עוגה ,טנא ,תשבצים והפתעות אחרות .והיו מיזמים מרגשים נוספים :כ 40-תושבים
הגיעו למבצע תרומת דם ,שלחנו מתנה מפנקת לחיילים תושבי המושב ,ואספנו תרומות כספיות לרכישת סלי מזון לחג
לנזקקים.
אומרים שהיה פה שמח לגמרי .ארגנו אוטוגלידה לילדים ותחרויות היתוליות נושאות פרסים .הפקנו מסיבת רחוב להעלאת מצב הרוח ,וביום
העצמאות חגגנו במסיבת רחוב מתגלגלת .ובשבועות הייתה לנו מסיבה בסגנון רטרו-סוסים ,וגם שזירת פרחים וטקס ביכורים לתינוקות ולעולים
לכיתה א'.
מחווה אישית שריגשה אותנו במיוחד?
אחת הוותיקות חגגה יום הולדת  90בזמן הקורונה .בהתחשב במגבלות ,ילדים ותושבים הכינו כרטיסי ברכה ובלונים והעבירו לה אותם במרוכז
ביום הולדתה .השמחה וההפתעה היו מדהימות וחיממו את הלב.
מה למדנו על היישוב שלנו בתקופת הקורונה?
למדנו שתושבי משמר איילון הם אנשים נהדרים שמתגייסים לעזרת הזולת ,במושב שלנו ובמועצה בכלל .אנשים עם לב רחב שמוכנים לתרום
מכספם ,מזמנם ומנסיונם המקצועי .יש לנו קהילה נפלאה ,מלוכדת וחזקה.
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נוף איילון

רכב יומולדת בראשי חודשים

הפעילויות שלנו בתקופת הקורונה נחלקו לשלושה סוגים – תמיכה ,רווחה וגיבוש חברתי.
אז מה עשינו בתחום הרווחה?
די הרבה ...מתנדבים קנו מצרכים ותרופות לתושבים מבוגרים ובקבוצות סיכון .הפעלנו קו חם
למענה לפניות התושבים בכל צורך כולל טכני ,נפשי ורגשי .הקמנו את מטה "יחד" לעריכת שיחות
עם אנשים שהתקופה הזו קשה להם במיוחד מסיבות שונות .ייסדנו את שי"ל  -שירות ייעוץ לאזרח
בענייני זכויותיו בתקופה זו .רכשנו במרוכז מסכות לתושבים וחילקנו אותן עד הבית במחיר עלות.
וכמובן ,חילקנו ערכות מזון וערכות יצירה מטעם המועצה.
ואיך עשינו כאן שמח?
קיימנו קבלת שבת מוזיקלית עם רכב שעבר ברחובות לפני כניסת שבתות וחגים ,ואנשים יצאו למרפסות והצטרפו .בראשי חודשים הפעלנו רכב
יומולדת שקושט בבלונים ועבר ליד בתי הילדים שנולדו באותו חודש ,כרז את שמם ואיחל להם מזל טוב ,עם שירי יומולדת והרבה שמחה! הפקנו
את "קורונה מקרונה" ,תחרות מאסטר שף שגם עזרה לחיסול החמץ ,כשכל משפחה מביתה .לקראת פסח ערכנו ,הדפסנו וחילקנו הגדה של פסח
עם פירושים שכתבו תושבי ותושבות נוף איילון.
והיה לנו גם רפרטואר מקוון עשיר :ערכנו תפילת נשים שבועית מקוונת ,נהנינו מהרצאות של תושבים ובימי הזיכרון וביום העצמאות התרגשנו
מרחוק מהטקסים.
מחוות מיוחדות?
משפחה מקסימה מהיישוב רכשה עשרות עציצים כדי לתמוך בחקלאי שנקלע למשבר ,וחילקה אותם לבוגרים ביישוב לקראת פסח .תושב אחר
דאג לשמח במוזיקה חתונה שנערכה ביישוב .היו המון מחוות קטנות וגדולות של נתינה ,סיוע וערבות הדדית.
מה למדנו על נוף איילון?
הקורונה חשפה עוד יותר את הפנים הגלויות של העזרה ההדדית ,האחריות והאכפתיות של כולם .ב"ה התברכו ביישוב נפלא עם תושבים
נפלאים .אשרינו!

פדיה

תהלוכת טרקטורים מושבית

בתקופת הקורונה הפעלנו בפדיה יוזמות התנדבותיות מגוונות כדי לאפשר לתושבים המשך שגרה בריאה ונעימה
ככל האפשר .התמקדנו בעיקר בסיוע לקשישים ,בארגון פעילויות משמחות לילדים ובשמירת מצב הרוח של כל
התושבים ,בני כל הגילים.
אילו פעילויות עשינו בתקופת הקורונה?
פעמיים בשבוע חילקו מתנדבים מהמושב מנות מזון לבתיהם של קשישים תושבי היישוב .לקראת חג הפסח
חילקנו לכל תושבי פדיה מארז שי שכולל שוקולדים ,יין ועוד הפתעות משמחות .כל משפחה קיבלה את השי
בביתה .בערב יום העצמאות הפעלנו רכב שהסתובב ברחבי המושב והשמיע מוזיקה משמחת ,משפחות יצאו
לחצרות וחילקנו לתושבים דגלים וזיקוקים .גם למוחרת ,בבוקר יום העצמאות ,הפתענו את התושבים עם רכב,
מוזיקה ורמקולים וחילקנו ארטיקים לילדים .בקיצור ,עשינו שמח.
מובן שגם בחג השבועות דאגנו לאווירה עם תהלוכת טרקטורים מושבית ,שבה חילקנו מעדנים ,שקיות שוקו ורובי מים ,ומפעילה חיצונית חילקה
לילדים בלונים .במתחם ג'ונגל גוי הפועל ביישוב נהנו הילדים מפינות ליטוף חיות ומפעילויות יצירה וצילום.
מה למדנו על פדיה בתקופת הקורונה?
לשמחתנו נוכחנו לגלות שתושבי פדיה היו מאוד ממושמעים וקשובים להנחיות ,הקפידו על חבישת מסכה ועל שאר כללי הזהירות ,והכי חשוב -
התנדבו בשעת הצורך ובזכותם ראינו הרבה אכפתיות ועזרה הדדית.

יד רמב"ם

זרי פרחים לתושבים

תקופת הקורונה הציבה בפני כולנו אתגר גדול שמעולם לא התנסינו בו כקהילה .כדי לצלוח את התקופה כקהילה מחוזקת
ובריאה ,יזמנו פעילויות מגוונות שמותאמות לכללי הזהירות ומשלבות את בני כל הגילים במושב.
למרות המגבלות ,לא ויתרנו על ציון מיוחד ומותאם של החגים וימי הזיכרון לאורך התקופה .בערב חג הפסח חילקנו זרי
פרחים לכל תושבי יד רמב"ם .לוותיקי המושב ולמשפחות שהזדקקו לעזרה חילקנו לקראת פסח חבילות מזון.
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה חילקנו לתושבים מארזים שכללו דגל ונרות נשמה .ביום הזיכרון לחללי צה"ל כיבדנו את
המשפחות השכולות ברגע של התייחדות עם זכר הנופלים .בערב יום העצמאות חילקנו מארזים לילדים ,ובבוקר יום העצמאות
חילקנו לתושבים ארטיקים ממשאית מרקדת ששימחה את כל התושבים.
מה חימם לנו את הלב?
נוצר קשר קרוב ומיוחד בין אחד התושבים הבוגרים חבר'ה של צח"י ,קשר שבא לידי ביטוי בפגישות בערבים ,ביקורים יזומים ,שיחות טלפון
להתעניינות בשלומו האישי ובעיקר שיחות עימו להפגת הבדידות.
מה למדנו בתקופה הזו על יד רמב"ם?
מהתקופה הזו ,שלא הייתה קלה להרבה אנשים ,למדנו שיש בינינו אנשים טובים שעשו ותרמו לזולת והתגלו כנדיבים ואכפתיים מאוד.
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קריית החינוך שעלבים

