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החינוך הוא מנוע הצמיחה

בערב מרשים נחנכה חממת החדשנות של גזר

המועצה האזורית גזר
מאחלת לכל התושבים
שנה טובה ומתוקה

מנהלת מדיה ודיגיטל :שרלי שוורץ

דידי סטודיו
רבגון

בשער :לירון רביבו
צילום :ערן לוי

מאות תושבים  -הורים ,ילדים ,חניכי
תנועות הנוער ואישי חינוך  -השתתפו
בערב הפתיחה של חממת החדשנות
החינוכית  -קהילתית של גזר שהתקיימה
באשכול הפיס.
ראשת המועצה רותם ידלין ציינה כי היא
נרגשת לראות את המעורבות והאכפתיות
של התושבים" .החינוך הוא הבסיס.
חינוך הוא מנוע הצמיחה .חינוך הוא
עמוד השדרה של המועצה" ,אמרה ידלין
והוסיפה" ,התלמידים לא צריכים שיעמיסו
עליהם מידע .הם צריכים כיום יכולת
להעריך את המידע שברשותם ,להבחין
בין עיקר לטפל ולחבר יחד פיסות מידע
רבות לתמונה רחבה ועמוקה של העולם.
הדבר הטוב ביותר שקרה במערכת החינוך
בשנים האחרונות הוא שנוצר קונצנזוס
שחייבים לעשות התאמות כדי להישאר
רלוונטיים ,שהעולם התומך את בתי
הספר צריך להשתנות .אנחנו מאמינים
שצריך ללמוד מכם ,אנשי ונשות החינוך,
מהקהילה ,מאנשי ונשות העסקים,
מהחקלאים ,מתלמידות ותלמידים .אין
אמת מוחלטת .אין נוסחת קסם .אנחנו לא
מאמינים בכאלה .יש לנו יותר סימני שאלה
מסימני קריאה .והלוח – הוא חלק .אנחנו
מאמינים שהשינוי מתחיל מהשורשים,
מהאדמה ,בחריש עמוק וארוך".
לאחר מכן הזמינה שלי קרן ,מנהלת
אגף החינוך ,את השותפים לצאת למסע

המשותף והציגה את שלושת המוטיבים
המובילים את אגף החינוך – מערכת
חינוך אשר כוללת מגוון מענים ומניפת
אפשרויות רחבה; יצירת רצף חינוכי
הוליסטי לאורך היממה ולאורך השנים;
הפיכת התהליכים החינוכיים ליצירה
משותפת של צוותי החינוך ,התלמידים
והקהילה כולה.
יעקב הכט ,המשמש כמנכ"ל ערי חינוך,
המתמחה בחדשנות חינוכית בארץ
ובעולם אשר מלווה את המועצה בשינוי
במערכת החינוך ,הציג את מגמות
החדשנות החינוכית בעולם ,ואת המעבר
ללמידה רשתית ,שבה התלמידים הם גם
מקור ידע ולמידה .לדבריו ,גזר היא מקום
אידיאלי לשינוי חינוכי-קהילתי ,בשל
יתרונות המקום ,הגודל ואיכות הקהילה.
מכאן עברו לשיאו של הערב בו התכנסו
כל הנוכחים ,בתפוסת שיא ,לשולחנות
עגולים ושיח משותף בנושאי חינוך.
הנוכחים ניהלו דיונים מעמיקים על
תפיסות חינוכיות ,אופני פעולה בחינוך
ועוד ,ואלה תועדו וישמשו כמצע ובסיס
לפעילות חממת החדשנות.
המסע אליו יצאה קהילת גזר לשינוי פני
החינוך יהיה בן עשרה מפגשי חממת
חדשנות חינוכית שיתקיימו לאורך השנה.
במהלך המפגשים יגובשו אבני הדרך
למסע ,אשר יהפוך את החינוך במועצה
לחדשני ,מוביל ,פלורליסטי ומתקדם.
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הרצל מתעורר
החודש נחנך בית הרצל המחודש בחולדה .בית
הרצל היה למעשה אמור להיות המקום הראשון
בישראל בו יפעל מרכז חינוכי רעיוני שיציין את
חזונו ופועלו של חוזה המדינה ,בנימין זאב הרצל.
זו הייתה הכוונה המקורית ,אך למעשה מאז
הקמתו באמצע שנות ה 40-של המאה הקדומת
הוא שימש כביתה של הקהילה בחולדה.
בית הרצל היה מוטיב מרכזי בחיי הקהילה
בעשורים הראשונים של הקיבוץ  -ממסיבות
כיתה ועד לאירועים וחתונות .עם השנים הבית
הייחודי התבלה .בשנה וחצי האחרונות שיפצה
המועצה את המקום תוך שמירה על עקרונות
שימור המבנה הייחודי.

חנוכת הבית התקיימה באירוע שהתקיים ביחד
עם חברי קהילת חולדה בהפנינג מושקע לרגל
פתיחת חגיגות  90שנה לקיבוץ.
הנהלת הקיבוץ הודתה להנהלת המועצה הקודמת
על זיהוי הפוטנציאל וחידוש המבנה.
ראשת המועצה רותם ידלין אמרה כי היא שמחה
להיות בערב מרגש זה שמסמל את התחדשות
המקום ואת התחדשות קהילת חולדה כולה .עוד
אמרה ידלין כי המועצה רואה את בית הרצל
כמקום מרכזי באזור והיא מצפה כי הבית יתמלא
בפעילויות לקהילת חולדה ולקהילת גזר כולה.

מבצע פינוי רכבים נטושים
היחידה הסביבתית והשיטור הקהילתי
החלו במבצע פינוי רכבים נטושים
מרחבי המועצה .השלב הראשון של
המבצע כלל שיחות טלפון עם בעלי
הרכבים ,מכתבים ומדבקות אזהרה,
ובמהלכו פונו כ– 30רכבים עצמאית

תושבות ותושבים יקרים,

על ידי בעלי הרכבים .השלב השני של המבצע מתקיים בימים אלו
וכולל פינוי רכבים.
אנו קוראים לתושבים לדווח על רכבים נטושים בסביבתם בטלפון
למוקד המועצה  *5367 -או  08-9274001או בשליחת אימייל עם שם,
טלפון ,פרטי הרכב ומיקומו לכתובת:
daniella@gezer-region.muni.il

בין התאריכים ה  ,8.10.2019 -ט' בתשרי תש"ף ועד ה  ,21.10.2019 -כ"ב בתשרי תש"ף (כולל) ,יהיו משרדי המועצה סגורים
ולא תתקיים קבלת קהל ,לרגל חגי תשרי.
נשוב לעבודה כרגיל ביום שלישי ה  ,22.10.2019 -כ"ג בתשרי תש"ף.
במקרה חירום ניתן להתקשר למוקד המועצה בטלפון שמספרו  08-9274001או בחיוג מקוצר "( *5367 -כוכבית לגזר").
מועדים לשמחה.
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העיתונאי

עמרי אסנהיים מחולדה הפך בשנים האחרונות לאחד העיתונאים המובילים בישראל.
בראיון ל"גזרי מידע" הוא מספר על הדרך שעבר ועל ההרגשה להיות חלק מהקהילה בחולדה ובגזר
עמרי אסנהיים מקיבוץ חולדה הוא אחד
העיתונאים עתירי הזכויות בישראל .את
שמו הוא קנה בסדרת תחקירים לאורך
השנים בתוכנית עובדה ,תחקירים שהביאו
לו פרסים שונים ומעמד כאחד העיתונאים
הבכירים בארץ .עכשיו כשהוא בשנת
התמחות באוניברסיטת סטנפורד בארצות
הברית הוא התפנה להעניק לנו ראיון מיוחד.

מתי החלטת להיות עיתונאי?

בפסטיבל סרטים בארצות הברית .הפרויקט
של צאלים עמוק וממושך ,שבו אני חושב
שבאמת לא הייתה אבן שלא הפכתי ,ובו גם
בפעם הראשונה הצלחתי לספר סיפורים
בשני סוגי המדיה :הכתוב והטלוויזיוני".

ספר קצת מה אתה עושה היום בארצות
הברית והאם יש התייחסות אחרת אליך
בגלל שאתה מישראל?

"אני נמצא בתקופה מאוד מרגשת בחיי.

"אני חושב שההחלטה להיות עיתונאי
הגיעה בסוף השירות הצבאי שלי.
אם יש אירוע אחד שגרם לזה ,זאת
השריפה בוואדי סלוקי בדרום לבנון,
באוגוסט  ,1997בה לקחתי חלק כלוחם
ביחידה  .669לוחמי גולני נקלעו שם
לשריפה נוראית .חמישה נספו ,ומרבית
הלוחמים האחרים נפצעו .האירוע הזה
היה מאוד עוצמתי .הוא עבד על כל
החושים :ראייה ,שמיעה ,ובעיקר הריח
שהיה מאוד חזק .זה היה ביום חמישי
בצהריים ,ובחמישי בערב חזרתי הביתה
באוטובוס לחופשת סוף השבוע .האירוע
הזה ,והזוועות שבו תפסו אותי מאוד
חזק ,ואמרתי לעצמי שאחד מהשניים :או
שאני חותם לתקופה נוספת של שירות
קבע ביחידה כדי להמשיך להילחם את
המלחמה הזאת ולנסות להציל חיים,
או שאהפוך לעיתונאי שמספר סיפורים
של חיילים כמו שראינו באותו צהריים
בסלוקי .בסוף בחרתי באפשרות השנייה,
ומאז – זה המקצוע שלי".

מבחינת ההישגים העיתונאיים הלא
מעטים שלך – יש אחד או שניים שבולטים
מהאחרים?

"קשה לי לבחור כי לכל כתבה ,גם הקטנות
יותר ,יש לי חיבור רגשי ,אבל אם אני צריך
לבחור שני פרויקטים ,אני חושב שהראשון
יהיה 'תעלומת האלמן הכפול'  -תחקיר
עיתונאי ארוך ומלא מהמורות וקשיים
שניהלתי הביא להרשעתו של הרוצח
הכפול שמעון קופר ולשליחתו לשני מאסרי
עולם ,והשני יהיה הספר הראשון שכתבתי
על פרשת צאלים ,שהפך לימים גם לסרט
בשני חלקים ב'עובדה' וזכה במדליית זהב

הזוג ,כך שגם אשתי שאתי כאן זוכה ללמוד
מה שהיא רוצה .האנשים שאנחנו פוגשים
כאן מרתקים ,החוויות מעוררות השראה ,וזו
רק ההתחלה .אין התייחסות מיוחדת לכך
שאני מישראל ,חוץ מזה שהם אומרים שהם
מאוד שמחים כי אני חבר הכיתה הישראלי
הראשון כאן מזה שנים ארוכות".

מה דעתך על מצב העיתונאים בארץ?

"בחודש שאני כאן יצא לי לפגוש עיתונאים
שעברו חוויות קשות מאוד בגלל
העבודה שלהם .חלקם הוגלו מהמדינה
שלהם ,ולא יכולים להיכנס אליה יותר,
רק מכיוון שעשו עיתונות טובה וחשובה.
אני חושב שהמצב בארץ בהיבט הזה
הוא יותר טוב .אנחנו עוד רחוקים
מוונצואלה ואפילו מפולין או טורקיה,
אבל יש סימנים של הידרדרות מדאיגה
שקרתה בשלבים מסוימים גם שם ,למשל
ההתקפה המסוכנת והמקוממת של ראש
הממשלה בנימין נתניהו על תחנת
הטלוויזיה אליה אני שייך .אני חושב
שזה מדרון חלקלק ,שכחברה אנחנו
צריכים להישמר ממנו .החוזק שלנו
נובע מהיכולת שלנו להתבטא ולהשמיע
ביקורת .אסור לוותר על זה".

