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תנופת הקמת ושידרוג המבנים והתשתיות נמשכת.
המועצה משקיעה משאבים רבים על מנת שכל התושבים בכל
ישובי המועצה ייהנו מתשתיות ומבני ציבור חדשים .העבודה
ביישובים מבוצעת על פי סדרי עדיפויות שהיישובים מגדירים
בפגישות השוטפות עם הנהלת המועצה ובתיאום עם נציגי
היישובים.

נמשכת תנופת הקמת
ושידרוג מבנים ותשתיות
כביש סובב משמר דוד
פרוייקט נוסף שנמצא בשיאו הוא סלילת כביש היקפי במשמר
דוד ,אשר סובב את מבני הקיבוץ המקורי ומאפשר גישה נאותה
ובטיחותית לפעוטונים .הפרוייקט מבוצע על ידי חברת א.ס.ת
החברה המנהלת במשמר דוד.

מועדון חדש בסתריה
בטקס רב משתתפים,
במעמד ראש המועצה ונצי
גים נוספים ותושבים רבים,
ותיקים ,בני נוער וילדים,
נחנך מועדון חדש בסתריה.

משמר דוד

שידרוג תאורה ביישובים

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 :

בימים אלו מבוצעת השלמת התקנת מערכות התאורה בכניסה
ליישובים :בית עוזיאל ,פתחיה ופדיה .הפרוייקט מבוצע על ידי
החברה לנתיבי ישראל ,בהתאם לפניית המועצה.
מועדון חדש בסתריה

המועדון ישמש כבית לבני הנוער ביישוב ,וכן ישמש לאירועי
העשרה ,פנאי ותרבות לכל הגילאים .המבנה כולל חדרי התכנסות
ופעילות ,חדרי ספח ,מטבחון וחצר רחבה .בנוסף ,כחלק מערכי
המועצה ,המתבטאים בהחלטה להנגיש מוסדות ציבורים חדשים
במקביל להנגשת המוסדות הקיימים ,הונגש גם המועדון בסתריה.
הקמת המועדון עלתה כצורך אותו הציגו חברי הוועד המקו
מי ותושבי היישוב במפגשים עם הנהלת המועצה ,אשר נענתה
לבקשה בחפץ לב וזאת בכדי שלתושבי סתריה יהיה בית חם
לפעילות הרבה המתקיימת ביישוב.

שידרוג תשתיות במוסדות החינוך

בזרוע נטויה  -עבודת פיתוח ביד רמב״ם

בטיחות ונוחות

בטקס צנוע של הרמת כוסית וגזירת סרט ,ציינו ביד רמב"ם את
סיום עבודות הפיתוח שביצעה המועצה ברחוב היד החזקה ,אשר
כללו התקנת ניקוז ,הנחת אבן תעלה ,סימון וצביעה ,תמרור נגי
שות וסלילת מדרכה.

בית עוזיאל

מבוצעות עבודות להרחבה ניכרת של מסוף ההיסעים בקרית
החינוך בבית חשמונאי .העבודות כוללות הוספת שישה מפרצים
להסעות ,הסדרת תוספת של חניות פרטיות ובכלל זה חניות לנכים
וכן יצירת שבילי גישה נופיים למקום.

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 :

יד רמב״ם

מסוף הסעים בקרית החינוך בבית חשמונאי

יציץ ורמות מאיר
החלו עבודות פיתוח ברחוב התהילה ביציץ הכוללות הרחבת
הכביש לצורך חניות .ברמות מאיר החלו עבודות להצללת מגרש
הספורט.

פיתוח ברחוב התאנה ביציץ

בית ספר שחקים

נסלל שביל גישה חדש לבית ספר שחקים וכן הותקן דשא
סינתטי.

הסדרת הפיתוח בשחקים
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הצלחה לכנס נגישות הראשון של המועצה

כנס הנגישות הראשון של המועצה התקיים במסגרת יישום תוכנית אב לקידום הנגישות במועצה ,הן בפן של הנגשת המבנים הציבוריים והן בקליטת עובדים עם
מוגבלויות לעבודה במחלקות המועצה
הכנס בהשתתפות תושבים רבים בני כל הגילאים ,התקיים בגן
השעשועים בבית חשמונאי ,שם חיכו לבאים אנשי המועצה ונגיי
שות ישראל ,אשר חשפו אותם לעולמם של אנשים עם מוגבלויות
באמצעות תחנות פעילות חוויתית .המשתתפים התנסו בגרפיטי
עם כפפות ,כדורסל על כיסאות גלגלים ,מסלול מכשולים על
כיסאות גלגלים ,תירגלו את שפת הסימנים ואף נחשפו לעולמם
של העיוורים ,באמצעות טעימת גלידה בעיניים מכוסות.
את הכנס יזמה רכזת הנגישות במועצה ,ענבר מוסרי ,כחלק מתוי
כנית האב לקידום הנגישות במועצה.
תודה לעמותת נגישות ישראל על שיתוף הפעולה הפורה
והמיוחד.

פרוייקט "מלגה בקליק"
במועצה תפס תאוצה
 446סטודנטים במועצה אזורית גזר יקבלו מלגות
לימוד ,רובם המכריע נעזרו בשירותי הדיגיטל
המתקדמים של המועצה

המועצה ערוכה ללוחמת סייבר ברמה גבוהה
המועצה נערכת באופן שוטף לשעת חירום ,על כל הרבדים הנוגעים לכך .תרגילים המדמים תרחישים
שונים ,הכשרת צוותי חירום יישוביים ,הצטיידות באמצעים לשעת חירום ועוד
קב"ט המועצה אליק מגורי כהן ,ציין כי אחד התחומים
עליהם ניתן דגש הוא לוחמת סייבר ,המתנהלת במרחב המקוון
בו פועלים ארגונים יחידות ומדינות.
במסגרת זו ביצעה המועצה פעילות מעמיקה ,הכוללת ביצוע
סקר סיכונים ויישום תוצאותיו ,העמקת אמצעי ההגנה של
מערכות המיחשוב ,תגבור מהותי של אבטחת המידע במוי
עצה ,הכנת אוגדן נהלים והחתמת ספקים על נספחי אבטחת
מידע ודרישות סודיות.
לאחרונה התקיימה פגישה של נציגי המועצה עם אלעד פלג,
המשמש יועץ אבטחת מידע וסייבר במנהל החירום במשרד
הפנים ,במהלכה הוצג  תיאור מקיף של מצב הרשות והפעילות
המרובה שנעשתה על מנת להבטיח את המידע והמרחב המקוון

של המועצה ,אשר הינו מהותי בעבודת המועצה בכלל ובשעת
חירום בפרט.
"התרשמתי מאוד לטובה ממצב ההיערכות של המועצה
בנושא הסייבר ,אתם נמצאים במקום שרשויות אחרות עדיין
לא הגיעו אליו ,גם מבחינת הבנה של הנהלת הרשות את חשיי
בות הנושא ובטח מבחינת היערכות וקיום תוכנית עבודה מסוי
דרת ,מבוקרת ומתוקצבת בנושא .תיק נהלים מסודר וכו'" ,ציין
פלג בתום הפגישה וסיכם" ,אין ספק שנעשתה הרבה עבודה
ועבודה טובה רצינית ומסודרת בנושא".
קב"ט המועצה ,מגורי כהן הדגיש כי המועצה לא נחה על זרי
הדפנה",אנו נמשיך לעבוד קשה ובאופן מקצועי על מנת להבי
טיח מוכנות מרבית לשעת חירום" ,הדגיש מגורי כהן.