כמו משפחה אחת גדולה

בתקופת הקורונה דאגנו למגוון פעילויות רחב שהתבסס ברובו על חיזוק רוח הקהילה ,טיפול בתושבי הגיל השלישי
והצמדת בן נוער למשפחה לצורכי קניות ועזרה .חשוב לנו לציין את הנוער שנרתם ועזר לאורך כל הדרך .מתנדבי צוות
איחוד הצלה קנו תרופות והעניקו סיוע הומניטרי לתושבים שלא יכלו לצאת עקב הבידוד.
ומה עוד?
ארגנו פעילויות זום לילדים ,וביום העצמאות חילקנו טילונים לכל תושבי קריית החינוך בשירות ישיר עד הבית .בל"ג
בעומר ויום ירושלים ארגנו אירועים בהתאם לנהלים שהיו תקפים באותו הזמן .וגם דאגנו לזריקת אשפה לחולים
ומבודדי קורונה ,פעולה חיונית מאוד ,במיוחד במשפחות ברוכות ילדים .ובעיקר דאגנו להרבה עידוד למשפחות והענקנו
תמיכה אישית ורגשית למי שצריך.
מחווה אישית שריגשה אותנו?
למחווה מיוחדת ומרגשת במיוחד הייתה אחראית תושבת היישוב נחמה לוינשטיין ,שעובדת בישיבה התיכונית בתפקיד אם הבית של תלמידי
נעל"ה ,תלמידי הישיבה שמשפחותיהם גרות בחו"ל .אם הבית נדבקה בקורונה ,והיה לה חשוב מאוד לגייס אנשים שידאגו לעוגות ומתוקים
לתלמידיה לקראת שבת .התלמידים ,ששהו בבידוד בפנימייה ,קיבלו בערב שבת כמות עצומה של עוגות ומטעמים במבצע מיוחד בניצוחה של
אם הבית.
מה למדתם על קריית החינוך שלא ידעתם?
ראינו בין תושבי היישוב הרבה עזרה הדדית ודאגה נרחבת לשכנים ,החל מקניות ועד הפעלות לילדים .חלק מהפעילויות שנעשו לילדים בזום היו
יוזמות פרטיות של תושבים .הייתה הרגשה של משפחה אחת גדולה שעוברת את המשבר ביחד.

משמר דוד

הקמנו אוטוגלידה

בתקופת הקורונה יזמנו הרבה פעילויות מעניינות ומגוונות ,חלקן נועדו לאפשר לתושבים ולקהילה
לשמור על שגרה ,ואחרות נועדו דווקא לשבור את השגרה ,להפתיע ולשמח את התושבים .הקמנו קבוצת
טלגרם יישובית ,שבה שלחנו מדי יום עדכונים והנחיות להתמודדות עם הקורונה .ראשי הוועדות ביישוב
נפגשו בזום באופן שוטף .לא ויתרנו על הטקסים היישוביים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ,והעברנו אותם לתושבים באופן מקוון.
איך עזרנו למבודדים ולתושבים בקבוצות סיכון?
הקמנו קבוצת מתנדבים שהציעה עזרה בביצוע מטלות יומיומיות שדרשו יציאה מהבית ,כמו קניות וסידורים .מועדון המבשלות שלנו ,אשר
בימים כתיקונם מבשל ליולדות ,הוסב ברוח התקופה לבישולים למבודדי קורונה .וכשעלה צורך בבדיקות ,תושבים התנדבו לשמש צוות דוגמי
נגיף הקורונה.
ואיך הנוער שלנו נכנס לתמונה?
גם הם התנדבו לעזור .לקראת ימי הזיכרון בני נוער עברו בין כל בתי היישוב וחילקו ערכות שכללו נרות ודגלים .הם גם העבירו פעולות בזום,
שידרו מ"אולפן חי" תנועתי וחילקו משלוחים לוותיקי היישוב.
והיו לנו גם יוזמות מיוחדות:
הקמנו "אוטוגלידה" שחילק גלידות וקפה לתושבים בבתים .גם יצרנו משחק משימות משפחתי ,והמשפחות צילמו את עצמן משחקות והעלו
לאפליקציה יישובית .והפעלנו גם גן בחלוקה לקפסולות.
מה למדנו על היישוב שלנו?
למדנו שאנחנו קהילה מגובשת ושאנחנו יכולים לסמוך אחד על השני בעת הצורך .ערבות הדדית ותמיכה בזולת הפכו לשם השני שלנו .זה הזמן
לומר תודה לכל ראשי הוועדות ,חברי צח"י והתושבים עצמם שיזמו ,ארגנו והובילו פעולות לרווחת היישוב והתושבים.

פתחיה

השביעיסטים עזרו בחלוקה

כשהקורונה החלה להתפשט במהירות במדינה ,נכנסנו גם אנחנו לתמונה .מי חשב עד אז שנצטרך יום אחד להתמודד
בצח"י עם מגפה עולמית? אבל מיד התמקדנו במציאת דרכים שבהן נוכל לפעול ולעזור לתושבים – למבוגרים שלא יוצאים
מבתיהם ,וגם לילדים שנאלצו להסתגר בבית על אף הקושי.
אז אילו פעילויות עיקריות עשינו?
לשמחתנו הצטרפו אלינו בני נוער מכיתה י"א ,שעזרו לנו במשימות החלוקה השונות שלקחנו על עצמנו .הם סייעו בחלוקת
מזון ובקניית מצרכים ותרופות לתושבים ותיקים ,וגם בהעברת ארגזי מזון לתושבים אחרים שנזקקו לעזרה .ברגישות רבה,
בני הנוער גם העניקו זרי פרחים לתושבים ניצולי שואה.
ומה עם צ'ופרים לילדי הגן?
כמובן ,לא שכחנו גם אותם .בני הנוער עזרו לנו גם לחלק תשורות לילדי הגן החמודים ,שהתרגשו מאוד לקבל את הצ'ופרים.
ועוד משהו?
אנחנו רוצים להודות לחברי צח"י פתחיה על הנכונות ,ההירתמות וההתנדבות מכל הלב .ונודה גם לעובדי המועצה בכלל ,ולראשת המועצה בפרט,
על הארגון והניהול של המשבר המאתגר.
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בית חשמונאי

הבתים קושטו במסרים מעודדים

הצרכים הקהילתיים הייחודיים שעלו בתקופת הקורונה הביאו לכך שמתנדבי הצח"י שלנו בבית
חשמונאי תוגברו במתנדבים נוספים ,ובהם נציגים מהוועד המקומי ,ועדת תרבות ותושבי היישוב .כולנו
יחד יזמנו וערכנו פעילויות חברתיות לצד מיזמים מרגשים של עזרה הדדית.
אילו פעילויות חברתיות היו לנו?
למשל ,קראנו לתושבים לקשט את הבתים בשלטים עם מסרים מעודדים .ההשתתפות הייתה מרשימה,
הבתים צולמו וערכנו סרטון המתעד את הבתים עבור כל התושבים שלא יכלו לצאת מהבתים ולצפות
ביישוב המקושט.
בערב פסח חילקנו לכלל תושבי היישוב זרי פרחים שרכש הוועד המקומי .בערב החג גם הסתובבו
ברחובות היישוב רכבים מנגנים שהשמיעו מוזיקה עליזה ,וחילקו הפתעות לילדים ולמבוגרים .הרכבים המוזיקליים פעלו גם בערב יום העצמאות.
את טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה העברנו בשני חלקים :החלק הראשון הועבר באמצעות רמקולים ,והתושבים
התבקשו לצאת לחצרות הבתים ולעמוד בצפירה ובחלק הרשמי של הטקס .לאחר מכן שידרנו בדף הפייסבוק היישובי את המשך הטקס בסרט
שהוקלט ונערך מראש.
ומה עוד עשינו?
פרסמנו עדכונים יומיים על המתרחש ביישוב ובמועצה באמצעות שלל אמצעי מדיה ,כולל וואטסאפ ,מייל ,קהילנט ופייסבוק .שמרנו על קשר
עם כל התושבים המבוגרים ביישוב ,ביררנו מה מצבם ,התעניינו והצענו עזרה.
מחווה אישית שתזכרו במיוחד?
מחוות אישיות באו לידי ביטוי בעיקר בהתנדבות בשמחה ובחפץ לב לעריכת קניות של תרופות ומזון לאוכלוסיות בסיכון.

שעלבים

נוער ניגן מחוץ לבתי מבוגרים

במהלך התקופה המתנדבים שלנו פעלו בתחומים שונים :העברנו עדכונים שוטפים לתושבים על בסיס ההנחיות
של משרדי הממשלה והתאמה שלהן לנעשה ביישוב .פעלנו לתיאום עם צוותי החוסן של היישובים הסמוכים,
נוף איילון וקריית חינוך שעלבים .נתנו מענה לפעולות שדרשו התאמה מיוחדת לאוכלוסייה דתית כגון בתי
כנסת והגעלת כלים לפסח .כשעלה חשש להתפרצות קורונה בישיבה התיכונית שעלבים ,נערכנו לכך גם אצלנו
ביישוב ,ולשמחתנו חזרנו לשגרה במהירות.
הוועדות ביישוב קיימו פעילויות חברתית מרחוק ,ובהן נוער שניגן סמוך לבתי תושבים מבוגרים ,שיר משפחתי,
פעילות מרחוק ליום העצמאות ולימוד שיעורים מקוונים .וכמובן חלוקות ,חלוקות ועוד חלוקות .של מה? של מה לא.
מחווה אישית מרגשת בין תושבים?
לפני כמה חודשים הוקם ביישוב צוות "קהילה מחבקת" .אנחנו בצח"י שיתפנו פעולה עם הצוות ,שכבר היה מתורגל וערוך לדאגה לצורכי הפרט.
משפחות שנאלצו להיכנס לבידוד יכלו להסתייע בהתאם לצורך ,ולקראת שבת חולקו "פינוקים" לוותיקי היישוב  -משפחות הכינו מגשי מאפים
ומתוקים בתוספת כמה מילים חמות לתושבים הוותיקים.
מה למדנו על היישוב שלנו?
אומנם ידענו ששעלבים מאופיינת בקהילתיות ועזרה הדדית ,ועם זאת ,האכפתיות ,היצירתיות ,הדאגה לשכנים וההתנדבות לטובת כל מי שזקוק
לעזרה – כל אלה התגלו לנו בהיקפים גדולים הרבה מעבר למה שהכרנו .היום אנחנו יודעים שבשעלבים לא משאירים אף אחד מאחור ,ויודעים
להרגיש קהילה גם כשלא יכולים להיפגש.