מהי נקודת השפל בקריירה שלך?

ההגעה לכאן ,לארה"ב ,היא חלום שתמיד
רציתי להגשים ,והחוויה היא עוד הרבה
יותר חזקה ממה שדמיינתי לפני שבאתי
לכאן .בעצם בשנה שעברה ,אחרי תהליך
קבלה ארוך ,נבחרתי כאחד מ 18-עיתונאים
מכל העולם ,עשרה אמריקאים ושמונה
בינלאומיים ,שעושים את השנה הנוכחית
בקליפורניה,
סטנפורד
באוניברסיטת
ארה"ב .כל אחד מאתנו עובד על פרויקט
שאמור לסייע לעיתונות בשנים הבאות,
ואנחנו גם לומדים כל מה שאנחנו רוצים
באוניברסיטה .התכנית כוללת גם את בני

"אני חושב שאלה הנקודות שבהן
הרגשתי התערבות פסולה בעבודה
העיתונאית שלי .אני מוכרח לומר
שזה לא קרה הרבה ,אבל כשזה קרה
זה גרם לי לבאסה גדולה .הנקודה הכי
משמעותית בהיבט הזה היא ההתערבות
שחשתי ב'מעריב' כשערב הבחירות של
 2006התבקשתי להכין כתבה על המועמד
אהוד אולמרט .ההתערבות שהייתה שם מצד
בכירים בעיתון כמעט והביאה אותי לעזוב
את המקצוע .בסוף לא המשכתי בהכנת
הכתבה ופרשתי מהעיתון".

מתי היה הרגע הראשון שבו ראית
שבאמת הצלחת להשפיע?

"היו למזלי הרבה רגעים כאלה ,ובכל פעם
מחדש זה מילא אותי שמחה גדולה .אני
חושב שהרגע המשמעותי הראשון שראיתי
ממש איך תחקיר שלי יכול להשפיע היה
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כשאחזור אשמח להמשיך לעשות טלוויזיה,
רדיו ,הרצאות ,ובקיצור כל פורמט שאפשר
דרכו לספר סיפור טוב".

שלהם ,אבל הדבר הכי חשוב זאת החברות.
אנשים אוהבים את המקום ואוהבים את
השכנים שלהם .יש גם חיבור יוצא דופן,
שאני לא בטוח שקיים במקומות אחרים,
בין חברי הקיבוץ הוותיקים ,שהקימו את
המקום ולהם תמיד תהיינה שמורות הזכויות,
לבינינו ,האנשים שבאו מבחוץ ובחרו להקים
את ביתם בקיבוץ".

בשנה הראשונה שלי ב'עובדה' כשסדרת
הכתבות שלי על ניסוי האנתרקס שביצעה
מערכת הביטחון על גופם של לוחמי צה"ל
הביא לשינוי עצום בתחום הזה .כתבה אחרת
שלי ,שהייתי גאה בה בהיבט של שינוי ,הייתה
על תעשיית הלוביזם בכנסת ,שעשיתי ביחד
עם אפרת לכטר .התחקיר זעזע את מי שהיה
אז יו"ר הכנסת ,הנשיא רובי ריבלין ,שדחף
לשינוי גדול בתחום הזה".

האם יש כתבה או ראיון שאתה רוצה
להשיג?

"הייתי שמח לראיין את רון ארד .לצערי ,אני
לא בטוח שזה יהיה אפשרי".

מהם התחביבים שלך?

אתה קשור לקהילה בגזר?

קצת על עצמך  -מדוע החלטתם
כמשפחה לעבור לחולדה?

"האמת שחיפשנו בית במקום יפה ,עם קהילה
חמה ודשא שיהיה לילדים איפה לשחק.
חולדה התאימה בדיוק לקריטריונים האלה.
הגענו אליה דרך מודעה בעיתון ,מיד ידענו
שזה המקום שנרצה לגור בו ,וכעבור יומיים
כבר שילמנו את המקדמה לבניית הבית".

"יש לי חברים במועצה ,וגם הילדים שלי
מחוברים לילדים ביישובים השכנים.
כשהייתי בארץ היה לי פחות זמן להיות
מעורב קהילתית במועצה ,אבל כן נהניתי
לקחת חלק בטורנירי הכדורגל המבורכים".

"אני אוהב מאוד לשחות ,לשחק כדורגל,
לצפות במשחקי ספורט ואוהב גם לנגן על
קלידים .לכל הדברים האלה בקושי היה
לי זמן כשהייתי בארץ .אני מקווה שעכשיו
אוכל ליהנות מזה יותר".

כתבת שני ספרים מרתקים – יש עוד
משהו בקנה?

מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?

"מטבע הדברים ,השנה הזאת היא מיוחדת.
אני רוצה קודם כל שהמשפחה שלי ואני
נהיה בריאים .זה באמת באמת הכי חשוב.
אני מאחל לעצמי שמה שאמרו לנו כאן
בתחילת התכנית – שאנחנו בעצם הפרויקט
הכי גדול של השנה הזאת ,ואנחנו צריכים
להשקיע בעצמנו ,יתגשם".

"האמת היא שיש המון דברים בקנה ,ובעיקר
יש לי הרבה מאוד רעיונות .אני עובד על
ספר חדש עם העיתונאי רועי שרון .ההצגה
שנכתבה על פי הספר השני שלי' ,סיבת
המוות אינה ידועה' מצליחה מאוד ב'הבימה'
וזה עורר אצלי גם את הצד הזה .חוץ מזה,

איך נראית בעיניך קהילת חולדה?

"האמת שאני לא מכיר קהילות אחרות,
ויכול להיות שהן נפלאות ,אבל אני חושב
שהקהילה בחולדה היא נפלאה במיוחד.
קודם כל באיכות האנשים ,שנית ברוחב הלב

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

בגני יוחנן

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

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

נחלה פינתית 10 ,דונם ברצף
מוקפת בירוק ,זכויות ל־ 3בתים
₪ 7,100,000

בטל שחר

במשמר איילון

בכפר שמואל

במשמר דוד

בכרמי יוסף

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

נחלה עם נוף 10 ,דונם ברצף
₪ 5,700,000

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

בית משלי מאחל חג שמח ושנה טובה מאושרת ומוצלחת

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

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

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

נמכר

קו ראשון לנוף מערבי
 7חד'  280/850מושקע!

מגרש  2דונם  25 +דונם
בית מרווח  265מ' נוף!

נ
בפתחיהמכר
הרחבה  150/500במפלס!
 5חד פינתי ,גינה גדולה

שכירות

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

נמכר

בכרמי יוסף

מכירה

בתים

נחלות

משקי עזר

מגרשים

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בית יפה! פינתי! 238/800
עם יחידה! ₪ 4,950,000

 200/750משופצת  6חד'
קו ראשון לנוף! מידי!

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

בבית חשמונאי

במשמר דוד

בגני יוחנן

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

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

חדש! מודרני! 205/504
 4,300,000ש״ח מיידי!

בית כפרי  6חד' 202/550
גינה גדולה ₪ 3,950.000

בכרמים מושקע! 175/230
 6חד' מרפסת  40מ' נוף!

נמכר

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

בבית חשמונאי

בהרחבה  6חד מושקע!
מתאים לשתי משפחות!

בהרחבה בית ייחודי  287מ'
עם מרתף ,פוטנציאלית!

בבית חשמונאי

ביד רמב״ם

ייחודי!  120מ' במפלס!
מגרש  700מ' ₪ 3,550,000

נחלה  9דונם ברצף!
בית יפה  150מ' נוף!

פניה לקונים!!!
ישנם שלושה פרמטרים חשובים בטרם קבלת החלטות:
 .האזור  -לבחור בישוב ,נגישות ,קירבה למשפחה ולמקום העבודה,
מה מציע כל מושב ומועצה מבחינת חינוך ,חוגים שירותים
קהילתיים ,חיי חברה לילדים ולמבוגרים.....
 .צרכים  -גודל הבית מספר מפלסים ,מספר חדרים ,גודל הסלון
והחדרים ,מרתף ,גודל המגרש ,כיוונים ,נוף....
 .תקציב  -איך הוא בנוי? האם יש נכס בבעלותכם ,קודם למכור או
לקנות? לקבל יעוץ ואישור על משכנתא .לקחת בחשבון הוצאות
נלוות :מס רכישה ,עו"ד ,עמלת תיווך......

לנו יש את כל התשובות והפתרונות עבורכם!

מתחדשים גם בחוגים!
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בנוסף למגוון הרחב:

חוגים חדשים 2019-20
 70שנה למועצה האזורית גזר

חוגים מיוחדים ,מונגשים ומשלבים בית חשמונאי | נען

סיירות בית חשמונאי | נוף איילון

אקרודאנס נען | משמר דוד חולדה

ברייקדאנס בית חשמונאי

טריאתלון בית חשמונאי

כושר קרבי בית חשמונאי

חוגי סטודיו  +18כל השלוחות

www.gezer-region.muni.il

להרשמה היכנסו לאתר המועצה
או חפשו בגוגל "פורטל חוגים  2019-2020גזר"
לפרטים נוספים:
זוהר בן שימול ,מנהלת החוגים 052-3597119 08-9274007
חן גורלניק ,מנהלת מדור הספורט 054-7300511 08-9274005
אגף תרבות ,נוער וספורט
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"אני מי שאני
בזכות המקום הזה
בו גדלתי"
לירון רביבו היא
התגשמות החלום של
רבבות בני נוער במדינת
ישראל .המושבניקית שגדלה
בבית עוזיאל במשפחה חמה
ואוהבת הצליחה להפוך תוך
שנים ספורות לאחת מכוכבות
הילדים והנוער המצליחות בישראל,
אחרי שהפכה להיות מוכרת בכל
בית כשכיכבה בהישרדות ,המשיכה
בהנחיה בערוץ הילדים ,משחק
בסדרת ה"תחנה" ושתי הצגות ילדים
בכיכובה שאחת מהן עולה ממש
בימים אלו .בראיון מיוחד לרגל ראש
השנה ניסינו להבין מה סוד הקסם –
והתאהבנו.

הילדות במושב

הפעם הראשונה שרביבו
הבינה שהיא רוצה להיות
שחקנית הייתה בכיתה י'.
היא ניגשה להיבחן למגמת
הרצוג
בתיכון
תיאטרון
והתרגשה מאוד כשהודיעו
לה שהתקבלה" .נהניתי כל כך
להופיע על הבמה" ,היא אומרת,
"וכשניגשתי לבגרויות הבנתי שזה
הייעוד שלי בחיים"

מה את זוכרת מבית עוזיאל -המקום
שבו גדלת?

"קודם כל אני חייבת לומר שאין כמו

הדבר הכי כיף בעולם ,ההורים שלי עוד שם ,ואני שם כל שבת
כמעט .הדבר השני שעיצב את הילדות שלי זו העובדה שהייתי חלק
משלישייה ,זו אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי והן החברות
הכי יקרות שלי – בזכותן אף פעם לא הרגשתי לבד .אני גם מאוד
מחוברת לאחותי הגדולה שגדולה ממני בשש שנים".

זיכרון ילדות מיוחד?

"אני זוכרת כשעלינו שלוש התאומות לכיתה א' וכל אחת הייתה בחדר
שלה ומרוב התרגשות ,בשעה שתיים בלילה שלושתנו התעוררנו יחד
ונשארנו ערות עד הבוקר  -ומאז בכל פעם לפני פתיחת הלימודים
היינו קמות בשתיים בלילה וסופרות כוכבים .נזכרתי בזה לא מזמן,
בפתיחת השנה".

כשאת מסתובבת במושב ,איזה תגובות את מקבלת?