המועצה חילקה השנה מלגות לימוד ל 446-סטודנטים
בני ישובי המועצה ,הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה
גבוהה ,בסכום כולל של כ 446,000-שקל .קרן המלגות
הוקמה לפני  18שנים על ידי ראש המועצה ,במטרה
לעזור לסטודנטים במימון לימודיהם.
ראש המועצה הביע סיפוק רב על הזכות שניתנת למוי
עצה להשתתף ,אף אם באופן צנוע ,במימון ההשכלה
הגבוהה לבנות ולבנים שגדלו ביישובי המועצה.
פרוייקט מלגה בקליק הופעל זו השנה השלישית
והפעם עלה באופן משמעותי מספר הסטודנטים שנרשם
לקבלת המלגה דרך המערכת המקוונת ,והגיע ל90%-
מהסטודנטים.
מקבלי המלגות נבחרים על פי קריטריונים שנקבעו על
ידי ועדה ציבורית הפועלת במועצה ודנה בכל הפניות
למלגות המופנות אליה ,שהן ,תושבות במועצה במשך
חמש שנים ,למעט מי שהחליף כתובת כתוצאה משירות
צבאי סדיר או שירות לאומי ,למשך תקופת שירותו,
לימודים במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
להענקת תואר בי אי ,לימודים לתואר ראשון בלבד ושכר
לימוד משולם שלא יפחת מ 6000-שקל.
מכתבים ובהם המחאות המלגות נשלחו לבתי הסטוי
דנטים.
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נפתחה היחידה לתשושי נפש
המועצה פתחה את היחידה החדשה במרכז היום ,לאנשים
עם ירידה קוגניטיבית ,אשר מאפשרת מתן מענה נוסף
לאוכלוסייה זו ולבני משפחותיהם .כיום ,עם העלייה במודעות
לשכיחות הופעת סימנים של ירידה קוגניטיבית בגיל השלישי,
עולה הצורך בקהילה בתכנון מענים לאוכלוסייה זו
בני משפחה ומטפלים ,שמתמודדים עם קרוב משפחה ,החווה
ירידה קוגניטיבית מוצאים עצמם בשלב מאוחר יחסית בחייהם
מול דילמות קשות של טיפול ,ניסיון לשמור על איכות חיים נאותה,
שחיקה ועומס רגשי ופיזי.
ביחידה החדשה לתשושי נפש ,שנפתחה ברכז יום לאזרח הוותיק,
ניתנת השגחה מלאה על כל מבקר ומענה אינדיבידואלי לצרכיו .כך

יכולים בני המשפחה והמטפלים המלווים ,להיות שקטים במהלך
שעות היום ,ולסמוך בוודאות על כך שיקיריהם נמצאים בידיים
טובות ומקבלים את שירותי הסיעוד הטובים והמקצועיים ביותר.
היחידה מופעלת על ידי צוות מקצועי ומיומן ,שמוכשר להעני
קת טיפול לאנשים בעלי ירידה קוגניטיבית ,ועושה זאת ברגישות
ובסבלנות רבה.
היחידה ,כמו מרכז היום כולו ,פועלת חמישה ימים בשבוע ,ומעי
ניקה סל שירותים הכולל מגוון פעילויות ,ביניהן פעילות גופנית
מותאמת ,יצירה ,חוגים שונים כגון מחשבים ,פרשת השבוע ועוד.
מלבד היחידה ,מרכז היום ממשיך לטפל בתושבים וותיקים
שהינם זכאי חוק סיעוד ,זכאי משרד הרווחה ואנשים המתקבלים
באופן פרטי.
המרכז מנוהל על ידי עובדת סוציאלית ,ומעסיק צוות מקצועי,
כגון אחות ,מורות המפעילות חוגים ,מטפלות מוסמכות .באמי
צעות המחלקה לרווחה ולשירותים חברתיים ,מקיימת המועצה
קשר רציף עם המרכז ומעורבת בפעילויות השונות ועובדת בשיי
תוף פעולה מלא עם החברה המפעילה את מרכז היום" .אני מודה
להנהלת המועצה ,אשר הכירה בחשיבות ובצורך במתן מענה לתוי

נפתחה עונת
הרחצה
עם תום עונת החורף נפתחה באופן רשמי בריכת
הרחצה של המועצה בבית חשמונאי .עונת הרחצה
נפתחה ברגל ימין כבר יום לפני הפתיחה הרשמית,
כאשר על פי החלטת המועצה נפתחה הבריכה בערב
ל"ג בעומר לרווחת התושבים ללא תשלום (באותו
יום).
ביום שבת ,05.05.2018 ,התקיים הפנינג פתיחת
העונה במתחם ,שכלל מתנפחים במים ועל הדשא,
אליפויות כדור סל ,אליפות פינג פונג ,משחקי ילדים
נושאי פרסים ועוד מגוון רחב של פעילויות.
בערב חג השבועות התקיים הפנינג נוסף בו נערכו
תחרויות ,תצוגת אופנה ומכירת בגדי ים.
בחג השבועות עצמו התקיימו פעילויות לילדים,
ביניהן "חפש את המטמון" ,משחקי קליעה ומשחקי
מים נושאי פרסים באווירת החג .במהלך העונה ימשיי
כו להתקיים פעילויות מגוונות בבריכה הן בימי חול
והן בחגים.

שבים ולמשפחות המטפלים בקרוב משפחה עם ירידה קוגניטיבית,
והחליטו למנף את הפרוייקט החשוב של הקמת היחידה .המועצה
מקדמת שירותים שיאפשרו המשכיות של תחושת קהילתיות,
שייכות ובריאות נפשית" ,אומרת עו"ס אביגיל אנגלמן ,מנהלת
מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים.
היחידה הוקמה בראש ובראשונה עבור תושבי המועצה וכן תינתן
להם קדימות בכניסה ליחידה ,על אף העניין הרב שמגלים בשירוי
תיה תושבים ובני משפחה מיישובים סמוכים ,החווים ירידה קוגי
ניטיבית.
בקרוב יפורסם מועד בו יתקיים ערב חשיפה לכל המעוניינים
בהיכרות עם מרכז היום ועם היחידה לאנשים עם ירידה קוגניטיי
בית.

המעונינים להגיע להיכרות ולסיור אישי במרכז היום,
מוזמנים ליצור קשר עם מנהלת המרכז שושי כהן:
 08-9242246או עם העו"ס לענייני אזרחים וותיקים
במחלקה לשירותים חברתיים ,מיה שלו.08-9274071 :
הן שם בשבילכם  -יש מי שדואג להוריכם יחד אתכם.
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שירותים
מוניציפאליים
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 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

יום שני יום שלישי
יום ראשון
05/06/18 04/06/18 03/06/18
עזריה
כפר בן נון משמר דוד
גזר
משמר איילון חולדה
יום שני יום שלישי
יום ראשון
12/06/18 11/06/18 10/06/18
כרמי יוסף

לוח איסוף גזם נקי 2018
יום ד'
גני הדר
רמות מאיר
יציץ
כפר ביל”ו

איסוף פסולת גושית יוני 2018

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

מצליח

יום שני
יום ראשון
18/06/18 17/06/18
יציץ
כפר שמואל
נען
יום שני
יום ראשון
25/06/18 24/06/18
סתריה

גני יוחנן

בית עוזיאל

יום רביעי יום חמישי יום שישי
08/06/18 07/06/18 06/06/18
פדיה
פתחיה בית חשמונאי
יום רביעי יום חמישי יום שישי
15/06/18 14/06/18 13/06/18
גני הדר
רמות מאיר
יום רביעי יום חמישי יום שישי
22/06/18 21/06/18 20/06/18

יום שלישי
19/06/18
נצר סרני
ישרש
ביל"ו יד רמב״ם
כפר
יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
29/06/18 28/06/18 27/06/18 26/06/18
נוף איילון
א-ב
שעלבים

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.

