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ותשתביינוותי

משולחן הנהלת המועצה  משולחן הנהלת המועצה

נמשכת תנופת הקמת
ושידרוג מבנים ותשתיות

אפליקציה
לתושב/ת
להורדת האפליקציה
סרקו את הברקוד

הבנייה בבית הספר תיכון איתן

חפשו אותנו בפייסבוק
מועצה אזורית גזר
עשו לנו

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

ולהירשם לניוזלטר

בניוזלטר מתפרסמים עידכונים ,ידיעות ואירועים,
הנוגעים לפעילות המועצה.

קו פתוח לתושבים

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

עיתון המועצה האזורית גזר

אתר המועצהwww.gezer-region.muni.il :

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

ה מועצה מקימה ומשדרגת מבנים ותשתיות כל העת על פי
ת וכנית עבודה וסדרי עדיפויות המוגדרים על ידי היישובים
בפגישות השוטפות עם הנהלת המועצה.

חזק ואיתן
הבנייה בבית הספר תיכון איתן מתקדמת על פי התוכניות .בבית
ה ספר מוקמות  17כיתות לימוד חדשות וכן אגף נוסף ,הכולל
ס פרייה ,קפיטריה מעבדות וחדרי ספח בשטח של  3200מ"ר.
החללים החדשים נבנים תוך התאמה ללמידה חדשנית ,הן ברמת
ה פדגוגית והן ברמה הטכנולוגית דיגיטלית ,כיאה לבית הספר
אשר שם דגש על יזמות וחדשנות.

שלושה מעגלי תנועה חדשים
בעקבות פניות ודרישות חוזרות
ו נשנות של הנהלת המועצה לנתיבי
ישראל ומשרד התחבורה ,מונה מתכנן
ומנהל פרוייקט לשלושה מעגלי תנועה
ח דשים ברחבי המועצה ,שניים מהם
ב כביש  ,424במשמר איילון ובקיבוץ
גזר והשלישי בכבי ש  44בכניסה לפ�ת
חיה  -פדיה.
המועצה כבר החלה את תכנון מעגל
התנועה במשמר איילון באופן עצמאי
ו נתיבי ישראל ימשיכו את התהליך
מ נקודה זו ,דבר שייקצר את לוחות
הזמנים .מעגלי התנועה החדשים יאפת
שרו נסיעה בטוחה וזורמת יותר במקת
טעים אלה.

מנגישים בישרש

מעגל תנועה חדש

ב מסגרת תוכנית האב להנגשה,
ה כוללת הנגשת מוסדות ציבור והעת
ס קת עובדים עם מוגבלויות ,מתבצע
פרוייקט הנגשת מועדון הנוער בישרש,
ה כולל הסדרת חניות ,רמפה ושירותי
נכים.

שבילים בהרצוג
החל פרוייקט להסדרת הניקוז והשת
ב ילים מאחורי בית ספר הרצוג ,על
מנת למנוע הצפות ולאפשר לתלמידים
ג ישה נעימה ובטוחה לבית הספר גם
בימות חורף קשים.

עבודות הפיתוח במצליח

אחזקת מקלטים
במסגרת היערכות לשעת חירום מבצעת המועצה מידי שנה סבב
ט יפולי אחזקה בכל המקלטים שבאחריותה .לאחרונה הסתיים
ה סבב השנתי ,במסגרתו נבדקו ותוקנו מערכות חשמל ,בוצעו
תיקוני צבע והוחלפו גומיות אוטמות.

מצליח מאוד
ע בודות הפיתוח הנופי במצליח נמצאות בעיצומן .העבודות
כ וללות ביצוע מדרכות ,מפרצי חנייה שיקום אספלט ,התקנת
עמודי תאורה והסדרת הניקוז וכן ביצוע מערכת תאורה במגרש
הספורט.
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כתום הוא הסדר החדש

המועצה חרתה על דגלה להגדיל את אחוזי המיחזור באמצעות הגדלת הרחבת מרכזי המיחזור והקטנת כמות
הפסולת המועברת להטמנה

עד כה הוצבו במרכזי המיחזור בכל ישוב מגוון מתקנים להפרדת
פ סולת :נייר ,קרטון ,אריזות זכוכית ,פסולת אלקטרונית ,בגדים
ובקבוקי פלסטיק .בימים אלה מתווסף למרכזים פח חדש לאיסוף
אריזות .הפח הכתום .הפח הכתום מיועד לאיסוף אריזות פלסטיק,
אריזות מתכת וקרטוני משקה.
כל פסולת האריזות שתיאסף תועבר למיחזור .לאחרונה הוצבו
ברחבי המועצה  112פחים כתומים ,ובקרוב יקבלו כל התושבים
עלון ,המסביר את אופן מיחזור הפסולת על פי צבעי הפחים ,בציא
רוף שקית רב פעמית להשלכת פסולת לפח הכתום.
פ עילות זו מתאפשרת באמצעות הרחבת הסכם שנחתם עם

תאגיד המיחזור תמיר ,אשר הוקם על ידי היצרנים והיבואנים של
המוצרים הארוזים לצורך יישום חוק האריזות ברשויות המקומיות.
כמו כן ,על מנת להגביר את המודעות ,מתקיימות פעולות חינוך
והסברה במערכת החינוך אודות חשיבות המיחזור.
"התושבים שלנו הינם בעלי מודעות גדולה להגנה על הסביבה
ובכלל זה למיחזור" ,אומר אמיר תאר ,מנהל היחידה הסביבתית,
"מכאן ,אני פונה לכולם למחזר כעת גם בפח הכתום ,שיתוף הפעוא
ל ה של כל אחד מהתושבים הוא תנאי הכרחי להצלחה ,לאיכות
ח יים גבוהה ולסביבה טובה ובריאה יותר בכל אחד מהיישובים
ובמועצה כולה".

יחידת הסע״ר ערכה הכשרה מקיפה לשעת חירום

מוקד במיקוד

שירות לתושב במהירות
וביעילות
יש לכם בעיה עם אי פינוי הזבל ברחוב? לא יודעים את
שעות פתיחת הספרייה? יש לכם מפגע ליד הבית? טלפון
זריז למוקד המועצה והבעיה שלכם בדרך לפתרון.
מ וקד המועצה הוא אחד האמצעים החשובים ביותר
ע בור התושבים לקבלת מידע והתרעות על מפגעים
שונים .המוקד מאויש לכל אורך השנה  24 -שעות ביממה
על ידי מוקדני חברת טלאול קונטק סנטר ומאופיין בתודא
עת שירות גבוהה שמוכתבת על ידי המועצה עצמה.
אחד הדברים היותר חשובים בפעילות המוקד הוא זמן
ה המתנה הקצר .לא עוד דקות ארוכות שבהן תצטרכו
לחכות על הקו אלא זמן המתנה של עד שלושים שניות.
מ וקדני המוקד מקבלים את הפנייה ומעבירים אותה
טלפונית  +סמס  +מייל לכונן/נית הרלוונטיים מהמועא
צה אשר מרגע זה פותחים טיפול בפנייה .לכל פנייה על
פי סיווגה ,נקבע מדד זמן לטיפולה ,אשר מפורט באמנת
השירות שמפורסמת באתר המועצה .מדדי הזמן לטיפול
ב פניות נקבעו בשיתוף מנהלי מחלקות/אגפים ושיתוף
הציבור.
הפניות נמצאות בפיקוח ובמעקב יומי של מנהלת המוקד
אילנית ביטון ,שמובילה את פעילותו בהצלחה רבה.
מידי חודש מתבצע סקר שביעות רצון לטיפול הפניות
ב מוקד .בסקר מתבצעת התקשרות טלפונית מדגמית
לתושבים שפנו למחלקות השונות .במידה ובסקר מופיע
משוב שלילי ,הנושא נבדק בבירור עם הכונן/מנהל המחא
לקה הרלוונטיים והנהלת המועצה מקבלת על כך דיווח
ומטפלת בכך.
לא מעט רשויות ערכו סיורי למידה במועצה כדי להבין
א יך המוקד שלנו ,שהפך לשם דבר ,עובד .כך כמודל
לחיקוי במקומות אחרים בארץ זכינו גם בפרס אחריות
ח ברתית יוקרתי  -כשאחד הפרקים המרכזים שנבדקו
היה איכות המוקד.

כיצד מגיעים למוקד:

בחיוג מקוצר ( *5367כוכבית לגזר)
מכל טלפון נייד/קווי 08-9274001
ישירות מהאפליקציה
מקווי בזק ביישובי המועצה .106

נוהל רישוי עסק

יחידת הסע״ר (סיוע עצמאי ראשוני) של המועצה ערכה הכשרה
מקפת לשעת חירום .תפקידה של יחידת הסער ,המורכבת מצוות
מתנדבים לחירום  -תושבי המועצה וחברי כיתת הכוננות ,להעא
ניק מענה ראשוני לחילוץ אנשים מבתים פגועים עד הגעת כוחות
ההצלה.
בהכשרה תורגל ידע תיאורטי ומעשי ,הכולל תרחישים שונים
לשעת חירום ובכלל זה חילוץ ופינוי נפגעים בסיטואציות ואתרים
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שונים ומתן סיוע ועזרה ראשונה .האימון הינו חלק מההיערכות
הכוללת של המועצה לשעת חירום ,בהובלת קב"ט המועצה אליק
מגורי כהן ,בשיתוף עם פיקוד העורף .במקביל להכשרה סיים צוות
מ חלקת הביטחון בהכשרת צוותי צח"י (צוותי חירום ישוביים)
בחמישה ישובים נוספים ,וזאת על פי תוכנית מסודרת להכשרת
חמישה ישובים בשנה ,כך שבסופו של דבר תיערך הכשרה בכל
היישובים .צוותי הצח"י הוכשרו במכלול התחומים הנוגעים לשעת
חירום ,בהם :פרט משפחה וקהילה ,חינוך ,הסברה ,חילוץ ,לוגיסא
טיקה ועוד.
קב"ט המועצה מגורי כהן ציין כי מתקיים שיתוף מיטבי בין התוא
שבים למועצה" .שיתוף הפעולה מתבטא בנוכחות המרשימה של
התושבים בפעילות ובנכונתם להתנדב בשעת חירום" ,אמר מגורי
כהן.

