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מועצה אזורית גזר | עשו לנו 

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המועצה
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ולהירשם לידיעון
בידיעון מתפרסמים עידכונים, ידיעות 
ואירועים, הנוגעים לפעילות המועצה

קו פתוח לתושבים
קב“ט המועצה - אליק כהן מגורי: 

052-2891362
 יועצת המועצה לתחום האזרחים 

 הוותיקים ומנהלת מח‘ רווחה: 
אביגיל אנגלמן: 08-9274067
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תחום החינוך
בית ספר "שחקים" - הצללה

הצללה  סככת  הוקמה  שחקים  ספר  בית  של  המרכזית  ברחבה 
ומשטח מרוצף, הכולל ספסלים לנוחיות התלמידים.

בית ספר "שחקים" - מגרש
 בקרוב יוקם בבית הספר מגרש קט רגל וכדורסל לשימוש היל

וייצא  ותוכנן  תוקצב  כבר  הפרוייקט  ספורט.  ולתחרויות  דים 
בקרוב לביצוע.  

תחום תחבורה וכבישים
וגופים  ממשלה  משרדי  ישראל,  נתיבי  מול  פועלת  המועצה 
התשתיות  בתחום  פרוייקטים  לקידום  נוספים,  סטטוטוריים 
והבינוי. בעקבות הפעילות מול נתיבי ישראל ייצאו לפועל מספר 

פרוייקטים.
הסדרת צומת הכניסה למושבים פתחיה ופדיה

ידי הקמת מעגל  והחל תכנון להסדרת הצומת על  נבחר מתכנן   
תנועה במפגש הכבישים 44/4243.

הסדרת מעגל תנועה בצומת משמר איילון בפנייה לשעלבים 
לאורך כביש 424

על  יקל  אשר  זה  פרוייקט  לביצוע  פרוייקט  ומנהל  מתכנן  נבחר 
התנועה ויגביר את הבטיחות בצמתים אלה. המועצה כבר תכננה 

את הסדרת הצומת וכעת נדרשות התאמות.

הסדרת צומת בכניסה לקיבוץ גזר 
החל תכנון מעגל תנועה בכניסה לקיבוץ מכביש 424.

הסדרת תאורה בכביש גישה לשעלבים
 נתיבי ישראל החל בתכנון להסדרת התאורה לאורך הכביש לאחר 

סיום התכנון יקודם הביצוע בפועל.

הסדרת המדרכה לאורך כביש 4243 בכניסה למושבים פדיה 
ופתחיה

סיום תכנון המדרכה לאורך התוואי  ישראל על  נתיבי  סוכם עם 
ומיד לאחר מכן יקודם הביצוע בפועל.

ביישובים
עבודות פיתוח בית כנסת שעלבים

החלו בביצוע עבודות הפיתוח בבית הכנסת בשעלבים. העבודות 
כוללות הסדרת כביש הכניסה לבית הכנסת ומשטחי חניות.

תחום בינוי ופיתוח
אלה  בימים  אופניים.  שבילי  הקמת  בביצוע  ממשיכה  המועצה 
לבית  בכניסה  האופניים  שביל  חיבור  את  המועצה   מבצעת 

חשמונאי באזור הבוסתן.

 המועצה יוזמת, מתקצבת, מתכננת ומבצעת, כל העת פרוייקטים רבים בתחום הבינוי והתשתיות בכל התחומים ובכל היישובים.
במסגרת זו מוקמים מבנים ומתקנים במכלול תחומי פעילות המועצה: חינוך, תרבות, ספורט, שידרוג תשתיות מים וביוב, סלילת 

והסדרת צמתים וכבישים ועוד. הפרוייקטים מבוצעים בהתאם לתוכניות עבודה וסדרי עדיפויות, המוגדרים על ידי היישובים בפגישות 
השוטפות עם הנהלת המועצה

התנופה נמשכת - הקמת 
ושידרוג מבנים ותשתיות

קו פתוח לתושבים

פנייה למוקד 24/7

קב”ט המועצה - אליק כהן מגורי: 052-2891362
היועצת המועצה לתחום האזרחים הוותיקים 
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rutcohen@yechiam.org.il :אי-מייל
חברי המערכת: גלית דהן, יוליה לב, מרסל עמירה, יותם 

אשל, דניאל בראון, חיים כהן, אריאל הילדסהיימר, רותם 
אלקובי, אביגיל אנגלמן, שרלי שוורץ

מנהלת פרסום: מיכל דוקטורי טל. 050-5456074
darya1@bezeqint.net :אי-מייל
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"משפיעים",  מתכנית  עמיתות  של  ביקור 
התקיים  הציבורי  בשירות  חרדים  המשלבת 

נפגשו עם ראשת המוע ־במועצה. העמיתות 
צה רותם ידלין שדיברה על חשיבות השירות 
הציבורי, השתלבות נשים בעשייה הציבורית 
ושילוב קריירה-משפחה. בפני העמיתות הוצג 
נושא הקשר לתושב בסביבה דיגיטלית. לאחר 

בהשתתפות  מנכ"לים  פאנל  התקיים  מכן 
מנכ"ל המועצה היוצא, אריאל הילדסהיימר, 
ומנכ"לית  צבעוני  שאול  שדות־דן,  מנכ"ל 
מועצה אזורית ברנר, דפנה קירו-כהן. לסיום 
נערך סיור במחלבת עברי. המשתתפות ציינו 
כי הביקור במועצה העניק להן השראה רבה 

והיווה את אחד משיאי התוכנית.

זמן קצר לאחר התקנת  הפחים  הכתומים  
המוע כי  דווח  בישובים  אריזות  ־לאיסוף 

צה מצטיינת בתחום זה. מדו"ח של תאגיד 
־תמיר עולה כי תושבי המועצה זורקים לפ

מפרידים  ובכך  אריזות,  רק  הכתומים  חים 
דבר  ההנחיות,  פי  על  בדיוק  הפסולת  את 

אשר מעלה את אחוזי המחזור במועצה.
שיבח  איידלר,  רני  תמיר,  תאגיד   מנכ"ל 

־את המועצה על ההסברה המעולה ועל מו
דעות התושבים. 

משלבים נשים 
בעשייה הציבורית

ביקור יוצא דופן של נשים מתוכנית משפיעים התקיים במועצה

מצטיינים במחזור
דוח של תאגיד תמיר משבח את מדיניות המחזור במועצה 
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של  לאחרונה  שאירעו  הרבים  המקרים 
המוע ראשת  את  הובילו  נשים  ־תקיפת 

צה רותם ידלין להצטרף למחאה הארצית 
כנגד התופעה הקשה. בעקבות כך ערכה 

־המועצה עצרת הזדהות בה הושבתה פעי
לות  המועצה למשך שעה והעובדים כונסו 
להסברה בנושא. את ההסברה ערכו נשות 

־ואנשי ארגון תאיר – מרכז הסיוע לנפג
 עות ונפגעי תקיפה מינית באזור השפלה.
־רותם ידלין ראשת המועצה: "שביתת הנ

לפקוח  לציבור  קריאה  הינה  בעיניי  שים 

עיניים ולהכיר את המציאות הקשה שבה 
וילדים  ילדות  חיות אלפי נשים, נערות, 

שמכר בזעזוע  מדובר  ישראל.  ־במדינת 
ונשות  כאנשי  ולנו  בישראל,  בחברה  סם 
להוות  לשתוק,  להפסיק  אחריות  ציבור, 
המאבק  כאן!  עד  ולהגיד:  אישית  דוגמא 
באלימות נגד נשים הוא לא רק מאבק של 

זהו מאבק של כל החברה הישרא ־נשים, 
לממשלת  לקריאה  מצטרפת  ואני  לית, 

־ישראל להעמיד את הנושא בסדר העדי
פויות הלאומי".

נחנך  בפדיה בתרומת קהילת  מקווה חדש 
־איגוד חרדי פריז בראשות הרב דוד פרנק
־פורטר שליט"א ובני משפחת פדידה. המק

ווה נתרם לעילוי נשמתו של נשיא הקהילה 
זצ"ל  פדידה  אליהו  הרב  המשפחה  ואבי 

שפעל כל חייו למען הזולת. 
במעמד נכחו ראשת המועצה, רותם ידלין, 
הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, הרב יוסף 
פרנקפורטר – רב קהילת אגוד חרדי פריז, 

־הרב מרדכי אוירבעך – נשיא טהרת המשפ
־חה בישראל, הרב חיים לוי, יו"ר טהרת המ

שפחה, הרב מנשה מתאנה רב המושב פדיה, 
האזורית  המועצה  רב  סעדה,  אילן  הרב 
רבים. ותושבים  פדידה  משפחת  בני   גזר, 

את  ברכה  ידלין  רותם  המועצה  ראשת 
הנוכחים ואמרה - "אנו במועצה האזורית 
ואני  ומלואו,  עולם  אחד  בכל  רואים  גזר 
תושבות  לכל  לתת  רבה  חשיבות  רואה 
לבית,  קרוב  צרכיהן,  על  מענה  המועצה 

־בוודאי בתחום כה חשוב לחיי הבית והמ
שפחה – מקווה טהרה. נפלה בחלקי הזכות 
לחנוך היום את המקווה הזה, שנבנה ברוב 
שירות  להעניק  מטרה  מתוך  ופאר,  הדר 
נעים ומכבד לבאים בשעריו, ואני תקווה 
שהוא יזמין אליו בנועם את אלה שקרובים 

־לדת וגם את אלה שפחות. מי ייתן והמק
ווה הזה ירחיב את הלבבות ויקרב בין בני 

העם בישראל”.

מקווה חדש בפדיה
במעמד הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו וראשת המועצה, רותם ידלין נחנך 

החודש מקווה חדש לנשים במושב פדיה

נלחמים באלימות נגד נשים
המועצה הצטרפה למחאה הארצית נגד האלימות כלפי נשים

לפניות לארגון תאיר בכל הנוגע להטרדות מיניות: 02-6730002

יש די והותר כאב מסביב, ואסור 
להוסיף כאב. כדאי, אם אפשר, 

לצמצם. לא לזרות עוד מלח 
 על-גבי פצעים פתוחים.

- עמוס עוז    
מתוך הספר "מנוחה נכונה"  

דלת פתוחה
לראשת המועצה
ראשת המועצה רותם ידלין 
מזמינה את תושבי המועצה 
לפגישות אישיות במשרדה

 בכל יום רביעי
18:00-15:00 

 בניין המועצה האזורית גזר
הפגישות בתיאום מראש

08-9274020 

 לכל אורך הגיליון משובצים 
ציטוטים מספריו של עמוס 

עוז ז"ל, בן קיבוץ חולדה 
שהלך לעולמו החודש
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העבודות במועצה נמשכות במלוא הקצב  הצצה לחלק מהעבודות שבוצעו בחודש האחרון

בינוי 
ותשתיות

תחבורה
־הסתיים הקמת שביל אופנים בסמוך לתח

נת הדלק בבית חשמונאי המחבר את השביל 
איילון  ממשמר  שבילים  רצף  ויוצר  הקיים 

ועד לכניסה של בית חשמונאי. 

הותקנה תחנת הסעה ביציץ, לאחרונה הותקנו 
גם תחנות הסעה גם בבית עוזיאל ופתחיה.

סולאריים  פנלים  להתקנת  עבודות  החלו 
על גגות בבתי הספר הרצוג ואיתן, בבריכה 

בבית חשמונאי ובבניין המועצה.
־הסתיימו עבודות להסדרת כביש ומדרכה, עבו

דות אספלט וקרצוף ברחוב הברוש בפתחיה.
הקמת  הכוללות  פיתוח  עבודות  מבוצעות 
נסללו  סירני.  בנצר  רגל  להולכי  מדרכות 

חניות ושוקם כביש בגזר.

קהילה
מועדון  מבנה  וחוץ של  פנים  שיפוץ  בוצע 

בישרש והסבתו לסטודיו למחול.
־מבוצעות עבודות הפיתוח בבית כנסת בש

הכניסה  כביש  הסדרת  הכוללות  עלבים, 
לבית הכנסת משטחי חניות ומסלעות.

שופץ המקווה בבית עוזיאל.

לטובת הילדים
מש מתקני  במתחם  גומי  משטחי  ־הותקנו 

חקים בגן דקל בנוף איילון, בו הותקנו גם 
מתקני משחק חדשים.

ביד  הדס  בגנון  הצללה  רשתות  הותקנו 
רמבם, בשטח ציבורי בשדות איילון. 