בס”ד

גזרי תורה
הרב אהרון מרצבך  -שעלבים

מצוות הפרשת חלה

טיול שנתי של בנות כיתה ו' ,מבית ספר בירושלים,
לקראת בת מצווה ,בתחילת חודש ניסן תשע"ח .ירדו
לאזור בקעת הירדן ,ונערכו לאכול ארוחת צהרים בקיי
בוץ גילגל.
המדריכה הסבירה :לא רחוק מכאן (תל ג'לגול') ,זהו
המקום הראשון אליו הגיעו בני ישראל עם יהושע בן נון,
בשעה שעברו את הירדן ונכנסו לארץ ,אחרי ארבעים
שנה במדבר ,מאז צאתם ממצרים .זה קרה בחודש בו
אנו נמצאים (י' בניסן) לפני קרוב ל 3300-שנה.
משהו דרמטי התרחש באותם הימים :במשך  40שנה,
בכל ימי לכתם במדבר ,עד עברם את הירדן ,היו אוכי
לים 'מן' היורד מן השמים 'לחם שמים' .עברו את הירדן,
הגיעו לגילגל ,עשו את הפסח ,ולמחרת הפסח אכלו
לראשונה מ'לחם הארץ' (כפי המתואר בתחילת ספר
יהושע).

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מחלקת תברואה בטל .08-9274031
בברכת חג פסח שמח,
צוות מחלקת תברואה

וטרינריה  -חיסונים נגד כלבת יוני 2018
מיקום
שעות
שם היישוב תאריך חיסון
נוף איילון  08:00-08:30 25.06.2018ליד תחנת האוטובוס

משקיעים בדור העתיד

יחידת הצעירים במועצה מקדמת ומטפחת את תושבי המוי
עצה הצעירים ,בגילאי  ,18-35כחלק מתפיסה אסטרטגית של
הנהלת המועצה .לשם כך מתקיימת פעילות ייחודית במסגרת
מרכז הצעירים בנושאים חברתיים ,כלכליים וסביבתיים וכן
מוענקים כלים לצעירים בנושאים שונים ,כמו הורות צעירה,
אורח חיים בריא ,תעסוקה בעידן האינטרנט ,לימודים ועוד.
המטרה המרכזית בפעילות מרכז הצעירים ,הינה יצירת קהילה
צעירה שתיקח חלק בבניה וחיזוק הקהילות ברמת היישובים
וברמת כלל המועצה.
בחודשים הקרובים מתוכננים אירועים מגוונים ,ביניהם יריד
תעסוקה ועוד.
לאחרונה התקיימה הרצאתה המרתקת של יעל מן שחר -

"אומנות הקשב" .מן ,אשר מתמחה בתחום 'הפסיכולוגיה של
הטכנולוגיה' ,התייחסה בהרצאתה בעיקר למחקרים הבוחנים
שינויים בפעילות הפיזיולוגית והקוגניטיבית המתרחשים
בקרב האדם ,עקב חשיפה ממושכת לשימוש באינטרנט וטלי
פונים חכמים.
ההרצאה התמקדה באומנות הקשב ,שהינה שיטה המסייעת
להשיג את הקשב של הזולת כאשר אנו זקוקים לו במצבים
חשובים ,כדגומת ראיון עבודה ,פגישה עסקית עם לקוח,
הצגת רעיונות לבוס ,דייטים ועוד .הצעירים שהגיעו להרצאה
נהנו והשכילו.
הנכם מוזמנים להתעדכן באירועים הבאים של מרכז
הצעירים במגוון אמצעי הפרסום של המועצה.

על המן במדבר ברכו ברכת ' ַה ּמוֹ צִ יא לֶ ֶחם ִמן
ַה ׁ ּ ָש ַמיִם ,ובכניסה לארץ השתנתה הברכה ומברכים על
לחם ַ'ה ּמוֹ צִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ'.
וכעת ,המשיכה המדריכה ,נעשה משהו ,שגם הם עשו
לראשונה באותו שלב  -מצוות הפרשת חלה.
לשו וערכו בצקים בכמות הנדרשת המחייבת ברכה
( 1660גרם) ,ברכו ' לְ ַהפְ ִר ׁיש ַח ָ ּלה ִמן ַה ִע ָּס ּה ,וקיימו את
המצווה.
המורה הרחיבה מעט ,על העניין המיוחד שיש בהפי
רשת חלה  -שבה התחייבו מיד עם הכניסה לארץ ,כפי
שכתוב בפרשת בשלח ְּ'בב ֲֹאכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץַּ ...ב ֲאכָ לְ כֶ ם
ִמ ֶ ּל ֶחם ָה ָא ֶרץַ ...ח ָ ּלה ָּת ִרימ ּו ְתרו ָּמה[ ."...לעומת שאר
המצוות התלויות בארץ ,כמו תרומות ומעשרות שבהן
התחייבו רק אחרי שבע שנות כיבוש ועוד שבע שנות
חלוקת הארץ לשבטים (ז.א .רק אחרי  14שנה).
בתוך זרימת החיים קשה לעצור לחשוב ולהתרגש
מן המציאות המדהימה הזו ,שכל אחת מאיתנו נמצאת
כאן בארץ כאשה ובת יהודיה ,אחרי אלפי שנים ,מאז
הכניסה הראשונה ההיא .אני מציעה ,אמרה המורה,
שבכל פעם שתאפנה בבית חלות ,או לחמים ,או עוגות
ותקיימנה מצוות הפרשת חלה כדינה ,תנצלנה את הרגע
הזה לחזור אחורה במחשבתכן ,ולשמוח על הזכות המוי
פלאה הזו ,שזיכה אותנו הקב"ה ,להמשיך במסורת הדוי
רות ,ולחוש בתוך זה גם את האחריות הגדולה הכרוכה
בזה ,להמשיך הלאה את השרשרת ,שלא תתנתק.
אחת הבנות אמרה בחיוך :יש לי 'פטנט' איך להיזכר
בכך בכל פעם .כידוע ,חיוב הפרשת חלה הוא ברגע
עירוב הקמח והמים שנעשו גוש אחד (ויש דעות שמהי
רגע שמערבת אותם בידיה)  -הרגע הזה נקרא 'גילגול'
(בלשון המשנה ' ִמ ּׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּגלְ ְ ּגלָ ה ָה ִע ָּסה') .בשעת ה'גילגול'
אחשוב על ה'גילגל'.
ונסיים באותו 'מטבע לשון'  -כתוב בספר חסידים
(סימן תפה)...." :הקב"ה ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ִּלפְ נֵ י ׁ ֶש ּי�ִ
ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ַר ֲח ַמי ַעל ִמדּ וֹ ַתי וכו' ,מכאן שהוא טוב שיאמר
אדם בכל יום י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נֶ ָיך ׁ ֶש ִּת ְמצָ א נְ ַחת רו ַּח
ִּבבְ ִר ּיוֹ ֶת ָיך וְ י ְִת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ַר ֲח ֶמ ָיך ַעל ָעל ִמדּ וֹ ֶת ָיך וְ ִת ְתנַ ֵהג ִעם
ָּבנֶ ָיך ְּב ִמ ַ ּדת ַר ֲח ִמים וְ ִת ָּכנֵ ס לָ ֶהם לְ פָ נִ ים ִמ ׁ ּשו ַּרת ַה ִ ּדין,
וכן אמר לרבי ישמעאל בני ברכני ,ואמר לפניו ברכה זו.
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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

בכרמי יוסף נמכר

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

למכירה/השכרה!  6חד',
 ,220/680גינה יפה! נוף!

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

מגרש  1800מ' ,בית מרווח
 250מ' ,נוף ₪ 5,800,000

נחלה  270/1800מ׳ מגרש
מישורי! זכות לבית נוסף!

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!

בכרמים  6חד׳+מרפסת,
משודרג! נוף! מיידי!

במשמר דוד

בבית עוזיאל

בבית חשמונאי

ברמות מאיר

במשמר דוד

חדש! מודרני! 205/504
 ₪ 4,390,000מיידי!

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

להשכרה חנות/משרדים
 20עד  80מטר מיידי!