חולדה

צוות "מה נשמע?"

עם פרוץ משבר הקורונה ,פרצה בחולדה רוח הפעילות והיוזמה .ופרט לחברי הצח"י ,פעלו הרבה מאוד מתנדבות
ומתנדבים חסרי מנוח.
אז מה היה לנו בתקופה הזו?
מה לא? המן דברים ...קבוצת מתנדבות עצמאית מהיישוב ,יחד עם צוות מוגנות שהפך לצוות קורונה ,רכזות
תרבות וחינוך וועדת הבריאות – כולם יחד נכנסו לכוננות והתחילו ליזום ולהציע עזרה.
מה כללו היוזמות?
חלוקת המזון שהגיע מהרווחה רוכזה על ידי ועדת בריאות ,תוך גיוס מתנדבים מהקהילה .תגבור המנות לטובת משפחות שנזקקו לסיוע נוסף
בוצע בתקשורת משותפת בין רווחה למתנדבי אגודה קהילתית .צוות "מה נשמע" עצמאי החל לפעול באופן מיידי ,תוך דגש על מבוגרים שבני
משפחותיהם אינם מתגוררים בחולדה.
ובינתיים ועדת בטחון והרב"ש חידדו את נוהלי השמירה והביטחון ,כולל תגבור השמירה בפועל על ידי קבוצת מתנדבים מהיישוב.
מה חימם לנו את הלב?
רכזות התרבות לא הרפו לרגע ,ולמרות הקושי והתקציב הקרוב לאפס ,הצליחו לפנק את התושבים ביוזמות מחממות לב .גם טקסי הזכרון בזום
היו מרגשים והגיעו לכל בית .ורכזות החינוך פעלו להשאיר את המערכת בכשירות ,במטרה להיות הראשונים לחזור לשגרה.
מה למדתם על חולדה שלא ידעתם?
מרגש לראות איך ברגע האמת הביקוש להתנדבות עלה על הצורך המיידי .יפה לגלות קהילה במיטבה ,פועלת ,יוזמת ותורמת ,מכבדת וחיובית.
תענוג לעבוד עם תושבים שלא ידעו את האגודה ,הוועד והמועצה ,נכנסים לעניינים במהירות וביעילות.
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נען

התאהבנו אחד בשני מחדש

הפעילויות שנעשו בנען בתקופת הקורונה הן רבות ומשמעותיות .הנוער שלנו התנדב לסייע בהובלת מצרכים
ואוכל לבני הגיל השלישי .חברים הרצו לחברים בשידורי זום במסגרת אירועי התרבות בקהילה .טקסים התקיימו
בשידור חי ,אספות כלליות שודרו לחברים ,נערכו ערבי שיתוף ציבור מקוונים ,ואפילו ערוץ הרדיו המקומי "גלי
נען" שידר ממיטב התכנים.
היו לנו גם חלוקות שי לחברים שבהן השתתפו עשרות מתנדבים ,וכמובן רשימה של בעלי מקצוע מתוך הקהילה
שהתנדבו להיות אוזן קשבת דיסקרטית למי שזקוק .הוצעה גם עזרה כלכלית למי שנדרש לה בעת הזו וסיוע
ותמיכה ביזמים.
ומחוות מרגשות במיוחד?
היו מחוות אישיות רבות בעת הקורונה ,אך הן קיימות בקהילת נען גם בשגרה ואלו הנותנים ,כמו אלו המקבלים ,מעוניינים לשמור על דיסקרטיות.
אז מה למדנו על נען?
הקורונה הזכירה לנו מהו כוחה של קהילה ,כמה אנחנו ערבים זה לזה וכמה קהילה היא מקום נכון וטוב לחיות בו .חזרנו לדברים הפשוטים,
הצנועים ,אלו שלא עולים כסף ולא דורשים משאבים מלבד אכפתיות ,מחויבות ואהבה .דברים אלו נשכחים בשגרה כשאיש-איש לביתו .כאן
נזכרנו שוב שיש לנו אחד את השני .התאהבנו אחד בשני מחדש.
ועוד משהו?
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם ,המועצה שלנו ורותם ידלין שבראשה ,על הסיוע ,האכפתיות ,המידע השוטף ,האוזן הקשבת ועל כך שחשנו
לכל אורך המשבר שיש לנו גב חזק ותומך .תודה מכל חברי נען על כך שהייתם בשבילנו כוכב צפון וסלע איתן.

בית עוזיאל

שלא נפספס אף אחד

מטבע הדברים מרב הפעילות התרכזה באוכלוסייה הוותיקה .הדבר הראשון שעשינו היה להגיע פיזית
לכל אחד ואחת מהתושבים המבוגרים .שוחחנו איתם על ההנחיות והדגשנו שלא יהססו לפנות אלינו
בכל בקשה .מובן שגם קנינו לוותיקים מצרכים ותרופות .חילקנו לכל הוותיקים דף קשר עם כל מספרי
הטלפון של חברי הצח"י .היה חשוב שלא נפספס אף אחד .את יתר התושבים עדכנו בווטסאפ וברשתות
החברתיות ,בהתאם להתפתחויות.
שיתוף הפעולה עם הוועד המקומי היה יוצא מן הכלל ,ובמסגרתו רכש הוועד ערכות יצירה לילדים וזרי
פרחים למבוגרים לפסח .במימונה וביום העצמאות הפעלנו רכב מוזיקלי וחילקנו צ'ופרים לילדים ושי למבוגרים .נענינו לאתגר של מד"א
והמועצה והתרמנו  46מנות דם!
מה חימם לנו את הלב?
אני בטוח שיש הרבה סיפורים ברמה האישית .לא אשכח את תושבת המושב שאפתה עוגיות על פי מתכון של אתי רביבו ,אם שכולה שביקשה
להנציח את בנה השוטר ,רס"מ יוסי קירמה ז"ל ,באמצעות אפיית העוגיות שאהב .את העוגיות והמתכון חילקנו כחלק מהשי לתושבים הוותיקים
ביום העצמאות.
מה למדנו על היישוב שלנו?
נכנסנו למשבר בצורה הכי טובה שיכולה להיות מבחינת הצח"י בזכות ההכשרה שעברנו ,ונוכחנו לדעת כמה חשובה ההיערכות של הצוות .גילינו
שפעילות שהתקיימה במושב בשנה האחרונה עם תושבים ותיקים סייעה לנו מאוד להגיע אליהם ולתת להם מענה .חשוב לציין גם את שיתוף
הפעולה בין הצח"י ,הוועד המקומי והמועצה ,שעזרה לנו מאוד באמצעות המחלקות השונות ,ראשת המועצה וצוות ההנהלה ,שהיו קשובים
ונגישים.
ועוד משהו?
נאחל לכולם ימים שקטים ובריאים.

רמות מאיר

 400ארטיקים ביומיים

בצוות שלנו חברים תשעה מתנדבים ,וכולנו עשינו כל מה שאפשר כדי לשמור על השגרה של תושבי המושב ולהעלות
את המורל היישובי.
אז מה למשל עשינו במושב בתקופת הקורונה?
ורד אגמון ,שהיא חברת ועד מקומי ואחראית על תחום הדוברות בצח"י ,יצרה קשר כבר בתחילת התקופה עם אחת
התושבות כדי לברר מה שלומה .מאז ורד התמידה בקשר איתה ומדי שבוע עושה עבורה קניות וכמובן ,מביאה לה אותן
עד הבית .ותושבת אחרת במושב התנדבה לנסוע לקנות תרופות לתושבת מבוגרת שאין לה קרובי משפחה במושב.
ואיך הרמנו את האווירה?
ארגנו מסיבת קורונה מושבית כיפית ומשמחת .עברנו עם טנדר גדול ,השמענו מוזיקה ברמקולים עוצמתיים ועברנו בכל הרחובות ליד כל בית,
וחילקנו כל מיני מתנות קטנות ,צ'ופרים וארטיקים .בתוך יומיים חילקנו לא פחות מ 400-ארטיקים ,פגשנו את כל התושבים ולא פספסנו אף
אחד.
מה למדנו על רמות מאיר שלא ידענו קודם?
האמת ,לדעתי לא היה משהו שהפתיע אותנו .אנחנו יודעים טוב מאוד עם מי יש לנו עסק .היה לנו די ברור שהקהילה תתגייס בעת הצורך,
ותירתם לכל עזרה וצורך שיעלה.

| יולי  | 2020גזרי מידע 17

תודה לצוותי החירום היישוביים
בית
חשמונאי

צוות צח"י שפעל בהתנדבות בקורונה כלל את :אודל אביטן ,רמי מיכאלה ,מעין שוורץ.
צוות הצח"י תוגבר ע"י מתנדבים מהועד המקומי ,ועדת תרבות ותושבי היישוב :מור ניצני ,שרי גור,
סיגל גב ,יפית אדרי ,קרן בן נון ,מיכל ישראל ,חנוך שובל ,ענבל בנדק ,מיכל רגוטקוביץ.