במועצה! �� ת משכ נ � ה פ ו נ ת ה
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עזבי. אני חי לבדי ובשקט. שוכב כל לילה בעשר וישן 
בלי חלומות. קם כל בוקר בארבע לעבוד על מאמר או 

 הרצאה. כל התשוקות כבר כבו. 
- עמוס עוז מתוך הספר "קופסה שחורה"  

במועצה! �� ת משכ נ � ה פ ו נ ת ה

תחזוקה
־בוצעו תיקוני אספלט בבורות בכבישי המו

איילון,  נוף  חשמונאי,  בית  בישובים:  עצה 
שעלבים, משמר איילון, בית עוזיאל, כרמי 
יוסף, פדיה, יציץ, כביש רמות מאיר – יציץ, 
גני הדר. בתקופה הקרובה יימשכו העבודות 

בישובים נוספים.
עבודות שיקום לנזקי החורף

שניזוקו  ביוב  מערכות  של  שיקום  בוצע 
ותיקוני גגות בגני ילדים.

בואו, נסו ותתאהבו.
אימון ניסיון בחינם*

חדר הכושר החדיש של המועצה בבית חשמונאי:
נכנסים לכושר! חוזרים לגזרה! משפרים את הבריאות! מרגישים טוב! 

בעזרת מאמנים עתירי ניסיון ויחס אישי.

החל מגיל 12  //  פתוח 7 ימים בשבוע  //  ללא התחייבות ודמי רישום

*אימון ניסיון בחינם הינו חד פעמי ומותנה בחתימה על הצהרת בריאות
)הורים חותמים לילדים מתחת לגיל 18(

התקשרו עכשיו: 08-6617107  ///  אילן גבאי: 050-6890386

מוצ"ש 
תרבות

ערב של שיח פתוח 
ומרתק על פוליטיקה, 

תרבות ומה שביניהם... 
במעמד ראשת המועצה
בהנחיית עמליה דואק

 26.01.19 מוצ"ש  אשכול הפיס בית חשמונאי 
 20:00 התכנסות וכיבוד קל 20:30 תחילת האירוע

כל הקודם 
זוכה! על בסיס 

מקום פנוי

הכניסה 
חופשית

רינה מצליח
פרשנית פוליטית 
חדשות 2

שלי טימן
שופט בית המשפט 
המחוזי ]בדימוס[; 
מרצה ופרשן 
בטלוויזיה

ח"כ גילה גמליאל
השרה לשיוויון 
חברתי- הליכוד

לפרטים נוספים: 
מרסל עמירה מנהלת מחלקת תרבות-אגף תנ"ס  08-9274047
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לפני כחודשיים, נכנסה ראשת המועצה רותם ידלין לתפקיד, מאז 
היא וצוות המועצה עובדים קשה על מנת לקדם את החזון שהתוותה 
עם כניסתה לתפקיד. פגשנו אותה לשיחה על המועצה, התפקיד, 

הישובים, החזון, וזיכרונות הילדות מגזר.
מהם התחומים המרכזיים שבכוונתך להוביל בקדנציה הנוכחית?
בבתי  במיוחד  החינוך,  מערכת  שיפור  הם  המרכזיים  "התחומים 

־הספר הייסודיים במועצה; פיתוח כלכלי של המועצה: הרחבה נד
לתושבים,  שירותים  יותר  לייצר  כדי  המועצה  הכנסות  של  רשת 

־קידום תכנית המתאר הכוללנית של המועצה שתאפשר לנו לת
כנן נכון יותר את עתידה של המועצה ותחומי הפיתוח בהם אנחנו 
של  השתלטות  מפני  המועצה  גבולות  על  והגנה  להתקדם  רוצים 
הקהילות  חיזוק  שלנו;  החקלאיים  השטחים  על  השכונות  הערים 
היישוביות: מעבר מהסתכלות של מועצה כקהילה אחת, לתפיסת 
קהילה של קהילות, שרואה את הצרכים היישובים ודואגת לחזק כל 
יישוב ויישוב ואת האזורים השונים של המועצה בפני עצמם – את 
בית חשמונאי כמרכז של עמק איילון, את שעלבים רבתי כמרכז 
של האוכלוסייה הדתית, את קריית נען/סתריה כמרכז של יישובי 
כביש רמלה־רחובות, את חולדה ומשמר דוד, ואת יישובי כביש 44; 

וכמובן שיפור השירות לתושב".
מהם העקרונות המרכזיים של המועצה בראשותך?

שמורכבת  מועצה  אנחנו   – וסולידריות  אחדות  לכל:  "ראשית 
ממושבים, מקיבוצים ומיישובים קהילתיים, דתיים וחילוניים. לכל 
ולכבד  לשמר  צריך  שלו,  והציביון  שלו  הייחודיות  את  יש  יישוב 

איכו חינוך   – לכולנו  משותפים  האתגרים  זאת  עם  יחד  זה,  ־את 
והפתו החקלאיים  על השטחים  המועצה,  גבולות  על  ־תי, שמירה 

חים שלה. הדרך להתמודד עם האתגרים האלה, זה רק דרך אחדות. 
אנחנו חיים בעידן שלעיתים נדמה כציני וקר אבל מתחת למעטה 

בסיסי של כל אדם בתחושת שייכות, קהילתיות  רצון  נמצא  הזה 
וסולידריות, וזאת ניתן להשיג אצלנו - בגזר - באמצעות אחדות. 
הגיע העת שנתאחד לקהילה אחת – קהילה אחת שדואגת לחינוך 

־פורמלי ובלתי פורמלי טוב יותר לילדיה, שנעמדת אל מול הלוט
שים עיניים לגבולותיה, שיודעת שבעולם מתקדם – כוחנו וחוזקנו 

הוא באחדותנו. 
בשי־ חיים,  כדרך  חיים,  כתפיסת  מאמינה  אני   – פעול  השיתופי 
תופי פעולה, בעבודה משותפת. שיתופי פעולה בבית ומחוצה לו. 
ביישובים - שיתוף פעולה בין ועד מקומי לוועד אגודה חקלאית. 
שיתוף של התושבים בנעשה ביישוב ובמועצה. שיתוף פעולה בין 
עם  פעולה  שיתוף  משותפות.  מטרות  להשגת  סמוכים  יישובים 

רשויות שכונות להשגת מטרות משותפות למען האזור כולו.
החל־ ובקבלת  בהתנהלות  שקיפות   – מקומי  דמוקרטיה  תחיזוק 
־טות ושיתוף ציבור תורמים לטעמי להגברת האמון במועצה ובמ

ישיבות המליאה מהרגע הראשון לכניסתי  שרתי הציבור. למשל, 
לציבור,  חודש  כל  מפורסם  היומן שלי  בלייב,  לתפקיד משודרות 
הציבור  שיתוף  שכן  ציבור,  שיתוף  יותר  להחיל  מתכוונים  אנחנו 
משמעותו מעורבות, וככל שנשתף את הציבור נקדם מעורבות רבה 
יותר, ונקל על הציבור להבין את ההחלטות ואת מכלול השיקולים 

העומדים מאחוריהן. 
תמקצוענות, מצוינות וחדשנו – בעולם שמשתנה במהירות, אנח־
נו צריכים להקדים את זמננו – לתת שירות מצוין, איכותי ומתקדם 

לתושב. מה שמביא אותי לערך הבא. 
שרותיות – המועצה תראה את התושב במרכז – הפנים שלנו יהיו 
אל השטח – אל התושבים ובעיותיהם, אל הוועדים והצרכים שלהם. 

־נביא מרכז שירות נייד ליישובים, נביא שירותים מקוונים ודיגי
טליים אליכם". 

זה החלום שלנו, 
החזון שלנו ונהפוך אותו

למציאות
יצירת חזון חינוך. בתי ספר קטנים וקהילתיים. אחדות וסולידריות 
בין התושבים. שיתופי פעולה. יצירת הכנסות. שמירה על הציביון 

הכפרי. ראשת המועצה רותם ידלין פורשת את משנתה



7  | ינואר 2019 | גזרי מידע

על הפרק: מערכת החינוך
מה הדברים הראשונים העומדים על הפרק מבחינתך?

העמדתי   – החינוך  מערכת  קידום  את  דגלה  על  שחרטה  "כמי 
. השבוע בחרנו ראש אגף חינוך חדשה, נת־ האותה במרכז העשיי
חיל בתהליך חינוכי מעמיק, בשיתוף התושבים – שיתמקד בקביעת 
חזון חינוכי לגזר. התהליך יכנס לכלל בתי הספר במועצה, וישים 
אישי  חינוך  שיספקו  יותר,  וקטנים  קהילתיים  ספר  בתי  על  דגש 
ספר  בית  הקמת  בקידום  כבר  התחלנו  ילד.  כל  שיראו  לתלמיד, 

־יסודי נוסף, ובשיפור תשתיות בקריית החינוך בבית חשמונאי וב
שדרוג פנים של תיכון איתן, שעל אף שהוא נבנה בימים אלה, היה 

צורך להתאים את הפרוגרמה שלו לבינוי חדשני.
םבתפיסת השירות לתושב וליישובי – אנחנו בתהליך עמוק ומש־
מעותי של פגישה של כלל הוועדים המקומיים והחקלאיים. הנהלת 
המועצה עוברת יישוב - יישוב ופוגשת את כלל ההנהגות, במטרה 
להכיר את האתגרים העומדים בפני כל יישוב בקנדציה הקרובה. 
אנחנו נמשיך להגיע ליישובים מידי שנה, ובפעמים הבאות נפגוש 

גם את התושבים למפגש פתוח. 
שקיפות – ישיבות המליאה מועברות בפייסבוק לתושבים לצפייה 
ולהפתעתנו רבים צופים ונותנים לנו פידבק. היומן שלי מפורסם 
שיא  מעורבות  ראינו   – כאן  וגם  חודש,  כל  בסוף  המועצה  באתר 
בעניין שהציבור הביע. בסוף ינואר נעביר את תקציב המועצה, אשר 
על אף לוחות הזמנים הקצרים עבר חיבור לתכניות עבודה ואנחנו 
נציג לתושבים, לראשונה, תקציב מפורט ובהיר, שכל תושב יוכל 

לדעת לאן הולכים הכספים שלו. 
הרחבת הכנסות המועצה: זהו אחד הנושאים המשמעותיים ביותר 

־כי המשוואה פשוטה: יותר הכנסות למועצה מאפשרות יישום תוכ
ניות רבות יותר עבור תושבים. אנחנו מקדמים את אזור התעשייה 

רג"מ בשיתוף פעולה עם ראש עיריית רמלה, ומצד שני –שמים דגש 
על הגנה על המרחב הכפרי, השטחים החקלאיים וגבולות המועצה".

 - קטנים  ספר  בתי  לבסס  יש  לפיה  חינוכית  אג'נדה  הצגת 
קהילתיים. איך אתם מיישמים זאת?  

־"המטרה שלנו הינה שבתי ספר הייסודים יהיו בתי ספר קטנים וס
מוכים לקהילה. בעת זו מדובר בצורך דחוף במיוחד בקריית החינוך 
יסודי  ספר  בית  תלמידי  כ־1,300  משרתת  אשר  חשמונאי,  בבית 
2 בתי ספר יסודיים עמוסים, העולים על גדותיהם. על אף המ־ ־ב

קצועיות של צוותי ההוראה, גודל בתי הספר מהווה חסרון המקשה 
על היכולת להעניק לילדים שלנו את האמצעים שאנו מעוניינים 

ויכולים להעניק להם. 
לפיכך, המשימה הראשונה שלקחתי על עצמי הינה להקים בית ספר 
יסודי ממלכתי חמישי במועצה, באופן מיידי. יחד עם לשכת התכנון 
של  בחינה  ערכנו  המועצה  ומהנדס  החינוך  משרד  האוצר,  במשרד 
זמין  שטח  רק  ישנו  המועצה  שבשטח  העובדה  ובשל  הקיים,  המצב 
אחד לבנייה בטווח הזמן הקרוב - החלטנו לשוב ולקדם את תכנית 
המועצה שנגנזה בשנת 2016 להקמת בית ספר ביישוב כרמי יוסף. 
זו תכנית שקודמה, ולאחר מכן נעצרה והיום חזרנו לקדם אותה. בית 
הספר האמור ישרת את התלמידים הלומדים מזה 4 שנים בבית הספר 
היסודי עתידים בקריית החינוך בבית חשמונאי - מהיישובים בית 
עוזיאל, פדיה, פתחיה, כרמי יוסף ומשמר דוד – מתוך ראייה שנקבעה 

דאז על הקמתו של בית הספר החמישי במיקום האמור. 
יפוצל בית ספר  לאחר הוצאת בית ספר עתידים למשכנו החדש, 
שדות איילון, אשר כיום לומדים בו כ־850 ילדים, לשני בתי ספר 
יסודיים נפרדים אשר ישרתו את תלמידי היישובים בעמק איילון. 