"כולם מכירים את כולם בגזר ,הרבה עוצרים אותי ואומרים לי  -כל
הכבוד על הדרך ,אומרים לי שיחקת אותה .כיף גם לפגוש מורים,
במיוחד את המורים שלי לתיאטרון .פה גדלתי ,כאן הכול התחיל.
אני מי שאני בזכות המקום בו גדלתי ובזכות ההורים שלי .העובדה
שאני בת מושב עוזרת לי בכל מקום ,גם בהישרדות הצלחתי בזכות
זה שאני מושבניקית".
לפני כחודש חזרה רביבו להופיע בפני הילדים בגזר .עבורה זו
הייתה חוויה מכוננת כפי שהיא מתארת" :אני מופיעה בשלוש השנים
האחרונות בכל הארץ ,וזו הייתה ההופעה שהכי התרגשתי בה כי
חזרתי למקום שבו התחלתי .זה היה מיוחד במינו".

הישרדות

רביבו פרצה לתודעה הציבורית לפני ארבע שנים בעונה השביעית
של הסדרה הישרדות.

איך הייתה החוויה בהישרדות?

"הישרדות זו חוויה מטורפת שמאוד ביגרה אותי ואני רואה דברים
בצורה שונה מאז ,אבל זה פעם בחיים ,אני כבר במסלול אחר .אני לא
יודעת אם הייתי חוזרת על החוויה ,למרות שאומרים נבר סיי נבר".

מושב ,אני יכולה לומר את זה היום כשאני יצא לך לראות את הפרקים ואת עצמך שם?
גרה בעיר .בית עוזיאל הוא מושב קטן
יחסית ואתה מכיר את כולם .יש לי
כמובן עדיין חברים משם ,זה
צילום  :ערן לוי

"אני מכירה את עצמי מאוד ,אני מזהה את עצמי שם ,ואני שמחה על
הדרך שם .הישרדות זו מתנה וזה הקפיץ את הקריירה שלי".
רביבו מככבת כרגע בשתי הצגות ,אחת מהן של תיאטרון חיפה,
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ההתבגרות במושב בית עוזיאל ("פה גדלתי ,כאן הכול התחיל") 🟌ההשתתפות
בהישרדות ("חוויה מטורפת שמאוד ביגרה אותי") 🟌סדרת הקאלט 'התחנה'
("בגללה הבנתי כמה חשוב להתנדב במד"א") והולדת בנה הבכור ("זה משנה את
תפיסת החיים") 🟌כוכבת הנוער ,לירון רביבו ,בראיון מיוחד לחג

על התרבות הקלוקלת של השיימינג במדינה .מדובר בהצגה על
בחורה שהתמונות האינטימיות שלה מופצות ברשת ומאז כל הסביבה
מחרימה אותה וחייה נהרסים" .זו הצגה שהתחלתי לעשות כשהייתי
בהריון .שיימינג זה דבר נוראי .הדברים האלו קורים אצלנו בישראל
ואנחנו מעלים את המודעות לנושא .בני נוער צריכים להבין שהם לא
לבד .באים אליי נערים בסוף ההצגה ,משתפים אותי בדברים שקרו
להם ומודים לי שהראיתי להם שאפשר לצאת מזה .זו הצגה מאוד
חשובה כדי להבהיר לבני הנוער שאפשר בהחלט לצאת מזה וגם כדי
שבצד השני יבינו שזה לא משחק ילדים".
בנוסף לכך ,רביבו עובדת על הצגה חדשה שעוסקת בפרשת תאיר
ראדה ז"ל .ההצגה ,שעלתה לראשונה ב 19-בספטמבר ,מדברת
על ההתמודדות של חברותיה של תאיר לאחר המקרה" .מדובר
בהתמודדות לא פשוטה ובהאשמות של אנשים .ההצגה באה להגיד
שצריך לחזק אדם ,לא לשפוט אותו ולהבין את הדרך שלו".
אבל דומה שהמקום שבו כוכבה של רביבו באמת זהר הוא בסדרה
"התחנה" שעוסקת בהתנדבות במד"א .הסדרה הפכה בעונה
הראשונה לסוג של קאלט אצל בני הנוער .העונה השנייה צפויה
להיות משודרת בשבועות הקרובים ורביבו כבר עבודת על העונה
השלישית" .בזכות הסדרה הבנתי כמה זה חשוב להתנדב במד"א .זה
ממש להציל חיים .אנשים לא מפסיקים לשלוח לי הודעות ולספר
שהם התחילו להתנדב".

להיות אמא

בגיל  25הפכה רביבו לראשונה לאמא כשילדה בן בכור" .כל דבר
מתגמד לעומת זה" ,היא אומרת" .זה משנה את תפיסת החיים .הרבה
זמן רציתי להיות אמא ,למרות שאני צעירה .עצם זה שאני גם אמא
וגם עובדת ומגשימה את עצמי ,זה בזכות הגיל הצעיר שלי ,יש בי
את הכוחות.
"אני מרגישה שנפתח לי העולם – אני עושה הכול מהכול  -אני
יכולה להיות אמא וגם לחלום ולהגיע רחוק .כשהייתי קטנה אני
זוכרת שאמרתי לאמא שלי שאני רוצה לעשות גם וגם ועצם זה שאני
עושה את זה היום זה מעולה בעיניי  -אני רוצה להמשיך להגדיל
את המשפחה שלי כשיגיע הזמן .יש לי חלום מהבית להפוך אמא
לארבעה ,אבל זה עדיין בגדר חלום ,בוא ניקח את זה באיזי".

ואת גם בתהליך של התקרבות לדת?

"זה מדהים ,מאז שהכרתי את בעלי התחלנו את התהליך  -צריך ביום
שבת לשים את הטלפונים בצד  -ליהנות מהמשפחה שיש לך .אחרי
שכל השבוע אתה עובד זה כיף רגע להפסיק ,מין אתנחתא כזו ,אני
משתדלת מאוד לשמור את השבת".

איך זה להיות כוכבת נוער  -דמיינת שתגיעי למקום כזה בגיל כה
צעיר?
"חלמתי מאוד ,אני לא יודעת אם האמנתי ,אבל זו הייתה המטרה שלי
 הדבר העיקרי שאני עושה זה לבני נוער וזה כיף .גדלתי על ערוץהילדים והנחיתי בערוץ הילדים והיום אני משחקת בסדרה שמופנית
לבני נוער (התחנה) – אז הגשמתי את החלומות שלי .בעיניי זו זכות
לשמח ילד".

יש דברים שאת מתרחקת מהם?

"בתחילת הדרך כשיצאתי מהישרדות ,הרגשתי שאני צריכה להוכיח
את עצמי כדי להיכנס לעולם הזוהר ,והצלחתי למתג את עצמי נכון.
ויתרתי על דברים בדרך כמו קמפיינים לבגדי ים .היום המקום שלי
מאוד בטוח ,יודעים מי אני ומה אני .אני יכולה להרשות לעצמי
לעשות קמפיינים ,אבל רק דברים מכובדים".

מבט לעתיד

לרביבו אין שאיפות גרנדיוזיות" .אני מאוד אוהבת את הארץ
ומתמקדת פה .זה מספק אותי ,ובכל זאת השמים הם הגבול" ,היא
אומרת" .החלום שלי הוא להמשיך לעשות את מה שאני עושה,
להרחיב את המשפחה וכמובן להמשיך לגעת בדברים הקשורים
לעולמם של בני הנוער".

ומה עם לשחק מעבר לים?

"זה בהחלט מעניין ,אבל לא הייתי מגדירה את זה כמו חלום".

מה הגילטי פלז'ר שלך?

"אני אוהבת פיצה ,אבל אחרי ההיריון הסושי מנצח ,וכמובן  -הדבר
שאני הכי אוהבת לעשות זה להיות עם הבן שלי".

יש לך עצה לבני נוער שקוראים את הכתבה?

"להיות מי שהם ,לא לנסות לחקות את עולמות של אחרים כי כל אחד
מגיע ממקום שונה .לכל אחד יש את החיים שלו ואת האופי שלו .הכי
חשוב זה להעניק לסביבה כי כשנותנים מקבלים ,וגם תחלמו ,כל מה
שאתם חולמים לעשות – יגיע".
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הסטודנטים של גזר תורמים לקהילה
באמצע חודש ספטמבר ציינו רגע
חשוב במועצה  -רגע של חלום
ושל הגשמה  -ערב חלוקת מלגות
לסטודנטים.
השנה החליטה ראשת המועצה
רותם ידלין על העלאת גובה
המלגות לסך  2,500ש"ח לסטודנט,
וזאת בתמורה ל 25-שעות פעילות
התנדבותיות בקהילה.
התוכנית קרמה עור וגידים ואף
עלתה על המצופה!
 194סטודנטים תרמו  4,850שעות
לקהילת גזר בנתינה מיוחדת
ויצירתית  -בחינוך ובחינוך המיוחד ,במועדוניות ,בבית יום לחבר
הוותיק ,ברווחה ובשירותים החברתיים ,בפעילויות קהילתיות
וחברתיות ביישובים ואף בביטחון.
כל סטודנט בחר לו תחום שבו הוא רוצה לתרום ולהשפיע ,ואפילו
יש כאלו שיצרו להם תחומי התנדבות ייחודיים להם  -העיקר לתרום
לקהילה.

ראשת המועצה רותם ידלין אמרה לסטודנטים" :הצלחנו ליצור פה
משהו מאוד גדול .לכולכם גזר זה הבית ודווקא עכשיו כשאתם
מרגישים קצת פחות את הבית  -אתם לא בבית ספר יסודי ,לא בתיכון
ולא בתנועת נוער  -הבית צריך אתכם ואתם צריכים את הבית.
"כשאתם מחזירים לבית שלכם אתם חלק מהקהילה .השעות שאתם
נותנים הן חלק מהחיבור הזה ,ובכך הפכתם את הקהילה שלנו לטובה
יותר ,ואני מקווה שהצלחנו להוסיף ללב שלכם עוד כמה קילוגרמים
של אהבה ותחושת שייכות לגזר".
במהלך הטקס סיפרה הסטודנטית עמית רז מכפר ביל"ו על שנת
ההתנדבות שלה והודתה להנהלת המועצה שאפשרה לה ולחבריה
הסטודנטים לתרום לקהילה ולבית ,ועל האדוות הרחבות שכל
התנדבות עושה  -למתנדב ולמקבל העזרה.
הסטודנטית לקולנוע רחל לאישנר מנוף איילון ערכה סרט מרגש
שמסכם את שנת הפעילות הראשונה של מלגת מעורבות בקהילה.
את ערב המלגות חתם יוחאי ספונדר בהופעת סטנד-אפ משעשעת.
תודה לרכזת המלגות שירי בנית מזרחי על עבודה צמודה לאורך כל
השנה מול הסטודנטים וכל מחלקות המועצה ויחידות ההתנדבות,
וכמובן לכל הסטודנטים היקרים שלנו  -תודה בשם כל קהילת גזר.
מחכים לכם בשנת ההתנדבות הקרובה!