כחלק מהמגמה להקל על בעלי העסקים ,גיבשה המוא
עצה נוהל חדש ותקדימי ,בהובלת מנהלת מחלקת רישוי
עסקים במועצה והתובע הרשותי ,שיסייע לבעלי העסא
קים .הנוהל החדש מסדיר את עבודת המועצה והוועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,בנוגע למתן רישיון עסק בנסיא
ב ות מיוחדות ,בעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון
והבנייה ,וזאת על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
על פי נוהל זה ,בעלי העסקים העומדים בקריטריונים
ה נדרשים יחלו הליך שבסופו ועדה מקצועית ,מלווה
ביועצים משפטיים ,תוכל לאשר מתן היתר זמני או קבוע
וכך תאפשרלבעל העסק להמשיך את הליך הוצאת הריא
שיון.
הנוהל ישמש כמגדלור וכמצפן בנושא הנדון ,למועצה
וודאי גם לרשויות נוספות .פירוט הנוהל ,הקריטריונים
הנדרשים למתן הרישיון ודרכי הגשת הבקשה במקרים
מעין אלה ,מפורטים באתר המועצה  -בדף מחלקת רישוי
עסקים.
ב אחריות בעל העסק לבקש כי בקשתו למתן רישיון
עסק תועבר לדיון בפני הוועדה המקצועית.
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סיום טורניר בתי הספר
טקס סיום טורניר בתי הספר לשנת תשע"ח ,התקיים באשכול
הפיס ,במעמד ראש המועצה.
טורניר בתי הספר הוא פרי שיתוף פעולה בין אגף החינוך לאגף
תרבות נוער וספורט במועצה .בתי הספר היסודיים של המועצה
הממלכתיים והממלכתי דתי ,נפגשו לאורך השנה לטורניר ספורט
מ שותף בענפי ספורט שונים  -כדורסל ,כדורגל ,מחניים וכדור
ר שת ,במטרה לחבר בין בתי הספר השונים במועצה דרך תחום
הספורט ,כאשר בכל פעם בית ספר אחר אירח שלב שונה בטורניר.
בטקס חולקו הגביעים לקבוצות השונות שזכו :שחקים ,גוונים,
שדות איילון ,עתידים ,שלהבת בנות ושלהבת בנים.
כל הכבוד לכל המשתתפים וכמובן לקבוצות הזוכות.

כיתת הוותיקים חוגגת סיום שנה
תלמידי כיתות הוותיקים סיימו את שנת הלימודים ,במהלכה העשירו את עולם הידע והלימוד ,והרחיבו מעגל של קשרים חברתיים
בכיתות הוותיקים של המועצה לומדים כ 70-מבוגרים והביקוש
ר ב .הוותיקים ,לומדים מקצועות רבים ומגוונים ,במשך יומיים
ב שבוע ,על ספסל הלימודים בתיכון איתן .הלימודים עוסקים
ב מקצועות :אמנות ,תנ"ך ,תקשורת ,ספורט ,אנגלית ,פיזיקה
ו ערבית .כיתת וותיקים נוספת לומדת באולפנת שעלבים ,את
המקצועות מחשבת ישראל ,תנ"ך ,ספרות ,פילוסופיה והיסטוריה.
ב מסיבת סיום שנת הלימודים אמר נציג התלמידים ,בתיכון
איתן ,צביקה שרצקי" ,זהו ,סיימנו את השנה כל כך מהר זה קרה,
אך צלצל פעמון ראשון והנה העת להיפרד ללא רצון .זאת הייתה
שנה מהנה ופורה שנה גדושה בתכנים מלמדים ומעניינים הודות
למורים המקצועיים והמסורים ,והנהלת בית הספר שתומכת ונוא
תנת יחס חם ומשתף".
המורה המסור נדב ,המלווה את הכיתה ,ציין כי זכה להיות שותף
לקבוצה מיוחדת ,עם מרקם אנושי נדיר ומיוחד והחברות שנוצרה

הייתה לשם דבר.
נציג התלמידים בשעלבים ,צבי כספי ,סיכם את השנה של כיתתו.
כספי תיאר באופן מאוד מרגש את תקופת ילדותו בעיר העתיא
קה בירושלים ואת התרגשותו לחבוש את ספסל הלימודים בגיל
שמונים ,ולזכות בהנאה צרופה זו .גם נציגת התלמידות בשעלבים,
שרי אפיק ,תיארה זיכרון ילדות שבו היא מלווה את סבה העיוור

לבית המדרש ומקשיבה ללימוד .התלמידים הודו ,בירכו והזמינו
אזרחים וותיקים נוספים להצטרף אליהם לחוויה .במסיבת הסיום
נכחו נציגי המועצה ,אביגיל אנגלמן ,מנהלת מחלקת הרווחה ושיא
רותים חברתיים ,פנינה גבאי המרכזת את פעילות הפנאי לאזרחים
וותיקים ,ורחלי גרינמן מנהלת מדור בתי הספר וראשי האולפנא,
הרב ישי ומוטי נייהויז ורכזת הכיתה תמי דרורי.
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שירותים
מוניציפאליים
לוח איסוף גזם נקי 2018
יום ב'
יום א'
כפר שמואל פתחיה
פדיה
כפר בן-נון
משמר איילון בית עוזיאל
יד -רמבם
עזריה
משמר דוד
ק .גזר

יום ג'
בית חשמונאי
שעלבים
נוף איילון
סתריה
חולדה

יום ד'
גני הדר
רמות מאיר
יציץ
כפר ביל”ו

יום ה'
מצליח
ישרש
נען
נצר סירני
גני יוחנן

יום ו'
כרמי יוסף

איסוף אשפה ביתית 2018
ימים א' ,ד'
יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה

ימים ב' ,ה'
ישרש
סתריה
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

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

איסוף פסולת גושית יולי 2018
יום שני יום שלישי
יום ראשון
10/07/18 09/07/18 08/07/18
משמר דוד
עזריה
כפר בן נון
חולדה
גזר
משמר איילון
יום שני יום שלישי
יום ראשון
17/07/18 16/07/18 15/07/18
כרמי יוסף

מצליח

בית עוזיאל

יום שני יום שלישי
יום ראשון
24/07/18 23/07/18 22/07/18
יציץ
צום
יום ט׳ כפר שמואל
נען
באב
יום שני יום שלישי
יום ראשון
31/07/18 30/07/18 29/07/18
נוף איילון
א-ב
סתריה
גני יוחנן
שעלבים

יום רביעי יום חמישי יום שישי
13/07/18 12/07/18 11/07/18
פדיה
פתחיה בית חשמונאי
יום רביעי יום חמישי יום שישי
20/07/18 19/07/18 18/07/18
גני הדר
מאיר יד רמב״ם
רמות
יום רביעי יום חמישי יום שישי
27/07/18 26/07/18 25/07/18
נצר סרני
ביל"ו ישרש
כפר

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

שחקני מחלקת הנוער בטורניר סופטבול בינלאומי
בזמן שקבוצת גזר  09סופטבול בוגרים ,מצליחה בליגה בארץ ,הפעם שחקני מחלקת הנוער היו במרכז
העניינים בטורניר סופטבול בינלאומי שנערך בפראג ,צ'כיה

 1 4שחקנים ממחלקת הנוער יצאו לצ'כיה להשתתף
ב טורניר סופטבול ע"ש מייק סטפלטון במגרשה של
קבוצת יודרס .Joudrs
 2 4קבוצות השתתפו בטורניר (מתוכן ארבע קבוצות
מישראל) בשלוש קבוצות גיל :עד גיל  ,13עד גיל  16ועד
גיל .19
 1 4שחקנים ,ממועדון גזר  09סופטבול ,השתתפו
ב טורניר :איתי דבוש ,אור אליאס ,נאור בניסטי ,רם
גולדשטיין ,עומר סטמקר ,טל שניר גפן אוסישקין ,פלג
בר-אור ,איתמר ברוך ,נדב גרג'י ,עמית דייגי ,ניר פלדמן,
יונתן צמח ,ענבר ראמי.
התוצאות :קבוצה עד גיל  19זכתה במקום  .3קבוצה עד
גיל  16זכתה במקום  .5קבוצה עד גיל  13זכו במקום .8
מעבר לתוצאות ,כל המשתתפים חזרו עם טעם של עוד,
וייצגו את הסופטבול גם של גזר וגם של ישראל בכבוד
רב!

בס”ד

גזרי תורה
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הרב אהרון מרצבך  -שעלבים

רכבת ישראל " -ובנה
ירושלים עיר הקודש במהרה
בימינו"  -תכנון עתידי

מתוך אתר 'ויקיפדיה':
תחנת הרכבת ירושלים הר הבית והכותל על שם דונאא
לד טראמפ ,היא תחנת נוסעים מתוכננת של רכבת ישראל
ה עתידה לשרת את הבאים להר הבית לכותל המערבי
ולעיר העתיקה בירושלים.
נ וסף שם משפט פתיחה :ערך זה עוסק במיזם עתידי.
יתכן שנכללים בערך פרטים שהם בגדר הערכה ,או כאלה
שעשויים להשתנות עם התקדמות המיזם.
בהקראת קטע זה פתח המרצה את ההרצאה האחרונה
של הקורס ל'תכנון תחבורתי' שהתקיימה בימי "בין המיצא
רים" ,בין י"ז בתמוז לתשעה באב.
ב ימים הללו אנו אבלים על חורבן ירושלים בתפארא
ת ה ושני בתי המקדש  -בית המקדש הראשון שנחרב
ע ל ידי נבוכדנצר מלך בבל ,ובית המקדש השני שנחרב
על ידי טיטוס קיסר רומי .ומתפללים שלוש פעמים בכל
יום בתפילה " וְ לִ ירו ׁ ָּשלַ יִם ִע ְיר ָך ְּב ַר ֲח ִמים ָּת ׁשוּבּ ... ,ובְ נֵ ה
א וֹ ָת ּה ְּב ָקרוֹ ב ְּביָ ֵמינ ּו ִּבנְ יָ ן עוֹ לָ ם " ,"...וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו
ְּב ׁש ּובְ ָך לְ צִ ּיוֹ ן ְּב ַר ֲח ִמים" ,שנזכה לראות בבניין בית המקדש
השלישי במהרה בימינו אמן.
איך זה אמור להשפיע על רכבת ישראל?
העיקרון הבסיסי של כל תכנון עתידי הוא הבנת המציאות
שעליה מדובר .במקרה כמו שלנו זה דורש ידע נרחב בספא
רות חז"ל על אורח החיים בזמן שבית המקדש קיים ,על
הנושאים שיש להתייחס אליהם ועל הבעיות שיש לפתור.
וכמובן הרבה מקצועיות המשולבת בדמיון כיצד ליישם את
כל זה בתוך המציאות החדשה העתידית.
להלן כמה פרטים ,שיש להם השלכה על הנסיעה ברכבת:
ניקח לדוגמה את העלייה לרגל לקראת חג הפסח .מצוות
החג להקריב בערב פסח קרבן פסח .כל חבורה מביאה שה
זכר בן שנה כבש או עז .לאחר הקרבתו בערב פסח בבית
המקדש ,מתכנסת החבורה לאוכלו צלי בליל הסדר בכל
חלקי העיר ירושלים.
רכבת ישראל תצטרך לייצר קרונות מתאימים להובלת
ה כבשים והעיזים הקטנים הללו .רבבות יהודים יעלו
ב רכבת לירושלים ,ועימם השה שלהם .מתחם התחנה
ה חדשה בירושלים העתיקה יהיה חייב לכלול גם רחבה
מותאמת להורדת בעל החיים.
דוגמה נוספת שנסביר בקצרה :תחום הלכתי נרחב יעסיק
מ אוד בזמן שבית המקדש קיים  -דיני טומאה וטהרה.
למשל ,כיום כולנו בחזקת טמאי מתים (לרובנו יצא לשאת
מיטת קרוב שנפטר ,או לשהות בבית חולים תחת קורת גג
אחת עם אנשים שנפטרו ,וכן הלאה) ,בזמן בית המקדש
מ ציאות כזו מגבילה ,ומונעת הקרבת קרבנות ועוד (עד
שעושים את מה שנדרש על מנת להיטהר) .הנוגעים בהם
גם נטמאים אך בדרגת טומאה נמוכה.
יש לשער שרכבת ישראל תייחד קרונות מיוחדים לאנא
ש ים טהורים ,שירצו להישמר מכל מגע וחשש טומאה.
ממש בדומה ל'קרון שמור'.
ר בים יעלו לירושלים להביא את פירות השנה הרביא
עית 'נטע רבעי' (לאחר שלושת שנות הערלה) ,שהמצווה
לאוכלם בירושלים .רכבת ישראל תשקיע באיבזור הקרוא
נ ות במדפים מתאימים לאיחסון הפירות ,ובדומה לכך
בהבאת ביכורים משבעת המינים.
אנחנו נמצאים בעיצומו של ה'מונידיאל' ,המדינה המאא
רחת שוקדת כמה וכמה שנים כיצד להיערך באופן הנכון.
ממש כך ,ופי כמה וכמה ,יגיעו בעזרת ה' ימים בהם ירוא
ש לים בתפארתה ובקדושתה תהיה חלק בלתי נפרד מן
ההוויה שלנו.
י מים של אבלות על החורבן ,הם הזדמנות להפנים
בלבבות שיש כרגע מציאות חסרה .העיסוק המעשי כיצד
יראו פני הדברים ובאיזה אופן יתממשו ,מועיל לקרב את
המציאות הנכספת הזו לתוך הנשמה שלנו.
וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ,במהרה
בימינו ,אמן.
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משולחן המינהלת



משולחן המינהלת  משולחן המינהלת  משולחן המינהלת  משולחן המינהלת

המועצה זכתה לאחרונה
בקולות קוראים ממשלתיים
בהיקף נרחב

התייעלות אנרגטית

במסגרת התוכנית הרב שנתית שמפעילה המועצה
למיצוי ומימוש תקציבים ממשלתיים ,התבשרנו
לאחרונה על זכייה נוספת בקולות קוראים בתחומי
עשייה ופעילות מגוונים
ב ין הפרוייקטים החדשים שאושרו :פיתוח אמצעי
ש ירות דיגיטאליים נוספים לתושבים; הרחבת מערכת
המידע הגיאוגרפית ( )Gisהמקוונת; התאמת שמונה כיתות
ב בתי הספר ללימודי חקר מתקדמים במסגרת תוכנית
 M -21של משרד החינוך; קידום אירועי תרבות ותיירות
 ובכלל זה הפסטיבל המרכזי חוויה בכרם ,המושך אלפימשתתפים בשנה; השקעה בתשתיות ובשירותי דת; פיתוח
תל גזר וסביבתו בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ועוד.
ה מועצה היא אחת הרשויות הראשונות בישראל אשר
י צרה מערך מפוקח לאיתור ,הגשה ובקרה על קולות
ק וראים ,שבמסגרתו מוגשים עשרות בקשות לקידום
פ רוייקטים מצד משרדי הממשלה בשנים האחרונות.
ע ל מנת למקסם ולמנף את התקציבים והפרוייקטיים
הממשלתיים והסטאטוטוריים ,התקשרה המועצה בהסכם
י יחודי עם חברה המתמחה בתחום ובעקבות כך זוכה
ב קולות קוראים רבים ממשרדי הממשלה המיושמים
בפרוייקטים לרווחת התושבים ושיפור איכות החיים.

נא להכיר פנים חדשות במועצה
שמעון נגזה נכנס לתפקיד מ"מ מפקח בוועדה
לתכנון ובנייה

נ יתן לפנות אל שמעון בכל נושא היחידה על פי תחומי
האחריות כמפורט באתר המועצה.
דרכי התקשרות:
טלפון משרד08-9274083 :
סלולארי052-5768297 :
כתובת מיילshimon@gezer-region.muni.il :

יהונתן בן דוד נכנס לתפקיד מ"מ בודק תוכניות ורכז
נגישות בוועדה לתכנון ובנייה

נ יתן לפנות אל יהונתן בכל נושאי היחידה על פי תחומי
האחריות כמפורט באתר המועצה.
דרכי התקשרות:
טלפון משרד08-9274085 :
סלולארי052-2704536 :
כתובת מיילyonatan@gezer-region.muni.il :

אנו מאחלים להם הצלחה בתפקידם

במסגרת המאמצים להתייעלות אנרגטית בוצעו מתחילת השנה
מספר פרוייקטים ,ביניהם ,התקנת מפסקים ראשיים בכניסה לארא
בעה גני ילדים לצורך חיסכון בחשמל .החלפת תאורה במספר גני
ילדים לתאורה חסכונית בתצרוכת החשמל.

טיפים להתייעלות אנרגטית בתקופת הקיץ

 þעל מנת לחסוך באנרגיה ,מומלץ לסגור את התריסים ובכך
למנוע את חדירת קרני השמש המחממת את הבית ולאפשר חיסכון
בהפעלת המזגן.

 þמומלץ להפחית את הדלקת דוד החשמל הביתי .עדיף וכדאי
ל נצל את החימום הסולרי (קולט שמש) ובכך לחסוך בעלויות
החשמל.
בנוסף מומלץ לנקות את הקולטים ולאפשר שימוש יעיל יותר.
 þמומלץ להפחית את הנסיעה ברכב פרטי ולנצל את מזג האוויר
הנעים להליכה רגלית ולהפחתת זיהום האוויר.
 þמומלץ לאגור את מי המזגן ולנצל אותם להשקיית צמחים
ועציצים.

מצטרפים לפרויקט 265
בשורות טובות .המועצה נבחרה להצטרף לפרויקט  - 265המיזם הלאומי לפיתוח ושיתוף ידע לקידום
הדיגיטציה בשלטון המקומי
לפני מספר שבועות התבשר ראש המועצה כי המועצה נבחרה להצטרף לפרוייקט היוקרתי ,אותו מובילה "ישראל דיגיטלית",
ומטרתו לקדם ולפתח את השירות הטכנולוגי ברשויות המקומיות.
המועצה הובילה בשנים האחרונות תהליכי עומק ארגוניים רחבים בתחום הטכנולוגיה .בין השאר ,מעבר לתשלומים מקוונים,
טפסים דיגיטלים ומונגשים בכל תחומי העשייה של המועצה ,פיתוח מוקד  ,24/7אפליקציה לתושב עם מערכת מעקב ובקרה
טכנולוגית ועוד .בנוסף ,פעלה המועצה לפיתוח שירותים מוניציפאליים מתקדמים וחדשניים.
בעקבות פעילותה הנרחבת של המועצה בתחום ,ביקשו נציגי ישראל דיגיטלית מהמועצה להצטרף לפרוייקט הייחודי ולשתף
בידע ובפרוייקטים שפותחו במועצה ,ללמוד וללמד.

לבריאות
לכנס הבריאות החמישי של המועצה ,הגיעו תושבים רבים ,שנהנו מברכת ראש המועצה ,מארוחת בוקר בריאה במיוחד ולאחר מכן מהרא
צאתו של ערן להב  -ד"ר התלהבות .בהמשך השתתפו באי הכנס בפעילות ספורטיבית של תיפוף על כדורים לקצב המוזיקה ולקינוח סיימו
בהופעה של אלון אולארצ'יק .לרשות המשתתפים עמדה בזמן האירוע ניידת של האגודה הישראלית לסכרת ,שביצעה בדיקות סוכר ולחץ
דם במקום.
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בית במושב
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן

מושבי השפלה והסביבה

בית במושב

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

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

בניהול מאיר קריחלי

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

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

במשמר דוד

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

במשמר דוד

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

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

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

מגרש  800מ׳ בית 225
נוף משגע!  4.800,000ש״ח

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

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בהרחבה ,נדיר 200 ,מ״ר
עם יחידת דיור ,מיידי!

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

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

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

בית פינתי 240/350
 6.5חד׳ עם נוף מדהים!

בסתריה

בבית עוזיאל

בגני יוחנן

ברמות מאיר

ביציץ

בית כפרי 190/520
עם יחידת דיור! מיידי!

בהרחבה  235/526חדש!
 6.5חד' בסטנדרט גבוה!

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

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

 150/500במפלס!!!
 5.5חד ,נוף פתוח!!!

בכפר אוריה

ביד רמב״ם

בכפר בן נון

בפתחיה

במצליח

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

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

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

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

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

גזרי מידע  יולי 2018

9

וק ימות
איכות

מסיבת סיום סביבתית במועדון
הוותיקים

לכבוד סוף שנת הפעילות של מועדון הוותיקים במועצה ,יצרנו
שיתוף פעולה של מחלקת הרווחה בשיתוף היחידה הסביבתית.
הזמנו את הצלם אייל בר-טוב שהתארח בכיתת הוותיקים בבית
הספר איתן.
ההרצאה הייתה מופלאה ומרתקת על טבע ,צילום ,צילום טבע
ו שאר פלאי עולם בליווי סרטונים תמונות וסיפורים מחוויותיו
בעולם.
אייל ברטוב הוא צלם ובמאי סרטים ,המתמחה בנושאי
טבע ,זואולוגיה ואנתרופולוגיה.

"בור בלי תחתית"
הרצאה וסרט אנימציה לחטיבת הביניים
הרצוג
תלמידי חטיבת הביניים בבית ספר הרצוג נהנו מהקרנת
הסרט "בור בלי תחתית" של יוצר הסרטים דורון דהן.
ה סרט עוסק בחינוך סביבתי ומספר את סיפורו של
רוברט ,בטלן ערירי ,שמגלה ביום בהיר אחד בחצר ביתו
בור בלי תחתית ,אשר מוכתר לפלא השמיני .רוברט הופך
את הבור למרכז לסילוק אשפה ,דבר שמלמד אותו לקח
בלתי נשכח להמשך החיים.

הסרט בור בלי תחתית הינו סרט
א נימציה קצר ,אשר זכה בפסטיבלים
שונים ברחבי העולם וכיום הוא מוקרן
בפסטיבלים אקולוגיים ברחבי העולם,
ב הרצאות בבתי ספר ,בערבי תרבות
וחברה.
הסרט מביא איתו רוח רעננה לצופים,
והדיון בסופו עוסק באקולוגיה ,תרבות
הצריכה ומה שביניהם.
תלמידי כיתות ז'-ח' זכו להיות חלק
מהדיון המרתק ושאלו שאלות ענייניות
לגבי העלילה ,עשיית הסרט ואף נדהמו
מ התשובה על השאלה מה נדרש כדי
לייצר סרט אנימציה וכן עמדו על מוסר
ההשכל ,המשל מאחורי הסיפור.
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תברואה

מניעת מפגעי קיץ
יתוש הטיגריס האסיאני
ה תגלה לראשונה בישראל בשנת  ,2002ומאז התפשט לרוב
אזורי הארץ למעט כמה אזורים מדבריים .כמעט כל יתושי הטיגא
ריס האסיאני יימצאו בתחום הבנוי של היישוב.
יתוש הטיגריס האסיאני ,שחור עם נקודות לבנות ,בעל פוטא
נציאל להעביר מגוון רב של גורמי מחלה מסכני חיים ,בכללם
הנגיפים :זיקה ,דנגי וצ'יקונגוניה.
היתוש מתפתח בכלי קיבול קטנים של מים נקיים ,בעיקר בחצא
רות בתים ומיעוטם יימצאו בשטחי ציבור.
כלי מים נקיים (לא שפכים) יכול לשמש להתפתחות יתוש הטיא

גריס האסיאני במידה ויכיל מים ברציפות למשך שבוע לפחות.
גודל כלי הקיבול יכול להיות מגודל אמבטיה ומטה.
המקומות העיקריים בהם נמצא יתוש הטיגריס האסיאני הם:
תחתיות עציצים ואדניות ,כדים ושאר כלים אוגרי מים ,מזרקות,
כלי מים של כלבים /חתולים ,בריכות נוי קטנות ,חיק עלים בצמא
חים אוגרי מים" ,לאקי במבוק" ,מרזבים סתומים ,נזילות מדודי
שמש ,נזילות במרתפים ,חורים בגדרות בטון ,חורי עצים ,צינורות
ניקוז בגינות ועוד.
בשטחי ציבור יתוש הטיגריס האסיאני פחות נפוץ ויימצא בדרך
כלל בקולטנים רטובים בצדי כבישים ,בבתי עלמין ,בגני ילדים,
במשתלות ובגינות ציבוריות ,במקומות בהם יש אגירה של מים
וכד'.
י תוש הטיגריס האסיאני עף
למרחקים קצרים ביותר.
ב ניגוד ליתושים המוכרים,
י תושי הטיגריס האסיאני
פעילים בעיקר ביום והעקיצה
מורגשת כדקירה קלה.

מה עושים נגד היתוש?
ע ורכים אחת לשבוע בדיקה
י סודית בכל החצר ופועלים
לייבוש כל מקור מים | מנקזים
מ ים עומדים ממרזבים סתוא
מים | מרוקנים כלים ותחתיות
ע ציצים ממים שנאגרו בהם |
מ מלאים בחול צמיגים שצובא
רים מים.

היערכות לקראת מתקפת טפילי הקיץ בכלבים
המלצתי לבצע לטיפול מונע ולא להמתין להתפרצות.
ק יימים מספר תכשירים מעולים להדברה וטיפול בקרציות
ו פרעושים על הכלב ואזור מחייתו ,המאפשרים טיפול מונע
לאורך טווח במינימום מאמץ ,כולל כדור העובד על פרעושים
וקרציות לתקופה של שלושה חודשים.
חשוב להתרחק ככל האפשר מאזורים נגועים קרציות ולבצע
הדברה תקופתית בחצר הבית ,תוך נקיטה בכל אמצעי הבטיחות
הנדרשים.
קרציות נקבות נראות כשעועית אפורה ואילו הזכרים קטנים
י ותר ,חומים ומזכירים יותר עכביש קטן .במידה והתגלתה
קרצייה על הכלב אין ללחוץ על גופה .אפשר לשמן את המקום
לאחוז בעזרת פינצטה את ראש הקרצייה ולשלוף אותה בעדינות.
בכל מקרה במידה ונראתה קרצייה על הכלב מומלץ לערוך בדיקת
דם לשלול הידבקות בקדחת קרציות.
פרעושים קטנים משמעותית מקרציות ונעים במהירות מתחת
ל פרווה .כשהם לא על החיה הם מסוגלים לקפוץ למרחקים
מרשימים .רמזים להימצאות פרעושים הם גירוד יתר של הכלב
בכל גופו ופירורים שחורים על הפרווה .אם מנערים את הפיא
רורים הללו מעל נייר לבן ומתיזים עליהם מעט מים ,הם יהפכו
לאדומים.
חשוב לדעת כי הגירוד הינו תגובה אלרגית לעקיצת הפרעוש
ולא לנוכחות שלו .יתכן ולקראת סיום תקופת היעילות של חומר
ה הדברה לא ייראו פרעושים על הכלב אך הבודדים שיעקצו
יגרמו לגרד.
ומאחר שהגענו לקיץ ,בבקשה לא לשכוח להשאיר לכלב מספיק
מים ובאם הכלב חי בחצר ,יש לספק לו גם צל.
בברכת קיץ נטול גירודים ועיקצוצים.

רימקס  - Moreהמשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה
סימה טייר

רישיון משרד המשפטים 3161757

חשבתם על מעבר?
רוצים לדעת מה ערך הבית שלכם?

המלצת השבוע

לפגישת יעוץ ללא התחייבות
התקשרו

הקפה עליכם
העוגיות עליי
קונה  /מוכר  /משכיר?

אני בדרך אליך

טל052-8481484 .

בכרמים ברח' הגפן  30דירת גן  5חדרים ,שטח המגרש  250מטר רבוע,
שטח בנוי  160מטר רבוע ,גינה  90מטר רבוע מרוכזת.
לתיאום ביקור בנכס  052-8481484סימה

ות ייזרמותות

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
לעתודה החקלאית -
לילדים וההורים שאוהבים לעבוד בגינה
ב וסתן שושן  -מהבוסתנים היפים הנמצאים באזור המרכז.
משתרע על פני  7דונם וכולל  800עצים וכ 130-מינים שונים של
פירות .צוות הבוסתן ישמח לארח אתכם לחוויה רב חושית של
צלילים ,טעמים וריחות נפלאים .הביקור כולל סרטון קצר ,סיור
מודרך שבמהלכו ניתן לזלול את כל הפירות שבשלים באותה עונה
ואפיית פיתות בטאבון.
ה מקום כשר .ניתן להביא עימכם את ארוחת הבוקר ולאכול
במקום.
ה פעילות מתקיימת בימי א׳-ה׳ מ 9:00-בבוקר ועד לשקיעת
החמה .יציאת סיור מודרך מותנית בעשרה משתתפים בתיאום
טלפוני .050-5285154 :בתשלום

גזרי מידע

הכל אני יכול בחופש הגדול
המועצה התברכה בשלל אתרים ,יערות ומגוון פעילויות ,שיהפכו את הקיץ הזה לגדול באמת ,אז במיוחד
עבורכם ,הורים וילדים ,סבים וסבתות ,ארזנו את כל האפשרויות לבילוי כייפי וקרוב לבית
לאוהבי היצירה

Bellatrun

סטודיו אירוני  -לאחר שנים של יצירה וחוגים מוצלחים שקיימה
רוני יפרח בסטודיו שבביתה ,היא מזמינה אתכן  /אתכם האוהבים
א ופנה ופותחת חוג יצירה לכיתות ג׳-ו׳ בחופש הגדול .בפעיא
ל ות תגלו את סודות האופנה באמצעות חוויה מלאת צבעים,
בדים ועיצוב .תלמדו לפתח סגנון עיצובי אישי ,לתפור ,לרקום
ולסרוג ,תחדשו בגדים ,תייצרו תכשיטים ותכינו את קולקציית
 2018-19שלכן לשנת הלימודים הבאה .הפעילות כוללת ארוחת
בוקר צבעונית  /תצוגת אופנה עם תלבושות  /שלוקים ונשנושים
מלווים במוזיקה היוצרת השראה וקסם באוויר .היקף החוג לבחיא
רתכן  -החל מיום אחד ועד שבועיים.
הפעילות מתקיימת בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:30-13:00
סטודיו אירוני ,מושב סתריה ,רחוב התמר 054-3150660 ,65
בתשלום

איך אומרים יפה באיטלקית?  ,Bellaואיך אומרים לטרון היפה?
 - B ellatrunאילה ועמנואל הקימו לפני מספר שנים ,צימרים
בנחלה שבבעלותם בכפר בן נון ,ומאז הם לא מפסיקים לשדרג
ולדאוג לאורחים ,שחוזרים פעם אחר פעם .לכל צימר יש ג'קוזי,
ספא אישי ובריכת שחייה להתרעננות בימי הקיץ החמים.
ב חופש הגדול הם מציעים מחיר מיוחד למזמינים שני לילות
ומעלה052-8684692 .

"הם הולכים ושרים" ולא מתעייפים  -גל הלפרון רוקמת לכם
ימי טיול חווייתיים בחיק הטבע באזור כפר בן נון ,המכונה "טוסא
קנה הקטנה" .הטיולים כוללים פעילות שירה ,יצירה (ציור אינא
ט ואיטיבי) ,ריקודים הרפיה ועוד ,הפעילות כוללת כיבוד קל.
היציאה מותנית במינימום ארבעה משתתפים ,לפרטים נוספים:
 .058-7566255בתשלום

לאוהבי החיים הטובים

משק לין  -ביקור שהוא חוויה מתוקה ומרתקת במרכז המבקרים
של משק לין השוכן בכפר ביל"ו א' ונחשב למכוורת ותיקה וידועה
בארץ .הביקור כולל סדנאות יצירה לכל המשפחה ,סיור בכוורות,
סרטון ואף תצאו עם צנצנת דבש אישית מעשה ילדיכם להתפאר.
לתיאום ביקורים  .054-2207965בתשלום
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התעייפתם מהחופש רוצים קצת מנוחה? זה פשוט וקל ,כי במוא
עצה שלנו יש צימרים יפהפיים ואנשים שישמחו לארח אתכם.
רומנטיכאן  -דודי אהרונוב הקים בחצר ביתו בכרמי יוסף את
ר ומנטיכאן .צימר מרווח ונעים עם נוף מדהים .לאורחי הצימר
ד ודי יבשל ארוחות מיוחדות ווטעימות שישאירו אתכם בחדר.
לאוהבי המים  -בחצר הצימר ,מול תל גזר ,הוצב ג'קוזי בו תוכלו
להירגע עם כוס יין של יקבי האזור054-4968971 .

מ לכת המטבח  -אוהבים אוכל טוב? רוצים גם ללמוד להכין
אותו? הצטרפו ל"מלכת המטבח" ,עידית קוסטיצקי-טישל ,למגא
וון פעילויות בביתה שבכפר ביל"ו .קורסי בישול לנוער  -מתחיא
לים ,מתקדמים ,סדנאות אפיית לחמי מחמצת ,סדנאות פופ אפ
הורים וילדים וגינת תבלינים בתוך אדנית שתרצו לקחת הביתה.
 .054-8046061בתשלום

פינות חמד לפרוש בהן מחצלת ולהודות על כל
הירוק המקיף אותנו בחום יולי אוגוסט
יער לח"י (כביש  - )424בין כפר בן נון למשמר איילון שוכן לו
יער קטן ונעים עם מתקני משחק לילדים .היער נטוע עצי מחט,
בעיקר אורן וברוש .עצי בוסתן רבים השתמרו ביער  -תאנה ,זית,
שקד וצבר.
יער משמר איילון משתרע במערבה של שפלת יהודה ,מדרום
למושב משמר איילון וממזרח לכביש .424
יער המגינים (כביש  - )44נושק ליישובים כרמי יוסף ,כפר בן נון
ובקוע .היער מוקדש לזכר הנופלים במערכות ישראל.
קק"ל פיתחה ביער מסלולי הליכה ברגל ולרוכבי אופניים .ביער
עובר גם מסלול האופניים מים לי-ם ,המחבר את תל אביב עם
ירושלים .היער הוא גם בסיס יציאה מצוין לביקור בתל גזר .בכל
שביל בו תצעדו תמצאו פינות שלוות לפרוש שמיכה ולקרוא ספר
טוב.
יער חולדה (כבי ש  - )411נקרא גם יער הרצל .היער ניטע לר�א
שונה בשנת  1907סביב חולדה הישנה לזכרו של בנימין זאב הרצל,
חוזה מדינת היהודים והוא היער הנטוע הראשון של הקרן הקיימת
לישראל.

שיהיה לכולנו חופש קל ,נעים וקריר ושתו הרבה מים.
עוד אתרים  /פעילויות ואפשרויות בילוי תמצאו באתר המועצה או בדף הפייסבוק שלנו

י שר מהשדה  -ארז אלבז ,חקלאי ויזם ממושב פדיה ,מזמין
לחוויה של שתילה ,קטיף והיכרות עם החקלאות הארץ ישראלית.
לנוחותכם פינת התרעננות ,מנוחה ויצירה .הפעילות מותאמת לכל
הגילאים 054-2595971 .בתשלום

קול קורא לאומנים ואמנים במועצה אזורית גזר
להשתתף בכתבת מגזין של עיתון המועצה ולצרכי חשיפה במדיה השונה
מועצה אזורית גזר התברכה בעשרות אומנים ויוצרים מוכשרים אשר אנו מעוניינים לתת להם במה
וחשיפה הן במועצה והן באמצעי תקשורת שונים .המעוניינים לקחת חלק בכתבה ובחשיפת סיפורם
המקצועי והאישי ,מתבקשים להעביר פרטים וליצור קשר עם אילנית צמח ,רכזת תיירות ויזמות עד
ה | ilanit712@gmail.com | 11/7/18-למידע נוסף050-8674505 :
פרטים נדרשים
שם האומן * כתובת הסדנא  /גלריה * מס' טלפון
שירות זה הינו חלק מקידום תחום התיירות והייזמות ברחבי המועצה .יובהר בזאת כי המועצה עושה כל
ש ניתן כדי לתת במה לעסקים הפועלים בתחומה וכי אין למועצה כל אחריות למוצר ,לשירות ואיכותו
הניתנים על ידי העסק או היזם.
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חינוך

גני ילדים

לומדים 70

בגני הילדים ובבתי הספר במועצה עסקו רבות במהלך החודשים האחרונים בנושא  70שנה למדינת ישראל.
בכל בית ספר ,על פי הרוח והאופי המקומיים נבחרו הדרך ,האופן והתחומים בהם התמקדו ,כשבכולם שמים
דגש על למידה ייחודית וחווייתית .בכל הגנים ובתי הספר יצרו התלמידים תוצרים שונים ,בהתאם לאופי
הלמידה ובחלק מהם אף הקדישו לנושא את אירועי סיום שנת הלימודים

עם הפנים לקהילה
כל גני המועצה יצרו ביחד תערוכת תוצרים לסיכום שנת הלימוא
דים בגנים בנושא  70שנה לישראל .המוצגים בתערוכה נוצרו על
ידי ילדי הגנים ,עם הפנים לקהילה.
ה תערוכה נפתחה באירוע חגיגי ,למשך מספר ימים ,בנוכחות
ר אש המועצה ,מנהלת אגף החינוך ,סיגל דאי ,מנהלת אגף גני
ילדים ,אדווה אריאלי-גרדשטיין ,מפקחות גני הילדים ,תמי רוזנא
באום ואיילת רוס ,גננות וסייעות הגנים והצוותים החינוכים.

רעיון שצריך להיות קשור לתולדות המדינה .יכול להיות אירוע
היסטורי ,דמות ,שיר ,מקום ,מלחמה ,המצאה ,פיתוח ועוד.
ההוראה הייתה ,לקחת את הרעיון ולהלביש אותו על המסכה.
לגזור ,להדביק ,לקשט ,לצייר ,בעזרת חומרים מגוונים .כן התבקא
שו התלמידים לצרף למסכה דף הסבר שייתן רקע ותוספת לרעיון
אותו מביעה המסכה.
ניתן מרחב פתוח לחשיבה על תחום שאותו רוצים להביע.
ח יכינו בציפייה דרוכה .האם יהיו רעיונות? כמה מהתלמידים
ו המשפחות ישתפו פעולה? האם אותו רעיון יחזור על עצמו
פעמים רבות? לא ידענו למה לצפות.
כשהגיע תאריך היעד ,החל זרם בלתי פוסק של מסכות מדהימות.
הגיוון היה גדול ביותר .היצירתיות הייתה מפתיעה .שלל רעיונות
נהדרים שהובעו על גבי המסכות.
היו כמובן דמויות של אישים ,רבנים ,ראשי ממשלה ,מכל שנות
ה מדינה .מסכות שתיארו אתרים בארץ ,מפת המדינה ,המוביל
ה ארצי ,ההתיישבות .מלחמות ,יחידות צבאיות ,שירים ואפילו
מ אכלים .שטרות ,חקלאות ,פיתוחים ישראלים ,ורעיונות כגון
משיעבוד לגאולה ,קיבוץ נידחי ישראל ,עלייה לארץ ועוד ועוד.
הגיעו כמאתיים מסכות ,מלוות בדפי הסבר מפורטים ,המרחיבים
את רעיון המסכה.

אותן בחר ,לכתוב על פתק ולשים בקופסה שהוכנה.
ב ליל אסיפת הורים הם ביקרו בתערוכה בהדרכת המדריכים
הצעירים .תגובות ההורים והתלמידים היו נרגשות ביותר.
שמחנו מאוד לארח לביקור בתערוכה את ראשי מערכת החינוך
במועצה ,סיגל דאי מנהלת אגף החינוך ,רחלי גרינמן אחראית בתי
ה ספר ,שאליהן הצטרפו צבי סמואל ,מנכ"ל קריית חינוך שעלא
בים ,יהודה פורידיגר ,סמנכ"ל קריית החינוך ויו"ר הנהגת ההורים,
ישראל בן-ססי.

בספר האורחים שהונח בתערוכה נרשמו אמירות מרגשות
ומחממות את הלב:

"שמחתי והתרגשתי ליטול חלק בתערוכה שבה התלמידים יצרו
ו הביעו את הערכתם ואהבתם לארץ ישראל .הרעיון והביצוע
ראויים לכל הערכה" כתבה סיגל דאי מנהלת אגף החינוך.
"התערוכה מרשימה ומושקעת ,המשיכו הלאה לעשות חיל" כתב
צבי סמואל מנכ"ל קרית חינוך שעלבים.
"תערוכה מדהימה ,יפה ,מרגשת ואפילו העלתה חיוך על הפנים"
כתבו בני משפחת בושרי.
יישר כח גדול לאורלי סעדון ולכל התלמידים והמשפחות שנטלו
חלק במיזם המקסים והמלמד.

שחקים
יום קהילה
במשך החודשים האחרונים חקרה כל שכבה את הנושא השנתי
שלה .לסיום חגג בית הספר ביום קהילה מרגש.
שכבת א' למדה על ארבע רוחות השמיים ומפת ישראל והכינה
כ תוצר מפות ישראל מעיסת נייר ,עליהן ציינו הילדים מקומות
שבהם ביקרו.

שלהבת בנים
תערוכת "הפנים של המדינה"
לסיכום השנה התקיימה חשיבה כיצד להקיף את הפנים המגא
וונות של מדינת ישראל בתחומים השונים .היה רצון לרתום גם את
משפחות התלמידים ללמידה ,חשיבה ויצירה.
המורה אורלי סעדון ,מחנכת כיתה ד׳ 1ומורה לאמנות ,העלתה
רעיון לחלק לכל התלמידים מסכות חלקות ללא הבעה .המשימה
הייתה לקחת את המסכה הביתה ולחשוב יחד עם בני המשפחה על

י יעדנו חדר ,שנהפך למשך חודשיים לתצוגת תערוכה בשם
"הפנים של המדינה" בשבעת העשורים לקיומה.
ביצירתיות רבה ,עיצבה אורלי סעדון ,את חלל החדר שישמש
לתצוגת המסכות ,בצורה שובת עין.
ה תערוכה נפתחה לביקור .כל התלמידים באו לצפות וללמוד
מ התוצרים .תלמידי כיתה ד׳ ,1ואורלי הדריכו את המבקרים.
המסכות מוספרו ונפתחה תחרות המסכה המקורית והיצירתית .כל
מבקר התבקש ,בתום הסיור בתערוכה ,לדרג את חמשת המסכות

ש כבת ב' חקרה אישים חשובים בתרבות הישראלית והכינה
כתוצר מטבעות עליהן חתומים האישים אותם חקרו.
שכבת ג' חקרה דמויות מפתח בתרבות הישראלית והכינו כתוצר
ספר דיגיטלי וחידון טריוויה ,המסכם את אשר למדו.
שכבת ד' למדה על היישובים בהם גרים תלמידי השכבה בעבר
ו בהווה ותכננה את עתיד היישוב .כתוצר הציגה השכבה את
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הסיקור שערכה על היישובים השונים ואף פרסומות שהכינו על
היישוב בו הם גרים.
ש כבת ה' למדה וחקרה המצאות ישראליות והציגה את אשר
למדו ביום הקהילה .וכן הציגו המצאות חדשות משלהם.
לאחר התערוכות התקיים טקס סוף שנה בו הביאו לידי ביטוי את
שעות העשרה השונות הקיימות בבית הספר ,בסוף הערב התקיימו
מסיבות סיום כיתתיות לסיום שנת הלימודים.

שדות איילון
חגיגה ברוח הזמן
ערב קהילתי בסימן  70שנה למדינה היה נקודת שיא בתהליך
פ דגוגי חינוכי שהתקיים לאורך השנה בבית הספר .התלמידים
למדו בתחומי הדעת השונים ובדרכים מגוונות ,נושאים הקשורים
לעבר ,להווה ולעתיד המדינה .בנוסף ,נערכה למידת חקר P.B.L
 (למידה מבוססת פרוייקטים) ,שהתמקדה בכל שכבה בהיבטיםשונים הקשורים למדינה.

ש כבת א' התמקדה ב"משחקים של פעם" .התלמידים חקרו
באמצעות ראיונות עם סבים ,סבתות ובני משפחה נוספים ,באילו
משחקים וצעצועים הם שיחקו בעבר .ערכו השוואה עם משחקי
ה הווה והמציאו משחקים ברוח העבר .בתהליך הלמידה שולבה
למידה חוץ בית ספרית ב"מוזיאון המושבה" במזכרת בתיה ,לפעיא
לות בנושא משחקים מן העבר.
ש כבת ב' התמקדה "בשירי ארץ מולדת" .התלמידים חקרו
ולמדו אודות משוררים ושירים ישראלים ויצרו בעקבות השירים
מייצגים שונים .הם יצאו לסיור בבית ביאליק ונחשפו לאישיותו
ופועלו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
ש כבת ג' התמקדה "בגאווה ישראלית" .התלמידים חקרו
ה מצאות ישראליות שונות לאורך ההיסטוריה ודנו בקשר בין
ה המצאה ותרומתה לחברה הישראלית .בסיום התהליך הפכו
ה תלמידים לממציאים והמציאו כלים שונים שיעזרו להם בשיא
פור איכות החיים בבית הספר .למידה נוספת התקיימה בפארק
"אריאל שרון" ,שם למדו התלמידים כיצד הפך שטח שזוהם והוזנח
במשך עשרות שנים לפארק עירוני ירוק ופורח.
ש כבת ד' חקרה את "ההתיישבות בארץ" בדגש על סוגי
ה תיישבות והשפעתם על אורח החיים בארץ ישראל .תלמידי
ה שכבה ביקרו ב"מוזיאון לתולדות ההתיישבות" בראשון לציון,
שם העמיקו בלמידה אודות החיים במושבה על גווניהם השונים
בבית ,במשק החקלאי ,במלאכה ,בחיי התרבות ועוד.
שכבת ה' התמקדה ב"עוצמה ישראלית" .התלמידים חקרו על

פי תחומי עניין נושאים שונים ,ששינו את פני החברה הישראלית
כ ולה והעצימו אותה ,כגון טכנולוגיה ,מוסיקה ,ספורט ,קולנוע
וחלל .הם ערכו סיור ב"במכון איילון" ברחובות  -מפעל מחתרתי
לייצור כדורי תחמושת של ארגון ההגנה ,המספר את אחד הפרקים
המרתקים והמסתוריים בתולדות המאבק על הקמת מדינת ישראל.
שכבת ו' התמקדה במקומות בארץ הקרויים על שמן של דמויות
מופת שתרמו תרומה משמעותית למדינה .התלמידים יצאו לפעיא
ל ות "סיפור ישראלי" במיני ישראל ,טיילו בין הדגמים השונים
ו מצאו קשר בין מקומות ,דמויות מופת וערכים אותם הדמויות
מייצגות.
הורים ,אחים ,סבים וסבתות הגיעו בהתרגשות רבה לחגוג יחדיו
ע ם התלמידים ואנשי הצוות .האורחים נחשפו למיצגים שונים,
התנסו בהפעלות של חדרי בריחה ,משחקים וחידונים ,צפו במופע
תיגוף ,התרשמו מתוצרי אשכול אמנויות וממופעי תאטרון רחוב
בסימן הצדעה לדמויות מתוך ספרי ילדות ישראלים ורקדו בהרא
קדה משותפת.
ב מהלך השנה התקיימו אירועי שיא נוספים .תחרות בולים,
בהובלת תלמידי כיתה ב׳ 2והמחנכת ליאור ממן ,במסגרתה עיצבו
התלמידים בולים המייצגים את הרוח הישראלית והבית ספרית,
לכבוד  70שנה למדינה .בתחרות זכה הבול של התלמיד יואב חוזה
מכיתה ג׳.3
" שישי מהסרטים"  -בית הספר צבע את הכיתות כאולמות
קולנוע ,במהלך היום הוקרנו סרטי קלאסיקה ישראלים מגוונים,
למשל" ,סאלח שבתי"" ,קזבלן" ו"עזית הכלבה הצנחנית" .את היום
סיימנו במחרוזת ריקודי עם .את הפקת היום ארגנו תלמידי כיתה
ו׳ 1והמחנכת שרית סנפיר.
"מספרים  - "70סבים ,סבתות ,הורים ודודים הגיעו לבית הספר
ו שיתפו את התלמידים בסיפורים אישיים השזורים בתולדות
המדינה .את היום הובילה ציפי אהרון לוי.

תלמוד תורה דביר
עבודה שנתית  70 -שנה למדינת ישראל  -במבט
של אמונה
הבנים ,בהכוונת המלמדים ,עסקו במהלך השנה בעריכת עבודה
ש נתית ,בנושא תקומת ישראל בארצו ,לרגל  70שנה למדינת
ישראל ,מתוך מבט של אמונה .מלמד כל כיתה בחר תחום מתוך
נושא רחב זה ,בו כיתתו תעסוק.
ה מטרה היתה שהבנים יעסקו בנושא אשר יחזק את הרגשת
ה קשר והשייכות לארצנו הקדושה ,למדינתנו הקדושה ולעמנו
הקדוש .מתוך עיסוק זה ,הבנים פיתחו גם מיומנות הכתיבה והגשת
עבודה.
כיתות א'-ב' הכינו המלצה על אתר בארץ ישראל .כל תלמיד
ב חר באתר והחכים בהכנת העבודה בהכרת המקום ,מיקומו,
ההיסטוריה שלו ועוד.

כ יתה ג' הכינו עבודת שורשים בדגש על דור העלייה .הבנים
ה כינו עץ משפחתי משורשיהם בדור שעלה לארץ ועד אליהם
וכתבו את סיפור העלייה של סבא וסבתא.
כ יתה ד' הכינו עבודות בנושא אירועים היסטוריים משמעוא
תיים ב 70-שנותיה של מדינת ישראל .חלק משמעותי מהעבודה
היה ראיון שקיימו התלמידים עם סבא/סבתא/קרוב אחר ,שהיה
באותה תקופה או שהיה שותף באותו אירוע שעליו נכתבה העבוא
דה .מהלך זה חיבר את התלמידים לסיפורים על תולדותיה של
מדינת ישראל ,וכן יצר שיח מיוחד וחיזוק משמעותי לקשר בין
התלמידים לדור שחווה בעצמו את המאורעות הללו.
כ יתה ה' הכינו עבודות על המחתרות מתקופות טרום קום
המדינה והקמתה ,כל תלמיד בחר לעצמו מחתרת אותה חקר -
תוך התייחסות לרקע ,לשוני בין המחתרות ועוד .כל תלמיד בחר
במבצע מיוחד של מחתרת והקיף אותו מהיבטים שונים ,המבצע
עצמו ,דילמות שעלו במהלך המבצע ועוד .חלק מהתלמידים אף
נ פגשו עם אנשים מאותה תקופה ,למשל איש מחתרת הלח״י,
עזרא יכין ,המכונה 'אלנקם' .העבודה תרמה רבות לילדים להטא
מעת הידע והכרת הקשיים בדרך להקמת המדינה והקשר לארץ.
כיתה ו' כתבו עבודה שנתית בנושא מבצעי צה''ל במשך השנים.
הילדים למדו על הדמוגרפיה של השטח בו התרחש המבצע ,על
הסיבות להתרחשות המבצע ,על התכנון ,הביצוע ,הפקת הלקחים,
המסר לחיים בתחום האמונה ומסירות הנפש.
כ יתות ז'-ח' עסקו בקיבוץ גלויות  -העליות לארץ .תלמידי
החטיבה הכינו עבודות בהן חקרו את העליות השונות .כל תלמיד
בחר תקופה ולמד על אותה עלייה  -מי עלה ,מאפייני העלייה,
קשיי הקליטה שליוו אותה .חלק מהתלמידים ראיינו עולים מהעא
ליות השונות והתוודעו אליהן בצורה חיה.

גוונים
יריד 70
השנה נערך היריד המסורתי בסימן  70לישראל .ההורים עברו
בתצוגת העבודות מכיתה א' ועד כיתה ו'.
כל תצוגה הוקדשה לנושא אחר .ילדות ישראלית ,אירועים וסמא
ל ים ,מטיילים בישראל ,ישובים ,עדות ישראל והמצאות ישראא
ליות.
ל סיכום הערב התכנסה כל קהילת בית הספר לצפות במופע
מוזיקלי חגיגי ,בהשתתפות כל ילדי בית הספר ואנשי הצוות.
אכן ערב חגיגי ומכבד לציון עבודה ועשייה.
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ערב סופרים

עם מוריה קור

| 08-9274098

.com

ge
ze

sif

ספרייה
אזורית

קיץ בספרייה

@r
gma
il

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

חדש בספרייה

השאלת ספרים דיגיטליים
האם אתם רוצים לקרוא ספרים ולא מגיעים לספריה? האם אתם רוצים
לקרוא בכל מקום עם הטלפון הנייד או הטאבלט?
ה ספרייה מציעה השאלת ספרים אלקטרוניים ( )e-bookבאמצעות
מערכת השאלה מבית אוברדרייב.
ס פר אלקטרוני( )e-bookהוא ספר שאפשר לקרוא אותו בצורה
דיגיטלית :במחשב האישי בדפדפן )Browser( ,בטאבלט ( )Tabletאו
דרך כל טלפון חכם )Smart phone(..
הספר המושאל פתוח לקורא למשך שלושה שבועות ולאחר מכן הוא
חוזר לספרייה באופן אוטומטי.
ה אוסף מכיל ספרים אלקטרוניים ,קוליים ואינטראקטיביים באנגלית,
רבי מכר בפורמטים אלקטרונים וקוליים בעברית וספרים אלקטרונים
ברוסית .אתם מוזמנים להירשם לספרייה ולקבל סיסמה.

השירות חינם

הצגה  -הפח הכי מוצלח

בנושא איכות הסביבה בשיתוף היחידה הסביבתית
ביום רביעי 4.7.18 ,בשעה 16:30
לגילאי 3-7

תיאטרון "מעגל הקשב" מציג
"איזה כיף בקיץ!"
יום רביעי  11.7.18בשעה 16:30

הצגה קיצית וצבעונית לקטנטנים בנושא עונת הקיץ.
השחקנית מזמינה את הילדים לחוף הים וביחד הם מגלים
איך אפשר לבלות ולהישאר בטוחים בימי הקיץ הישראלים
והחמים.
הצגה אינטראקטיבית ,בליווי מוזיקה.
לגילאי .2-5

בדרכים עם קארי וחן

הצגה בנושא זה"ב בשיתוף מטה הבטיחות
בדרכים
ביום רביעי 18.7.18 ,בשעה 16:30
לכל המשפחה

סדנת כתיבה יצירתית לנוער
עם רונית רפ

מחזור ראשון :בימים שני – שלישי16-17.7.18 ,
בשעות10:00–13:00 :
מחזור שני :בימים שני שלישי23-24.7.18 ,
בשעות10:00 –13:00 :

איך בונים עלילה? מהי דמות ראשית? מיהו המספר?
תרגילי כתיבה חווייתיים | נתחבר לעולם הפנימי שבתוכנו |
נקרא את היצירות שנכתוב ונקבל עליהן משוב
לגילאי  .10-17להרשמהsifgezer@gmail.com :
 08-9274098שלוחה 1

ללא תשלום

ביום ראשון 29.7.18
בשעה 19:30

חוקרת הספרות מוריה קור בשיחה על הדתה תקשורתית,
פ וליטיקה קולנועית ,ושימוש ישראלי באמנות מגויסת.
מלווה בקטעי טלוויזיה ,קולנוע וספרות.

סדנת אוריגמי וג‘גלינג עם ערן

ביום ראשון29.7.18 ,
בשעה 11:00-13:00

לגילאי  5-10בהרשמה בלבד

עם אילן החלילן

ביום שלישי31.7.18 ,
בשעות 10:00-11:30
מ ופע נגינה תיאטרלי
ב שילוב סיפורים
מוסיקליים תוך הכרת
חלילים מרחבי העולם
בהשתתפות הילדים.
ס דנה לבניית חלילי
קאזו מצמח הקנה
לגילאי 4-9

מופע להטוטים מבדר ומהנה

ביום רביעי 1.8.18 ,בשעה 11:00

גזרי מידע  יולי 2018
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תנ”ס

תרבות.נוער.
ספורט

® נכנסים לאתר
המועצה ® לוחצים
רכישת כרטיסים לאירועי תרבות באתר האינטרנטwww.gezer-region.muni.il :
אירועי התרבות מתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט ,בפייסבוק ובניוזלטר .על המחומש שבמרכז
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרסל עמירה  -מנהלת התרבות במועצה 08-9274047 :העיגול ® ונרשמים
לשלל הפעילויות

שעת סיפור

תרבות ילדים

אלכס לקטנטנים
התיאטרון של אלכס
"כספיון"

הצגת סיפור

תיאטרון עולם הדמיון
"שלמה המלך והדבורה"

ביום רביעי 25.7.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי

ביום שני 23.7.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס
לגילאי 4-2

"חג הקשת"
עם המספרת תמר מלחן

ביום שני 23.7.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס
לגילאי 6-2

כניסה חופשית

תרבות למבוגרים

היורשת – תיאטרון בית לסין

ביום ראשון 15.7.18 ,בבית החיל תל אביב
נצא באוטובוס הלוך חזור ממשרדי המועצה בשעה 19:00
לגילאי 6-2

כניסה חופשית
הצגת מנויים

תיאטרון אורנה פורת מציג:
״מרק כפתורים"

כניסה חופשית

ביום שני 16.7.18 ,בשעה 17:00
באשכול הפיס בית חשמונאי

לכפר קטן מגיע קבצן רעב בתקווה לקבל מעט אוכל .להפתעתו
אנשי העיירה מסתגרים בבתיהם ומתעלמים ממנו ואפילו זה לזה
אינם עוזרים .הקבצן הנווד מחליט לפתוח את ליבם (וגם למלא את
קיבתו)  -ומבטיח להכין לכל תושבי הכפר מרק מ ...כפתורים!
הצגה צבעונית ,משעשעת ומאתגרת על הכוח שבשיתוף הפעולה,
על אחוות הקהילה ,ועל ההבנה שאם כל אחד יתרום את חלקו
הקטן – יחד אפשר לעשות דברים גדולים ולשנות.
ה ילדים בקהל עוזרים ל 2-השחקנים לספר את סיפור ההצגה,
וכך חווים בעצמם את קסמו של השיתוף ,ואת יתרונה של חברה
מאוחדת.

ה רביץ לי״ ,כל יום וכל היום ,מחייבים לקחת מדי פעם הפסקה
קטנה ,לפני שנגמר האוויר .ארבע נשים שכל מה שמחבר ביניהן
הוא הגן שילדיהם הולכים אליו ,מחליטות לקחת ערב אחד לעצמן
כדי להיזכר איך נראה ערב מחוץ לבית .אחרי שהסבירו לבעל שהוא
לא עושה בייביסיטר ,כי אלה הילדים שלו ,הן יוצאות .אולם ארוחת
הערב התמימה הופכת במהרה ללילה חסר מעצורים ,כשארבעת
ה אמהות מחליטות ללכת עד הסוף ,לשתות ,לעשן ,ולאו דווקא
סיגריות ,ולהראות לעולם ולעצמן שהן עדיין נשים מלאות בשמחת
חיים ותשוקה.

תרבות יהודית
שבת אחדות

דרמה ישראלית מאת גורן אגמון
בימוי :אלון אופיר
משתתפים :רבקה מיכאלי ועוד
עופר מופתע לגלות שאמו המנוחה לא הורישה לו בצוואתה דבר,
וכל הרכוש יועבר לידי אחותו .אמו גם לא השאירה כל הסבר .הוא
נ חוש לגלות מדוע נושל מהירושה אך אחותו הצעירה מסרבת
לשתף עימו פעולה .במהלך ניסיונותיו להבין את הצוואה ,יגלה את
מסכת הסודות והשקרים שממנה מורכבים חייו.
ד רמה משפחתית מרתקת פרי עטה של גורן אגמון ,שמחזותיה
" עלמה ורות"" ,מכתבים לנועה" ו"בית מרקחת שטרן-בלום" היו
מהלהיטים הגדולים בתיאטרון בית ליסין.

כרטיס כניסה  +נסיעה 100 :שקל ,לאזרח ותיק  90שקל
בתשלום מראש

מועדון הסרט הטוב
אמהות בהפרעה

ביום שלישי 17.7.18 ,בשעה 20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

לפעמים גם אמהות טובות צריכות להשתחרר קצת מחיי היום יום.
חיתולים ,נקיונות ,בישולים ,בכיות ,צעקות ,״היא לקחה לי״ ,״הוא

ב מסגרת  70שנה למדינת ישראל יצאו תושבי המועצה לשבת
אחדות ומסורת באזור הגלבוע ובית שאן.
המדריך זאבו ארליך הפליג בתיאורים על המקום עוד מזמן התנ"ך
וראינו בעינינו כיצד חזון הנביאים מתממש.
הביקור במעין עין חרוד עם סיפור שאול המלך ,התחבר לביקור
ב מוזיאון שנפתח לאחרונה ,המייצר חשמל במרומי הגלבוע ,בו
צ פינו בסרט שהסביר על התהליך ובמשחק נושא פרסים של
תצפית לגילוי המקומות מסביב לגלבוע.
המשתתפים נהנו מנוף מרהיב ומרגיע עם פלחי אבטיח קר ,להם

גזרי מידע



יולי 17 2018

נוער

קיץ  2018בקיבוץ נען

אחרי הפורימון ,טיולי פסח ואירועי יום הזיכרון ,מה
שמעסיק אותנו כבר תקופה הוא ההכנות לקראת
הקיץ עמוס הפעילות שבא עלינו לטובה
ה תקופה העמוסה ביותר בשנה היא הקיץ ,שמלא בשיאים
שמעניקים לילדים חוויות חינוכיות משמעותיות.
בימי הפעילות של השכבה הצעירה נערכים לקראת מחנה הקיץ
 פעילות של ארבעה ימים ביער כפר החורש (ליד נהלל) .הילדיםי יכנסו לעולם חדש ולא מוכר ,אחר מכל מה שהם מכירים ,וכל
קבוצה תיצור לעצמה בתוכו בית משלה לארבעת הימים ,בעזרת

דאגה סמדר בן שלמה .
ב מהלך השבת באנא בית שאן האווירה הייתה מרוממת האוכל

והמטעמים היו בשפע וקבוצת בנים צרפתים שבאו לשבת סיום
מהמכינה לקראת גיוס ,העלו את המורל בסעודות השבת.

נוער

נפתחה חופשת הקיץ בחטיבת הביניים ובתיכונים
מ יד עם היציאה לחופשה יצאו חניכי תנועות הנוער
לסמינרים וקורסי הכשרה לקראת היותם מדריכים בשנת
הפעילות תשע"ט.
הסמינרים מתקיימים ביערות בכל רחבי הארץ ונמשכים בין
 10ימים לשלושה שבועות.
שם מכירים החניכים לעומק את התנועה ולומדים
מ ה זה אומר להיות מדריכים ומדריכות
צעירים בתנועת הנוער ביישוב שלהם.
נ אחל להם הצלחה והנאה במעבר
מלהיות חניכים ללהיות מדריכים!
ב מהלך הקיץ מתקיימים גם סמינרי
ה כשרה למדריכים מתקדמים ,אשר
ס יימו את שנת ההדרכה הראשונה שלהם
וממשיכים בתפקידים נוספים בתנועה.
גם להם אנו מאחלים בהצלחה!
ע ם סיום הלימודים בבתי הספר הייסודיים תתחיל גם
פעילות השכבה הצעירה.
בחודש יולי יצאו חניכי כיתות ד'-ו' בתנועות הנוער השונות,
למחנות הקיץ .כל תנועה יוצאת למספר ימים ביער ,שם
החניכים לומדים בנייה מחנאית ,מטיילים ,מבשלים ועוברים
חוויה קבוצתית ,יישובית ותנועתית מהנה!
ג ם חניכי שכבות ז'-ח' בתנועות השונות זוכים לצאת
למפעלים שונים ברחבי הארץ ,מחנות ,מסעות וטיולים!
חניכי כל תנועות הנוער יוצאים לפעילות הקיץ של המועצה.
ימי כיף וחוץ לכיתות ד'-ו' ,בפארק אדרנלין מוזיאון המדע.
א ירועי שיא לחניכי שכבות ז'-ח' – סדנת אומן ולילה לבן
בבריכה.

טיול גיל תיכון לכיתות ט'-י"ב.
הוקרה למדריכי ופעילי תנועות הנוער ביישובים.
א נו מאחלים בהצלחה לכל החניכים היוצאים לסמינרים,
מ חנות וטיולים ,למדריכים ורכזים שלוקחים על עצמם
את הדרכת וריכוז פעילות הקיץ ,והכי הכי חשוב מבקשים
מכולם לשמור על החיים ולחזור בריאים ושלמים!
קיץ מהנה לכולם!
יחידת הנוער גזר

סנדות וחבלים בלבד.
הילדים יחוו א"ש לילה ובישולי שדה ,פעילויות קבוצתיות ופעילויות
של כל הקן יחד.
גם שכבת ההדרכה של השנה הבאה כבר מתבססת ,עם חניכי
שכבה ט' שנרשמו לסמינר המד"צים האיכותי והמיוחד ,שגם הוא
ק ורה ביער כפר החורש ,ובו הילדים לומדים למה ואיך להדריך
במשך  11יום.
ס מינר מד"צים מוכר כ"חוויה של פעם בחיים" והילדים כבר
מתרגשים לקראתו.
מסורת נוספת של קיבוץ נען היא שנת הבר מצווה של חניכי שכבה
ז' .לאורך השנה כולה הילדים עוברים דרך  13משימות שמעבירות
א ותם תהליך מתוך האני האישי וההתפתחות העצמית ,דרך
ה חברים ,המשפחה ,ועד לשייכותם לקיבוץ ולחברה הישראלית
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כולה.
א ת השנה מדריכים חמישה מדריכים צעירים משכבה י"א יחד
עם  2מדריכים בוגרים ,בוגרי הקיבוץ ורכזת הנוער העובד והלומד
בקיבוץ.
ב 5.7-יתקיים מפגן האש ,השיא הגדול לו מחכים ילדי שנת המצוות
ובעצם ,חברי הקיבוץ כולם.
באירוע יודלקו עשרות כתובות אש ,והילדים יופיעו עם מגוון תרגילי
חבלים מרשימים ביותר.
בימים אלה נפגשים חניכי שכבה ז' לחזרות ואימונים רבים ועמוסים,
ונערכים בצורה הטובה ביותר לאירוע המרגש שיחתום את שנת בר
המצווה.
בכל האירועים המטרה העליונה היא שמירת החיים ,קיץ עמוס וטוב
חינוכית הוא גם קיץ בו הילדים חוזרים הביתה בריאים ושלמים עם
כל החוויות.
אז שיהיה לכולם קיץ מהנה ,חוויתי ובטוח!

ספורט

אולימפיאדת הילדים ה 11-בסימן  70שנה
למדינת ישראל
 5ג'ודוקאים ייצגו את המועצה באולימפיאדת הילדים
ה 11-במכון וינגייט

א ולימפיאדת הילדים הינה אירוע ספורטיבי-חינוכי-חברתי,
ה מתקיים בהובלת מינהל הספורט ,במשרד התרבות והספורט
בשיתוף מספר גדול של רשויות מידי שנה בשנה ,מזה  11שנים.
כ 5000-ילדים מישראל ואורחים מחו"ל ,בגילאי  ,10-15משתתפים
בתחרויות ב 26-ענפי ספורט.
נציגי המועצה חזרו עם מדליות ותוצאות מדהימות.
אורי אופק  -מקום ראשון מדליית זהב
גדי רייסין  -מקון ראשון מדליית זהב
דניאל בראשי  -מקום ראשון מדליית זהב
יואב רוט  -מקום שני מדליית כסף

תומר אוחיון  -מקום שלישי מדליית ארד
כל הכבוד לכל המתחרים ולמנצח הגדול  -יוסי ליפרמן ויישר כוח
גם בשנה הבאה!

מוסיקלי

ערב הרכבים – מוסיקה ישראלית

התקיים ערב הרכבים של "מוסיקלי" ,בית ספר
למוסיקה של המועצה ,בנושא  70שנות מוסיקה
ישראלית
הערב נערך כמעין מסע מוסיקלי בזמן ,מסע שעובר בין שבעים
שנות זמר .תשעה הרכבים ,מתלמידי כיתה ד׳ ועד הרכב מבוגרים
(שזו הופעתם הראשונה כהרכב על במה) ,ניגנו ושרו על הבמה .כל
הרכב בחר שיר מתוך עשור ,משנות החמישים ,דרך שירו הנוסטלגי
של ישראל יצחקי "אנו ניפגש" ועד ימינו ,בשיר מקורי ,שנכתב על
ידי התלמידה נועם נבות.
ש יר הסיום ,בשיתוף הקהל ,היה מחווה לשיר הזוכה באירויזיון
האחרון ,בעיבוד מיוחד של התלמיד עידו יעקובי.
הערב היה מושקע ומרגש במיוחד  -קבוצה גדולה של תלמידים
שמסיימים השנה יב' ,התחילו לנגן במוסיקלי כשהיו בני ( 8כלומר
לומדים במוסיקלי כ 10-שנים) וזהו למעשה ערב ההרכבים האחרון
שלהם מטעם מוסיקלי ,רגע לפני גיוסם לצה״ל.

גזרי מידע

מ
ו
פ
ע
י
ס
י
ו
בית ה
ם חוגי מחו

ל

ת ודה ספר למחול ש
ל
ה
מו
ע
צ
ה
לרקד
סוגר שנ
נ ונה ,לירון נים ולצוות המורים על ה במופעים ס
ס
ג
ונ
יי
ם
ו
מו
שקעים.
שנת מחו
לבידיא
הללי ,ספיר שטג ן ,שרון אבהרמי ,אור מר ל מקצועית ו
מ
ע
שי
ר
ה:
מ
ד
דנה
ן ,שני מימון ,שירי ריימונ כי ,שחר חרו
ס
אזולאי.
ט
יע
ק
ב
ו
ט
ד,
ל
ני
צן
ג
ל
ת וד
ס ,עמי
ומע ה לכם ,מחול
ת שוורץ ועדי
לו
ת
ו
מ
חו
ל
ניקים
לים ,ש
האירוע לנו בסיומה ערב של מופ מתמידים בחו
גי
ם
ב
מ
ה
ל
ך
כל השנה
אורגן על ידי מדור החוגים עים מרשימים.
אגף תרבות,
נוער וספורט.

נ
ת
ר
א
ה
ב
שנה הבאה



יולי 19 2018

ההרשמה תיפתח ב10/7/18-
בשעה  10:00באתר המועצה.
 2כרטיסים למשפחה -
לתושבי המועצה בלבד!