במקביל, אנחנו כבר מקדמים את התכנית להקמת בית ספר יסודי 
שישי בחולדה, אשר בשל זמינות הקרקע ובשלות התכנית, לשכת 

התכנון המחוזית צופה שניתן יהיה לאכלסו רק בעוד כ־6 שנים". 
איך אתם מקדמים את הקשרים בין הקהילות?

־"אנו יוצרים תפיסה אזורית, שמקדמת קשרים וחיבורים בין יישו
בים סמוכים על־ידי יצירת קהילה בית ספרית – סביב בית ספר, 

־אנחנו מתכוונים לחזק פעילות חוגים בכל אזור ופעילות לגיל הש
לישי ועד בטווח הרחוק – ריכוז שירותי רפואה ושירותי מועצה. 

חשמונאי  בבית  מריכוז  התרבות  את  עכשיו  כבר  מעבירים  אנחנו 
לשילוב גם בשאר יישובי המועצה, כי לכולם מגיע תרבות וספורט 

ופנאי עד הבית. 
־יזמנו טורניר בין יישובים של כדורגל וכדורעף חופים לגברים וט
־ניס שולחן לגיל השלישי. ובשנה הבאה נתחיל ליגת כדורגל לגב

רים, בדומה לליגת הכדורשת לנשים.
־החלטנו שלא לקיים חגיגות עצמאות מרכזיות אלא לחלק את הת

קציב של חגיגות העצמאות של חצי מיליון ש"ח בין כלל יישובי 
־המועצה, לקידום פעילות תרבות וחגים בכל יישוב, לבחירתו, במ

טרה שכל יישוב גם יפתח שעריו ליישובים אחרים". 
דיברת על יצירת הכנסות נוספות כתחום מהותי, כיצד תפתחו 

מנופי צמיחה? 
הכו המתאר  תכנית  של  מהיר  קידום   – מישורים  בשני  ־"בעיקר 
־ללנית של המועצה, שתאפשר לנו לתכנן קדימה – מהגדלת יישו
־בים, לקידום תכניות פעילות־לא־חקלאית בנחלה, דרך טיפול בת

חום התיירות והכלכלה המקומית. 

"אני דור חמישי למשרתי ציבור בארץ ישראל, ואני 
נושאת איתי את דמותם של אבות-אבותי"
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במקביל, נכנסו לשיתוף פעולה עם רמלה לקידום אזור התעשייה 
־רג"מ. בימים אלה אנחנו חותמים את ההסכם להקמת מינהלת משו
־תפת שתקדם את הבנייה של אזור התעשייה, שקידומו יכניס מי

ליונים לקופת המועצה, אותם נוכל להחזיר לתושבים בשירותים". 
קיים ניגוד מובנה בין פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר לבין שמירה 

על הציביון הכפרי והסביבה. כיצד תיישבו זאת?
והמסחר שלא  אזורי התעסוקה  לפיתוח  ונכון מאפשר  זהיר  תכנון 
לבוא על חשבון הציביון הכפרי והסביבה. אזור התעשיה רג"מ נמצא 
בפינה הצפון־מערבית של המועצה, באזור מפעל נשר, מתקן חברת 
חשמל, המחצבה ומתקן טיהור השפכים. זה איזור תעשייתי ממילא, 

־ולכן קידום אזור התעסוקה במתחם זה לא פוגע בכלל בציביון הכ
פרי של המועצה. להפך, זה מאפשר לנו לשמר את מרכז המועצה 
כפרי, חקלאי וירוק – זה הקסם והיופי של גזר, קסם של מקום אליו 
אני קשורה ומחוברת מילדות, ועלינו מוטלת חובה ברמה הגבוהה 

ביותר להגן על הקסם הזה ולשמור עליו מכל משמר. 

נוף ילדות
אלו זכרונות ילדות את נושאת מגזר?

"את מרבית ילדותי העברתי בגזר – למדתי בבית ספר איילון ואת 
־המורות והמורים שלימדו אותי אז אני נושאת עימי, בליבי ובמח

שבותיי עד היום. חלקם, כמו שלום ומלכה רצהבי ריגשו אותי עד 
דמעות שבאו לבקר בלשכה, הרגשתי כאילו הם אמרו לי גם בלי 
מילים - הצלחתך היא הצלחתנו כמורים ומחנכים, הלוואי וכל ילד 
בגזר ירגיש בעוד עשרים וחמש שנה את מה שאני הרגשתי באותו 
רגע - את הכרת התודה, האהבה וההערכה כלפי מוריו. ולא רק הם 
בי  ובהרצוג תמכו  היסודי  הספר  בבית  אותי  מורות שלימדו  באו, 

־לאורך כל הדרך – ואין מרגש מזה. חברי ילדות מכל היישובים מל
ווים אותי, אני מתבוננת בהם לעיתים ומתמלאת בכוחות נוספים, 
ברצון עז נוסף לשנות ולשפר עבורם ועבור ילדיהם. אתם יודעים, 
בין  דם  קשר  כמו  כמעט  וזה  השנים,  כל  קשר  שמרתי  חלקם  עם 
אחים ואחיות, ועם חלקם הוא חודש בשנה האחרונה במסע המופלא 
שעברנו יחד במרוץ לראשות המועצה ויש בזה כל כך הרבה יופי, 
ותרשו לי לומר גם תום בכך שרובינו נשארנו לגור בגזר ומגדלים 
היום את ילדינו פה ורוצים עבורם ועבור הורינו את הטוב ביותר". 

מהו המקום האהוב עלייך בגזר?
"ללא כל צל של ספק - תל גזר. במיוחד בחודשי החורף והאביב שהכל 

־ירוק מסביב, והתל פורח ויפה ומלא עוצמה - עוד יותר. כשהיינו יל
דים נהגנו לשחק בשדות האלה, היינו קוטפים שיבולים ועושים מהן 
חצוצרות ומנגנים ויש סגירת מעגל נפלאה בכך שבאותו מקום שאני 
כילדה טיילתי עם הוריי, אנחנו מטיילים עם הילדים שלנו וכל זה רק 

גורם לי בכל פעם לאהוב את המקום הזה יותר. 
מקום אהוב נוסף הוא אולם הספורט בקיבוץ נען, בו מידי שבוע אני 
מתאמנת בכדורשת, בליגת מאמאנט עם קבוצת הפועל נען – לשים 
הכל בצד, פעם בשבוע בערב, ולהגיע לאימון עם חברותי לקבוצה 
שהפכו להיות חברות אמת – יש בזה כוח משמעותי אפילו שהשבוע 
קצת התבאסתי כי הצלחתי לשבור את המשקפיים באימון, אבל מי 
שמכיר אותי כבר יודע שבטח משקפיים שבורות זה לא מה שיעצור 

אותי בדרך". 
מיהן הדמויות שהשפיעו עלייך יותר מכל? 

"אני דור חמישי למשרתי ציבור בארץ ישראל, ואני נושאת איתי 
את דמותם של אבות־אבותי. מסבא של סבתא, מרדכי בן הלל הכהן 
שעזב את ברית המועצות בשנת 1907 ועלה לארץ ישראל מטעמי 
ציונות והיה ממקימי תל אביב ומקימי אגדות הסופרים העבריים. 
6 כנ־ ־דרך בנו, דוד הכהן, שהיה ממקימי סולל בונה, חבר כנסת ב
סות הראשונות, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ושגריר. דרך סבי, שהיה 
שר חינוך וחבר כנסת, וטבע בי את המשפט שהפך להיות המצפן 
שלי – "אין משרה חשובה ממשרתו של משרת הציבור". האמונה 
בשירות הציבורי, בממלכתיות ובציונות היא שמוליכה אותי ובני 

משפחתי – הנשים והגברים בחיי – הם שהשפיעו עלי יותר מכל".
איזה ספר/סרט ממתין לך לחופשה הבאה?

21 מחשבות על המאה ה־21' של יובל נח הררי, אגב, תושב גזר בע־ "'
צמו. מחכה כבר לקרוא אותו. בכלל מחכה לחזור לקרוא, אהבה גדולה 
שפחות פיניתי לה זמן בתקופת הבחירות ובתקופת הכניסה לתפקיד". 

נסעת בזמן. 2030. טיול קצר וחזרת. מה ראית בגזר?
המ ולסיפור  לאדמה  שמחוברת  בה,  שמתקנאים  חינוך  ־"מערכת 

קומי שלנו – מגזר הקדומה, דרך סיפור הקמת המדינה והמלחמה 
על הבית, ועד ימינו אנו. מערכת חינוך שמביאה לגזר אוכלוסיות 
מצויינות שמחפשות איכות חיים קהילתית, המתבססת על חינוך 

־מעולה. קהילות חזקות שדואגות לפרטים שבהן – למבוגרים שה
קימו את גזר, למשפחות צעירות שרוצות לחזור הביתה, ולילדים". 

נשמע כמו חלום
"זה החלום שלנו, החזון שלנו, ואנו נהפוך אותו למציאות".

"הנהלת המועצה עוברת יישוב-יישוב ופוגשת את 
כלל ההנהגות, במטרה להכיר את ההנהגות ואת 

האתגרים העומדים בפני כל יישוב בקנדציה הקרובה. 
אנחנו נמשיך להגיע ליישובים מידי שנה"

בין בחורה וגבר ידידות זה דבר שממש לא בא בחשבון: 
אם יש ביניהם חשמל, אז כבר לא יכולה להיות ביניהם 

ידידות. ואם אין ביניהם חשמל, אז בכלל לא יכול 
 להיות ביניהם כלום. 

- עמוס עוז מתוך הספר "חרוזי החיים והמוות"  



למה אתם מחכים?
לתיאום סיור בנכס:

סימה טייר
רישיון משרד המשפטים 3161757

טלפון: 052-8481484

רימקס More - המשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה

ברחוב הגפן - דו משפחתי, 5 חדרים 
עם גינה מרוכזת - בית מדהים

ברחוב עינב - בבית חשמונאי בית 
מדהים 5 חדרים + מרתף

סימה טייר - רימקס מור מודיעין
כי הבית שלך שווה יותר

חושבים להתקרב לעיר?
בשכונת האומנים

במצליח רמלה
קוטג' 5 חדרים

בנוי 200 מטר עם גינה
של 240 מטר.

מהרו לפרטים...

הבית הזה בדיוק בשבילכם!

שבת | 02.03.19 | כ"ה באדר א' תשע"ט | בית הרצל, יער חולדה
הפנינג חוויתי לכל המשפחה

ביום גשום הצעדה תידחה ל־09.03.19

צעדת הרצל
תשע"ט 2019

מחיר: 

 ₪10 
לצועד מגיל 5

ההרשמה במקום
 

ביום הצעדה

SAVE THE DATE

לפרטים נוספים: מרסל מנהלת מחלקת תרבות - אגף תנ"ס  08-9274047

בעמק יפה בין כרמים ושדות

מקהלה
חדשה

אנחנו שמחים לבשר
כי נפתח ב"מוסיקלי"
הרכב קולי חדש

זמרים וזמרות צעירים,
 מוזמנים להשתתף בחגיגה אמיתית 

של צלילים וקולות. 

מה בתוכנית -
פיתוח קול קבוצתי, שירה בקולות, הופעות ועוד הרבה הפתעות

  איפה ב"מוסיקלי"    מתי ימי שישי בשעה 14:00 

  מי יכול להשתתף תלמידי כיתות ד'-ו'     עלות  ₪100 לחודש

לפרטים: אגף תנ"ס מדור חוגים  |  זוהר: 08-9274007  |  מרב: 052-3539635
מותנה במספר מינימלי של נרשמים
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מאת: רותי כהן 

סגן  שירת  בצלאל,  בוגר  גזר,  קיבוץ  וחבר  בן   ,33 דה־גרוט,  ינון 
מפקד דבור, נשוי לליפז, אב לאריאל, בת שנה וחצי, לא ידע דבר 
על המיתוס של זורי, שומר השדות המיתולוגי, עד שנתקל בתמונת 

ארכיון שלו, נשבה, נדלק והשאר היסטוריה.

דג במים
ינון הוא איש של אמנות. עובד בתיכון הראל במבשרת, כרכז מגמה, 
מורה לאמנות ומחנך. חי ונושם אמנות. “לדבר איתי על אמנות”, 
הוא אומר, “זה קצת כמו לדבר על מים עם דג. אבא שלי צייר, אז 

־הציור תמיד היה חלק לא מבוטל בחיים שלי. אבל אחרי כמה ביקו
רים באירופה, נתקנאתי בגויים ואני רואה את עצמי כצייר שרוצה 

להיות פסל. למה אני לא פסל? כי אני חושב במושגים של ציור”.
אבל בכל זאת, כששב ממסע של משלחת מטעם המועצה לליווד, 
העיר התאומה של המועצה בקנזס, אמריקה, הקים את הפסל של 
שמעון התרסי בבית חשמונאי. “אני מאמין שאמנות צריכה להיות 

־בחוץ, בטבע, באוויר. שתהיה חשופה, מוצגת, חלק מהעולם. מהב
חינה הזו ציור הוא מאד מוגבל”, אומר ינון.