בית עוזיאל

ציביה אלבז ,סימה בוארון ,אסנת שוקרני ,אודל שוקרני ,אריאלה אדלר ,שלי סבן ,תיקי רדאי ,אלון
זעירא ,מוטי גז ,משה סבן ,הודיה אלבז ,מתן אלבז ,יוליה ומעיין זעירא ,סיגלית ביתאן.

חולדה

פרט לחברי הצח"י פעלו מתנדבות ומתנדבים חסרי מנוח.

יד רמב"ם

אבי אפרתי ,אלה זיני ,פנינה זיו ,אהרוני חמו ,אילוז יעקב ,אסף שיש ,אשש שמעון ,אהרון בן ששי,
ג'וני הרן (יונתן) ,דדי זיני ,דני גאלי ,זיני יוסי ,סעדון הילה ,רם חמו ,יפית עבודי ,יעקב אילוז.

יציץ

רוני כחלון ,תקוה סעדה ,רחמים מיימון ,אורנה אלפנדרי ,יורם מימון ,ליאור קסטנטיני.

ישרש

אביבית שיטרית ,אלעד לוי ,אורנה סבג ,הראל מסטאי ,דרור שיטרית ,רפאלי אייל ,לוי ניר ,פריאל
אבגי ,סער דוידוב ,אלקובי בן ,דפנה ראובן ,ניסים כהן.

כפר ביל"ו

צביקה ברנס ,אדי בילגוראי ,גדעון גלט היימן ,זיו תל אור ,אמיר ברנד ,מנחם קפלן ,דן זכות ,יצחק
מילרוד ,לאה זילברמן ,שי אלבלינג ,יוני פינקל ,ראובן זילברמן ,דוד ורון.

משמר
איילון

אלון בר ,רוני אלוני ,רן שובע ,מיכל קוצ׳רו ,חגית חכם ,עמית קליין ,אלדד הרפז ,כנרת שפירא-שדה,
סמדר מנחם ,חן וייס-נווה ,הילה תורפז ,דנה ארבל-כהן.

משמר דוד

גיא טוביאס ,דרור גלעד ,עופר בן ישי ,שחר פלדמן ,אייל ברנר ,אביטל מרגלית ,שרון דניאל דהאן,
עינב פלד לביא ,מירב ציון ,אורן אלקלעי ,יו"ר ועד היישוב ערן פז.
חברי הוועד :ליאור שוהם ,עינב פלד לביא ,עומר מיטרני ,אורן צוקרמן ,גיא טוביאס.

נוף איילון

לתקופת הקורונה שילבנו כוחות והקמנו צוות מורחב שכלל את חברי צוות צח"י (צוות שפעיל
ביישוב כבר יותר מ 20 -שנה) ונציגי הוועד המקומי :עפרה פרנקל ,בנימין קלרמן ,אילן כהן ,אתהאל
פרנקל ,חנה כהן ,גילי כהן ,משה כהן ,עופר שוויצר ,פנינה נוימן ,רב ורבנית היישוב – הרב גדעון
ורות בנימין ורות רוזנצווייג – רכזת הקהילה.

נען

פרט לחברי הצח"י פעלו מתנדבות ומתנדבים רבים.

סתריה

סלמון אלונה ,סלמון ישראל ,רונן פיש ,ברטוב מאיה ,יטיב מיכל ,הרשקוביץ יוסי ,ינוב יוסי ,עידו
גביש ,עמית גוטקינד ,פיני חלפון.

עזריה

מוטי אלגלי ,הילה עברון כהן ,ערן כהן ,ענת לאור ,תקוה גואטה ,שמעון ברנס ,אלי בסעד ,אוריאנה
בסעד ,רותם בסעד ,דקלה בן יעקב ,חיים בן יעקב ,נמרוד כהן ,מורן כהן ,קרין עברי ,מיקי עברון ,שי
דוקטורי ,בת שבע אלגאלי ,יוסי צ'ונה ,טלי בוקריס ,יפית ביטון ,דורון טוויג ,דינה חג'ג' ,אבירן חג'ג'.

פדיה

דורית דמרי ,עובדיה נחום ,פנחס יוני ,עידו עידו ,דנה פונרו ,ציון גבריאל.

פתחיה

חיון חי ,בקובזה רותי ,שפירא אלון ,שמעוני יעקב ,כרמית הרשקוביץ ,צביקה כהן.
כמו כן עזרו תלמיד כיתה י"א :כהן שי ,אלבז נועה ,הדס אבישג ,אפרת שפירא.

קריית חינוך
שעלבים

צבי כספי ,ישראל בן ססי ,בנצי רפפורט ,שרה עמיטל ,ליאת הרשנסון ,אליקים פרנקל ,מתי הומינר,
אלחנן ליבנה.

רמות מאיר

גלית הופמן ,דוני בנישו ,ורד אגמון ,איל כץ ,שמעון הופמן ,קובי בן ניסן ,דאב זר אביב ,נאור לוי,
איתי אלעזר.

שעלבים

אבי ארנוולד ,איסי אורן ,דפנה חובב ,יוחנן במברגר ,עידית שרעבי ,תמי מטראני ,דיני סגל ,שרית
עזרזר.
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חינוך

בזמן
ה גר

עם פרוץ משבר הקורונה ,אחת
ההנחיות הראשונות הייתה הפסקת
הלימודים בכל מוסדות החינוך
 ממעונות היום ועד התיכונים.מועצה אזורית גזר הכינה את
צוותי ההוראה שלה מבעוד מועד
ללמידה מרחוק ,תוך קיום הכשרות
לכל הצוותים וחיבור לפלטפורמת
''זום'' בכל בתי הספר .מרגע הודעת
הממשלה על ביטול הלימודים ,ביום
 ,15.3.20נכנסה המועצה ללמידה
מרחוק בכל בתי הספר והגנים,
עם צוותי הוראה מוכנים ומערכות
פועלות.
בימים בהם יצאה הנחייה
מהממשלה להפסקת הלמידה

מרחוק ,הובילה ראשת
המועצה ,רותם ידלין ,את
מחאת ראשי הרשויות
להחזרתה ,ואילו מחנכי
הכיתות המשיכו לשמור
על קשר רציף רגשי
עם תלמידיהם ,מתוך
תחושת מחויבות והבנה כי זהו צו
השעה גם שלהם.
במקביל ללמידה מרחוק שמתקיימת
במועצה מרגע פרוץ המשבר,
המשיכו צוותי ההוראה הכשרות
מקוונות ,המורכבות מרכישת
כלים מקצועיים ללמידה
מרחוק ,התמודדות עם
אתגרים ולמידת עמיתים.
כל זאת איפשר לצוותי
את
לפתח
ההוראה
היצירתיות ולהעניק לילדי
וילדות המועצה את המענה
הטוב והמותאם ביותר עבורם.
יש לציין כי מנהלי ומנהלות
בתי הספר התאימו יחד עם צוותי

ההוראה שלהם ,את אופן הלמידה
לתלמידיהם ,תוך היכרות עם
האתגרים האישיים והסובייקטיביים
של כל ילד וילדה.
זו הזדמנות מצויינת להודות לכל
מנהלי בתי הספר ,המורות ,המורים
וצוותי ההוראה על הירתמות
יצירתית ומציאת פתרונות תוך כדי
תנועה לטובת התלמידים שלנו.

תרומת מחשבים לילדי המועצה
בעקבות משבר הקורונה ,והמעבר
המיידי ללמידה מרחוק ללא התראה
מראש ,ילדים רבים במועצה נותרו
מנותקים ללא יכולת להשתתף
בפעילות החברתית והלימודית היחידה
שמתקיימת בימים אלו  -באופן מקוון
דרך המחשב .המועצה זיהתה את

הצורך ,ולאחר מיפוי שנעשה ע"י
מנהלי בתי הספר ,גייסה תרומות של
 30מחשבים לילדי המועצה .התרומות
נעשו על ידי מפעל נשר ועמותת
מחשבה טובה המחדשת מחשבים
במעבדות המופעלות על ידי נוער
בסיכון ובני שירות עם צרכים מיוחדים.