 70שנה למועצה האזורית גזר

את המלגות האלו אסור לכם לפספס!!!
מסלול א'

מסלול ב'

מלגות מפעל הפיס ופרח
שמחים לבשר כי המועצה האזורית גזר בשיתוף מפעל הפיס
ופרח יעניקו  100מלגות לשנת תש"פ לסטודנטים תושבי המועצה
אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו מראש תוך התחייבות לפעילות
חונכות בפרח.
גובה מלגה ₪10,000 :לכל מלגה.
מיקום :הפעילות ההתנדבותית תתקיים ברחבי המועצה ,וכן
מחוצה לה לטובת סטודנטים הלומדים במוסדות לימוד אקדמיים
מרוחקים ,ובכך תתאפשר התנדבותם בסמוך למקום לימודיהם.
היקף שעות פעילות התנדבותית 130 :שעות (במהלך שנת
הלימודים האקדמית תש"פ .)2019-2020
מועד הרשמה :החל מ־ 1.9.19דרך אתר פרח www.perach.org.il
לפרטים נוספים :שיר סוסק ,רכז פרח בגזר 052-8310102

מלגות "מעורבות בקהילה"
המועצה האזורית גזר תעניק  100מלגות "מעורבות בקהילה" לשנת
תש"פ לסטודנטים תושבי המועצה ,בתמורה לפעילות התנדבותית
קהילתית־חברתית במגוון תחומים ביישובים ובמועצה .הסטודנטים
מוזמנים לפתח ,לקדם ולהוביל עשייה משמעותית ומספקת!
גובה מלגה ₪2,500 :לכל מלגה.
מיקום :פעילות ביישובי המועצה.
היקף שעות פעילות התנדבותית 30 :שעות (במהלך שנת
הלימודים האקדמית תש"פ .)2020
מועד הרשמה1.12.19-19.12.19 :
כ
ל
לפרטים נוספים :רכזת מלגות
זוכ הקודם
ה,
08-9274054
להי מהרו
רשם!
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בבלעדיות!!!
בישוב היוקרתי כפר בן נון

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בית בן  5שנים 4 ,חדרים  +קומת מרתף בבית חשמונאי ,בית ייחודי 6 ,חדרים  170בבית חשמונאי באיזור הוותיק בית  5בבית חשמונאי דו משפחתי  5חדרים,
הכוללת חדר שינה וחלל אירוח גדול ,מטר 90 ,מ"ר ,גינה היקפית ומרפסת חדרים על מגרש  450מטר
מעוצב בטוב טעם
סגורה של  20מטר .הבית בנוי ומושקע במחיר מציאה!! ₪ 3,495,000
פונה לנוף של מטעי שקדיות
מחיר ₪ 3,350,000
בטוב טעם ופונה לשדות גזר ,לגור בחלום
מחיר שיווק₪ 5,500,000 :
מחיר שיווק₪ 3,490,000 :

בברכת שנה טובה

לקונים בית דרכנו בתקופת החגים תינתן טלויזיה לד חכמה  43אינץ

במתנההההה

אז למה אתם מחכים?? התקשרו עוד היום ,סימה טייר

 70שנה למועצה האזורית גזר

2019

מסע האופניים המסורתי

תריה על גלגלים
לזיכרו של יפתח ברזילי ז"ל

שלישי | ט"ז בתשרי | חול המועד סוכות |  | 15:30 | 15.10.19התכנסות והרשמה בגן יפתח ,סתריה בשעה  | 15:00הזנקה בשעה 15:30
המסע בשיתוף ובחסות המטה לבטיחות בדרכים במועצה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בתוכנית:

רכיבה על אופניים בשדות סתריה נען והאזור הפעלות בנושא בטיחות בדרכים
טקס לזכרו של יפתח כיבוד קל הגרלת אופנים

דמי הרשמה  20ש"ח | ההרשמה במקום

השאלת אופניים במקום עד גמר המלאי

לפרטים :דבורה 050-6858772
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מועצה ממש אוצר!
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אתר המועצה:
www.gezer-region.muni.il
פייסבוק :מועצה אזורית גזר
טלפון לבירורים החל מה :15.10.19 -
052-5647878

בואו לחגוג איתנו  70שנה למועצה
במשחק לחג הסוכות עם  26מטמונים ופרסים שווים
לפניכם מפת אוצרות ובתוכה משולבות  23תמונות.
כל תמונה צולמה במקום אחר בשטח המועצה .זיהיתם?
מה  15.10.19 -ועד ה  17.10.19 -תוכלו גם לחשוף וגם לחטוף
את תיבות האוצרות אשר נמצאות בכל נקודה בה צולמה כל
תמונה )ברדיוס של עד כ  10 -מ‘( ולזכות בפרס שבתוכה!
רמזים יינתנו באתר ובפייסבוק של המועצה
החל מה  15.10 -ועד למציאת כל המטמונים.
יגעתם ולא הגעתם? לא נורא!
ב  17.10 -בבוקר ינתנו באתר ובפייסבוק נוסחאות המורכבות
משלל המקומות אותם זיהיתם דרך התמונות ורק דרכן תוכלו
להגיע ל  3 -האוצרות הגדולים באמת!
שימו לב:
למפת כתב החידה תזדקקו בכל עת לכן שימרו עליה עד לסופו של
המשחק .כל תיבת זכייה תמוקם מעל פני האדמה ואינה מצריכה חפירה
בקרקע .המטמונים אינם נמצאים בגנים ציבוריים או פרטיים ,מבני ציבור,
אתרי טבע וכו' .חשיפתם לא תפגום בכל ערך נופי קיים .טקס הזכייה ייערך
בתאריך שיפורסם בהמשך ובהשתתפות נציגי המועצה.
ההשתתפות במשחק אסורה על
 125עובדי המועצה115 .
135
145

105

5
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כנסו לאתר המועצה ,קבלו רמזים וצאו למצוא את המטמון ,פה קרוב לבית .פרס
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 15-17.10.19ברחבי המועצה האזורית גזר

סים בכל נקודה וב  17.10.19 -קבלו כתב חידה ותוכלו לזכות בפרסים יקרי ערך!
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נתינה מכל הלב
רגע לפני שמסתיימת השנה ומתחילה חדשה" ,גזרי מידע" עושה כבוד לארבעה מתנדבים במועצה

עודד שטריקר ,בית חשמונאי
תחום התנדבות :מתנדב במרכז יום לחבר הוותיק ,בהדרכת שימושי מחשב "אחד על אחד".
שנות התנדבות :שבע שנים.
משמעות ההתנדבות" :ראשית ,במסגרת ההתנדבות אני מנגיש ומלמד את התושבים ,ותיקים בגילאי פנסיה
ומעלה ,ללמוד ולהתחבר לעולם הדיגיטלי ובכך לתקשר עם הילדים והנכדים ,בפייסבוק ובאימייל ולהישאר
עצמאיים בכל תחום השירותים הדיגיטלי כמו משרדי ממשלה ,עיתונות וכו'.
"בנוסף לכך ,לצורך בתקשורת אני מכיר להם את האפשרויות הנוספות בשימוש המחשב .למשל ,איך לצלם
ולשמור את התמונות ולאחר מכן למצוא ולראות אותן במחשב .הם נחשפים לעולם משחקי המחשב ודרכו מחדדים
חשיבה ,זיכרון ומיומנויות נוספות .זו גם דרך למיצוי פנאי והנאה בעיקר עבור התושבים הוותיקים שגרים לבד.
"החברים הוותיקים המגיעים למרכז ומתעניינים מלימוד בסיסי בשימושי המחשב ,הפעלת משחקי קלפים ,שימוש באינטרנט
למציאת מידע והתחברות לעולם הדיגיטלי".
למה חשוב להתנדב :למען הקהילה.
מדוע בחרת דווקא בתחום ההתנדבות שלך? "חיפשתי תחום שבו אני מבין ובאמת יכול לתרום לוותיקים בקהילה ,לתת להם עניין בזמן הפנוי הרב
שיש להם ,לאפשר להם להיות 'מחוברים' לעולם של היום".
המלצה למתנדב המתחיל" :חשוב לזהות באיזה תחום המתנדב יוכל לגרום לאנשים לחייך ,לעזור להם לבנות כלים שבהם יוכלו לעשות פעולות
שעבור רובנו הן טריוויאליות והצד השני זקוק לתמיכה או הדרכה בתחום".
התנדבות עבורך היא" :לגרום לאנשים לתעסוקה ולתקשורת מול המשפחה והחברים שלהם ,נותן לי המון דרייב חיובי ומרץ וגורם לי תחושת אנרגיה
חיובית".

דנה בן זאב כהן ,משמר דוד
תחום התנדבות :חינוך ועזרה ראשונה
שנות התנדבות :חמש שנים
מדוע בחרת דווקא בתחום ההתנדבות שלך? "בחרתי בחינוך בראש ובראשונה בגלל ששלושת ילדיי
בגילאי מסגרות החינוך וחשוב לי להיות מעורבת ולהשפיע על איכות החינוך שלהם.
"ביישוב צומח כמו משמר דוד יש עבודה מרובה סביב החינוך ,החל מהקמת פעוטון דרך הקמת
מסגרות חברתיות לשעת הצהריים ,ועד לפעילויות בלתי פורמליות של כל שכבות הגיל .כל זאת
נעשה מתוך שיתוף פעולה תמידי עם מחלקת החינוך במועצה.
"לצוות העזרה הראשונה ולקורס החובשים הצטרפתי גם בגלל עניין ובעיקר בגלל ההבנה שהמרחק מבית
חולים וממרכזי מד"א מחייב אותנו להיערך ולתת מענה במקרי חירום .לקורס החובשים הצטרפתי יחד עם בן
זוגי מה שמאפשר לנו הרבה זמן איכות משותף".
המלצה למתנדב המתחיל" :ראשית ,בחר בנושא שקרוב ללבך ומרגש אותך; "תהיה מציאותי מבחינת הזמן שיש לך להשקיע לטובת
ההתנדבות (בכל זאת  -כולנו מאוד עסוקים); "אל תפחד לחלום בגדול ,כל רעיון לשיפור החיים בקהילה ניתן לביצוע .השמיים הם
הגבול".
התנדבות עבורך היא" :דרך משמעותית לתרום לקהילה ,עניין ,דוגמה לילדיי".
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שושי אהרון ,משמר איילון
תחום התנדבות :זהירות בדרכים מטעם "אור ירוק"; פורום נשים למען הקהילה.
שנות התנדבות :מעל שמונה שנים.
מדוע בחרת דווקא בתחום ההתנדבות הזה? "התחלתי את התנדבותי בתחום זהירות בדרכים לגמרי
במקרה בפעילותי בגן ,אך מהר מאוד הבנתי את חשיבותו בחינוך ילדינו הקטנים ,בהכרת הסכנות
בדרכים ובדרך להימנע מהן .כן ,עידוד לשמירה על החוקים והיכולת לרתום את הילדים ולהפוך
אותם לשגרירים במשפחותיהם לחשיבות הנושא ובעתיד לאזרחים שומרי חוק".
המלצה למתנדב המתחיל" :יגעת ומצאת  -תאמין' ויפה שעה אחת קודם".
התנדבות עבורך היא" :הפעילות שלי בשני התחומים היא שליחות בעיניי שיוצרת תחושת נתינה ,שייכות ,אתגר
מחשבתי וארגוני ,תרומה לקהילה והגשמה עצמית".

ישראל סלמון ,סתריה
תחום ההתנדבות :מג"ב.
שנות התנדבות :חמש שנים.
מדוע בחרת דווקא בתחום ההתנדבות שלך? "בחרתי להתנדב במג"ב כי תחום הביטחון חשוב לי בכלל
ובפרט באזור המושבים .חשוב לי ליצור עבור התושבים ביטחון לאור הגניבות באזור .מעבר לכך,
ההתנדבות מקלה בנטל השוטרים שעושים עבודת קודש לילות כימים".
המלצה למתנדב המתחיל" :לבחור תחום שמדבר אליך ,תחום שיוכל להרגיש תרומה לזולת מבלי לפגוע
בהתנהלותו ומחויבותו בשגרת היום יום".
התנדבות עבורך היא" :ערך עליון של כל אדם בחברה ,בקהילה ובפרט בביטחון מדינת ישראל".
"זו הזדמנות עבורי להודות למפקד הבסיס שלי ,אורי חג'ג' על היחס האישי והמעולה לכלל מערך המתנדבים
ובכלל ,לכל סגל הפיקוד של מג"ב ותחנת משטרת רחובות".