היחשפות למיתוס מקומי
“זורי – זרובבל פבזנר, הוא המיתוס הגדול של גזר. הדמות המרכזית 
שהיתה בגזר הישנה. אני לא זוכר מתי נחשפתי לראשונה לתמונה של 
השומר הזה על סוס עם שני כלבים, פה על יד מגדל המים והרגשתי 
שאני רואה חלק מסרט של האחים כהן”, לוקח אותי ינון אל סיפור 
המעשה. “אני כילד, לא זוכר שנחשפתי למיתוס הזה. לסיפור הזה. 
כאדם צעיר אף פעם לא התעניינתי בתולדות המקום, בהיסטוריה. 
האנשים שחיים פה, ההורים שלנו, לא קשורים בכלל לסיפור המקומי 
משנות ה – 40. הם לא היו פה. הם באו מאוחר יותר, לקיבוץ חדש. 

לה התחלתי  ודרכה  אותי  כבשה  היא  התמונה  את  כשראיתי  ־אבל 
תעניין בסיפור, באמצעות הארכיון המקומי ועוד. התחלתי לעשות 
לצילום פוטוריאליזם. רציתי להחיות את הדימוי, את הסיפור”, מספר 
ינון, “אני רואה לוחם על סוס, עם רובה, עם שני כלבי תקיפה, ואף 
על פי כן, הוא היה ה – פיסמייקר של המקום. למדתי שבשנות ה – 40 

להחיות את הדימוי
בזכות ינון דה־גרוט, בן הקיבוץ, שוב נראה בשדות קיבוץ גזר זורי, שומר 

השדות המיתולוגי בגזר מהימים של לפני קום המדינה, על סוסתו, מלווה 
בשני כלביו האימתניים
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"גם הצוללת נאוטילוס היתה ונבראה ועדיין היא בחיים, חולפת בנבכי הים גדולה מוארת ונטולת-קול מתחת לאוקינוס 
אפרפר מצולב זרמים חמים בסובכי מערות תת-מימיות בשרשי האלמוגים בארכיפלאגוס מחליקה פנימה ופנימה בתנופה 
- עמוס עוז מתוך הספר "מיכאל שלי" קישחת והיא יודעת לאן ולמה והיא איננה מונחת כאבן ולא כאשה עייפה". 

הוא היה שומר השדות של גזר. הוא זה ששמר על הקשרים והשכנות 
הטובה עם הכפרים השכנים של גזר. הוא היה מדבר ערבית שוטפת, 
בחור מרוסיה, שדיבר עם כל ערבי שנקלע בדרכו, כדי לדעת יותר, 
להבין יותר טוב, להכיר. כדי להתגונן, כדי להיות מוכן. במרץ 47, 
פדיונים מהכפר אבו שושא, חטפו אותו וכנראה עינו אותו למוות. כך 
נרצח מי שהיה החוליה המקשרת בין אבו שושא לגזר. הם החזירו את 
גופתו על עגלה. מבחינתי זה לעשות את הדבר הגרוע ביותר לאדם 

־הטוב והחשוב ביותר. אחר כך היו פעולות נקם וכו’ ואמא שלו התא
בדה. רציתי ליצור ולצלם אותו על רקע השדות. כבר הבנתי שזה לא 

יהיה רק שלי. שזה צריך להיות נחלת הכלל”. 

זורי שב לחיים
“התחלתי לעבוד על המיצג ואנשים שעברו וראו אותי עובד על 
הם  זורי,  של  הסיפור  את  וכשסיפרתי  זה  מה  שאלו  האובייקט, 

התחי אבל  הסיפור.  את  הכירו  לא  מדבר.  אני  מה  על  ידעו  ־לא 
לו לדבר, לספר את הסיפור, להעלות אותו לשיח. להתעניין בו. 
גביזון.  גבי  אח.  לזורי  לי שיש  נודע  המיצג,  את  אחרי שעשיתי 
פגשתי אותו ואת ואישתו ושמעתי ממנו הרבה מאד על זורי, על 
התקופה. והתחילה התעניינות גדולה. מצאתי חלקה לא חרושה, 
לא מעובדת, בשדות הקיבוץ ושם הצבתי את המיצג. כשהחלקה 
טוב.  יותר  עוד  המיושנת, תראה  הזו,  החומה  אז התמונה  תצהיב 
לא בטוח שהמיצג יישאר שם. יש מחשבה להעביר אותו למקום 

־יותר מכובד, בתוך הקיבוץ. בינתיים נראה לי שזה המקום הטב
עי והמתאים לו ביותר, גם מבחינה אסטטית זה עובד מצויין עם 

השדה שברקע”. 

הכביש כגלריה
“עשיתי הרבה אמנות שהיא לצד הכביש”, מסביר ינון, “בהתחלה זה 
היה פשוט נוח. היו לי צופים שבויים. הם נסעו על הכביש ותוך כדי 
נחשפו לאמנות שלי. היום אני יודע שיש לזה צד נוסף. זו צפייה 
מסוג אחר. חדש. אנשים צופים בזה במהירות, תוך כדי. בדרך כלל 
רואים את זה בעיקר הילדים שמאחורה, הנוסע לצד הנהג. מאחר 
שזה קורה במהירות, אין תשומת לב לפרטים הקטנים. לכן אני יכול 

חשו הפחות  אולי  הקטנים,  בפרטים  לעסוק  לא  לעצמי  ־להרשות 
בים, אלא בדבר הגדול. העיקרי. כלומר הנוסעים ישאלו את עצמם 
‘ראיתי עכשיו פרש עם שני כלבים? למה? מה זה?’. הצפייה המהירה 
הזו מאד מרתקת אותי. איך אנחנו חווים את החוץ. איך אנחנו חווים 

אמנות במרחב החיצוני”.
המיצג נמצא בצד ימין, ממש לפני הכיכר שממנה נכנסים לקיבוץ גזר.

זרובבל )זורי( פבזנר נולד ביוני 1921. למד והתחנך בבן שמן 
־ובכפר מאיר שפיה. בתום תקופת הכשרה בדגניה וגניגר, הצ

טרף עם חברים לקיבוץ גזר. זרובבל, הידוע לכל בכינוי זורי, 
מונה לתפקיד שומר השדות, כשרכיבתו על סוסתו האצילית 

־לילית, זיכתה אותו בכינוי "מלך השדות" גם בפי ערביי הכ

פרים סביב.
במהלך עבודתו כשומר, כששני כלבים אימתניים לצידו, אסף 
זורי מידע מערביי הסביבה על מזימות שנרקמו כנגד היישוב 
רחוק  שלא  ידע  הוא  ההגנה.  ארגון  לידי  אותו  ומסר  היהודי 
היום שבו ימצא את מותו מידי תושבי הכפר אבו שושה שעל 
תל גזר )כרמי יוסף של היום(, אבל המשיך למלא באומץ את 

משימותיו. 
כנופיה  בידי  זורי  נרצח  שגרתי,  סיור  במהלך  ב-20.3.1948, 
שארבה לו, כשהסתובב לבדו בשדה. תושבי הכפר החזירו את 

־הגופה לגזר, ועליה סימני התעללות. למחרת יצאו אנשי הקי
בוץ וקיבוץ נען הסמוך לפעולת תגמול בכפר, ופוצצו את בית 

המוכתר. אמו של זורי לא יכלה לשאת את הכאב והתאבדה.
חודשים  שלושה   .27 בן  והוא  בגזר  העלמין  בבית  נקבר  זורי 
לאחר מכן נפלו 19 מחברי גזר במהלך קרב על הגנת הקיבוץ 
לצד תשעה חיילים שנהרגו גם הם. הקיבוץ נכבש בידי פורעים 

ערבים וכל מי שנותר בחיים נאלץ לעזוב.
לימים הוקמה עמותת הנצחה לנופלי גזר, וזורי ביניהם. מדי 

שנה עולים פעיליה לאתר ההנצחה ולבית העלמין. 
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מאת: עומר אורי | תמונות באדיבות ארכיון חולדה

־בחודש שעבר נלקח מאיתנו אחד מהסופרים הגדולים ביותר שצ
בן  היה  עוז  חולדה.  בקיבוץ  והתחנך  עוז, שגדל  עמוס  כאן,  מחו 
חוץ.  כילד  חולדה  לקיבוץ  מירושלים  לראשונה  הגיע  כאשר   14
ההתחלה לא הייתה קלה. עוז התקשה להשתלב והרבה להתבודד. 
שי חולדאי, שמשפחתו הייתה המשפחה המאמצת של עוז, מספר 
על חבלי הקליטה: "בגלל הרקע המשפחתי שלו, הוא הגיע במצב 
לא פשוט והיה קצת נטע זר בשנים הראשונות. הוא לא היה צבר 
במובן הרגיל של המילה, הוא היה בן של סופרים, הוא גדל בבית 

־מאוד מחמיר מבחינת התנהגות. הוא היה בודד, פחות התחבר חב
בכוחות  דרכו  את  פילס  לאט  לאט  אבל  עצור,  קצת  היה  רתית, 

־עצמו, בעיקר בזכות היכולת האינטלקטואלית הגבוהה שלו, יכו

לת הריכוז וכישרון הכתיבה העצום שהיה לו".
כבר אז בא לידי ביטוי כישרון הכתיבה שלו?

"אכן, כבר בתיכון הוא כתב שירים, לקראת סוף התיכון הוא כבר 
השתלב לגמרי אצלנו, החברים האחרים בקיבוץ קיבלו בהבנה את 
בקיבוץ  חקלאית  תוצרת  שלהעמיס  העובדה  ואת  שלו  היכולות 
הוא כבר לא יעמיס. הוא כמובן השתלב בעבודות הכלליות שהיו 
בקיבוץ כמו כל חבר באותה תקופה, עבודות כמו טיפול בגן ירק 

או קטיף, תמיד מצאו מה לעשות איתו. 
"יש לי זיכרון של חיים משותפים איתו כי הוא היה מאומץ אצלנו 
בבית והיינו נפגשים הרבה תחת אותה קורת גג. ההורים שלי היו 
מדריכים שלו גם בתחומי הכתיבה, הוא היה מראה להם את מה 

־שכתב, הם בעצם ליוו אותו בשנים הראשונות. לקראת סוף התי
כון, כמו רוב האנשים במחזור, הוא השתלב בלהקה שהקמנו. צריך 

ימי 
העוז

הבדידות שחש כילד בקיבוץ חולדה Star השירים שכתב 
בתיכון בכתב יד נוראי Star ההקשה על המצלתיים במופע 
סיום התיכון Star ביקורה של כוכבת הקולנוע ג''ין פונדה 

בביתו Star התורנות בחדר אוכל Star וההתערבות על הריקוד 
הבלתי נשכח Star סיפורים ואנקדוטות מחייו של עמוס עוז, 
מגדולי הסופרים של ישראל, שהלך לעולמו בחודש שעבר
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להבין שלעמוס לא היו לו כישורי ספורט או מוזיקה, בלהקה נתנו 
לו לנגן על משולש הקשה, עם זה הוא עבד והיה מקיש לפי הקצב, 

אבל זה הלך לו פחות טוב".

Star Star Star

אכן, בשנים הראשונות לא היה פשוט לעמוס עוז בחולדה. הרקע 
ממנו הגיע והעובדה שהיה ילד חוץ שפחות התבלט בתחילה, היו 
מעט בעוכריו, כפי שממשיכה לתאר עדה שרף, בת כיתתו וחברה 
טובה של המשפחה: "גדלנו במסגרת שכל הזמן קלטנו בה ילדים, 
ולא  קשה  מאוד  היה  כילד  עוז  לעמוס  שואה,  ניצולי  מהם  רבים 
פשוט להתחבר אלינו בתחילה. הוא תמיד היה יותר רוחני מאיתנו".