פתיחת הקו החם של השירות הפסיכולוגי החינוכי
משבר הקורונה הביא איתו
אתגרים חדשים בקרב משפחות
רבות בישראל בכלל ,ובמועצה
בפרט .משפחות רבות חוו קושי
בניהול סדר היום ,התמודדות עם

חרדות ,ריבים בין אחים ,וניהול
סדר יום שלא התנסו בו עד כה.
לאור הצורך במענה מקצועי ,נפתח
קו חם אנונימי המופעל על ידי
פסיכולוגית מהשירות הפסיכולוגי,

ונותן מענה מקצועי להורים
שמתקשרים בבקשה לעזרה
וסיוע .הקו החם פעל בשיתוף עם
המחלקה לשירותים חברתיים ,ונתן
מענה הוליסטי לפי הצורך.
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לראשונה  -רישום מקוון לכיתה ז'
רישום לכיתה ז' מתבצע באופן חוויה של היכרות בין הילד לתיכון
מסורתי בתיכונים על מנת לאפשר ולצוות .עקב סגירתם של מוסדות

הלימוד ,לראשונה הרישום נעשה
באופן מקוון באתר המועצה.

הרצאות ב'זום' ושידורי השירות הפסיכולוגי ב"טו-גזר"
המשבר העצים אתגרים רבים בתוך
הבתים ,בקרב ההורים והילדים.
השירות הפסיכולוגי קיים הרצאות
מקוונות בנושאים שונים ,שהיו
פתוחות לתושבי המועצה ,להורים

שזקוקים לסיוע וייעוץ בהתמודדות
עם המשבר בתוך הבית .בנוסף ,כחלק
משידורי ערוץ "טו-גזר" של המועצה
בפייסבוק ,צוות הפסיכולוגיות של
השירות הפסיכולוגי העביר הרצאות

קצרות המסייעות לילדים ומבוגרים
בהתמודדות עם המשבר .תכנים אלו
המשיכו גם בחזרה לשגרת קורונה
בהתאם לצרכים שעלו בשטח ,כגון
בידוד תלמידי בית ספר עתידים.

חלוקת ערכות יצירה לילדי הגנים
כחלק מהרצון לעזור להורי וילדי
הגנים ,ולאפשר להם זמן הפוגה
ויצירה ,חילקה המועצה ל1,600 -
ילדים וילדות ערכות יצירה.

עובדי אגף החינוך ועובדי המועצה
עמלו וארזו ,ואנשי הצח"י ומתנדבים
ביישובים חילקו את הערכות עד
לבתי הילדים.

שיפוצי קיץ ועבודות תשתית בבתי הספר והגנים
מתוך הבנה שמשבר הקורונה ילווה
אותנו תקופה לא קצרה ,החליטה
המועצה להקדים את שיפוצי הקיץ
המתוכננים בכל שנה לחודשי יולי-
אוגוסט ,בבתי הספר והגנים .מאז
פרוץ המשבר נעשו עבודות תשתית
רבות בתוך בתי הספר והגנים

 החלפת הצללה מרכזית בתיכוןהרצוג ,שיפוץ אשכול הפיס ,תיקון
חצרות ומדרכות בתיכון הרצוג ,קירוי
רחבת תיכון הרצוג ,צביעה ,החלפת
תאורה בבית ספר עתידים ,שחקים
ושדות איילון ,החלפת ספסלים בחצר
בית הספר עתידים ,החלפת מזגנים

בבתי הספר גוונים ועתידים ,תיקון
שבילים ומדרכות בשדות איילון,
התקנת מדיחי כלים ב  26 -גנים,
התקנת ספסלים במסוף היסעים
קריית חינוך סתריה ,החלפה ושיפוץ
מטבחים בשלושה גנים ,תיקון גגות,
רעפים וארגזי רוח ב  4 -גנים ועוד.
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ניהול מערך ההיסעים לבתי הספר
עם החזרה ללימודים ,משרד
מתווה
הוציא
הבריאות
להסעות הכולל :מחצית מספר
הילדים באוטובוס ,ניקיון
האוטובוס בין הנסיעות ,חבישת
מסיכות מגיל  7בזמן הנסיעה,
ומלווה מטעם המועצה לכל
אוטובוס שידאג לשמירה על
הכללים וההיגיינה.

על מנת לעמוד בכללים,
המועצה יצרה מערך היסעים
חדש ,שהצריך התאמת שעות
התחלת הלימודים בכל בית
ספר ותחנות איסוף מותאמות
בכל יישוב .החל מיום ,17.5.20
עם החזרה המלאה ללימודים
של כיתות א'-ג' ,כללי הנסיעה
שונו והתנהלו בהתאם להנחיות.

גן הנצחה חדש בתיכון הרצוג
תשעה מבוגרי בית הספר התיכון הרצוג נפלו
במערכות ישראל  -לירון שרביט ,לירון שקד ,דניאל
ארונוביץ ,אביחי מנשה ,רוני שפילר רשף ,עומרי
אלמקייס-יעקובוביץ ,עדי סלים ,איתי שטיינברגר
ומור מבורך אלבז.
המועצה ביקשה לתת מקום ולהזכיר את תלמידי
בית הספר שנפלו במלחמות על הארץ הזאת
ותמיד יהיו חלק מבית הספר ,מהקהילה ,והמדינה,
בגן זיכרון שיהווה מקום למידה ושאר רוח עבור
תלמידי בית הספר לדורי דורות.
כשהתחלנו להקים את גן הזכרון ,קיווינו שנוכל
לחנוך אותו כולנו יחד עם המשפחות ביום הזכרון,
אך לאור המצב הגיעה ראשת המועצה ,רותם
ידלין ,לגן ההנצחה עם המשפחות ,כל משפחה
בנפרד ,תוך שמירה על כל כללי העת ומתן חיבוק

חם ואוהב מרחוק.
את הגן עיצב מהנדס המועצה ,אדריכל עמית
קפוזה ,והוא הוקם בשיתוף משרד הביטחון –
היחידה להנצחת החייל ולמכון ברנקו-וייס.

הפעלת הגנים כקייטנה בל"ג בעומר
יומיים לאחר החזרה ללימודים ,הרצף החינוכי שהילדים התחילו,
חלה חופשת ל"ג בעומר במשרד ולא ליצור עוד הפסקה ולשבור
החינוך .על מנת להמשיך את את השגרה שרק החלה ,החליטה

המועצה לפתוח את גני הילדים
כקייטנה ביום החופשה ,באמצעות
סייעות גני הילדים ובתי הספר.
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חוזרים ללימודים
בשגרת קורונה
החל מיום  , 21.4.20החלה הממשלה להוציא מתווים לחזרה
לשגרה של מערכת החינוך בצל הקורונה בהדרגה .צוות אגף
חינוך עבד לילות כימים במטרה אחת  -לאפשר חזרה טובה
ורציפה של מערכת החינוך בהתאם להנחיות הממשלה ,ובכך
לסייע בהנעת המשק והוצאת הורים לעבודה .עם כל הנחייה
שיצאה ,נעשתה מחשבה כיצד המועצה יכולה לסייע עוד להורים,
וכך אפשרה מענים משלימים בקהילה שיצרו רצף חינוכי עבור
הילדים.

21.04

03.05

חזרת החינוך המיוחד ללימודים  46%הגעה
מועצה אזורית גזר הייתה הרשות הראשונה
שהתחילה את מערך ההיסעים לחינוך
המיוחד ביום שניתן האישור לכך.

חזרת כיתות
א'-ג' ללימודים
 50%הגעה

05.05

10.05

חזרת כיתות
י"א-י"ב ללימודים
 56%הגעה

פתיחת גני הילדים במועצה  83%הגעה
⋅ פתיחת  22מוקדים חינוכיים בשיפוי
המועצה ב 10-ישובים (סה"כ נפתחו 28
מוקדים ב 13-ישובים)
⋅ פתיחת מועדוניות הרווחה  70%הגעה

13.05

18.05

19.05

פתיחת המשפחתונים
 100%הגעה

גני הילדים וכיתות א'-
ב' נפתחו במלואם
 90%הגעה לגנים
 77%הגעה לבי"הס

חזרת כיתות ד'-י'
ללימודים  83%הגעה
⋅ פתיחת הצהרונים
בגנים
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הקמת מוקדים חינוכיים
בשבוע הראשון לפתיחת גני
הילדים ,הורה משרד החינוך
כי הגנים יפתחו רק עם חצי
מקבוצות הילדים ,דהיינו רק
לשלושה ימים בשבוע .הדבר
הותיר מחצית מילדי הגנים ללא
מענה חינוכי ומנע מהוריהם
לחזור לעבוד .על מנת לתת מענה

לילדים והוריהם ,המועצה עבדה
עם ראשי היישובים להשמשת
מבנים ציבוריים לטובת מוקדים
חינוכיים ,ושיפתה אותם כספית
על כל מוקד חינוכי שפתחו.
סך הכל נפתחו  28מוקדים ב
–  13יישובים  -גזר ,כפר ביל"ו,
חולדה ,כרמי יוסף ,נצר סרני,

סתריה ,פדיה ,פתחיה ,נוף איילון,
משמר דוד ,משמר איילון ,מצליח
ושעלבים .כך ,נוצר שיתוף
פעולה חסר תקדים בין המועצה
ליישובים ,בו ניתן מענה קהילתי
שאיפשר רצף חינוכי וחברתי
לילדים וסייע להורים לצאת
לעבוד ולהניע חזרה את המשק.