מתנדבים בגזר .תורמים לקהילה

רוח ההתנדבות בגזר נוכחת בחיי היומיום
שלנו ,בכל יישוב ,בכל אחת ממחלקות
וממוסדות המועצה .אנו מעודדים
התנדבות כדרך חיים ומזמינים אתכם
להתנדב ולתרום למען הקהילה שלנו.
ההרשמה להתנדבות היא באמצעות פורטל
המתנדבים באתר המועצה והיא מבוצעת
בצורה נוחה וזמינה לכל תושב.
אנו מפעילים תחומי התנדבות רבים
ומגוונים המיועדים לסיוע לתושבים
בכל הגילאים ,כך בקרב הוותיקים ניתן
להתנדב לאוזן קשבת לאזרחים ותיקים
או להרצות בפניהם ,לערוך ביקורי בית
בקרב ותיקים מרותקים וגם להתנדב
באופן שוטף במרכז יום לוותיק .ניתן
להתנדב לכל אחד מהם או ליותר מתחום
אחד על פי בחירה .במערכת החינוך :בבתי
הספר והגנים קיימת אפשרות להתנדב
בתוכניות ובפרויקטים מגוונים :סיוע
לתלמידים בשיעורי עזר ,תכנית בנושא
זהירות בדרכים בגני הילדים ,סיוע במרכז
לשיפור כישורי הלמידה .תחום הבריאות
חיוני לחיי אדם ולשמירה על איכות

החיים ,וגם כאן יש צורך במתנדבים :כמו
למשל בהענקת טיפולי רפואת שיניים
חינם למעוטי יכולת אשר אין באפשרותם
לממן טיפולים חשובים וחיוניים אלה ,לכן
אנו מבקשים להגדיל את מעגל רופאי
שיניים שלנו במתנדבים נוספים .בנוסף
ניתן להתנדב בהסעות לחולים ואף בסיוע
בשלוחת היחידה למניעת הסוכרת בגזר
 התנדבות המיועדת לבעלי תפקידיםבתחום הבריאות.
גם בתחום החירום יש צורך במתנדבים:
המתנדבים מגיעים פעמים רבות ראשונים
לשטח ופועלים בתיאום עם הגורמים
המוסמכים במועצה ,עם מד"א ,המשטרה
והצבא ,ומעבר לניהול האירועים בזמן
אמת ,המטרה העיקרית היא לנסות ולאפשר
חזרה לאורח חיים מאפשר גם בחירום ומיד
לאחר האירועים .כמובן שניתן להתנדב גם
למג"ב :התנדבות לתוכנית ה'מתמיד' הינה
בהתנדבות דרך בסיסי ההפעלה של מג"ב
הנמצאים ביישובי המועצה .המתנדבים
עוברים הכשרות ייחודיות ומקבלים תעודת
שוטר ומדים מלאים לביצוע משימתם וכן

מבצעים רענונים והכשרות נוספות.
הקהילה שלנו גדלה ומתפתחת ויש צורך
במתנדבים גם בחיי הקהילה :כך למשל
ניתן להתנדב לחלוקת מזון לתושבים
שידם אינם משגת אפילו מזון ראוי וסביר.
תחום נוסף בחיי הקהילה שבו ניתן לסייע
הוא כמגשרים מוסמכים למרכז גישור
"גשר לגזר" וניתן גם להתנדב בספרייה,
התנדבות להרצאות בקרב התושבים
וכמובן הצטרפות לסיירת ההורים ,החשובה
עבור שמירה על בני הנוער שלנו.
ניתן לסייע גם למחלקת תשתיות :בואו
להתנדב במחלקת התשתיות של המועצה
הכוללת מתן עזרה בבעיות חירום כמו
הפסקות מים וחשמל.
לא לכולם יש זמן להתנדב אבל זה לא
אומר שאנחנו לא רוצים .האתר החברתי
 Helpiמציע קונספט של התנדבויות חד
פעמיות .אז אל תמתינו ,בואו להתנדב
בכל אופן שבו אתם יכולים ובכך נהפוך
את הקהילה שלנו לערכית וטובה יותר.
חפשו בגוגל "פורטל מתנדבים מועצה
אזורית גזר".
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רגע לפני ראש השנה ביקשנו מחברי המליאה של מועצת גזר לכתוב לנו משפט אחד
שבו הם מאמינים 🟌פרויקט מיוחד
גדי איצקוביץ ,חולדה:
"אנשים טובים
באמצע הדרך".

יוחנן יומטוביאן ,שעלבים:
"אני מאמין בחשיבה והשקפה
פורצות דרך .מסמנות דרך
ליעדים בדרך".

מיכל ילובסקי ,משמר דוד:
"לחיות את הרגע ,למצות
את הפוטנציאל שלך וכל
הזמן לחשוב איך לעזור
לאחר".

רן שדה ,כפר ביל"ו:
"סוף מעשה במחשבה
תחילה".

איתי שייביץ ,גני יוחנן:
"תחייה את היום (קרפה
דיים)  ,אבל אל תשכח
גם לחשוב על המחר".

יהודית דהן ,בית חשמונאי:
"יש יומיים בשנה שבהם
אי אפשר לעשות כלום,
אחד מהם נקרא אתמול
והשני נקרא מחר .היום
הוא היום הנכון לאהוב,
להאמין ,לעשות ובעיקר
לחיות (דלאי לאמה)".

רונית ויתקון ברקאי ,סתריה:
"אין שום דבר מקרי
באיכות".

ויקטור חמני ,פדיה:
"החינוך הוא הדבר החשוב ביותר
לאדם ,כי כך אנו דואגים לעתיד
הילדים והנכדים שלנו".

ישראל פרץ ,בית חשמונאי:
"ואהבת את רעך כמוך,
יגעת ומצאת תאמין ,אוהב
שלום ורודף שלום".

חיה לזר נוטקין ,נען:
"תפעלי במקצועיות ובאדיבות,
בכל מישור בחיים ,והחיים כבר
יחזירו לך באותה מטבע".

נריה הרואה ,מצליח:
"סור מרע ועשה טוב,
בקש שלום ורדפהו".
דרורה בלגה ,כרמי יוסף:
"להוביל תהליכי שינוי
והתפתחות ולדעת להוקיר
תודה".

יהודה שניוייס ,נוף איילון:
"הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש
ממך כי אם עשות משפט ואהבת
חסד והצנע לכת עם אלוקיך"
(מיכה פרק ו').
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אריאל לביא ,נוף איילון:
"תחשוב טוב ,תעשה טוב".
מיכל דבורצקי ,כרמי יוסף:
"לחיות את הרגע ,למצות את הפוטנציאל
שלך וכל הזמן לחשוב איך לעזור לאחר".
אבי אביטל ,יד רמב"ם:
"היה שמח בחלקך ונאמן לדרכך .היה תמיד
טוב לחלש ועזור לו במידת יכולתך".

יואל ווינגרטן (ג'ינג'י) ,גזר:
"למען הילדים והדורות
הבאים כל אחד צריך לתרום
ולתת בחזרה לקהילה .שיהיה
רק הרבה בריאות".

עמיר כהן ,כפר בן נון:
"ואהבת לרעך כמוך" ,אחווה,
חברות ודאגה לאחר כעקרון
יסודי והתנהלותי בחיים".

רן שובע ,משמר איילון:
"אנחנו כאן כדי לעשות ,אז
בואו נעשה את זה הכי טוב.
ורצוי גם ליהנות מהדרך".

אורי נדם ,רמות מאיר:
"אהבת הבריות ,התיישבות בארץ
ישראל ,ציונות ,עזרה הדדית ותרומה
לקהילה"

תמיר ארז ,נצר סרני:
"צניעות ,דרך ארץ
ואהבת לרעך כמוך".

צביה אלבז ,בית עוזיאל:
"אל תיתן לעולם לשנות את החיוך
שלך ,תן לחיוך שלך לשנות את
העולם".

ישראל כהן ,עזריה:
"תחשוב חיובי ,יהיה
חיובי".

רחמים מימון ,יציץ:
"עשייה מוצלחת למען
כולם וכיבוד הזולת".

רותם ידלין ,כרמי יוסף:
"החלום אינו נבדל כל-כך מן
המעשה ,כמו שיחשבו רבים,
כל מעשה האדם היה קודם לכן
חלום",
(בנימין זאב הרצל ,אלטנוילנד).

אלעד לוי ,ישרש:
"אני איש של אנשים ,מאמין
בעשייה משותפת לחיזוק
והצלחת ההתיישבות וכל זאת
יש לעשות בעזרה הדדית ,ביחד,
ובשיתוף בין מושבים ,קיבוצים
וישובים קהילתיים".

אמיר קרסנטי ,כפר שמואל:
"בריאות מהטבע".
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שומר היערות

גלעד מסטאי ,מנהל אזור השפלה והחוף בתחום היערנות ותושב ישרש ,מספר על המאבק המתמשך
בשמירה על היערות ,על הקשר החזק עם המועצה ועל הפעולות למניעת שריפת יערות

גלעד מסטאי ,בן מושב ישרש ,מנהל אזור השפלה והחוף בתחום
היערנות בקק"ל ,היה מאז ומתמיד מחובר לאדמה .עוד בילדותו
כשבמושב בו גדל עיבדו את האדמה והחקלאות פרחה ,זוכר מסטאי,
שלמד בבית ספר "איילון" המיתולוגי ,כי עם חזרתו מבית הספר עזר
להוריו לעבד את האדמה.
"אני גר בשכונת בנים .אני לא יודע איך לגור במקום אחר ,אני נהנה
מאוד פה ,זה הבית שלי ,המרחב שלי וזו עבודה עם סיפוק גדול שאני
יכול להשפיע" ,אמר מסטאי ,נשוי ואב לשלושה ילדים.
לדבריו" ,מפריע לי שהמושב כבר לא כל כך חקלאי ,אבל סיפורה
של החקלאות הוא סיפור עצוב .בעבר גידלנו פרחים ,ירקות ,החזקנו
לול עד שהעסק התמוטט במשבר של שנות ה .80-90-הלכתי לעסוק
ביערנות ,אבל בפנים נשארתי עובד אדמה .אני מתגעגע לחקלאות
עצמה .כולנו היינו עובדי אדמה ,היינו ילדים של חקלאים .כשחזרנו
מיום לימודים הלכנו לעבוד בחקלאות".
חיבורו של מסטאי לאדמה מלווה אותו גם בעבודתו כמנהל אזור
השפלה והחוף בתחום היערנות .מסטאי עובד בקרן הקיימת לישראל
כבר  30שנים .את עבודתו שם החל כמדריך ייעור ולאחר מכן שימש
יערן של אזור יערות בן שמן .בשנת  2009מונה
למנהל באזור השפלה והחוף – אזור שמתחיל
באזור ראש העין עד בית ג'וברין ועד הים.
"כפקיד יערות אני ממונה על הגנת עצים בוגרים,
במסגרת חוק הגנת האילנות .תפקיד שבמסגרתו,
מעבר להגנה על העצים ביער ,אני מגן גם על
העצים בתחום המוניציפלי".
יש תחושה במדינה שמפלצות הבטון דוחקות את
הריאות הירוקות ואת היערות ,האם זה נכון ומה
עושים על מנת לשמור על היערות?
"אנחנו מדינה קטנה מאוד ולחצי הפיתוח כאן
אדירים .אנחנו נמצאים בתנופת בנייה גדולה
ועקב יוקר מחירי הדירות ,המדינה יצרה ועדות
תכנון מזורז  -ותמ"ל .בותמ"ל הם בדרך כלל
רוצים לבנות מהר ואז הם מצביעים על שטחי
חקלאות ויער .גם שטחי החקלאות נגזרים מול
עינינו וגם שטחי היערות .אנחנו מגינים עליהם
כמה שאנחנו יכולים ,אבל לפעמים אנחנו לא מצליחים ונכרתים
יערות לטובת בנייה .בל נשכח שכל היערות במרכז הארץ הם יערות
נטועים .כלומר ראשוני החלוצים ,בחולדה ובן שמן ,נטעו את היערות
הראשונים של קק"ל בתקופת השלטון העותומאני .הבריטים עודדו
שתילה ,אבל הגוף הראשון שהתחיל לשתול יערות בארץ הוא קק"ל
וזה נעשה בשטחים של גזר .כך התחלנו לשתול עץ ועוד עץ וכך
יערנו את המדינה וקבענו את גודל שטחי היערות .היום מצמצמים
אותם ללא התחשבות ולכן אנחנו נמצאים שם .אנחנו מונעים בנייה
ואם בכל זאת זה קורה ,אנחנו פועלים שלא ייפגעו עצים והטבע לא
יינזק.
"היער הוא לא רק עצים ,היער הוא בית גידול אקולוגי .למעשה
מרבית חיות הבר נדחקו אל היערות ולכן אנחנו משמרים אותם
כמרחב אקולוגי גם לטובת בעלי החיים .הרבה פעמים רואים
בכבישים מעברים אקולוגיים שנועדו להעביר בעלי חיים ,ואנחנו
בשיתוף המועצה מקדמים מעל כביש  44מעבר אקולוגי שיחבר את
השדות של חולדה ומשמר דוד אל עמק נחשון וכך ייווצר מרחב גדול