יסודות הכתיבה כבר אז נבטו אצלו?
 "כן, הוא כתב שירים, אבל היה לו כתב נוראי, ואני כבר בכיתה 

י' הייתי מעתיקה לו את השירים. לא חשבנו שהשירים יוצאי דופן 
כבר אז, ממש לא הבנו בבית ספר התיכון שצומח אצלנו סופר דגול, 

וכשאני אומרת דגול אני מתכוונת לגמרי לזה". 
בסיום התיכון כמו רבים מחבריו הלך עוז לשנת שירות. "בצבא הוא היה 
בנח"ל", מספר שי חולדאי. "עוז הגיע למקום שהתאים לו, הוא היה סמל 
תרבות בגדוד כנרת ואחרי הצבא הוא חזר לקיבוץ, התחתן עם נילי בת 
־כיתתנו ומהר מאוד פרסם את הספר 'ארצות התן'. הוא היה מאוד מוכ
שר בנאומים ובלדבר וזו הסיבה בעצם שבהמשך הוא היה מורה מצוין".
כלל   1965 בשנת  כבר  עוז  שפרסם  הראשון  התן,  ארצות  הספר 
סיפורים, שחלקם התפרסמו כבר בכתבי העת השונים, והיו ברובם 

על חברי קיבוץ.
־את הביקורת על הספר בקיבוץ זוכרת עדה שרף דווקא כטובה בני

גוד למה שחשב עוז עצמו: "עמוס זכר משום מה שזה לא התקבל 

"ברגע שהוא התחיל להוציא ספרים הבנו שיש לו כישרון אמיתי"
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באהדה ואני זוכרת קבלה נהדרת, אני זוכרת שבחולדה שמחו מאוד 
על הפרסום"

 איך קיבלו בקיבוץ את זה שהוא סופר?
עמוס  שליד  השכן  הקצוות,  בשני  גרנו  ועמוס,  אני  שכנים  "היינו 
תמיד היה אומר שהוא מסתרק לפני שהוא יוצא מהבית כי אולי עמוס 
יראה אותו ויכתוב עליו באחד הספרים. בקיבוץ הבינו שיש אדם אחר 
שהתעסוקה שלו אחרת  – זה היה מאוד לא מקובל – העבודה הייתה 

ערך עליון באותה תקופה, אבל הוא יצא מהר מאוד ללמוד הוראה".

Star Star Star

אמוץ פלג, האיש שאחראי על הארכיון בקיבוץ חולדה, זוכר היטב את 
עוז: "הכרתי אותו מאז שהגיע בפעם הראשונה לקיבוץ. הייתי תלמיד 
בית ספר, קטן ממנו בארבע שנים. הוא היה ילד חוץ מוזר מירושלים. 
ברגע שהוא התחיל להוציא ספרים הבנו שיש לו כישרון אמיתי, וגם 
בהנהגת הקיבוץ ובהנהלת בית ספר הבינו שיש מישהו מוכשר בצורה 
יוצאת דופן. הם הבינו את מה שיש להם ביד ומהר מאוד שלחו אותו 
ללמוד הוראה. הוא לא היה צריך לעבור במסלול הרגיל של עבודות 

המשק - מספוא, רפת וכו, חסכו את זה ממנו". 
אחת מאלו שהכירו את עוז היטב היתה חברת הקיבוץ, רותי קינסט, 
שמספרת: "כאשר הייתי נערה בקיבוץ גן שמואל קראתי את הספר 
'מיכאל שלי' והוקסמתי. בספר מאחור היה כתוב - עמוס עוז קיבוץ 
חולדה. הספר שכן בספריית הספרים שלי ומאוד אהבתי אותו. לא 
הכרתי את קיבוץ חולדה ולא ביקרתי בו מעולם. ידעתי שהוא נמצא 
בדרך לירושלים, אך לא יותר מזה וכמובן שלא ידעתי באותם ימים 
שחולדה יהפוך להיות ביתי. כשהייתי בכיתה י"ב הכרתי את קינסט 
ובאתי לקיבוץ חולדה )אותו מקום שהכרתי מהגב של הספר 'מיכאל 

־שלי'(. באחת השבתות הלכנו לחדר האוכל ובהגשה עמד עמוס בתו
רנות שבת וחילק את המנה העיקרית. קינסט אמר לי – 'זה עמוס עוז 

מ'מיכאל שלי'. כך פגשתי לראשונה את עמוס כחול העיניים".
עוד זיכרון שיש לקינסט נוגע לביקורה של כוכבת הקולנוע ג'ין פונדה 
בקיבוץ בשנות ה-80: "ג׳יין פונדה - השחקנית עטורת האוסקר, באה 

לבקר בקיבוץ חולדה את חברה הטוב - עמוס עוז. התרגשות רבה היתה 
בחצר, ילדי בית הספר )שהיה באותם ימים עדיין בקיבוץ(, הניפו דגלים 
־והיה טכס ליד חדר האוכל. ג׳יין פונדה התארחה בדירתם של נילי וע

מוס ונשארה ללון כשהיא מקבלת את המיטה בחדר הילדים"

Star Star Starr

מותו של עמוס עוז בגיל 79, היה אירוע דרמטי בקיבוץ, במועצה 
־וכמובן במדינה. בקיבוץ חולדה כבר חושבים על דרכי הנצחה. מז
־כיר הקיבוץ, ניר גורני, מספר: "המוות של עמוס נוגע בכולם בקי

בוץ, הוא חוצה גילאים ואנחנו רואים התעניינות של צעירים לצד 
מבוגרים הן ביצירות שלו והן בדרכים לשמר את המורשת שלו".

כשאנחנו מבקשים מעדה שרף, בת כיתתו של עוז, לנסות ולהעלות 
את אחד הזיכרונות הטובים ממנו היא מתאמצת קלות ואז אומרת: 
"אחד הזיכרונות הכי טובים שיש לי קשור לריקודים, עוד כשהיינו 
בבית הספר אהבתי מאוד לרקוד ועמוס לא כל כך הבין והתחבר 
לריקודים ושירה. התערבנו על שני גרוש שאני אצליח ללמד אותו 

ריקוד אחד - ואכן הצלחתי, נדמה לי שלא גביתי את הכסף".
את זוכרת איזה ריקוד זה היה?

"כמובן, זה היה 'שימי ידך בידי'".

ראשת המועצה, רותם ידלין נפרדת מעוז
"ההומניזם כרוך גם בפלורליזם, כלומר, בהכרה בזכותם השווה 
של בני אדם להיות שונים זה מזה, ובהיותו של כל יחיד עולם 
מלא הראוי להתקיים בכבוד. כפי שאני בלבי מצמצם לפעמים 
את כל המצוות למצווה אחת, 'לא תכאיב', כך אני מוכן לפעמים 
לצמצם את ההומניזם והפלורליזם לנוסחה פשוטה אחת: הכרה 

בזכותם השווה של בני אדם להיות שונים זה מזה".
)עמוס עוז, "שלום לקנאים", הוצאת כתר 2017, עמוד 61(.  

־עמוס עוז היה ענק רוח, מעורב, חריף, שעמד על עמדותיו ובי
קש את הקשבתם של אלה אשר דעתם שונה מדעתו. ליוויתי 

הצטרף  אליו  חולדה,  בקיבוץ  האחרונה  בדרכו  עוז  עמוס  את 
בגיל 14 וחצי והיה חבר קיבוץ משך שנים ארוכות.

ההומניזם, הפלורליזם, הדאגה לחלשים בחברה, ההכרה בזכות 
־להיות שונה, הידע המעמיק ביהדות, אהבת המקום, השפה הע

ברית והציונות הלא מתפשרת – כל אלה הם עמוס עוז בשבילי, 
ועל ערכים אלה אנו שואפים לחנך את ילדי גזר.

המשפחה,  של  בצערה  משתתפים  גזר  אזורית  במועצה  אנחנו 
בצערה של קהילת קיבוץ חולדה, ונמשיך להעמיד כנר לרגלנו 

את עקרונות אלו שעמוס עוז מסמל עבור כולנו.
יהי זכרו ברוך.

שי חולדאי: "לאט לאט פילס את דרכו בכוחות עצמו, 
בעיקר בזכות היכולת האינטלקטואלית הגבוהה שלו, 

יכולת הריכוז וכישרון הכתיבה העצום שהיה לו"

רות קינסט: "באחת השבתות הלכנו לחדר האוכל 
 ובהגשה עמד עמוס בתורנות שבת וחילק את 

המנה העיקרית"

"עוז השתלב בעבודות הכלליות שהיו בקיבוץ כמו כל חבר באותה תקופה"



 משתתפים אשר רוצים לקחת חלק בטורניר 
)הן כקבוצה והן כיחיד שמעוניין להצטרף(, מוזמנים ליצור קשר:

 חי 052-5535412  שיקו 050-7720011 
חן גורלניק, מנהלת מדור הספורט, אגף תנ"ס  08-9274005

מהרו להירשם- כמות הקבוצות מוגבלת
ההרשמה תיסגר בתאריך 01.02.2019

  תאריך הטורניר יפורסם 
לאחר סגירת ההרשמה

   השתתפות בטורניר כרוכה 
בתשלום של 50 ₪ למשתתף

 טורניר כדורגל 
לגילאי +18 | בין יישובי המועצה

יוצא לדרך!

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

www.mhome.co.il  |  054-4520232  |  054-4520231
ליעוץ טלפוני / פגישה ללא התחייבות

בסתריה

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

במשמר איילון

נחלה עם נוף, 10 דונם ברצף
5,700,000 ש"ח 

בכפר שמואל

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

במשמר דוד

דו משפחתי מודרני וחדש 
 ₪ 3,980,000

במשמר דוד

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

בכרמי יוסף

בית צופה לנוף עד האופק!
265/830, 4,800,000 ש"ח

בכרמי יוסף

בית משופץ ויפה, 220/760
אפשרות ליחידת דיור

בכרמי יוסף

נחלה טובלת בחורש טבעי
265/1800 5,800,000 ש"ח

בבית חשמונאי

דו משפחתי במיקום מקסים! 
שמור ובמצב "להיכנס לגור"

בסתריה

בית על חצי דונם מול נוף ירוק 
 ₪ 4,550,000

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

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

בית משלי נכסים



גזרי מידע | ינואר 2019 |16

תרבות נוער וספורט

תנס

תרבות לילדים

שעת סיפור
 ימי שני  16:30  אשכול הפייס

 לגילאי 2-6
21.1.19 חנן הגנן

סיפור לטו’ בשבט עם המספרת תמר מלחן
28.1.19 מנגינת הפלאים

עם המספרת אפרת אשוש
4.2.19 האריה שאהב תות

עם המספרת לימור שושן
18.2.19 הביצה שהתחפשה
פלפלי לקטנטנים עם אלי פלפלי

הצגת ילדים
הביצה שהתחפשה

עיבוד למחזה ופזמונים: רונן גולדפרב
בימוי: עידן עמית

 יום שני, 11.2.19  17:00 אשכול הפייס
 לגילאי 3-8  45 ₪

לסיפור  ותיאטרלי  מוסיקלי  חדש  עיבוד 
ביצה  של  סיפורה  שהתחפשה”.  “הביצה 
שאינה מרוצה מעצמה, אינה יודעת מי היא 

ומה תפקידה בעולם.
מתלבטת,  מתהפכת,  היא  ההצגה  במהלך 

חוז שלבסוף  עד  ומתחפשת,  ומתגלגלת 
לה  מעניקה  אמה התרנגולת, אשר  אל  רת 
בוקע  הביצה  ומתוך  שחיפשה,  ואהבה  חום 

שו דמויות  הביצה  פוגשת  בהצגה  ואפרוח. 

נות ומנסה באמצעות תחפושות למצוא את 
זהותה. הביצה עוברת מדמות לדמות ולאחר 
היא  ועלבונות,  כישלונות  רבים,  נסיונות 

חוזרת אל המוכר והנכון ומתפתחת שם.

תרבות למבוגרים 
חווית הארץ – טיול

צפון מדבר יהודה
מאבנת לעיינות צוקים )עין פשחה(

בשעה  יציאה    19.1.19 שבת,  יום   
משוערת  חזרה   / המועצה  מרחבת   07:30
20:00  דרגת קושי קלה עד בינוו  בשעה
נית.  יש להצטייד בנעלי הליכה, כיסוי 
 ראש, מים ומזון לכל היום. 80 שקל )כניו

סות לאתרים בתשלום נפרד(.
ונטייל לאורכו של המסלול המכונה “המר
ופסת היפה בארץ ישראל”, על מצוק ההע

והיפה  המרהיבה  התצפית  בנקודת  תקים 
ביותר על ים המלח. בדרך נצפה על מצודה 

עתי מעלות  בשבילי  ונרד  ונטפס  ועתיקה 
צוקים  עינות  בשמורת  בביקור  נקנח  קים. 

היפהפיה. )במידה והזמן יאפשר(.