שיחה פתוחה עם צוות השירות הפסיכולוגי
עם החזרה ללימודים קיים
השירות הפסיכולוגי שיחה
פתוחה עם הורי המועצה בנושא
"קורונה בגיל התבגרות  -איך
עוברים את זה?" השירות קרא

להורים להציף את הסוגיות איתן
מתמודדים בשיח עם הילדים
שלהם על החזרה ללימודים לאחר
חודשיים של למידה מקוונת
מהבית ,וחוסר בשגרה ויציבות.

על השאלות ענו הפסיכולוגים
של השירות הפסיכולוגי ,ליאת
אראל שריסט ואלדד ויסבלך,
והשידור עלה בעמוד הפייסבוק
של המועצה ,וזכה לצפיות רבות.

פתיחת הצהרונים מחדש
צהרוני גני הילדים נפתחו ביום
 .18.5.20המועצה פתחה את
הרישום לצהרון לכלל ההורים
מחדש לחודשיים של פעילות

רציפה  -מאמצע חודש מאי ועד
תחילת חודש יולי ,בו תסתיים
שנת הלימודים.
צהרון בית ספר שדות איילון:

תודה!

ביום  24.5.20נפתח צהרון בית
הספר שדות איילון ,עם  15ילדים,
בחלוקה ל  2-קפסולות של ילדים
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לכל המתנדבות והמתנדבים היקרים שלנו ,על עזרתכם הרבה בזמן משבר הקורונה
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המשבר כהזדמנות לשינוי
משבר הקורונה הביא איתו
הרבה אתגרים  -ילדים רבים
נשארו בבתיהם ,ללא שגרה
וסדר יום ,דבר שערער את
היציבות והביטחון בקרב רבים
מהתלמידים ,המורים וההורים.
יחד עם זאת ,המשבר אילץ את
המערכת כולה למצוא דרכים
מרחוק,
ללימוד
יצירתיות

לשמירה על קשר עם התלמידים
גם כשהם לא נפגשים כקבוצה
וגם ללא המפגש הפרונטלי עם
המורה.
עם החזרה ההדרגתית לשגרת
הלימודים ופתיחת מערכות
החינוך ,אגף חינוך פועל לשמר
את יתרונות התקופה על ידי
שינוי ושילוב בין הלמידה

המסורתית בכיתות והלמידה
המקוונת מרחוק .במהלך חודש
יוני נערך תהליך שיתוף ציבור
בו הורים ואנשי צוות הציפו את
החוזקות והחולשות בלמידה
בתקופת הקורונה .תהליך שיתוף
זה הינו מרכיב משמעותי בתהליך
קבלת ההחלטות בבניית מערכת
הלמידה העתידית בגזר.

נגיף קורונה בישיבת שעלבים ובבית ספר עתידים
לצערנו ,נגיף הקורונה לא פסח
על מערכת החינוך של גזר ,וב
–  4.6.2020נתבשרנו על חולת
קורונה מאומתת בישיבת שעלבים.
הרופאה
להנחיית
בהתאם
המחוזית של משרד הבריאות,
נסגרה
התיכונית
הישיבה
והתלמידים נכנסו לבידוד מניעתי.
ראשת המועצה ,רותם ידלין ,פעלה
אל מול ארבע קופות החולים,

ובהתאם לכך נפתח מתחם
קורונה יעודי כבר למחרת הגילוי,
בו נבדקו כל התלמידים ואנשי
הצוות .לשמחנו הרבה ,לא נרשמו
חולים נוספים בישיבה.
ב –  12.6.2020חלתה תלמידה
בכיתה ב' בבית ספר עתידים,
ותלמידי בית הספר ,חבריה
ליישוב ,חבריה לחוג ,אנשי צוות
ונהגים נשלחו לבידוד מניעתי .גם

כאן ,בהתערבות המועצה ,הוקם
מתחם קורונה שבדק את כל
מבודדים .לשמחתנו הרבה – מקרי
ההדבקה בבית ספר עתידים היו
אפסיים.
חשוב לציין כי שמירה על הכללים
– עטיית מסיכה ,שמירה על ריחוק
חברתי ועל כללי ההגיינה תקפים
בכל רגע נתון .רק כך נוכל לשבור
את שרשרת ההדבקה.

הנדסה

מפתחים ולא עוצרים

משבר הקורונה הביא עמו עצירה
בכל העשייה היומיומית של
המועצה – אבל אגפי התכנון
וההנדסה והתשתיות הפכו את
הלימון ללימונדה.

לאורך התקופה כולה המשיכה
המועצה בתנופת הפיתוח וקידמה
ביישובים
רבים
פרוייקטים
ובמרחבים הציבוריים ,כגון :מגרש
כדורגל בפדיה ,מגרש כדורסל
בגני הדר ,מגרש משחקים בנוף
איילון ,בית הספר החדש ,מוטמני
אשפה בחולדה ,מיגוניות בגני
ילדים ברחבי המועצה ,נבנו
מדרכות בפתיחה ובמצליח ,חיבור
מחנות צה״ל לביוב ושדרוג קו
הביוב של יישובי כביש .40

גם הפסקת הלמידה בבתי הספר
נוצלה לעבודות וכבר בוצעו
שיפוצי קיץ .עם החזרה ללמידה,
חיכו לתלמידים מתחמי לימודים
מתחדשים וחדשים!

24

גזרי מידע | יולי | 2020

פתרונות מחשוב מתקדמים

בית משלי נכסים

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

דינה שרביט

בעלת רשיון תיווך מספר
 021435מטעם משרד
המשפטים ,תואר  B.Aותעודת
גישור מאוניברסיטת תל אביב,
יועצת פנג שוואי בכירה

בעלי ניסיון עשיר בביצוע עסקאות במושבים של משקים חקלאיים,
משקי עזר ,בתים בהרחבה ,מגרשים ועשרות המלצות של קונים
ומוכרים .אצלנו תמצאו איכות אנושית ,אמינות ומקצועיות.

בית משלי נכסים

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

ביציץ

בכרמי יוסף

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

בית במיקום מקסים! צופה לנוף
מרהיב ₪ 5,900,000

נחלה טובלת בחורש טבעי
₪ 6,100,000 265/1800

 10דונם ברצף במיקום שקט וירוק,
כל המשק  26דונם ₪ 6,500,000

נחלה פינתית עם נוף בית של
 271מ"ר על  1.8דונם  17 +דונם
חקלאיים

בטל שחר

בסתריה

בכפר שמואל

במשמר דוד

בכרמי יוסף

מול נוף ירוק ,משק של  32דונם,
מזה  14דונם ברצף ליד הבית +
מחסנים מאושרים₪ 9,000,000 .