יותר ,כי הכביש הוא קיטוע של מרחבים ירוקים".
אויב נוסף בנוסף לבנייה המאסיבית ברחבי הארץ הוא האש שאוחזת
לא פעם ביערות ומכלה דונמים רבים של ריאות ירוקות .מסטאי
התייחס לאויב זה ומנה את הפעולות הנעשות למניעת השריפות:
"במסגרת ניהול היער אנחנו מוכשרים כולנו ככבאים ,מגנים
משריפות וגם נותנים היתרים מתאימים להגנת היישוב מאש.
אנחנו עוסקים במניעת שריפות ומשתמשים לשם כך בעדרי בקר
וצאן .הבקר והצאן אוכלים את העשב היבש ומפתחים את החורש
וכך אנחנו מפחיתים את העשב היבש  -החומר האורגני היבש שהוא
למעשה מלבה את האש .לדוגמא ,סביב משמר דוד וחולדה היה עדר
שניקה את כל חורשת החרובים .גם סביב היישוב כרמי יוסף אנחנו
עוסקים עם מרעה ביישוב .אנחנו עוסקים גם בנושא מיוחד בכרמי
יוסף  -דחיקה והדברה של צמחייה פולשנית שמקיפה את היישוב".
בראשות מסטאי נעשות פעולות לשמור על ניקיון היערות .מסטאי
ער ומודע לבעייתיות המטיילים המשאירים אחריהם הררי אשפה:
"אנחנו פועלים גם בחינוך ומעודדים את המטיילים ביער והמבלים
בחניונים להשליך את האשפה לפח או לקחת אותה איתם .בדרך כלל
בימים העמוסים אנחנו מחלקים שקיות ומבקשים
מהציבור לאסוף את הזבל .אנחנו פועלים במסגרת
אחזקת היער והחניונים בתדירות מאוד גבוהה
ואנחנו אוספים המון אשפה מהיערות ומפנים
אותה ,אבל בכל הדברים הללו יש צד יערני ,אנחנו
שותלים יערות ומטפחים אותם בשיטות יערניות".
תחום נוסף שבו עוסק מסטאי במסגרת תפקידו הוא
שימור ופיתוח נכסי נוף תרבות ומורשת" :במסגרת
זו אנחנו משלבים בחניונים ובאתרי הקהל שיקומים
של אתרים ארכיאולוגיים ,מבנים עתיקים ,תצורות
נוף מיוחדות ,כמו שימור של עמק צרעה או שדרת
הוושינגטוניות בחולדה ,שהצלחתי להכניס אותה
והגנתי עליה במסגרת תוכנית המתאר של חולדה.
אלה עצים ותיקים מאוד שנשתלו עוד בתחילת
המאה שעברה ואנחנו נשמר את זה לדורות הבאים.
"בחוות הדעת התכנוניות שלנו אנחנו נותנים
את דעתנו לשימור תצורות הנוף ומרחבי נופש
חקלאיים .ביער חולדה אנחנו משקמים את בית הרצל ומאפיינים
אותו כאתר מורשת ופעילות תרבותית יחד עם המועצה האזורית
גזר".
למרות שעות העבודה הרבות מתנדב מסטאי במג"ב על מנת לשמור,
לדבריו ,על הבית .מסטאי קרא לתושבי האזור להתנדב גם הם" :אני
קורא לאנשים לצאת ולהתנדב ביחידות הכפריות .אנחנו עוסקים
בהגנה מפני גניבות חקלאיות .חשוב מאוד לשמור על הבית .המדינה
נותנת משאבים בשפע למתנדבים כדי שישמרו על הבית .זה חלק
מהמערך לשמור על האדמה ועל השטחים ,לכן אני קורא לאנשים
לבוא ולהתנדב למג"ב".
לקראת ראש השנה מונה מסטאי את אתרי הטיולים בהם יוכלו תושבי
האזור ליהנות" :תושבי מועצת גזר יכולים לנפוש ביער המגינים ,יער
לח"י ויער חולדה  -לטייל בין עצי ענק וליהנות מחורש מגוון .ניתן
תמיד לנסוע ליער צרעה או למצפה הראל ,לעלות לתצפית צרעה
וכך אפשר לבלות לא רחוק מהבית או לרכוב על אופניים ליערות בן
שמן ופארק בריטניה".
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הרב אהרן מרצבך

תשבץ
שנת חינוך
ופיוס
תשבץ לשנת תש"פ  -שתבוא עלינו שנה של פיוס

פתח לנו שער
אשתף אתכם בסיטואציה מיוחדת שחוויתי בשבוע שעבר:
הגננת בגן הילדים הזמינה אותי לקבוע מזוזה בשער הכניסה
לחצר הגן (שהתחייב כעת במזוזה כי הוסיפו משקוף) .לפני
שיצאנו לשער לקבוע את המזוזה ,דיברנו כמה דקות על משמעות
המזוזה ועל אונקלוס הגר שמצווה זו גרמה לו להתגייר.
שאלתי את הילדים :כולם הרי יודעים שקובעים מזוזה בדלתות
הבית עצמו ,כפי שבגן יש כמה מזוזות בפתחי החדרים .אך מנין
לנו שיש לקבוע מזוזה גם בשער הכניסה?
כמובן לא ציפיתי שידעו – אך כיוונתי אותם לתשובה :בואו
ונגיד יחד קריאת שמע ופרשה ראשונה שלה.
בסיומה של פרשה ראשונה מוזכרת מצוות מזוזה – כולם אמרו
בקול ביחד:
ּוב ְׁש ָע ֶריָך"!!
יתָך ִ
"ּוכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזֻ זֹות ֵּב ֶ
ְ
הנה כתוב בתורה במפורש שהמזוזה תהיה גם בבית גם בשער,
והנה כעת אנחנו הולכים לקיים את הכתוב כאן ולקבוע מזוזה
בשער הגן.
אמרתי לילדים :מעתה עד מאה ועשרים ,בכל יום כשאתם
אומרים קריאת שמע – כשתגיעו ל'ובשעריך' בוודאי יעמוד לנגד
עיניכם שער הגן שקבענו בו מזוזה.
מעבר לכך שהרגשתי שהילדים קלטו והנושא השאיר בהם רושם
שיישאר לדורות ,חשבתי לעצמי ,יש כאן עיקרון בסיסי גם
עבורינו המבוגרים בקשר לתפילה.
המגמה המרכזית בתפילה היא להבין/להרגיש את הכתוב בה,
להפוך את זה למוחשי עבורנו .ממש כמו המילה 'בשעריך'
בקריאת שמע ,שבאמירה סתמית אומרים ולא חושבים ,אך
כשעמדה לפני הילדים התמונה של 'שער הגן' החייב במזוזה ,זה
החייה עבורם את המילה.
ככה ממש ,בסוג של דמיון מודרך ,נתפלל בנחת ונלמד לחוש את
כוחה הגדול של התפילה בעומדנו בפני בורא עולם.
בשעה של צרה גדולה ,מול חדר ניתוח כשקרוב משפחה מנותח
בפנים ,כאשר אדם אומר פסוקי תהילים ,פתאום כל מילה מקבלת
משמעות כאילו היא מכוונת לסיטואציה בה הוא נמצא.
זאת השאיפה שלנו  -להרגיש קצת מזה גם בתפילה שבשגרה.
המשימה היא קשה ומאתגרת .חז"ל קוראים לזה' :עבודה שבלב'
זוהי תפילה.
מדובר על תהליך הדרגתי של עבודה עצמית – לא בכל יום
רואים תוצאה ,לא בכל תפילה מגלים הבנה חדשה ,אי אפשר
לשמור על רמה כזו לכל אורך התפילה (אם כי בוודאי יש גדולי
עולם שמגיעים לכך – מסופר ,למשל ,על הגאון הירושלמי העניו
הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל שהיה מתפלל בנחת כמונה מעות).
כל 'תגלית' קטנה במשמעות התפילה מקדמת אותנו לחוש יותר
לאיזה דבר גדול וענק אנחנו שייכים – ממש כמו הילדים בגן.
וכך אומרים בתפילת ראש השנה:
וידע כל פעול כי אתה פעלתו
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו
ויאמר כל אשר נשמה באפו –
ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה
שנה טובה כתיבה וחתימה טובה
לנו ולכל בית ישראל
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מאונך:
 .1אוקטובר  2019הוא תשרי ה'_____
 .2רנה ,מזמרת
 " .3אני לדודי ודודי ____"
 .4בין ______לעשור
 .5מתנה ,דורון
..." .6ויקחו ערבי ______"
 _____..." .7האח ,נשמח מאוד ובמעגל
נרקוד" .
 .8ממאכלי חג הסוכות
..." .10היא _____תשכח לשים לולב
והדסים"...
 .11בשמיני עצרת חוגגים את "שמחת
_____"
 .13נגמר ,הסתיים
" .14הי הו תפוח ב____"
 .15לאתרוג יש גם ריח וגם _____
 .16בימי הסוכות "גומרים את ה______"
" .17סוכת ____" ,לנצח
 " .18משיב ה______ ומוריד הגשם"
" .19כל ____" ,תפילת יום כיפור
..." .20יֹום ַהכִ ֻּפ ִּרים הּוא ִמ ְק ָרא______
יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם"...
 .21סוכות היא עונת _____התמרים
 .22הלך בלי סוף
_______" .23הבאה" שנת תש"פ
 .25שרויות בתענית
 .26זמן ,עונה
 .27הרים לגובה (דגל שמחת תורה)
 .28גשם חזק ושוטף
 .30שליח הציבור בבית הכנסת
_____" .33ישראל חי"
 .34נתן בלי סוף
 .35מן התווים

34

35

37

מאוזן:
 " .1ו______ במצולות ים כל
חטאתם"
" .5שיפה ושונה תהא ה______
אשר מתחילה לה היום"
 " .8מועדי _____"
 .9פיוטים לבקשת מחילה
 .12כיסוי לשולחן החג
 ".13שיפה ושונה ____ השנה אשר
מתחילה לה היום"
" .14קשר ____" ,קשר משפחתי
_____ .16סיני
 .17מן המינים
 .19התפילה המסיימת את יוה"כ
דשׁים ִת ְּהיּו כִ ּי
ת ֲאלֵ ֶיהם ְק ִ
 .." .20וְ ָא ַמ ְר ָ ּ
ֹלהיכֶ ם"
____אנִ י ה' ֱא ֵ
ֲ
 .21כרת ,גדע
" .22ולקחתם לכם ביום הראשון פרי
עץ _____( "...אתרוג)
 .24שמח ,רקד ,פיזז
______" .26לרגל" לירושלים
 .28מן הטעמים
_______" .29בית השואבה"
 .31בתוכו
 .32עוז בלי ראש
______" .34המים" בבית המקדש,
רצון לעונת גשמים מבורכת
 .36כינויים של מי שמתחיל ומי
שמסיים לקרוא בתורה.
 .37פנייה לאל
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קהילת הקראים בגזר
הצצה ראשונה לחיי הקהילה הקראית במושב מצליח
בעזרתו של נריה הרואה ,אחד מבכירי הקהילה
תכירו את קהילת היהודים הקראים בגזר,
שכמעט כולם מרוכזים כיום במושב מצליח.
הקהילה הוקמה במושב מצליח בשנת 1949
לעולים מקהילת היהודים הקראים ממצרים.
את הקהילה הקים הרב עמנואל מסעודה.
תחילה בני הקהילה התיישבו בישרש,
אך הוא היה קטן מדי והם עברו למושב
מצליח .מספר שנים לאחר מכן עזב חלק
גדול מהקהילה את המושב ולאחר מכן
הגיעו למושב עולים ממרוקו והודו .כיום
המושב מגוון מבחינת האוכלוסייה שלו .רוב
היהודים הקראים בארץ מתגוררים מחוץ
למושב ,בעיקר ב 11-מרכזים שונים ברחבי
הארץ.
אחד מראשי הקהילה הוא נריה הרואה ,חבר
מליאה ונציג היישוב מצליח ,שכיהן בעבר
במשך למעלה מ 6-שנים כיו"ר המועצה
העליונה של היהדות הקראית העולמית,
וכיום הוא נשיא בית הדין של הקהילה.