מועדון הסרט הטוב
 ימי שלישי  20:00  אשכול הפייס

 כניסה חופשית
22.1.19 מכתוב

העוב עבריינים,  צמד  הם  וצ’ומה  וסטיב 
לאחר  פשע.  בארגון  חסות  דמי  כגובי  דים 
שהם ניצלים בנס ממוות בפיצוץ במסעדה 
בה שהו וגם מוצאים עצמם עם מאות אלפי 
שקלים השייכים לארגון, השניים מחליטים 
לזנוח את חיי הפשע ולנסות לעזור לאנשים 
השניים  בכותל.  משאלות  מבקשים  אשר 
יגלו שהקארמה של המעשים הטובים היא זו 

שתציל אותם מחזרה לחיי הפשע.
כתיבה ומשחק: חנן סביון וגיא עמיר )עספור(. 

חן אמסלם )זגורי אמפריה( בתפקיד משנה.
19.2.19 משום מקום

דרמת פשע משובחת של הבמאי פאטי אקין 
)עם הראש בקיר, בקצה גן עדן(.

בעלה  של  מסתורי  בפיצוץ  האכזרי  מותם 
הניסיון  עולמה.  את  מחריב  קטיה  של  ובנה 
למצוא פשר לרצח המתועב מביא את קטיה 
לחקור את המקרה בכדי להביא את הפושעים 
היא משוכנעת שמדובר בפשע שנאה  לדין. 

ועל רקע היות בעלה מהגר טורקי, אך בעק

בות עברו הפלילי המשטרה מאמינה שמדובר 
במקרה של חיסול חשבונות בעולם התחתון.

הכל נשאר במשפחה
משפ בשיחה  ארצי  לבית  האחים  ושלושת 

חתית עם פסנתר וגיטרה, על יצירה כבית, 
על הקשר בין מילים ומוסיקה, על ספרים, 

שירים ומה שביניהם.
 יום שלישי, 29.1.19  20:00 

 אשכול הפייס  20 ₪
תסרי ספרות  ומבקרת  סופרת  ארצי  ושירי 

| יונתן ארצי זמר, מלחין  טאית ופזמונאית 
ויוצר | בן ארצי זמר פזמונאי ומלחין.

הרצאה – גזרת המומחים
אלון אולמן

 יום שלישי, 12.2.19  20:00 
 אשכול הפייס  20 ₪

ולאחר שכמעט מת, אלון התחיל לחיות בעו
את  מנחיל  הוא  ובהתנהלותו  במעשיו  צמה. 
אפשרי  שהכול  והביטחון  ההשראה  ההכרה, 
ידע,  מציע  הוא  יקרה  שזה  וכדי  בך.  ותלוי 
תו להשגת  יישומיים  וכלים  תומכת  וסביבה 

צאות יוצאות דופן בחיים ובעסקים. אלון הוא 
המייסד והבעלים של קבוצת קוד המנצח. הוא 
השתתף 5 פעמים בתחרות איש הברזל. על קו 
הסיום של תחרות האיירונמן הראשונה שאותה 

סיים בהצלחה לאחר שכרתו לו שליש ריאה.

כנס מקהלות שנתי
 יום רביעי, 20.2.19  20:00 

 אשכול הפייס  כניסה חופשית
חבורת הזמר חן של המועצה מזמינה לערב 

ושירים מקוריים מפרי עטה של כרמל מינ
רבו הורוביץ, אשר הולחנו במיוחד על ידי 

מנצחי מקהלות המשתתפות.
גזר  האזורית  חן של המועצה  הזמר  חבורת 
מפגשי  במסגרת  עם  ניר  בקיבוץ  הופיעה 
הופיעה  החבורה  העוטף,  לתושבי  מחווה 

וחי עידוד  ובמועדון לחבר כמפגש תמיכה 
זוק התושבים.



 רוקדים ומאירים 
את חג החנוכה בריקודים

במ “חנוכה  כנס  התקיים  החנוכה  ובחופשת 
באשכול  שנה  כמידי  במועצה,  הו6  חול” 

והפיס, בהשתתפות ילדי חוגי המחול והתע
מלות מכל יישבי המועצה

והכנס כלל תשע סדנאות מחול שונות ומג
וונות, שהועברו על ידי מורים אורחים במשך 
3 ימי פעילות. בין הסגנונות: היפ הופ, מוו
דרני, מודרני, ריקודים לטינים, יוגה ילדים, 
סדנת רפרטואר, אקרובטיקה ועוד. בכל יום 
בנות  סדנאות  בשלוש  המשתתפים  התנסו 

שעה ורבע ובפעילות מסכמת לסיום היום.
בסיום היום השני סיכמו הרקדנים  את היום 
בסרט מחול ופופקורן כמיטב המסורת. ביום 
המשתתפים  הציגו  לכנס  והאחרון  השלישי 
בהצגת  הכנס  ימי  משלושת  התוצרים  את 

ועבודות מרשימה על בימת המופעים באש
כול פיס בית חשמונאי.

הכנס נותן מענה ריקודי מקצועי וכן העשרה 
ולתלמידי חוגי המחול במועצה על ידי חשי

פת הרקדנים לסגנונות ותחומי מחול שונים, 
ותוך הנאה, חדוות הריקוד והתמקצעות בת

חום. תודה למורים למחול, שהגיעו למועצה, 
בכל  שהגיעו  המקסימים  ולרקדנים  וכמובן 
בוקר עם חיוך. נתראה בכנס מחול בחופשת 
פסח הקרובה. עדי אזולאי- מהלת אמנותית 

כנס “חנוכה במחול 

ספורט
חופשת חנוכה ספורטיבית

את חופשת החנוכה חגגו ילדי חוגי הספורט 
כדורגל  טורניר  מיוחדים:  אירועים  במגוון 
בלוד, טורניר כדורסל בנות במודיעין, טורניר 
בבית  טניס  בבית חשמונאי, הפנינג  כדורסל 
בשלוחת  וטניס  כדורסל  והפנינג  חשמונאי 

החוגים של המועצה במשמר דוד-חולדה.
ספורטיבית-תחרו פעילות  כללו  והאירועים 
ותית, מקצועית, עבודה על מיומנויות וטכני

קה, הדלקת נרות ואכילת סופגניות.
ובארגוטן הפעילויות השתתפו רכזי ענפי הס
ופורט, מושיק שוקרון, אסי שמעון, יונתן קוסי
דוי והמאמנים יבגני ציפיין, אהרון בנבנשתי.

אלופי סופטבול
עשתה  גזר  קיבוץ  של  הסופטבול  קבוצת 

הלי של  הסתיו  בטורניר  וזכתה  שוב  וזאת 
גה הישראלית, כשגברה בתוצאה 4-2 , על 

קבוצת ה-”טוויסטרס” מגוש משגב
בקיבוץ גזר קיימת מסורת ארוכה מאוד של 

ומשחק המחבט בייסבול, כדור וכפפה, שמקו
רו בארצות הברית. כשנוסד הקיבוץ מחדש 
1974 על ידי גרעינים של צעירים מארו -ב

צות הברית ומדינות נוספות, הם הביאו עימם 
ואת האהבה למשחק והקימו את המגרש הרא

שון בארץ. משחק הבייסבול לידיעתכם, הוא 
הבסיס למשחק ההקפות שמשחקים ילדים. 

חוקיו  לבייסבול,אך  מאוד  דומה  סופטבול 
לי מספר  קיימות  כיום  במקצת.  ושונים 

קבוצות  של  רבות  עשרות  עם  בארץ,  גות 
נבחרות  ועם  שונות  ברמות  הגילאים,  בכל 

שיוצאות לאליפויות בחו”ל.
עם  תמיד  גדלו  גזר  קיבוץ  ובנות  בני 

והמו העיקרי  כספורט  וסופטבול  ובייסבול 
ביל בקיבוץ. קבוצות הילדים, נוער ובוגרים 
של הקיבוץ הגיעו לאורך השנים להישגים 

שג השחקנים  הישראליות.  בליגות  ויפים 
נב את  השנים  לאורך  הובילו  בגזר,  ודלו 

והעולם,  אירופה  באליפויות  ישראל  חרות 
ופרישתם  ומאמנים. עם עזיבתם  כשחקנים 
של חלק ממקימי הקיבוץ, התפרקה קבוצת 
2009 בני הקיו  הבוגרים של הקיבוץ. בשנת

הקבוצה.  את  מחדש  הקימו  שהתבגרו  בוץ 
בסערה  סחפה  המחודשת  הבוגרים  קבוצת 
באינספור  וזכתה  הישראלית  הליגה  את 

גביעים מאז הקמתה. 
אביב יעקב, בן וחבר קיבוץ, מאמן כיום את 

וקבוצות הנוער לצד הובלה של נבחרת יש
ראל הבוגרת. אביב דחף להקמה מחודשת של 
קבוצת הבוגרים ביחד עם בני קיבוץ נוספים, 
קבוצת  את  מגבשים  והסופטבול  “הבייסבול 

כישורי  הצעירים  אצל  ומפתחים  השחקנים 
לספורט  מעבר  הרבה  עצמי  וביטחון  חיים 

האח “בשנים  ומוסיף,  אביב  מתאר  ועצמו”, 
הספו של  יפה  צמיחה  רואים  אנחנו  ורונות 

לרמה  המתקנים  של  התפתחות  בארץ,  רט 
בין לאומית והגעה של יותר שחקנים מחו”ל 

לליגה ולטורנירים בישראל”. 
כדור וכפפה לאורך השנים

והסופטבול כבר מזמן אינם נחל והבייסבול 
תם של האמריקאים בלבד. צעירים ישראלים 
רבים נוהרים למגרשים שצצו ברחבי הארץ 

וגם לגזר, שנשאר מרכז מוביל. 
לארח  הראשון  המגרש  היה  בקיבוץ  המגרש 

ואת משחקי המכבייה, עם קבוצות רבות מד
ורום וצפון אמריקה. עם השנים משחקי המכ

בייה נדדו למגרשים אחרים, עד שבקיץ של 
שנה שעברה הוחזרו חלק ממשחקי המכבייה 
לקיבוץ גזר באירוע מרשים. לקראת משחקי 
את  למנף  ועזרה  תרמה  המועצה  המכבייה, 

רמת האירוח של תחרויות המכבייה. 
ו “אירוע המכבייה מושך צופים רבים ושחק

נים מכל העולם, במשך יותר משבוע הקיבוץ 
מכל  שחקנים  אוהדים,  באורחים,  מלא  היה 

רחבי העולם”, מספר אביב.
ספורט  בעמותות  תמיכות  וועדת  באמצעות 
בתחומי המועצה, העמותה למען ספורט חינוך 
ותרבות קיבוץ גזר מקבלת מהמועצה תקציב 
קבוע מדי שנה, אשר מסייע לה לטפח, לשמר 

ולשפר את רמת ואיכות המגרש וסביבתו. 
הסו בענפי  לספורטאים  מאחלת  והמועצה 

גזר  בקיבוץ  המתאמנים  והבייסבול  פטבול 
ומייצגים את המועצה בכבוד, להמשיך ולקטוף 

עוד תארים, הצלחות, אליפויות וניצחונות.
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בכמה מקומות נעצר מיכאל כדי להראות לי את התבניות הגיאולוגיות ולקרוא בשמן. האם יודעת אני כי הים הקדמון 
 כיסה את ההרים האלה לפני מאות אלפי שנים?

 "בסוף כל הזמנים שוב יכסה ים את ירושלים," אמרתי אני בתוקף.
- עמוס עוז מתוך הספר "מיכאל שלי", מפי הדמות 'חנה גרינבאום'  



גזרי מידע | ינואר 2019 |18

במועצה  נפתח  אשר  ותיירות  יזמות  קורס 
בתחילת נובמבר, הסתיים ואנו כבר עמלים 
על הקורסים וההכשרות הבאות לשנת 2019. 
הקורס כלל 5 מפגשים בני 3 שעות כל אחד 

הובהלכן נלמדו תכנים, מושגים ושיטות עבו
דה בעולם התיירות והעסקים, נפתחו דלתות 

הלבעלי העסקים לשותפויות והזדמנויות לח
שיפה והרחבת העסקים.

12 בעלי עסקים ויזמים מהה  בקורס השתתפו
הידע,  את  להרחיב  מעוניינים  אשר  מועצה 

הקשרים והיכולות שלהם לטובת עסקיהם. 
העסקים  בין  מקצועי  סיור  התקיים  לסיום 
המוצר  הבנת  לצורך  בקורס,  חלק  שנטלו 
ולצורך משוב  ואחד  אחד  כל  התיירותי של 
ולמידה. הסיור הדגיש את היכולת העסקית 

המו בעסקי  טמון  אשר  הרחב  הוהפוטנציאל 
של  המחשבתית  והפתיחות  ובנכונות  עצה 

הבעלי העסקים להקשיב, להפנים, לסייע ול
קיים קהילה עסקית חזקה. 

לברך  הגיעה  ידלין,  רותם  המועצה,  ראשת 

ביניהם  עורר  וביקורה  הקורס  משתתפי  את 
שמחה והתרגשות.