משק של  22דונם 8.5 ,דונם ברצף
ליד הבית עם חזית רחבה
₪ 7,000,000

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

דו משפחתי מודרני וחדש
₪ 3,980,000

צופה לנוף מרהיב ביופיו
₪ 5,650,000

ליעוץ טלפוני  /פגישה ללא התחייבות

www.mhome.co.il | 054-4520232 | 054-4520231
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קהילה מצמיחה וחזקה ,היא
קהילה המסייעת לעסקים,
השומרת על התחדשות,
ויצרנות
חדשנות
בתוכה .אחת ממטרות
התכנית האסטרטגית
של המועצה היא
לקדם עסקים מקומיים
בתוך המועצה.
משבר הקורונה יצר צורך מיידי
לסייע לעסקים מחד ,כמו גם
לסייע לתושבים לרכוש מזון
ולקבל שירותים חיוניים עד הבית.
עידוד צריכה מקומית :עם פתיחת
קבוצות העסקים והחקלאים ,מונו
מתנדבים בכל יישוב במועצה
לקידום צריכה מקומית בשיווק
ישיר לתושבים.
אתר העסקים של גזר :בחודש
הראשון למשבר איגדה המועצה
כ–  400עסקים באתר ייעודי ,וכ-
 100חקלאים ,יצרה מצע לשיתוף
פעולה והגדילה את המודעות
לצריכה מקומית ותמיכה בעסקים
המקומיים במועצה .האתר יישאר
פתוח גם לאחר משבר הקורונה,
ויאפשר לעסקים המקומיים
לשווק את שירותם באופן הנגיש

והמותאם לכל תושבי המועצה.
תושבי המועצה מצידם יוכלו
ליהנות מתוצרת מקומית ,טריה
ויצירת קהילה מצמיחה ומפרה.
קבוצות וואטסאפ לעסקים
ולחקלאים :עם פרוץ המשבר
הוקמו קבוצת וואטסאפ לעסקים,
אותן מתפעל האגף לפיתוח
כלכלי.
במסגרת הקבוצות ,קיבלו בעלי
העסקים מידע על הנחיות
הממשלה שיצאו תוך כדי תנועה,
ונערכו הרצאות לעסקים בשיתוף

עם מעוף לעסקים (הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים של
משרד הכלכלה והתעשייה).
קמפיין 'חקלאות ישראלית -
חוסן לאומי' :כחלק מהחשיבות
הרבה לצריכה מקומית ,הצטרפה
המועצה לקמפיין 'חקלאות
ישראלית -חוסן לאומי' של
מרכז המועצות האזוריות,
המדגיש את חשיבות
הישראלית.
החקלאות
כחלק מהקמפיין ,המועצה
איגדה כ  100 -חקלאים
בכל המועצה ,שקיבלו מידע
ותוך סיוע אחד לשני בשאלות
שעולות.
סיוע לחקלאים בקבלת הקלות
מרשות מקרקעי ישראל :כחלק
מהסיוע לחקלאים במועצה ,פנתה
ראשת המועצה ,רותם ידלין ,יחד
עם מרכז המועצות האזוריות
ותנועת המושבים לרשות מקרקעי
ישראל ,על מנת לקבל הקלות
לחקלאים נוכח מגפת הקורונה.
בין ההחלטות שהתקבלו :הארכת
מועד הסדרת השימוש בשלושה
חודשים; הקפאת הליכי גבייה
מחייבים עד לחודש יוני ;2020
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אפשר לבד...

רמלוד

ואפשר חכם!
בבלעדיות!!!

סימה טייר
052-8481484

מומלצי החודש
בבית עוזיאל

הבית הכי יפה בבית עוזיאל
בית בודד על  900מטר
בנוי  160מטר  5חדרים
ניתן לבנות עוד  130מטר
מחיר  5,190,000ש"ח

ביד רמב"ם
בהרחבה במושב יד רמב"ם
בית בודד במפלס אחד
 5חדרים  180מטר
גינה  320מטר מוקפת עצי
פרי ,לבוא ולהתאהב
מחיר שיווק  4,290,000ש"ח

כי
ה
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ת
ש
ל
ך
ש
ו
ו
ה
יותר

מיזם חדש במועצה

"עכשיו זה הזמן"
הפגת בדידות בקרב ניצולי שואה

בואו לבקר ניצולי שואה פעם בשבוע למפגש חברתי אישי שישמח גם אותם וגם אתכם .מגיעים אחת לשבוע באופן קבוע ,למשך שעתיים לבית הניצול,
לצורך פעילות חברתית מגוונת :שיחה ,טיול משותף ,צפייה בטלוויזיה ,קריאה ,כתיבה ,נגינה ועוד.
ניצולי שואה המעוניינים להנות מביקור חברתי שבועי קבוע של מתנדב ותושבים המעוניינים להתנדב לפעילות ,מוזמנים ליצור קשר.
ב
ואו ל
ההשתתפות בתוכנית אינה כרוכה בתשלום.
משהו בעשות
ע
משמ ל
לרישום להתנדבות ולרישום להשתתפות בתוכנית יש ליצור קשר עם שרונה סגול רכזת התוכנית,
עות
עמותת מטב 052-3135772 :בימים א'-ה' 8:00-16:00
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון אקשטיין עו"ס רכזת עבודה קהילתית אזרחים וותיקים ומתנדבים sharone@gezer-region.muni.il 08-9274069
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אישור להצבת יבילים במגזר
החקלאי; הארכת הליכי השגה ב -
 90יום ותוקף שומות בחצי שנה;
אי ספירת החודשים מרץ-יוני
בהסכמי ההרשאה לתכנון.
מועדון יקבי גזר :לראשונה,
בשיתוף האגף לצמיחה כלכלית
של המועצה ,חברו שמונה יקבים
במועצה אזורית גזר כדי למכור
את מרכולתם באופן משותף
ויצירתי – יצירת חוויה של טעימות
יין ,גם בעת המשבר .לאור המצב,
הוקם במיוחד אתר בו ניתן להכיר
את היקבים ,להזמין יין וגם לתאם
סיור וטעימות ביקבים.
באירוע ההשקה שנערך תחת כללי
ההתקהלות של התקופה ,ברכה
ראשת המועצה ,רותם ידלין ,על
הקמת מועדון יקבי מועצה אזורית

גזר ,ואמרה כי תחום היין תופס
חלק מרכזי בתכנית האסטרטגית
של המועצה .במפגש ,בהובלת סגן
ראשת המועצה ,יהודה שנייויס
במועצה,
התיירות
ומנהלת
אילנית צמח ,שוחחו המשתתפים
על האתגרים ועל הפעולות בדרך
הארוכה שנצעד בה יחדיו – דרך
היין של מועצה אזורית גזר.
התו הירוק לחידוש פעולות
תיירות פנים :המועצה לקחה חלק
ביצירת מסמך המלצות לקידום
התו הירוק לפיתוח תיירות פנים
יחד עם מרכז המועצות האזוריות.
עיקרי המסמך מקדמים את
המרחב הכפרי כמוקד תיירות
הפנים לאחר משבר הקורונה,
במטרה לייצר תיירות פנים
בכללים
העומדת
איכותית

החדשים שיצר המשבר.
תיירות וירטואלית בשיתוף
בשבילוד:
ומרכז
אשכולות
בשל הצורך לתת מענה לילדים
שנשארו בבית בזמן המשבר,
שיתפה המועצה פעולה עם
פרויקט של אשכולות ומרכז
'בשבילוד' המשלב משחק ותיירות
וירטואלית ברחבי המועצה
והסביבה.
מועדון האמנים של גזר :האגף
לצמיחה כלכלית איחד עשרות
אומנים מובילים מרחבי המועצה
ויחד הוקם מועדון האמנים ,אשר
יהווה בסיס לקידום האמנות
על כל רבדיה ברחבי המועצה.
המועצה רואה בחשיבות הקהילה
והקמת המועדון היא אבן דרך
נוספת בגיבוש הקהילה העסקית.

חדש! המרכז לילד ולמשפחה

גם במצבי דחק וקושי – אנחנו כאן בשבילכם
בימים אלו נפתח מרכז המאפשר
לתושבים לקבל מגוון רחב של
טיפולים מאנשי מקצוע באווירה חמה ומחבקת .מתוך חזון
ראשת המועצה ,רותם ידלין ,בו התושב הוא במרכז ועל המועצה
לתת מענה לצרכי הילד והמשפחה בתוך הקהילה ,הוקם המרכז
וישרת את כל תושבי המועצה.
במרכז ,שמנוהל על ידי המחלקה לשירותים חברתיים ,ניתן
למצוא מגוון תכנית כגון :נתיבים להורות – לטיפול במערכת
היחסים הורים-ילדים מגיל לידה ועד  ;12תיאום הורי להורים
גרושים לאחר הפניית בית משפט; תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי; תרפיה בעזרת בעלי חיים; תרפיה
באומנות.
המרכז ,שנמצא ברחוב שמעון התרסי בבית חשמונאי ,פועל משעות הבוקר ועד שעות הערב.
לפרטים ניתן לפנות לאורלי גליק ,טלפון.08-9274073 :
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כולנו יחד

עם פרוץ המשבר הוקדם בפייסבוק המועצה ערוץ טוגזר .בערוץ הופקו מעל  150סרטונים להנעמת זמן
התושבים .גננות גזר ערכו מפגשי בוקר ,מפעילי החוגים ותושבים העשירו את התושבים מרחוק ,פסיכולוגים
של השירות הפסיכולוגים.

משבר הקורונה הגיע בתקופה רבת
חגים ומועדים במדינת ישראל.
להבדיל מכל שנה ,השנה לא יכולנו
לחגוג יחד עם משפחה ,חברים וקהילה
את החגים ,ולציין את ימי הזיכרון
שבאו אחריהם .המועצה הציעה עבור
התושבים פלטפורמה מקוונת בעמוד
הפייסבוק שלה ,וכך חיברה בין קהילת
גזר והכניסה אווירה של חג ומועד.
בערב החג פסח חגגנו יחד עם חני
נחמיאס בשידור לייב לכל המשפחה
ובמוצאי חג הפסח ,ערב המימונה,
שידרנו מימונה שמחה וחגיגית מבית
משפחת כהן בפתחיה ,שפתחה את
ביתה ברוחב לב.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה קיבלו השנה
מימד אחר – עצוב ,מסוגר ומבודד.
דווקא בימי אלו חשוב היה למועצה
לחבק את המשפחות שנגזר עליהם
להתמודד עם הימים הקשים – לבד,
ללא חיבוק וחום הקהילה .לקראת
ימי הזכרון ויום העצמאות ,חילקה

המועצה לכל בית אב ערכה ,הכוללת
שני נרות נשמה ,דגל ישראל ואת
תכנית השידורים לימים אלה.
בערב יום השואה שודר טקס בהובלת
קיבוץ נצר סרני ולמחרת שודרו
עדויות מרגשות של תושבי המועצה
ניצולי השואה – שמחה אלפבאום
מנצר סרני ,אריה לוצקר כפר ביל"ו
ודני חנוך כרמי יוסף.
לראשונה הופק טקס מועצתי ליום
הזיכרון לחללי ישראל ופעולות
האיבה ,בהשתתפות עובדי ותושבי
המועצה .ביום הזיכרון שודרו סרטים
לזכר נופלים מכל ישובי המועצה.
לכבוד יום העצמאות הפיקה
המועצה הופעה שמחה ומשמחת
שהוקלטה במיוחד לתושבי המועצה
של משה להב – "הטיש הגדול".
בין החגים והאירועים יזמה המועצה
גם פרויקטים קהילתיים ,אשר מטרתם
העיקרית היא העלאת המורל וחיזוק
הקהילה  -הפרויקט "אביב של תקווה"
בו התושבים הכינו ותלו שלטים על
שערי הבית עם מסר אופטימי ומשמח;

הנפת דגל ישראל כבר מחג פסח;
"קמפינג בחצר" בו הקימו התושבים
אוהלים בחצר הבית – כמו בכל יום
עצמאות ,רק קצת אחרת.
בחג שבועות ,החג הכי חקלאי שיש
לנו ,החלה החזרה ההדרגתית לשגרה
בצל קורונה .המועצה הפיקה סרטון על
החקלאות בגזר בהשתתפות חקלאי
המועצה ,אשר זכה לצפיות רבות
במועצה ומחוצה לה .וכמובן שלא
שכחנו את התושבים הכי הכי שלנו –
התינוקות שנולדו בשנה האחרונה :כל
משפחה קיבלה צילון לרכב – נולדתי
בגזר .ללא ספק גאווה גדולה!
סינמה גזר – חוויה לגדולים ולקטנים
עם התרת ההגבלות הקים אגף
קהילה מתחם "דרייב אין" ייחודי.
קודם לכך נערך סקר בין התושבים
אשר בחרו לראות שני סרטים -
הסרט "לרקוד" לכל המשפחה והסרט
"הספר הירוק" למבוגרים שבחבורה.
משפחות משפחות הגיעו ברכביהן
למתחם ונהנו מהסרטים באווירה
מיוחדת.
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עם הפנים קדימה

אבן דרך היסטורית:

התכנית להקמת הרג"מ אושרה להפקדה בוועדה המחוזית

פארק התעסוקה רג"מ (רמלה ,גזר,
חבל מודיעין) יכלול למעלה מ2-
מיליון מ"ר לתעשייה ומסחר ויספק כ-
 30,000מקומות עבודה נוספים לתושבי
האזור והסביבה .היקף ההכנסות
לרשויות המקומיות מהיטלי השבחה
וארנונה יוכל להגיע בתפוסה מרבית
לתוספת של מאות מיליוני שקלים
בשנה לרשויות הרג"מ .ראשת המועצה,
רותם ידלין :שיתוף הפעולה האזורי
יביא להזנקת האזור כולו,
ויאפשר צמיחה כלכלית
וחיזוק הרשויות וההשקעה
לתושב.
אחרי  20שנה שהיה תקוע
בוועדות התכנון והבנייה
השונות ,בסכסוכי גבולות
והמתנה להחלטות משרד
הפנים הצליחו ראשי
הרשויות  -ראש עיריית
רמלה ,מיכאל וידל ,ראשת
המועצה האזורית גזר,
רותם ידלין ,וראש המועצה האזורית
חבל מודיעין שמעון סוסן ,להגיע
במאמץ משותף ,ללא התערבות
ממשלתית ,להסכם היסטורי על הקמת
פארק תעשייה משותף  -פארק רג"מ
 .מהלך זה יביא למקפצה כלכלית

אדירה ולפיתוח תעשייה ,מקומות
עבודה והזדמנויות כלכליות לתושבי
האזור כולו .התכנית הופקדה בוועדה
המחוזית מרכז.
כשנכנסו לתפקידם ראש עריית רמלה,
מיכאל וידל ,וראשת מועצה ,רותם ידלין,
הם החליטו לשים את העבר מאחור
ולהסתכל רק על הפוטנציאל העתידי
והאינטרסים המשותפים ולפעול יחד
למען קידום הפרויקט מתוך הכרה

בחשיבות האדירה שיש לו להיות
מקפצה כלכלית משמעותי לאזור.
לאחר שנה של פגישות משותפות,
הבנות מגעים ואין ספור ישיבות עם
אנשי מקצוע ,הצליחו להגיע להסכמות
היסטוריות.

ראשת המועצה ,רותם ידלין אמרה:
"אני מאמינה כי שיתוף הפעולה האזורי
יביא להזנקת האזור כולו ,יאפשר
צמיחה כלכלית והפניית משאבים
נוספים לחיזוק החינוך ,פיתוח מחלפים,
תשתיות תחבורה והגדלת ההשקעה
לתושב .ההסכם נעשה בשיתוף פעולה
אמיתי ומתוך אמונה כי מערכת היחסים
בין הרשויות יכולה להביא למימוש מלא
של הפוטנציאל האזורי שהיה תקוע
ב  20השנים האחרונות .בחרנו להשקיע
מאמץ משותף בפיתוח האזור ,ולוותר
על מאבקי גבולות המובילים לשיתוק
והחמצה .בחרנו לעבור משיתוק להזנקה.
אני מודה לראש עיריית רמלה ,לראש
מועצה אזורית חבל מודיעין ולסגני
יהודה שניוייס על שיתוף הפעולה
המוצלח".
הפארק ייבנה על שטחים של עיריית
רמלה והמועצות גזר וחבל מודיעין
והוא יוקם סמוך לנתיבי התחבורה
המרכזים בישראל סמוך
למפגש הדרכים של כביש ,6
כביש  ,1כביש  ,40כביש ,44
כביש  431ומחלף נשרים.
כמו כן ,צפויה לקום תחנת
רכבת שתאפשר נגישות
רבה יותר לאזור .לצד
היקפי אפשרויות התעסוקה
והמסחר שיביא איתו פארק
התעשיות החדש ,יגדל גם
היקף ההכנסות של הרשויות
המקומיות מהיטלי השבחה
וארנונה שיאפשרו את פיתוח האזור
וההשקעה בתושבים .בהתאם להסכם
 50%יופנו לרמלה 40% ,לגזר ו10%-
לחבל מודיעין .יצוין ,כי בתפוסה מרבית
יוכל להגיע לתוספת של מאות מיליוני
שקלים בשנה לרשויות.
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קורס נאמני חירום וחוסן לאזרחים הוותיקים
תושבים וותיקים מגיל  55ומעלה  -אנחנו מחכים לכם!

הצטרפו לצוות מתנדבים מיוחד אשר יפעל בשעת חירום ויעניק מענה ראשוני וסיוע במצבי משבר .אנו מצפים לכם עם הניסיון,
הסבלנות ,ההקשבה והרוגע ,ומזמינים אתכם להשתתף בהכשרה בת  4מפגשים ,בה תוכשרו ותוכלו לעזור לקהילה בעת חירום.

ימי ראשון  02.08 ,26.07 ,19.07 ,12.07 //בשעות  // 9:00-13:00במועדון בבית חשמונאי
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום .יש להירשם באתר המועצה.
הקורס יועבר בכפוף להנחיות משרד הבריאות ,עד  20משתתפים בלבד

לפרטים נוספים :שרון אקשטיין  -רכזת יחידת ההתנדבות

מספר המקומות מוגבל כל הקודם זוכה!

| 08-9274069

sharone@gezer-region.muni.il

אירועי קיץ

2020

ה
צ
ג
ו
ת
,
והמוןסכדינאות
ף
ביי

פר
ט
י
ם
ב
אתר ה

מועצה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות

שו

בי
ה
מ
ו
ע
צ
ה

התכנית נתונה לשינויים

יש להתעדכן תדיר באתר המועצה
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16.10.2020
באתר המועצה
www.marathonisrael.co.il

פרטים והרשמה

almogdvir

Half Marathon