במה מאמינים הקראים?

"הדרך שלנו היא ההמשך של הדרך
המקורית של היהדות מימי משה נביאנו,
בעוד שלצערנו רוב היהודים פשוט סרו
מן הדרך ,ואימצו בהדרגה יהדות ששונה
מאוד מהתורה שנתן האל .אנחנו מאמינים
שאלוהים נתן תורה אחת ,תמימה ,שלמה
ובלתי משתנה ,היא התורה שבכתב ושהוא
שלח נביאים לעם ישראל כדי שינחו את
עם ישראל בדרך הישר .התורה היא חמשת
חומשי התורה ,ודברי הנביאים כתובים
בספרי הנביאים והכתובים.
כיום ,כשאין נביאים ,ברור שאי אפשר
לסמוך על כך שדברים שאומר רב מסוים
יהיו נכונים .לכן ,אין ברירה ,וכל איש ואישה
מחויב ללמוד את התורה בעצמו ולפרשה לפי
הפירוש המסתבר ביותר לאמת ,לפי היקשים
ובדרך הפשט .מכיוון שאנחנו מפרשים את
התורה בעצמנו ,יכולות להיות מחלוקות
בינינו ,ויכול להיות שיהודים קראים שונים
יחלקו זה על הפירוש של זה .מדובר בדבר
טבעי ונורמלי שיש בינינו חילוקי דעות,
מכיוון שאיננו טוענים שהפירושים שלנו הם
אלוהיים .אבל אם מישהו מגלה שהוא טועה,
הוא מתקן את עמדתו".

מה הבעיות המרכזיות של בני העדה כיום?

"הבעיה המרכזית שלנו היא הפיזור של בני
הקהילה בארץ על פני מרכזים רבים .הדבר
הזה מקשה עלינו בתחומים רבים ,ובעיקרם
בחינוך .בעיה נוספת היא תקציב ,אנחנו
צריכים לפזר את המשאבים שלנו על פני
 11הקהילות ,וכך נותר לכל קהילה מעט
מאוד .במקומות שבהם הרשות המקומית לא
מסייעת ,קשה לנו מאוד".

מילה על שם המשפחה הייחודי שלך -מה
מקורו?
"נולדתי בשם נריה מסעודה .כשהייתי בן
 5בערך ,אבא שלי מצא עץ משפחה עתיק,
שסיפר על 'משפחת הרואה' .מסתבר שאבא
של סבא של סבא שלי ,יוסף הרואה ,היגר
מעיראק למצרים בתקופה של מוחמד עלי
שליט מצרים ,ונישא שם לאישה ששמה
הפרטי מסעודה (פירוש השם הוא כמו
אושרת) .הוא נקרא כך כנראה מכיוון שהיה
עיוור או לא רואה טוב .מכיוון שהוא היה זר,
הילדים נקראו על שם האישה ,מסעודה .וכך
נקראו כל בני המשפחה .אבא שלי התאהב
בסיפור והחליט לשנות את שם המשפחה".

ספר קצת על עצמך

"נולדתי לפני  37שנים ,דור שלישי במושב
מצליח ,למשפחה שמוצאה ממצרים .סבי
האחד ,הרב עמנואל מסעודה ,עלה בשנת
 1948לישראל וסבי האחר נשאר במצרים,
ובמשך שנתיים עד שנת  1969היה אסיר ציון.
אני נשוי למי שאמא שלה ילידת המושב.
יש לנו  4ילדים :אדוה ,בת  ,8לומדת
בבית הספר גוונים; יהותם בן  ,4לומד
בגנון הפרחים במושב מצליח; יונדב בן ,2
במשפחתון של המועצה ,וזהר בת  5חודשים
איתנו בבית .למדתי משפטים ולימודי יהדות
באוניברסיטה .אני עורך דין במקצועי ,עוסק
בתביעות אזרחיות ומנהליות ומנסה כמה
שיותר לעזור ללקוחות".

מה אתה מאחל לשנה הבאה?

"היינו בשנה עמוסה מאוד במערכות בחירות:
לרשויות המקומיות ,לכנסת ושוב בחירות
חוזרות לכנסת .המתח בין חלקי העם גאה,
מסרים הקצינו ,ובמקום לחפש את המשותף
בינינו ,אנשים חיפשו את המפלג ,המסית

והמקצין .אני לגמרי מאמין שהמשותף בינינו
רב על השונה ,ושכל האנשים רוצים בטוב,
רק כל אחד מסתכל עליו מזווית אחרת .אני
דווקא אסיים בדברי רבי נחמן מברסלב' :דע
כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות ,ואפילו
מי שהוא רשע גמור ,צריך לחפש ולמצוא בו
איזה מעט טוב ... ,ועל ידי זה מעלה אותו
באמת לכף זכות' .אנחנו היהודים הקראים
אמנם לא מקבלים את תורת ברסלב כתורה
אלהית ,אבל מאחל שנדע לדון כל אדם לכף
זכות ,ולהעלות כל אחד באמת לכף זכות".

רכז נוער חדש במועצה

בחודשים האחרונים החל את עבודתו במושב
מצליח רכז הנוער של העדה הקראית אדיר
אלגמיל שמספר לנו על מהות התפקיד.

מה אמור לכלול התפקוד?

"התפקיד החדש אמור לתת מענה גם בהיבט
הדתי וגם בהיבט החברתי.
בהיבט הדתי הדגש הוא יותר על לימודי בני
נוער ,חזנות ,פיוטים ,מזמורים שונים ,פרשת
השבוע ,לימוד ההלכה היהודית הקראית.
כמו כן עליי לתת מענה גם בשעת הלוויות,
אזכרות וללוות את המשפחות בשעת צערן
הקשה .בהיבט החברתי הדגש הוא יותר על
פעילויות גיבוש לבני הנוער ועזרה בשיעורי
בית.

מה הבעיה המרכזית שאתה רואה בקהילה?

"הבעיה המרכזית שאני רואה אותה היא
בתחום החינוך .אין לנו מוסדות לימוד
משלנו ,ואנחנו נסמכים בעיקר על חינוך
בלתי פורמאלי .זה יוצר קושי לאסוף את
הנוער והילדים כדי להנחיל את הדרך .בעיה
נוספת היא של חוסר הסברה מספקת מצדנו.
רבים מבלבלים אותנו עם השומרונים,
למרות שאין לנו שום קשר אליהם ,רק משום
שלהם יש יחסי ציבור טובים יותר".

מה תהיה הצלחה עבורך?

"ההצלחה עבורי תהיה להגדיל עוד יותר
את החשיפה על היהדות הקראית בקרב
בני הקהילה במצליח ובקרב כל תושבי
המושב .בנוסף שואף אני להגדיל את כמות
הפעילויות ושיעורי התורה במושב בתקווה
שכמות המשתתפים תגדל".
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מסורת מחברת
משה כהן ,מנהל מחלקת התרבות היהודית במועצה ,מדבר על היוזמות
החדשות ,משמעות התפקיד ואהבת הארץ
מה במסגרת תפקידך את שואף ומתכנן ליצור בשנה הקרובה?

"אני מתכנן להביא את התרבות היהודית לאשכולות היישובים
ואירועים מיוחדים לאולם הפיס בבית חשמונאי .השאיפה היא
שכל מי שנמצאים במרחק נסיעה של עד רבע שעה ,יגיעו וייהנו
מפעילות תרבות איכותית".

מה החלק שאתה הכי אוהב בתפקידך?

"אני נהנה מביטוי היצירתיות לקראת החלטה על פעילות .לברוא
ממחשבה יצירה וממנה תרבות .לא לחינם לימדו אותנו חכמים:
'סוף מעשה במחשבה תחילה' .מעבר לכך ,אני נהנה ליצור קשר
והכרות בין תושבי המועצה דרך אירועי תרבות .זה המקום
להודות לראשת המועצה רותם ידלין על דלת פתוחה לכל עובד
במועצה ועל הרצון לעשות טוב לכל תושב ,למנכ"לית כרמל טל
שפנויה בכל רגע לכל רעיון יצירתי לחשיבה על טובת התושבים,
לרותם אלקובי מנהל אגף תנ"ס שחי נושם ומרגיש את השטח
ולצוות תנ"ס המיוחד שנותן עצה ומחשבה מניסיונו".

משה כהן ,מנהל מחלקת התרבות היהודית במועצה ,תושב נוף
איילון ,נשוי לדפנה ואב לשישה ילדים ,משתף על משמעות
תפקידו ואהבת הארץ" .אני אוהב את עם ישראל על כל גווניו,
את ארץ ישראל על כל מרחביה ואת תורת ישראל המכוונת
אותנו ליצור לפעול וליהנות מכל רגע בחיים ובמיוחד לשמוח
על כל הטוב שיש לנו".
כהן מספר על תפקידו" :תפקידי להנגיש לתושבי המועצה
תרבות יהודית באמצעות הצגות ,טיולים ,הרצאות ,לימוד,
מופעי מוזיקה ,אירועים לפי מעגל השנה היהודי וכדומה .מטרת
הפעילויות השונות הינה לקדם את המורשת היהודית לנחלת
הכלל מתוך אמונה כי עקרונות המסורת היהודית בכוחה לחבר
באחווה את כל תושבי המועצה".

ספר לנו על יוזמה חדשה שאתה גאה בה.

"זוהי השנה השנייה שבה רב המועצה אילן סעדה ואנוכי יוזמים
סיור בר ובת מצווה לכותל המערבי .יצרנו שיתוף פעולה על
מנת לקרב ולחבר את הנוער הצעיר והמבוגר לחוות חויות
תרבות יהודיות.
במהלך הסיור בני ובנות מצווה חווים עם הקרובים להם מסע
מרתק .הם נחשפים לתהליך הכנת התפילין בעבר וכיום ולומדים
על הנחת התפילין עם כל המשתמע מכך ברמת המסורת היהודית.
בנוסף ,נערך סיור במנהרות הכותל עם מדריכים המספרים את
סיפורה של ירושלים מזמן בריאת העולם ועד ימינו ,וכן ביקור
מיוחד בבית המקדש על ידי סרט תלת מימד .כמו כן ,אני גאה
ביוזמה חדשה שיצאה השנה  -יום סב(ת)א ,יום שבו נכד או נכדה
מטיילים עם סבא וסבתא ברחובות ירושלים ושומעים מהם על
ירושלים שהם הכירו לפני  50או  .60אני מאמין ביוזמה הזו .בעוד
שנים הם אלה שיספרו לנכדיהם את מה שראו ומה ששמעו מסבא
וסבתא וכך יהיו אלו "סיפורי סבתא" אותנטיים שיעברו מדור
לדור וישמרו את התרבות והמסורת שלנו".