התכנים נבנו והותאמו על ידי אילנית צמח, 
את  מיסדה  במועצה, אשר  התיירות  מנהלת 
תחום התיירות והעסקים במועצה ומזה חמש 

שנים פועלת לקידומו.  
תוצרי הקורס לא בוששו להגיע ו-6 מתוך 12 
העסקים שהשתתפו בו, קיבלו תמיכה מטעם 
במסגרת  עסקיהם  לקידום  התיירות  משרד 

חממות התיירות. 

 קידום עסקים 
בחממת תיירות

ראשת המועצה, רותם ידלין, הגיעה לברך  את תלמידי הקורס בתחום 
התיירות עם תחילת כהונתה 

 תיירות 
ויזמות

 מדור הספורט - אגף תנ"ס 
של המועצה

מזמין אתכם להנות באופן קבוע מ:

אימון 
זומבה 
מהנה ואנרגטי

 ראשון ב־20:30-21:30 וחמישי ב־19:30-20:30
  באשכול הפיס בשלוחת החוגים של המועצה 

בבית חשמונאי
 בהנחיית הילה שירזי

לפרטים נוספים: 

חן גורלניק מנהלת מדור הספורט 

08-9274005 �

אימון 
ניסיון 
ראשון 

חינם

*חוג הזומבה מתקיים בכל שלוחות החוגים של המועצה - ע"פ הימים והשעות המפורטות בחוברת החוגים

ניתן להירשם 
לחוג אחד או 
למנוי למגוון 
חוגים ללא 

הגבלה

שלוחת החוגים 
של מועצה

אזורית גזר 
במשמר דוד!
חוזרים לפעילות עם מגוון שיעורים:
  עיצוב דינמי  עיצוב פיטבול

 פילאטיס  זומבה
TRX  יוגה  ריקוד החיים

 לפרטים:��עדי לוין 050-6997210 
 אביגיל גינזבורג 052-3317318 
 שושי מתתיהו 054-5890493 

 גילה בראל 050-8928386
חן גורלניק, מדור הספורט: 08-9274005

שיעור�

ן�ללא�
ניסיו

עלות!��

הרמות!לכל�מתאים�
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 משפחה איננה מירוץ שליחים, ומקצוע אינו לפיד. 
- עמוס עוז מתוך הספר "סיפור על אהבה וחושך"  

שירה ורון, תושבת רמות מאיר ובוגרת תיכון 
גמר  אריה לעבודות  גור  בפרס  זכתה  איתן, 
של המנהל לחינוך התיישבותי על עבודתה 
של  ואישיותיים  חברתיים  היבטים  בנושא: 
ספר.  בית  תלמידי  בקרב  הנשירה  תופעת 

השירה, בהנחיית זוהר דיין, פסיכולוגית חינו
כית מומחית המתגוררת בנען, חקרה סיבות 

השונות לנשירה של תלמידים ממערכת החי
נוך, הפיצה שאלונים וניתחה אותם וכן ערכה 

ראיונות עומק עם תלמידים. 
את  אימץ  התיישבותי  לחינוך  המנהל 

הממצאיה ומתכוון להשתמש בתוצאות המח
קר למניעת נשירה.

כל הכבוד לשירה ויישר כח!  

חינוך

פרס של החינוך 
ההתיישבותי

“קפה ושיחה” של 
השירות הפסיכולוגי

“ YES WE CAN - להגיד לא! 
על גבולות-אהבה ומה שביניהם...

 יום ראשון, 27.1.19  20:30 
 בבניין המועצה   15 ₪ בלבד!   
)הרשמה ותשלום דרך אתר המועצה(
פסיכו הנדלסהאמיתי,  איילת  ההמרצה: 

לוגית חינוכית מומחית - מדריכה.
המשימה  את  להשיג  לילדנו  לעזור  איך 
היכולת  ביותר:  החשובה  ההתפתחותית 
של  בסוגיות  נתלבט  יחד  עצמי.  לניהול 
חיזוקים ועונשים, סמכות, גבולות ואהבה.

שלנו  במועצה  ייחודיים  גנים  לקידום  בהמשך 
בגן אביב בקיבוץ נען בהובלת הגננת רחלי אנוך 

עובד במתכונת של גן יער אחת לשבוע.
בו  הפעילות  אשר  ילדים  גן  הוא  יער  גן 
היום  סדר  כאשר  חורשה,  בחוץ-  מתנהלת 
הזיקה  אך  הגן,  במבנה  היום  לסדר  דומה 
הטבע,  עם  מפגש  חווים  הילדים  לטבע. 

המרחבי פעילות, עצמאות, הכנת משחק חו
בדמיון.  המלא  הפנימי,  עולמם  מתוך  פשי 
הילדים מתמודדים עם הכנת אוכל, הבאת 
הציוד, התמודדות עם מזג אוויר ועוד, בכל 
פעם הילד נפגש עם גבולות היכולת שלו, 

בקצב שלו ומצליח להרחיב אותו.

גן אביב נען

מבצע מתוק בלב 
לזיכרו של גיל־עד שער
הבכל שנה מתקיים מבצע אפיית עוגות ועו

אחד  הי"ד,  שער  גיל-עד  של  לזיכרו  גיות 
בגוש  ונרצחו  שנחטפו  הנערים  משלושת 
ע"י  יוסד  הפרוייקט   .2014 בשנת  עציון 
משפחת שער לציון יום הולדתו של גיל-עד 
בארץ.  והשמחה  הטוב  את  להפיץ  ובמטרה 
יצרו  עתידים  ספר  בית  של  ה'1  תלמידי 

וחי ברכות  כתבו  שוקולד,  כדורי  המשלוחי 
מתגוררים  הם  שבהם  ביישובים  אותם  לקו 
- כרמי יוסף, נצר סרני, פדיה ובית עוזיאל.

נבחרת כדורעף ט' של חט"ב הרצוג מבית 
חשמונאי ניצחה בטורניר כדורעף את חט"ב הרצוג 
קדימה-צורן, וזכתה באליפות המחוזית של משרד 

החינוך. כל הכבוד לשחקנים למאמן אביב יעקב!



קול קורא מלגות 

מעורבות 
בקהילה 
סטודנטים/ות
לשנת תשע"ט

זו  במסגרת  המועצה.  בני  בקרב  גבוהים  לימודים  מעודדת  המועצה 
מיועדות  המלגות  לסטודנטים.  מלגות  שנה  מידי  המועצה  מעניקה 
לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון המוכרים על ידי המל"ג, ולימודי 

הנדסאים המוכרים על ידי מה"ט.

השנה, הוחלט לראשונה על העלאת גובה המלגות לסך 2,500 ₪ לסטודנט, 
התכנית  בקהילה.  התנדבותיות  פעילות  שעות  ל-25  בתמורה  וזאת 
עתידה לסייע ולמנף שורת פרויקטים חברתיים - קהילתיים במועצה 
לעזרה  רצון  במועצה,  החברה  בחיי  מעורבות  טיפוח  על  ומתבססת 

הדדית, תרומה לקהילה והעצמת תחושת השייכות והסולידריות.

הוותיק,  לאזרח  יום  מרכז  וביניהם,  תחומים,  במגוון  יתנדבו  המלגאים 
סיוע בלימודים לתלמידי ביה"ס, סיוע במועדוניות, סיוע במרכז צעירים 

וכו'. 

ניתן להגיש את הבקשה למלגה באמצעות שירות "מלגה בקליק"
 http://www.gezer-region.muni.il/page_38533 -  באתר המועצה

במזכירויות  הנמצאים  טפסים  באמצעות  או  לסריקה(  ברקוד  )מצ"ב 
היישובים.

 את הבקשות ניתן להגיש החל מ- 1.1.19 ועד 31.1.19

שנת לימודים מוצלחת!

בברכה,
רותם ידלין
ראשת המועצה

מלגה 
בקליק

סרקו את הברקוד 
והגישו את בקשתכם 

למלגה

"כדי לממש את עצמו 
חייב אדם להיות לבדו, 

אך בעת ובעונה אחת 
להיות עמית בקהילה"

)הרב י"ד סולובייצ'יק(

תנאי סף להגשה:

  היוזמה תוגש ע”י קבוצה שקיימת יותר 
משנתיים

  יוזמה חדשה שלא תוקצבה בעבר ע”י 
המועצה

  על היוזמה לכלול היבטים פיזיים 
וקהילתיים מתחומי הסביבה והקיימות
  מימוש תוך 10 חודשים מיום ההודעה 

על הזכייה

הקול הקורא המפורט מפורסם באתר המועצה/ רק פניות שעומדות בתנאי הסף תועברנה לשיפוט הוועדה

הקול קורא בגזר 

לפרטים: נופר ששון עופר

052-6407261  

nufar@gezer-region.muni.il  

בברכה,

רותם ידלין, ראשת המועצה

להציע  תושבים  של  קבוצות  מזמינים  הסביבה  להגנת  והמשרד  גזר  אזורית  המועצה 
יוזמות קהילתיות בתחומי הסביבה והקיימות

מבין הפונים תבחרנה שלוש קבוצות
לכל אחת מהקבוצות שיבחרו יוענקו 20,000 ₪ למימוש היזמות 

   את הבקשות נא לשלוח ליחידה 
הסביבתית גזר - שדות דן 
  עד ליום ה - 15.02.2019 

nufar@gezer-region.muni.il  

קיימות בגזר

בתוכנית:
התכנסות 	16:00-16:30

ברכות:  ראשת המועצה: הגב' רותם ידלין 	16:30-16:45	
 מנכ"לית המועצה: הגב' כרמל טל

מנהל יחידה סביבתית גזר ושדות דן: יניר שמולביץ
17:00-18:30  גינון	אקולוגי	כמנוף	לסביבה	בריאה,	יפה	ותומכת	חיים: דבי לרר, מתכננת נוף, 

מקדמת קיימות במרחב הציבורי )יועצת לרשויות ועיריות, ממובילות הגינון האקולוגי 
בארץ(

הפסקה וכיבוד קל  18:30-18:45
 18:45-19:00  מהנעשה	בכפר	בן	נון: עמית שור- בנארי, פעילה לגינון סביבתי בכפר בן נון- ועדת 

איכות סביבה
 19:00-19:15  מהנעשה	בקיבוץ	גזר:	תום חזקאל, מנהל הנוי ומדריך נעורים בקיבוץ גזר
שילוב	צמחי	בר	בגינון: הילה סימנטוב- ציון, מנהלת חברת זרעים מציון,  19:15-20:30

המרכז לזרעים ופקעות של צמחי בר ארץ ישראלים, עבודות הצלה ושיקום נופי.   
בתום ההרצאה יחולק שי למשתתפים  

nufar@gezer-region.muni.il	:והרשמה	נוספים	לפרטים

<		נוכחותכם	חשובה	על	מנת	
שניצור	שינוי	ראוי	ובר	קיימא		>

קיימות בגזר < יום עיון בנושא:

גינון אקולוגי
הנכם מוזמנים ליום עיון שיתקיים בתאריך

30.01.2019	|	כ"ד	בשבט,	תשע"ט
חדר	ישיבות	גדול	|	בניין	מועצה	אזורית	גזר	|	בית	חשמונאי
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כבשנו את 
החרמון

 יש�אושר�בעולם�והייסורים�אינם�היפוכו.�
- עמוס עוז מתוך הספר "קופסה שחורה"  

חניכי שכבות ז'-ח' מכל תנועות 
הנוער של המועצה נסעו כל 

הלילה בתחילת החודש והגיעו 
בשעת בוקר לחרמון, ישר 

למשחקים וכיף בשלג. את המסע 
ארגנה מחלקת הנוער - אגף תנ"ס.

מאמינים� איילון"� "שדות� הספר� בבית�
סבקהילה.�התלמידים,�ההורים�והצוותים�החי

נוכיים�מקיימים�מזה�חמש�שנים�את�פרויקט�
סאור�בקהילה�בו�כל�שכבת�גיל�נרתמת�ופו

עלת�במיזם�קהילתי�ערכי�המוקדש�לקבוצת�
ובכל� החנוכה� חג� סביב� מסוימת� אוכלוסייה�

סימות�השנה.�אורלי�מאירי�המרכזת�את�הפ
על� יום� היום� בחיי� דגש� "אנו�שמים� רויקט,�
ורגישות�לזולת� מעורבות�חברתית,�אחריות�
תוך�פיתוח�המצוינות�האישית�של�כל�אחד�
ואחת�מבאי�בית�הספר.�הפרויקט�יוצר�שיח�
משותף�ואחיד�סביב�נתינה�לחברה�ולקהילה�

בה�אנו�חיים�ואליה�אנו�שייכים"�.
ההורים� התלמידים� נערכו� השנה,� גם� כך,�
הכינה� החנוכה� בחג� לנתינה:� והצוותים�
משותפת� פעילות� הצגה,� א'� כיתות� שכבת�
של�יצירה�שירים�וריקודים�למען�וביחד�עם�
והמחנכות� ב'� כיתות� תלמידי� הגנים.� ילדי�
שמחו�את�האזרחים�הוותיקים�בבית�הקשיש�
ויעשו�כן�גם�בחגים�ומועדים�נוספים.�מיותר�
הייתה� הוותיקים� כי�ההתרגשות�של� לציין�
גדולה�עד�מאוד�והתלמידים�המהממים�יצאו�
מגדרם�על�מנת�לשמח�ולהאיר�את�חגם�של�

האזרחים�הוותיקים.�
המת בלמידה� השתתפו� ג'� שכבה� סתלמידי�

מקדת�בעולמם�של�העיוורים�וכבדי�הראייה�
ומשולבת�אינטגרטיבית�בתוכנית�הלימודים�

סלקראת�חג�החנוכה,�במקצועות�עברית,�כי
שורי�חיים�ומתמטיקה.�הילדים�שמעו�הרצאה�
של� האילוף� תהליך� על� למדו� ואף� בנושא�
הכלבים�והשתלבותם�בחייו�של�העיוור,�תוך�

לקיחת�חלק�פעיל�בהובלת�כלבי�נחייה.
תלמידי�שכבת�ד'�האירו�את�חגם�של�חיילי�

הבודדים.�תלמידי�השכבה�שמעו�הר סצהל�
מכתבים� וכתבו� בודדים� חיילים� על� צאה�

הביעו�הוקרה�ושלחו�חבילות�במסגרת�אמץ�
חייל�.�תלמידי�שכבה�ה'�לקחו�חלק�בהארת�
תלמידי� מהחיים".� "גדולים� ילדי� של� חגם�
ועל� העמותה� על� הרצאה� שמעו� השכבה�

התלמי החולים.� הילדים� של� סהתמודדותם�
דים�קיבלו�משימה�לגייס�כספים�בכל�דרך�
שמוצאים�לנכון.�איה�פז,�אם�לילד�מהכיתה�

סשמעה�על�הפרויקט�ויזמה�קיום�יריד�איכ
סיפרה� פז� רים�בביתה�אשר�בכפר�שמואל.�
רבים� עסק� לבתי� "פנינו� מידע":� ל"גזרי�
נענו,� ורבים� מוצרים� של� תרומות� לקבלת�

סהיריד�התקיים�למשך�יומיים�בחנוכה,�במה
הדו את� הקימו� ניקו� סידרו,� הילדים� סלכו�

אחר,� דוכן� על� אחראי� היה� ילד� וכל� כנים�
על�הנראות�שלו,�על�מילוי�מוצרים�שנמכרו�

סועוד.�הייתה�תנועה�מאוד�גדולה�של�תוש
בים�מהמועצה.�אספנו�מהתושבים�מטבעות�
�10אגורות�שגם�הם�הצטברו�לסס  קטנים�של

ארוכים� יומיים� בסוף� מרשימים.� כסף� כומי�
ומוצלחים�של��3-4שעות�בכל�יום,�גייסנו�
ל-5400  התווספו� אשר� ש"ח,� כ-�10,000
עם� גייסה.� ה'� שכבת� ששאר� נוספים� ש"ח�

הכסף�רכשנו�עבור�גן�החלומות�של�ילדים�
חולי�סרטן�צעצועים�רבים�וחדשים.�אלו�היו�
שבועיים�מאוד�אינטנסיביים,�בהם�הילדים�
למדו�על�נתינה,�שיתוף�פעולה,�עזרה,�איך�
דוחות� עם� לעבוד� כולל� פרויקט� מתכננים�
גאווה�על�עצמם� היו�מלאי� ובעיקר� אקסל,�

מהתוצאה".
תלמידי�שכבת�ו'�יאירו�את�אורו�של�אלון�
לוי�בן�ה-�9החולה�במחלת�הדושן�-�מחלת�
או� ממנו� מונעת� לא� אשר� השרירים� ניוון�
ולהאמין� אופטימיים� להישאר� ממשפחתו�
כי�הם�יצליחו�למצוא�לה�תרופה,�לא�מעט�

סבזכות�פרויקט�משלוחי�המנות�שמגייס�כס
פים�לאלון�למציאת�תרופה�למחלה�קשה�זו�
הקימו� אותה� לאלון� חיים� עמותת� במסגרת�

סהוריו�ומסייעת�לחולים�בכל�הארץ.�תלמי
די�השכבה�יחד�תלמידי�תיכון�הרצוג�יארזו�
בסוף�החודש�את�משלוחי�המנות�ממוצרים�

סשאותם�מביאים�בני�המשפחה�ונמכרים�בר
סחבי�הארץ,�לטובת�איסוף�הכספים�להתמו

דדות�עם�המחלה�תוך�תפילה�ותקווה�עבור�
הילד�המקסים�וילדים�חולים�נוספים.�

מאירים את הקהילה
פרויקט נפלא של תלמידי בית הספר שדות איילון מדגים מהי נתינה עבור הקהילה!
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רישום תלמידים 
לגני הילדים
ולכיתות א'
שנת הלימודים

התש"פ

הרישום 

יערך 

בתאריכים 

אלו בלבד!

בברכת שנה לימודים פוריה
רותם ידלין ראשת המועצה

חייבי הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים התש"פ: ילדים שנולדו 
בין התאריכים י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( עד כ"ח 

בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(

 הרישום יערך במזכירויות בתי – הספר

    על ההורים להציג בעת הרישום תעודת זהות של שני 
ההורים שבהן כתובות עדכניות של הישוב בו הם 

מתגוררים במועצה.

      לבירור פרטים נוספים לפנות לרחלי או סיוונית
 08-9274587 ,08-9274012      

   הרישום יערך באתר האינטרנט של המועצה
www.gezer-region.muni.il    

  או באגף החינוך בבנין המועצה אך ורק בימים א', ב', ג', ה'    
בשעות 08:00-12:00, 12:30-15:00

  )עם הצגת שתי תעודות זהות וכתובות עדכניות של הישוב 
במועצה האזורית גזר(

גילאי 5  כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( עד ט' בטבת 
התשע"ה )31 בדצמבר 2014(

גילאי 4  י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד י"ט בטבת 
התשע"ו )31 בדצמבר 2015(

גילאי 3  כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד ב' בטבת 
התשע"ז )31 בדצמבר 2016(

כיתות א'
תש"פ

גני ילדים 
תש"פ 

הרישום לגני הילדים ובתי הספר יחל ביום ראשון, ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 
2019( וימשך עד יום חמישי, כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(

תלמיד שלא יירשם עד לתאריך 31 בינואר 2019 – שיבוצו יערך על בסיס מקום 
פנוי בישוב או מחוצה לו.

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים – פניות לוועדת השמה ייעשו עד לתאריך 
1.3.2019

לפרטים נוספים לפנות לאדווה או דליה  08-9274013/18

מגמת ינשופים, שנפתחה לפני כשנה וחצי, 
במטרתה לעודד תלמידים לחקור בנושאים 

שמעניינים אותם באמת. 
יבעקבות הצורך שזיהה בית הספר אצל תל
ימידים רבים לחרוג מהחומר שנלמד בתוכ

ולהרחיב אופקים בתחומים  נית הלימודים 
התלמי לומדים  בה  מגמה  נפתחה  ישונים, 

מגישים  י"ב  ובכיתה  שנים   3 במשך  דים 
עבודת גמר שמזכה אותם ב-5 יח"ל.

תלמיי  40 כ השנה  לומדים  י'  -בכיתה 
נפתחה  השנה  מורים.  שני  בהנחיית  דים, 
כמו  רבים,  בשאלות שמעניינות תלמידים 

למה צריך בית ספר, האם בית הספר כפי 
שהוא כיום מתאים למאה ה-21 ומהו בית 

התל נחשפים  בהמשך  האידיאלי.  יהספר 
הרוח,  במדעי  שונים  ידע  לתחומי  מידים 

ולומ המדויקים,  והמדעים  החברה  ימדעי 
דים מיומנויות כתיבה וחקר שישמשו אותם 

במהלך כתיבת העבודה.
יבכיתה י"א בוחרים התלמידים נושא לעבו

דת הגמר, כותבים הצעת מחקר ומתחילים 
יבכתיבת העבודה. בכיתה י"ב מוגשת עבו

דת הגמר למשרד החינוך והתלמידים זוכים 
ב 5 יח"ל נוספות בתעודת הבגרות.

חידושים בתיכון איתן
מגמת ינשופים החדשה - למידה מותאמת אישית

תחום כתיבת עבודות הגמר כבר הוכיח את 
עצמו. במחזור הראשון שסיים את לימודיו 
בשנה שעברה, נכתבו 5 עבודות בהיסטוריה 
ובמדעי החברה. עבודתה של תמר עומסי,  
זכתה  ותוניסיה,  לוב  יהודי  שואת  בנושא 

יבפרס שני מטעם החברה ההיסטורית היש
ראלית. עבודתה של עמית אנוך, על ד"ר 
מנגלה, זכתה באותה תחרות בציון לשבח.
יעבודתה של שירה ורון, בנושא נשירת תל
ימידים ממערכת החינוך, זכתה בפרס היוק

רתי של המינהל לחינוך התיישבותי.
בימים אלה שוקדים תלמידי י"ב הנוכחיים 

למ והגשתן  עבודותיהם  כתיבת  סיום  יעל 
התלמי של  הגובר  העניין  החינוך.  ישרד 

דים במגמה ומגוון הנושאים שנחקרים על 
ידיהם מעידים על חשיבותה ועל התאמתה 

לאוכלוסיית התלמידים של היום.

חינוך



לחברי המליאה, לראשי הוועדים
 ולחברי הוועדים ביישובים,

 לחברי הוועדות השונות והגופים הציבוריים
 ביישובי המועצה,

אשר סיימו את תפקידיהם

תודה 
 על עשייה ופעילות ציבורית, בהתנדבות,

מתוך רצון ונכונות לקדם ולטפח את המועצה והיישובים, 
 ולפעול לרווחת התושבים 

 מודים לכם ומעריכים את עשייתכם
מקווים להמשיך לראותכם בפעילות ציבורית ומאחלים 

לכם בהצלחה בדרככם החדשה 

בהצלחה לכל העובדים החדשים שנכנסו לתפקידם!

תודה

ראשת המועצה, רותם ידלין  |  חברי ההנהלה ועובדי המועצה



שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

 קניה      מכירה      שכירות      בתים      נחלות     משקי עזר     מגרשים     

שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן

מושבי השפלה והסביבה

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

בית במושב

בניהול מאיר קריחלי 
מאיר קריחלי. רישיון מתווך במקרקעין מטעם 

משרד המשפטים. נסיון רב בנדל"ן ובניהול
ענת קריחלי.  B.A. בניהול ותקשורת. נסיון רב 

במתן שירות לקוחות 

ביציץ
500/150 במפלס! נוף!
5.5 חד׳, 3,350,000 ₪

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

בסתריה
בית כפרי 510/195 מרווח!

6 חד' גינה גדולה! נוף!

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

בבית חשמונאי
בהרחבה 6 חד' 200/360 

גינה גדולה! נוף פתוח!

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

במצליח
נחלה יפה ורחבה! 20 דונם
בית 210 מ' + סככה ומחסן

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

בבית חשמונאי
בוותיק 6 חד' 200/380 
מרפסת גדולה עם נוף!

בבית עוזיאל
חדש בהרחבה 526/235,
6.5 חד' בסטנדרט גבוה!

בכרמי יוסף
בית יפהפה! 230 מ'

מגרש פרטי דונם! נוף!

בכרמי יוסף
מגרש 800 מ׳ בית 250 מ׳
נוף משגע! 4.800,000 ₪

בכרמי יוסף
בית יפהפה! 330 מ' עם

יחידה מניבה! מגרש 1700 מ'

בכרמי יוסף
7 חד' פינתי עם נוף!!!

מגרש 900 מ', בית 200 מ'

בכרמי יוסף
נחלה 1900 מ' + 38 דונם!

בית 200 מ' זכות לבית נוסף!

נמכר

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

בבית חשמונאי
בהרחבה, נדיר, 206 מ״ר

עם יחידת דיור, מיידי!

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

בבית חשמונאי
בעינב, 6 חד', 163 מ׳

מגרש 260 מ' גינה גדולה!

בבית חשמונאי
220/172 פינתי! משודרג!

6 חד'+ מרפסת! נוף!

נמכר