מה אתה מאחל לתושבי המועצה לקראת השנה החדשה?

"אני מאחל לכל תושבי המועצה ,שנה טובה ,שנה שבה נראה
בעין טובה האחד את השני ,שנדע לפרגן על העשייה המבורכת
במועצה ,שנדע שיש לנו מועצה עם יישובים קהילתיים  -מושבים
וקיבוצים פורחים  -אנשים בעלי יוזמה ,שפע של עשייה ושפע
של ירוק בעיניים .אני מאחל לאנשים לצאת יותר למרחבים,
לנסוע בכבישי המועצה ולראות את הזריחה והשקיעה מכל מקום
ולהודות ליושב במרומים על כל הטוב והברכה שיש לנו הכי
קרוב לבית".
תשבץ לשנת תש"פ  -שתבוא עלינו שנה של פיוס

פתרון התשבץ מעמ' 19

8
ת
12
מ
ר
21
ק
ו
24
ד
29
ש
36
ח

1
ת

2
ש

ש

ר

פ

ה

17
ע
ד
25
צ

3
ל
י

י
13
ת

18
ר

14
ד

מ

ב

ה

ו

ש

ח
31
ח

מ
32
ו

ז

ת

נ

26
ע
ת

י

4
כ
9
ס

11
ל

ה

א

5
ש
י
15
ט
ע

22
ה

21
ג

19
נ
ד

מ

ד

ר

ל

י

י

33
ע
מ

ד

34
נ
37
ת

6
נ
ח
ל

י

י
פ

ו

11
ת
ו

16
ה

ר

ל

ה

ל

27
ה
נ

7
ה

23
ב

35
ס

28
מ
31
ב

ו

ו

כ

י

ל

ה

ר

22

גזרי מידע | אוקטובר | 2019

הכדור הוא עגול

מקבוצת פתחיה
הקבוצה למופת של הטורניר – עזריה
מלכי השערים  -שלושה שחקנים הגיעו
לתואר הנחשק :עידן אוזן מקבוצת פתחיה,
רם לוי מקבוצת מצליח ואדיר וקנין מקבוצת
עזריה ,שהבקיעו במהלך הטורניר ,שני
שערים כל אחד.
ברצוננו להודות ליישוב מצליח וליו"ר
הוועד זיו כהן (ששיחק אף הוא) על אירוח
הטורניר ומתן מענה לכל בקשות המארגנים.
הטורניר הבא יתקיים בקרוב ,ואנו
מזמינים יישובים נוספים להצטרף לחגיגה
הספורטיבית.
לפרטים נוספים ולפתיחת קבוצה ביישוב
שלכם ,אתם מוזמנים לפנות במייל לחן
גורלניק ,מנהלת מדור הספורט chen@ -
gezer-region.muni.il

נשים בועטות

ביוזמת התושבים ,חי אוזן ומושיקו טוויטו
מפתחיה ,ובתמיכת מדור הספורט של
המועצה ,הופק טורניר הכדורגל השני בין
יישובי המועצה.
בטורניר שהתקיים במגרש הכדורגל במצליח
השתתפו שמונה קבוצות מהיישובים :עזריה,
פתחיה ,נצר סרני ,פדיה ,מצליח ,כרמי יוסף,
יציץ ונען .במהלך כל הטורניר האווירה
הייתה ספורטיבית ונוצר חיבור בין התושבים
מהיישובים השונים .קהל רב מהיישובים
והנהלת המועצה הגיע לעודד את השחקנים.
במשחק על מקומות  3ו– 4ניצחה עזריה את
קבוצת פדיה בתוצאה .1-0
משחק הגמר היה מותח ובלתי צפוי – קבוצת
נצר סרני שהגיעה לטורניר ברוח ספורטיבית
קלילה ,המשיכה להפתיע ונלחמה מול קבוצת
פתחיה החזקה .המשחק נגמר בתוצאת 0-0
ולאחר קרב פנדלים מפתיע שבו השוערים
של שתי הקבוצות הפגינו יכולת הדיפה
מרהיבה ,ניצחה קבוצת נצר סרני וכבשה את
המקום הראשון בטורניר.
בנוסף למשחקים המהנים הוענקו מספר
גביעים:
השחקן המצטיין של הטורניר – זיו אברהם,

 | 052-3323022חן גורלניק ,מנהלת מדור
הספורט אגף תרבות ,נוער וספורט 08-9274005

מביאים את התרבות עד אליכם

למעלה מ 2,000-תושבים נהנו ב1.9.2019-
מהופעתו הנפלאה של הזמר והיוצר עידן
עמדי ,שהלהיב והקפיץ את הקהל באנדרטת
חיל ההנדסה במשמר דוד.
ראשת המועצה רותם ידלין בירכה את הבאים
ואמרה כי היא שמחה לראות כל כך הרבה
תושבים שבאו לחגוג קרוב לבית ,והזמינה
את כולם להמשיך ולחגוג גם בפסטיבל
חוויה בכרם ה 6-ובמרוץ הבוזו'לה הראשון
בישראל שיתקיימו בתחילת חודש אוקטובר.
האירוע אורגן על ידי אגף הקהילה בשיתוף
בימות פיס.

הגרעינרים החדשים

מתחילת חודש ספטמבר ,קבוצת כדורגל
לנשים מתאמנת בהנאה בשלוחת חוגי
המועצה בבית חשמונאי.
האימונים מתקיימים מדי שבוע בימי רביעי
בשעות הערב.
אז אם גם את אוהבת לצפות ו/או לשחק
כדורגל?
הנה ההזדמנות שלך להצטרף לאימונים
פשוט לכיף ,לגוף ולנשמה!
לשאלות ופרטים נוספים-
ניתן לפנות לאסנת קשטן קפטנית הקבוצה

ראשת המועצה רותם ידלין ומחלקת הנוער
קיבלו את הקומונה החדשה של התנועה
החדשה.
תודה לגרעינרים היוצאים על שנה עמוסה
בכל טוב  -שנה של הדרכה ,חינוך ,המון
טיולים וכיף ,ובהצלחה בגיוס הקרוב לצה"ל.
ולגרעינרים החדשנים שלנו המון הצלחה
והנאה בשנה הקרובה!
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טיול צילום המשלב שווקים ,תרבויות וצילום

טיול צילום ותרבויות עם סמארטפון או מצלמה
עם מאיה מימוני מובילה מסעות צילום בארץ ובעולם

פתיליות והמון הזדמנויות לצילומים .שוק של פעם ושל עכשיו.
הסיור שלנו יעבור בין רחובות השוק הצבעוניים ונחווה את
השוק דרך תרגילי צילום שונים .במהלך הסיור נבצע עצירה
וטעימה בשני דוכנים מעניינים בשוק ,נשוחח עם הסוחרים
ונשמע סיפורים מרתקים .את הסיור נשלב עם הליכה קצרה
אל שכונת נחלאות הצמודה לשוק ,נצלם בסמטאות העתיקות
ונבצע אתנחתא קלה תחת עץ התות המפורסם משירו של יוסי
בנאי.
יום שישי ה ,25.10.19-יציאה בשעה  7:30ממשרדי המועצה.
חזרה משוערת ב 16:00 -לפני כניסת השבת.
מחיר ₪ 80 :לאדם (טעימות בתשלום)
יש להצטייד בסמארטפון עם טעינה מלאה ,נעלי הליכה ,כובע
ומים לכל היום | רכישת כרטיסים באתר המועצה.

מועדון הסרט הטוב  //החיים האלה Life Itse

נצא לשוק מחנה יהודה ולנחלאות עם צלמת התרבות והטבע
 מאיה מימוני.בעלת תואר בגיאוגרפיה ,סביבת האדם ואנתרופולוגיה .נחווה
את השוק מנקודת המבט של צלמים ,נלמד בעזרת תרגילים
איך להוציא תמונות טובות ,נלמד על טכניקות פשוטות
בסמארטפון שישמשו אתכם לכל טיול או צילום של המשפחה.
מי לא שמע על שוק מחנה יהודה ,ה-שוק הכי הכי ירושלמי
שיש?
ביקור ב"מחניודה" ,מזמן לנו מפגש עם הריחות ,הצבעים,
תבלינים ,קריאות הרוכלים ,סירים מלאי כל טוב על גבי

דרמה קומית חכמה ,מרגשת ומצחיקה ,סרטו הראשון של יוצר
" "This is Usדן פוגלמן .סרט נוגע ללב ומלא הומור על
משפחה ,אהבה וגורל ,בכיכובם של אוסקר אייזק ,אנט בנינג,
אוליביה וויילד ואנטוניו בנדרס .מרצ'לו הוא אב לבת ומנהל
של פנסיון לכלבים .מקור הכנסה נוסף ,מפוקפק במיוחד,
שואב אותו אל מערכת יחסים מסוכנת ומשעבדת עם טיפוס
אלים ומסוכן .סוג של מערבון ספגטי על קורבן נצחי שמבקש
לשנות את גורלו.
יום שלישי ה ,29.10.19 -בשעה 20:00 :באשכול הפיס בבית
חשמונאי | כניסה חופשית.

 70שנה למועצה האזורית גזר

קתדרה

הרצאות למבוגרים בבוקר

תש"פ 2020-2019

ימי שלישי החל מתאריך 22.10.19
 11:45-10:00באשכול הפיס

לתוכנית הקתדרה היכנסו לאתר המועצה  > www.gezer-region.muni.ilאגף תרבות נוער וספורט > קתדרה
הרשמה ותשלום :זוהר בן שימול ,מנהלת החוגים במועצה 08–9274007
עדכון פרטי התוכניות :דוד זקס ,מנהל אקדמי  052-8361204מחיר( 670₪ :תוספת לכל סיור)
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ערב ראש השנה ,תש“פ

היָ ,ב ֵּרך וְ ִה ְת ַפּלֵ ּל
"לַ ְמ ֵּד ִניֱ ,א ַ
ַעל סוֹד ָעלֶ ה ָק ֵמלַ ,על נֹגַ הּ ְפ ִּרי ָב ֵּשׁל,
ַעל ַה ֵחרוּת ַהזֹּאת :לִ ְראוֹת ,לָ חוּשׁ ,לִ ְנשֹׁם,
לָ ַד ַעת ,לְ יַ ֵחל ,לְ ִהכָ ֵּשׁל.
תוֹתי ְב ָּרכָ ה וְ ִשׁיר ַהלֵ ּל
לַ ֵמּד ֶאת ִש ְׂפ ַ
ְב ִּה ְת ַח ֵדּשׁ זְ ַמ ְנִּ עם בֹ ֶּקר וְ ִעם לֵ יל,
יוֹמי ַהיּוֹם כִ ְּתמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם.
לְ ַבל יִ ְהיֶ ה ִ
יוֹמי ֶה ְרגֵ ּל“.
לְ ַבל יִ ְהיֶ ה ָעלַ י ִ

לאה גולדברג ,שירי סוף הדרך ,שיר שלישי – תפילה

עם פריסתה של השנה הבאה עלינו לטובה,
אאחל לך את היכולת להשתנות ,לצמוח,
לחוות כל יום חוויה שונה ,אחרת ,חדשה.
שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה