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

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

בכפר אוריה

ביד רמב״ם

בכפר בן נון

בפתחיה

באחיסמך

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!

מגרש  815מ' ,בית מושקע
מתאים לשתי משפחות!

נחלה עם נוף משגע!!!
 25 + 175/1800דונם

מגרש  560מ' בית  270מ'
עם  2יחידות מניבות!!!

גזרי מידע  יוני 2018
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היום יום הוא מירוץ .אבל הכל הוא פלא
הרב מרצבך ,רב קיבוץ שעלבים ,כותב
בעיתון זה טור קבוע ,המתייחס מנקודת
מבטו אל המועדים והחגים ,החול והקודש,
החיים .קוראים רבים (ולצורך גילוי נאות,
גם אני ביניהם) קוראים בהנאה ,לומדים
דבר או שניים על הדרך ומרגישים שזו
הדרך האמיתית לקירוב לבבות

אהרון מרצבך נולד בחיפה .אביו היה ממקימי ישיבת שעלבים
ובנו היה כמובן מתלמידיה הראשונים.
"הגעתי לשעלבים לראשונה כתלמיד בישיבה התיכונית ,במחזור
הראשון" ,מספר הרב מרצבך" ,בתור חיפאי להגיע לחור הזה ,זה
היה מאוד קשה .הייתי פה בישיבת הסדר במסגרת הצבא ,אחר כך
המשכתי ללמוד פה בתור אברך ומידי פעם ,כאברך ,הייתי מעביר
פה שיעורים".
מכאן יצא מרצבך הצעיר למלחמת שלום הגליל ,ממנה הוא
נושא זיכרונות קשים מאוד וכאב עמוק על אובדן חברים" .הייתי
שריונר ובמלחמת שלום הגליל ,לפני  36שנה ,הטנק שלנו ניצל
מפגיעה בעניין של סנטימטרים ספורים ,בזכות פריסת זחל .גם
פה נהרגו לנו מספר חברים ואחד החברים פנחס בק ,נפצע מאוד
מאוד קשה".
אולי גם בימים ההם טמונה ההשקפה אותה הוא מנסה להעביר
לילדים ,שהחיים הם אמנם מירוץ ,לעיתים לא קל ,אבל הכל הוא
בחזקת פלא אחד גדול ,מעל הכל הימצאתנו כאן ,בארץ ישראל,
מכבדים את אדמתה.

תוצאה של חיי קהילה קטנה וצפופה .היום הכל מתנהל ברמות
נורמליות .במוצאי השבת של יום ירושלים ,שהוא גם יום שעלי
בים ,ותיקים סיפרו על העבר על ההיסטוריה של המקום .ניתן היה
לחוש שכולם רואים את עצמם קשורים ומחוברים אל המקום ,אל
הסיפורים ,אל ההיסטוריה".

עובדי אדמה על פי שיטת חזונאיש
ידוע כי לא מעט מצוות קשורות בעבודת האדמה ובייצור המזון,
מה שמעלה קשיים בפני חקלאים מאמינים ,שנחושים לשמור על
המצוות קלה כחמורה.

"אנשי המקום הוותיקים כשהקימו את היישוב ,באו מתוך
מטרה מוצהרת להקים ישוב חקלאי שהוא שומר תורה ומצוות",
אומר הרב מרצבך בהערכה רבה" ,הקיבוץ עלה על הקרקע אחרי
תשעה באב (אוגוסט) ,1951 ,חודש וחצי לפני שנת שמיטה .בשנת
שמיטה ,כידוע ,אי אפשר לזרוע .אז כבר היתה נהוגה שיטה של
היתר מכירה .אבל אנשי שעלבים החליטו ללכת על פי שיטתו של
החזונאיש ,שגרס שאין להתיר זריעה .החזון שלהם היה ליישב
את הארץ ולהיות ישוב חקלאי ,אבל לשמור על המצוות כהלכתן.
לכן בשנה הראשונה הם עסקו בעבודות מזדמנות על מנת להתי
פרנס .במהלך השנים פותחו הרבה טכנולוגיות כתוצאה מחיפוש
דרכים ללכת בדרכי התורה בעבודת האדמה .זה לא מצב שאני
צריך לפקח עליהם .זה החזון האמיתי שלהם .היום" ,אומר הרב
מרצבך בסיפוק" ,אנחנו מציינים ארבע שמיטות .בשנים האחרונות
התפתח מנהג ,שאנחנו מציינים קבלת שבת הארץ .ערב השמיטה
יוצאים לשדה ,מתפללים מנחה .רואים שכל החלקות כל האדמות
מוכנות לשמיטה ,למנוחה .הנהגנו גם מסורת של מסיבת קציר ,שזו
עוד אחת מהדרכים לשמר את הקשר לאדמה".

היום הכל ברמות נורמליות

הילדים קשור ,מכיר ויודע.
אנחנו פותחים ספר תורה .ילדים מנשקים אותו ואני מעלה אותו
לבימה וקורא כמה מילים ,בדרך כלל שמע ישראל .אחר כך אני
אומר להם כמה מילים על המסורת ,על הקשר ,על החיבור הענק
שנמשך אלפי שנים .אני תמיד מספר לילדים את סיפור הקמתו
של הקיבוץ ,שקם כאמור ערב שנת שמיטה ואי אפשר היה לזרוע.
שיבינו איך הוקם המקום יש מאין.
אנחנו רואים מבית הכנסת את העמק ,את כבי ש  1בדרך ליר�ו
שלים .אני מראה להם את זה ומסביר להם שאנחנו חיים בעולם
מופלא ,שלפני כמה עשרות שנים לא היינו יכולים לדמיין אותו,
שזכינו .צריך תמיד שיהיה ברקע ,אפילו לילדים קטנים ,שהיום

יום הוא מירוץ .אבל הכל הוא פלא".
הגיע הרגע שעלי להיפרד מהרב מרצבך ,על אף שהייתי מוכנה
להקשיב לו עוד ועוד .אבל מחוץ למשרדו הצנוע כבר ממתינה לו
חבורת גברים מוותיקי הקיבוץ ,שמתכנסים מידי שבוע ,ביום הזה
ובשעה הזאת ,לשמוע ממנו שיעור בתורה .כי הם כבר יודעים שיש
לחדול מידי פעם ממירוץ היום יום וללמוד .כי החיים הם פלא.

"חזרתי מהמלחמה" ,ממשיך מרצבך לספר" ,הקמנו משפחה
ובקיבוץ לא היה רב וביקשו שאקבל את התפקיד ,בו אני משמש
מזה  31שנה .היו פה שנים קשות מאוד" ,מציין הרב מרצבך,
"מבחינה כלכלית וגם מבחינה דמוגרפית .בינתיים היתה פה
הרחבה גדולה מאוד והיום הקיבוץ מונה -כ 200-משפחות והח�י
בור מצוין .קרה פה משהו מופלא .היום אנחנו קהילה גדולה מאוד,
המון אנשים וילדים .ההרחבה עזרה לפזר פה הרבה משקעים שהם

יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן
מידי שנה ,ערב חג השבועות ,נאספים כל ילדי הגנים בקיבוץ
בבית הכנסת ,לפגישה עם הרב מרצבך.
"היוזמה היא של מערכת החינוך" ,הוא אומר" ,ואני הצטרפתי
לרעיון .באים כל הילדים ביחד לבית הכנסת ,לקראת שבועות .זה
מרחיב את הלב .ילדי היישוב מכירים את בית הכנסת ,הוא חלק
מהיום יום מההוויה שלהם .אבל זו הזדמנות שונה ,מיוחדת .אני
בכל זאת מראה להם את בית הכנסת ,עזרת נשים עזרת גברים,
בימת התפילה .יש לנו פרוכת לכל חג ולכל מועד .כל פרוכת
נתרמה על ידי משפחה אחרת ,לזכר אחד מיקיריה ותמיד אחד
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אבן החכמים המודרנית
תכירו את פרוייקט העיר החכמה
שמובילה המועצה האזורית גזר והופכת
את החיים של כולנו  -ובכן  -לפשוטים,
נוחים ויעילים הרבה יותר
מאת :אורי עומר
ברוכים הבאים לעיר העתיד בלמונט שבמדינת אריזונה בארצות
הברית ,עיר המוקמת מהיסוד על ידי היזם ביל גייטס ושעתידה
לשנות כל מה שהכרנו עד היום לגבי עיר חכמה .מדובר בעיר בה
כל השירותים העירוניים יפוקחו על ידי אלוגריתם ,כך למשל
אם יהיה פיצוץ באחד הצינורות בעיר ,פח שיעלה על גדותיו או
כל תקלה אחרת ,התושבים לא יצטרכו לדווח על כך ,הרשויות
בעיר ידעו לנטר ,לאתר ולטפל בבעיה .בעיר כמובן תהיה תחבורה
אוטונומית ללא מגע יד אדם וכל המערכות שבה יפעלו בצורה
עצמאית -אבל אם חשבתם שמדובר בעיר עתידנית שיקח זמן עד
שתקום ,המציאות ,דווקא במדינת ישראל ,באה וטופחת על פנינו.
פרוייקטים רבים הקשורים לעיר החכמה והפועלים בתוך המוי
עצה האזורית גזר ,מוכיחים הלכה למעשה שהעתיד אותו ראינו
עד עכשיו רק בסרטים ובתוכניות טלוויזיה עתידניות  -נמצא כבר
כאן.

חזון תכנוני
בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בכל הקשור לדיגיי
טציה ולפרוייקט העיר החכמה במדינת ישראל בכלל ובמועצה
האזורית גזר בפרט .המועצה חרתה על דגלה להיות המובילה
בתחום הזה הן במועצות האזוריות והן ברשויות המוניציפליות
במדינה .בגיליונות הקרובים ננסה לשרטט בפניכם את מפת העיר
החכמה כפי שהיא משתקפת בפעילות המועצה ואותה אתם יכוי
לים לחוש יום יום ושעה שעה.
ראשית ,בקצרה  -כמה מילות הסבר על העיר החכמה :מדובר
בחזון תכנוני של ערים ואזורים הכולל שילוב בין טכנולוגיות
מידע ,תקשורת ופתרונות הקשורים בניו מדיה וברשת האינטרי
נט במטרה לנהל את נכסי העיר או האזור ובכללם :מערכות מידע
מקומיות ,בתי ספר ,ספריות ,שירותי דת ,שירותי רישום במועצה,
מערכות תחבורה ,תשתיות הולכת מים ,עזרה לקבוצות אוכלוי
סייה ,אשפה ,אכיפת חוק ושירותים קהילתיים אחרים .המטרה
בפרוייקט העיר החכמה הוא לשפר את איכות החיים על ידי ניצול
הטכנולוגיה כך שהיא תגביר את היעילות של השירותים המסופי
קים ותיתן מענה לצורכי התושבים.
המועצה האזורית גזר ניצבת כאמור בשנתיים האחרונות בחוד
החנית של הפרוייקט כאשר נרשמו הישגים רבים ,שרבים מהם
נעלמים מהעין אבל משמעותיים מאוד לתפקוד השוטף של חיי
המועצה וחיי התושבים בה.
אפליקציה לתושב  -אפליקציה לניהול פניות לתושב ,בה ניתן
לפתוח קריאות חדשות ולעיין במידע על המועצה ,חדשות ואירוי
עים .מדובר באפליקציה חדשנית ואינטראקטיבית בה התושב לא
רק נמצא כצופה פאסיבי אלא יכול לעשות שלל גדול של פעולות.
תשלומים -  -המועצה מתגאה במערכת תשלומים דיגיט�א
ליים ובתיק תושב מקוון  -במילים אחרות ,הנגשת יכולות גביה
ותשלומים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה לרבות צפייה
בחשבונות אחרונים (ארנונה ,מים וביוב ומסים עירוניים) ותשלום
באמצעות כרטיס אשראי.
תרבות והעשרה בקליק  -מערכת מקוונת ודיגיטלית  -מתנ"ס
נט פעילה ,שדרכה ניתן להירשם ,להזמין כרטיסים ולשלם באמצי
עי אשראי לאירועים ,טיולים ,הצגות ואירועי תרבות נוספים (חלק
מהאירועים הם ללא תשלום אך דורשים רישום).
טפסים דיגיטליים  -מערכת של טפסים שימושיים ומונגשים
שניתן להגיש באופן מקוון  -מדובר בטפסים ממוחשבים בהם ניתן
להזין שדות מידע והמידע מוזרם ישירות למערכות המידע של
המועצה לצורך המשך טיפול.
מערכת מצלמות -  -בשטחי ציבור ,בשטחים הפתוחים הר�ל
וואנטיים ובישובים בתיאום עם הנהגות הישובים -עם מערכות
שליטה ובקרה .מדובר במערכת מצלמות בטחון יישובית המצלמת
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הסיבה לתקלה ,נעשים מאמצים כדי שלא תקרה בשנית והאנשים
שאחראים על התקלה מועמדים על החומרה שבעניין.
ניוזלטר  -המועצה משגרת באמצעות המייל ובטלפון הנייד
ניוזלטר דו שבועי עם למעלה מ 20-אלף ניידים ברשימת תפוצה
ו -ו 10000-מיילים -הניזולטר מהווה סקירה קצרה של הפעילויות
שהיו בשטחי המועצה בשבועיים הקודמים והוא זוכה לביקורות
נלהבות מצד התושבים.
שקיפות מקוונת  -כל תוכנית העבודה המדידה ,ספר התקציב,
דוחות כספיים ,שקיפות סביבתית ,דוחות ביקורת -הכל נמצא
באתר המועצה ועם גישה לכל תושב.
מערכות מידע  - GIS -מתקדמת באתר המועצה  -מידע אודות
חיסונים ,פינויים בתברואה ,תחבורה ציבורית ,מדובר במידע
שכבתי שקרם עור וגידים בשנים האחרונות ובו יכול תושב המוי
עצה בצורה פשוטה מהבית לבחון את השכבות השונות של ביתו-
מתוכניות בניה ועד מיקום גיאוגרפי ,בתי כנסת ופארקים.
פורטל מתנדבים  -המועצה מפעילה פורטל מיוחד בו יעול כל
מי שחפץ מכך בין תושבי המועצה להיכנס ולבחור את סוג ההתני
דבות המתאים לו .מחלוקת מזון לנזקקים דרך שיעורי עזר לילדים
ועד ביקורי בית לאזרחים הותיקים והכל בצורה פשוטה ונעימה
בלחיצת כפתור מהבית.
מערכת מיפוי מקלטים דיגיטאלית  -באתר המועצה .כאן מדובר
במהפכה של ממש ,בזמן אזעקה של חלילה נפילת טילים בשטחי
המועצה ,יכול התושב בלחיצה אחת פשוטה באתר המועצה להגיע
למפה שתכוון אותו ,ממש ככה ,למקלט הקרוב למקום בו הוא
נמצא תוך פרק זמן קצר.

 24שעות ביממה מתחמים ציבוריים בכל יישוב ומאפשרת צפייה
מקוונת במצלמות וכן צפייה בהקלטות לצורך שחזור  /בדיקת
אירועים בטחונים ביישוב .המערכת בשליטה של כל ועד יישוב.
מערכת בקרה ומעקב  -מעקב טכנולוגי באמצעות מערכת
מיוחדת לפיקוח אחר מענה לפניות מוקד ,כולל אמנת שירות

ומדדי זמן בניהול מנהלת המוקד .אם תרצו ,מדובר כאן בנוקאאוט
טכני לטובת התושבים  -כלומר אפשרות לקבל מענה תוך זמן נקוב
מהפניה של התושב  -ואם לא עונים בזמן ,אתם בטח שואלים?
ובכן ,אין דבר כזה במועצה האזורית גזר  -במקרים חריגים בהם
זמן התגובה ארוך מהרשום באמנת השירות ,מוסברת לתושב

כדאי לזכור ,המועצה מקדמת ומובילה את מערך השירותים
הדיגיטאליים והמקוונים בכל המישורים במסגרת תהליך רחב
שאנו מקיימים בעידוד ראש המועצה -הרואה חשיבות רבה בכך
שהמועצה תוביל את פרוייקט "עיר חכמה" בקרב המועצות האזוי
ריות.
אם נסכם ,צריך לזכור כי ערים חכמות מאפשרות לגורמים במוי
עצה יצירת אינטרקציה ישירה עם הקהילה ותשתיות עירוניות,
לפקח על הנעשה בשטחי המועצה ולבחון כיצד ניתן לשפר את
איכות החיים .המידע נאסף בזמן אמת באמצעות מערך חיישנים
ומהתושבים ,ואז מעובד ומנותח ,זהו המפתח למעקב אחר הצלחה
במתן השירות או תקלות כאלו ואחרות.

וק ימות
איכות

מבצע ניקיון שטחים פתוחים

בית ספר גוונים הצטרף לבתי הספר אשר
פועלים באופן אינטנסיבי בהסברה על סביבה
איכותית יותר ויצא למבצע ניקיון שטחים
פתוחים

השתלמות מדריכות מועדוניות
כמידי שנה ,במסגרת שיתוף פעולה של
מחלקת רווחה עם היחידה הסביבתית ,יוצאות
מדריכות המועדוניות ליום השתלמות סביבתי
בנושאים שונים

במסגרת הפעילות השוטפת של בית הספר ,שתלמידיו
משתתפים לאורך השנה בפעילויות שונות בהנהגת מועת תלמיי
דים ירוקה ,יצאו הילדים ליער חולדה וניקו את אזורי הטיול ורחי
בות הישיבה לרווחת המטיילים במקום.
המבצע התקיים בשיתוף היחידה הסביבתית ,מחלקת ביטחון
וק.ק.ל אשר תרמו שקיות ואספו את ערימות האשפה.

את ההשתלמות השנתית בחרנו להעביר בחווה קהילתית "עם
הטבע" ,בגן יבנה ,בניהולה של אורלי קנת' .חווה זו הוקמה בעקי
בות חלומם של תושבים לייצר מקום ירוק ,בתוך הבניה המאסיבית
אשר מתקיימת מסביבה .את החווה מפעילים תושבים ומתנדבים
והיא גדלה ומתפתחת בזכות תרומות רבות שמגיעות למקום,
לצמחיה ,בניה ,העשרה וידע וכן על ידי תמיכה של העיריה לקרב
את התושבים ולהחזיר פינות ירוקות בסביבתם.
הפעילות החווייתית של מדריכות המועדוניות שנפלה על יום
חם במיוחד ,כללה ארוחת בריאות בשטח ,סוגי שייקים שונים,
ממרחים ,פיתות ושקשוקה ,שהן הכינו בעצמן ולאחר הפסקה קלה
השתתפו בסדנת טיפול פנים מחומרים טבעיים.
המשתתפות למדו כי הצמחים הגדלים סביבנו הינם בעלי סגוי
לות לבריאות ,לנפש ,למאכל ,ליופי .וכי ככל שיעמיקו בידע יוכלו
להשתמש בהם לצרכים שונים.
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ורווחה
חברה

סדנת "עוצמה קיצית"  -פסיכודרמה לנערות
בימי שני בין השעות 12:00-13:30
במקלט במועצה בבית חשמונאי
מפגש ראשון ב25.6.18-
הסדנא מיועדת לנערות בגילאי .13-16
בהנחית רוני נאור (תיאטרון בכפר)
במאית תיאטרון ומנחת פסיכודרמה.
עובדת יותר מ 10-שנים עם קבוצות נוער נורמטיבי ונוער במצבי סיכון.
נעסוק בנושאים מעולמן של הנערות ,כגון התמודדות מול מצבי לחץ חברתי ,דימוי עצמי,
לבד-יחד ,יחסים הורים-
מתבגרים ועוד .בסיום הסדנה
ניצור פרוייקט משותף (הצגה,
מייצג ,תערוכה וכיו"ב).

מחיר 100 :שקל

מס' המקומות מוגבל ומותנה
בהרשמה מראש
להרשמה ופרטים נוספים:
עו"ס שרון שרביט מגן -
08-9274078

מהרי להירשם!

רימקס  - Moreהמשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה
סימה טייר

רישיון משרד המשפטים 3161757

חשבתם על מעבר?
רוצים לדעת מה ערך הבית שלכם?

לפגישת יעוץ ללא התחייבות
התקשרו

הקפה עליכם
העוגיות עליי

יונתן  - 5בית בודד 7 ,חדרים משופץ
מהיסוד ברמה אדריכלית גבוהה
מאוד עם גינה  350מטר לנוף של
חורשת עצים  -לבוא ולהתאהב.

הגפן  13ב'  -בית דו משפחתי6 ,
חדרים עם נוף לשדות פתוחים וגינה
של 220

קונה  /מוכר  /משכיר?

אני בדרך אליך

טל052-8481484 .

הגפן  - 80דו משפחתי עם נוף
עוצר נשימה ,מושקע בטוב טעם

הגפן  - 30דו משפחתי  5חדרים,
מואר ועם אנרגיות טובות

גזרי מידע
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פינות חמד וזמן איכות לבילוי בחופש הגדול

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

ימי הקיץ החמים הם זמן טוב להכיר פינות חמד ברחבי המועצה בהן ניתן לבקר ולפרוש למספר שעות משאון העולם.
ליקטנו עבורכם מספר מקומות שיקלו את החום ויאפשרו לכם לצאת עם הילדים או עם ספר טוב לטבע ,בלי לסבול יותר מידי
מהחום והלחות

יער לח"י (כביש )424
בין כפר בן נון למשמר איילון שוכן לו יער קטן ונעים ,עם מתקני
משחק לילדים( ,לא מזמן עבר שיפוץ של קק"ל).
היער והאתרים שבו הוקמו מתרומות ידידי קק"ל בישראל .קק"ל
הכשירה כאן דרכי נוף ושני חניונים לבילוי בחיק הטבע ,המשי

אווירה אינטימית למבקרים .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 ולקי
רוא ספר טוב.

יער המגינים משתרע על פני  3,500דונם ונושק ליישובים כרמי
יוסף ,כפר בן נון ובקוע .השם "יער המגינים" מעיד שהיער מוקדש
לזכר הנופלים במערכות ישראל.
קק"ל הקצתה חורשות עצים ללוחמי היחידות הצבאיות כדי
שיוכלו להנציח את זכר חבריהם לנשק .ליער הועברו אנדרטאות
מבסיסי צה"ל שנסגרו.
הדרכים הראשיות ביער סלולות ועבירות לרכב פרטי .אפשר
לפנות מהן לפינות נסתרות ולשוטט ברגל בשבילים מבודדים,
המעניקים תחושה של אינטימיות .ראשי הגבעות מעניקים
תצפיות יפות לעבר עמק איילון והרי יהודה.
אמנם יער המגינים שוכן בלב הארץ ממש ,אך למרות זאת
פוקדים אותו מטיילים מעטים יחסית .לפיכך ,הבילוי בו מעניק

חורשה קטנה ואתר הנצחה לחללי חיל ההנדסה -
משמר דוד (כביש )411
המקום הוכרז כאתר הנצחה לנופלים אשר פרצו את הדרך לירוי
שלים בדצמבר  .1948מאוחר יותר ,האתר הוכרז כאתר רשמי
לחללי חיל ההנדסה שנפלו במערכות ישראל .מיקום האתר צמוד
לכניסה ליישוב משמר דוד וכיום שלושה גורמים אחראים על
פיתוחו :עמותת חיל הנדסה ,מועצה אזורית גזר וקק"ל.
האתר כולל אנדרטת הגבורה לפורצי הדרך לירושלים ,קיר
שמות הכולל יותר -מ 620-לוחמים של חיל ההנדסה שנפלו במ�ע
רכות ישראל וכן אמפיתיאטרון לכ 2,500-איש ,מגרש מסדרים
גדול בו נערכים אירועים ממלכתיים וצבאיים ומרכז הנצחה.
בכניסה לחורשה שוכן פק"ל קפה ,עגלת הקפה של יפעת צוקרי
מן ,אשר מקבלת בכל בוקר את המטיילים באזור וגם את אלו אשר
בדרכם לעבודה ,לכוס קפה איכותי עם חיוך ועוגיה.

משים גם אתרי הנצחה לחללי לח"י ולאנשי הבריגדה ,החטיבה
היהודית שלחמה בשירות הצבא הבריטי במלחמות העולם .היער
נטוע עצי מחט ,בעיקר אורן וברוש .עצי הבוסתן הרבים שהשתמרו
ביער  -תאנה ,זית ,שקד ומשוכות צבר  -נותרו מהכפר אל-קובאב
ששכן כאן עד .1948
יער משמר איילון משתרע במערבה של שפלת יהודה ,מדרום
למושב משמר איילון וממזרח לכביש .424

יער המגינים (כביש )44

ששימשו לקו אספקת המים לירושלים במלחמת העצמאות .בימים
אלה יער חולדה ובית הרצל נמצאים בתיכנון של קק"ל והמועצה
לפיתוח כמתחם פנאי ונופש.

יער חולדה ( -כביש )411
נקרא גם יער הרצל .היער ניטע לראשונה בשנת  1907סביב
חולדה הישנה ,לזיכרו של בנימין זאב הרצל ,חוזה מדינת היהודים
שנפטר בשנת  .1904יער חולדה הוא היער הנטוע הראשון של
הקרן הקיימת לישראל.
ראשיתו של יער חולדה בקניית האדמות בידי אגודת "נטעים"
במגמה לשווק אותן לציונים שירצו לרכוש אדמות ולהתיישב
בארץ ישראל.
הנטיעות החלו ב .1909-ראשוני העובדים ,שנטעו את הזיתים,
היו פועלים מחוות בן-שמן .באותה עת נבנה במקום בית מפואר
הלא הוא "בית הרצל".
בחווה נמצאת האנדרטה לזיכרו של אפרים צ'יזיק ,שנפל
במאורעות תרפ"ט בהגנה על חוות חולדה .האנדרטה נבנתה על
ידי הפסלת בתיה לישנסקי .עוד ניתן לראות במקום את המשאבות

נכון ,קיץ וחם .ביקור בקניון אמנם קריר יותר ונעים יותר ,אך
טיול בחיק הטבע מאפשר גם ליהנות מבילוי משפחתי ללא הסחות
דעת מיותרות ,גם לחסוך וגם להכיר את יופיה של המועצה בה
אנו גרים.

חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש

החלה ההרשמה לקייטנת הקיץ
בנושא גיבורי על בגני הילדים

הקייטנה תתקיים במהלך חודש יולי למעט תשעה באב.
ההרשמה מסתיימת ב5.6.2018-
לפרטים והרשמה :אור 052-4444431 -

מחפש עבודה? רוצה למכור משהו? מחפש לקנות משהו מסויים? אולי לשכור
או להשכיר דירה? מישהו שיעשה בייביסיטר? שיטפל בכלבים כשאתם בחו”ל?
לרשותך שירות חדש מודעת שורות ,במחיר סמלי,
בעיתון המועצה ,אשר יביא את בקשתך לכל בית ובית
ביישובי המועצה.

מורה פרטית לחשבון ,מדעים ופיסיקה עזרה בהכנת
שיעורי בית ,הכנה למבחנים ,עזרה בכתיבת עבודות.
לפרטים :תקוה טל052-8375305 .

להתקשרות :מיכל דוקטורי 050-5456074
darya1@bezeqint.net
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חינוך

מאת :רמי מיכאלה ,פאני דניאלי ותלמידים
יריית הפתיחה למסע מדהים זה נורתה לפני כשנה ,עם הגעתה
של רעות הרץ אשת עסקים המקדמת פרוייקטים בין ישראל
לסין במגוון תחומים וביניהם תחום החינוך ,עם משלחת אנשי
עסקים בתחום החינוך לביקור בתיכון הרצוג להתרשם ממגמת
הגיאוגרפיה.
במסגרת הביקור פגשו אנשי המשלחת את רמי מיכאלה ,מורה
לגיאוגרפיה ומי שהוביל את האירוח המוצלח מצד בית ספר
הרצוג .רעיון המסע זכה להתגייסות חסרת תקדים של ראש המוי
עצה ,ומנהלת אגף החינוך ,סיגל דאי.

חוויה לחיים

המסע המופלא של תלמידי "הרצוג" ו"איתן" ,לסין
בסין .הקבוצה" ,מציינת רעות" ,ייצגה את ישראל והצליחה להציג
את הרמה הגבוהה של החינוך בישראל ובפרט של המועצה".

רשמים והתרשמויות
אריאל סילבר ,בית חשמונאי  -הרצוג

המשלחת הייתה מקום בשבילי ללמוד על תרבות שונה לגמרי,
שלא ראיתי אף פעם וגם לא ציפיתי לה .יותר מזאת ,היא נתנה לי
הזדמנות להכיר ולהתחבר לאנשים שאני עדיין בקשר איתם ונתנה
לי השקפה שונה על החברה ועל החיים בכלל .חוויה שתישאר
איתי לזמן הכי ארוך.

הביקור היה מוצלח במיוחד והניב המשך פעולה .הוחלט על
חילוף משלחות חינוכיות בין תלמידי המועצה לבין התלמידים
הסינים ,תלמידי תיכון  ULINKבשנחאי .כולם תלמידי כיתה י׳.
המשלחת נסעה לשבוע ימים לשנחאי ולבייג'ין.
את המסע הוביל רמי מיכאלה ,תושב בית חשמונאי ,מחנך ומורה
בתיכון הרצוג ,ביחד עם מנהלות שני התיכונים במועצה :אפרת
זיו ,מנהלת הרצוג ,ודר' סיגל סטרשנוב מנהלת תיכון איתן .למסע
הצטרפה גם יועצת תיכון איתן ,פאני דניאלי.
לאחר תהליך של מיון ,נבחרו  20תלמידים כתה י' 11 ,מהרצוג
ו 9-מאיתן.
תחילת המסע היה בגיבוש הקבוצה המשותפת לקבוצה אחת ,גם
ברמה החברתית וגם כקבוצת עבודה .התלמידים עברו משחקים
ופעילויות גיבוש ולאחר מכן התחילו לעבוד על שני הפרוייקטים
העתידיים ,האחד בסין והשני בארץ ,בביקור הגומלין של הסינים
כאן ,שיתקיים בספטמבר .2018

סין  -מעצמה שלא ניתן להתעלם ממנה
"סין היא מעצמה שלא ניתן להתעלם ממנה" ,אומרת רעות הרץ,
מנכ"ל טי אנד ג'יי" ,מועצה אזורית גזר זיהתה את המשמעות החיי
נוכית והערכית שבהוצאת המשלחת ,נרתמה באופן מלא ונתנה את
ברכת הדרך  -אין לי ספק שבשנים הקרובות אנו נראה עוד שיתופי
פעולה רבים ומגוונים בכל הקשור בתחום החינוכי עם בתי ספר

הדר בכר ,משמר דוד  -איתן

התלמידים בסין והוריהם לוקחים את נושא החינוך ברצינות רבה
ומשקיעים זמן רב בלימודיהם .דאגנו להביא את התרבות הישראי
לית שלנו לסין ולימדנו את התלמידים הסינים שירים ומשחקים
ישראלים וגם ברחוב ,רקדנו ושרנו כמו הישראלים שאנחנו!

אופיר דרוקר ,רמות מאיר  -איתן

בזכות המסע לסין למדתי להכיר את עצמי יותר טוב ,הכרתי
אנשים חדשים ותרבות חדשה.
בערב היום השני למסע שלנו התחלקנו לשתי קבוצות ,כשכל
קבוצה שמונה כעשרה ישראלים ועשרה סינים ,נסעה לבית אחר,
מלווה באחד מהצוות האחראי .כשהגענו לבתים חיכתה לנו המשי
פחה בחיוכים ובשמחה.
עברנו סדנא להכנת כופתאות והדבר היה מהנה במיוחד .שמחנו
לראות שהתחשבו בנו ועשו לנו במיוחד בשר כשר .התוודענו
למאכלים סינים מסורתיים נוספים ומיוחדים ,שהוכנו בעבודת יד
שכמובן היו טעימים מאוד!
בהמשך הערב לימדנו את חברינו הסינים כיצד לשחק משחקים
ישראליים והם נהנו מאוד ורק רצו לשחק עוד .אנו למדנו כמה
מילים בסינית ,ואף למדנו לשיר שיר ילדים ידוע בסינית.
אני בטוחה שהמסע הזה ילווה אותי עוד הרבה שנים ושאשמור
על החברויות החדשות שנוצרו.

רונה אלתרמן ,כפר שמואל  -הרצוג

נפגשנו עם ילדים בגילנו,שלומדים וגדלים עם רקע תרבותי
ונורמות שונות ,המכתיבות בעצם את אורח חייהם .זה היה שבוע
שעורר מחשבה בכולנו .עד כמה המדינה ,החברה והנורמות,
משפיעות ומעצבות את האופי של האדם ,בפני עצמו ומול החברה.
דברים שלנו נראים טריוויאליים מתבררים שהם תלויי תרבות ,סוג
שלטון ומבנה הקהילה.

אילי חלפי ,גני יוחנן  -איתן

בהתחלה חשבתי שהעבודה עם הסינים תהיה קשה בגלל חוסר
ההבנה בשפה ,אך היא הייתה מעניינת וכייפית .למדתי על עצמי
דברים חדשים וגם על חברי למשלחת ,חידדתי קשרים עם חברי
לבית ספר ובניתי קשרים חדשים עם חברים מבית ספר הרצוג
ומבית הספר בסין.
זכיתי להכיר חברים חדשים לחיים ,מהקצה השני של העולם וגם
מהמועצה שלי.

עם הפנים קדימה
כעת אנו נערכים לביקור הגומלין שעתיד להתקיים בחודש ספטי
מבר הקרוב בו אנו מכינים לסינים אירוח ברמה גבוהה ,המטרה
שלנו היא להראות להם את ישראל מהמקום האישי ,הערכי ,החדי
שני ,החינוכי וההיסטורי כל זה בשבוע ולכן כל תוכן שנכנס נבדק
בקפידה יתרה .אנו שמים דגש רב על הפן החינוכי ומביאים אותו
לידי ביטוי בדרכים יצירתיות וחדשניות.

השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) על מעברים ופרידות

"כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"

בחודשיים הקרובים ,רבים מילדינו יחליפו מסגרת ,או ייפרדו מדמות מחנכת משמעותית .כיצד נקל עליהם (ועלינו) את הפרידה וכיצד נסייע למעבר ידידותי יותר למסגרת חדשה?
אחד הדברים המשפיעים ,הוא עמדתנו לגבי המעבר או הפרידה .עד כמה אנחנו שמחים ,שלווים ,חוששים .ילדנו הצעירים לא תמיד יודעים מה עליהם לחשוב ,כשמתרחש משהו בחייהם .הם מסתכלים עלינו,
בשביל לדעת מה הם אמורים לחשוב על כך.
בנושא המעבר -האם אני מרגישה שילדי מסיים את הגן הפרטי ויחווה טראומה בגן הציבורי ,או שאני מחזיקה בעמדה שזה אמנם מעבר לא קל ,אבל שכל מעבר כזה הוא קפיצה התפתחותית ואני סומכת עליו
שיעמוד בו ויצמח מזה?
מעברים ופרידות הם אכן חלק מהחיים .חלק כואב ,לפעמים מאוד ,אבל גם כזה שמלמד את הילד על יכולותיו .לכן קודם כל חשוב להחזיק בעמדה שכנראה יהיה בסדר .אם יש לי יסוד לחשוב שאולי לא ,אפשר
להתייעץ באנשי החינוך המלווים ,או לבקש שיחה בשירות הפסיכולוגי ולהתלבט ביחד .הצעד השני ,הוא לתת לילד הרבה מידע על המעבר או הפרידה .כיום מופעלת במועצה התוכנית 'מעברים' ,שמאפשרת
לילדים להכיר את המסגרות אליהן הם עוברים .אפשר שנלך גם אנחנו לבקר כמשפחה במסגרת החדשה .אפשר לספר איך נראה סדר היום במקום החדש ,אפשר להבטיח שנבקר במסגרת הישנה ונשמור על
קשר .חשוב מאוד להיות אמפטיים ,כלומר להיכנס לרגע לנעליו של הילד שלנו ולהבין את הרגש ולא לבטל אותו (גם לנו המבוגרים לא קל להיפרד או לעשות מעברים) .לא כדאי לומר "לא נורא ,אתה תכיר מהר
חברים חדשים ."..עדיף לומר" ,זה באמת די מפחיד ,חמוד ,להתחיל מקום חדש ,אתה כבר מכיר כל כך טוב את גן שקד ועכשיו צריך להתרגל למשהו חדש" .אמירה כזו תראה לילד שהוא לא לבד במחשבותיו,
אלא מובן .רק אחרי ההשתתפות ,אפשר להתחיל לעודד" .אני חושב שתצליח להתרגל די מהר ,כי אתה ילד מאוד חברותי /אתה זוכר שגם דני וגם יוסי ,יהיו איתך  /שמעתי שהמורה שלך מאוד נחמדה/עוד מעט
כבר תדע לקרוא וזה יהיה כיף .חשוב מאוד לייצר טקס פרידה לצד הטקסים הקיימים .לצייר ציור/לכתוב ברכה /לקנות מתנה קטנה ,או לאפות עוגיות לגננת/למורה .ניתן לקבוע כבר זמן לביקור עתידי .טקסים
כאלה מרגיעים את כאב הפרידה והמחשבה על קשר עתידי מנחמת.
ולא לשכוח  -לא לפחד כלל.
בהצלחה ,צוות השירות הפסיכולוגי
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ערב סופרים

צילה  -יהודית קציר
ביום ראשון 17.6.18
בשעה  19:30בספרייה

המסע שלי לגילוי דמותה של צילה מרגולין ,אם סבתי ,גיבורת הרומן.
המסע הפיזי והנפשי המרתק שלה ,מנעוריה ברוסיה לחייה בארץ
ישראל עם בעלה אליעזר ,אהובה חנן וחמשת ילדיה.
המעשה הציוני מנקודת מבטה של אישה ואם ,כשברקע אירועי
התקופה .דיאלוג בין שתי נשים ,שתי אימהות ,שהן נשים כותבות.

שעת סיפור אורית ונדב
יופי של קיץ

ביום רביעי20.6.18 ,
בשעה 16:30

משך הפעילות כ 45-דק
מתאים לגילאי גן 2-6

סדרת הרצאות ספרות וקולנוע
הפצוע האנגלי

ביום רביעי 27.6.18
 11:00-12:15בספרייה

זהות לאומית מול תרבות אוניברסלית ותמונה חיה מול המלה הכתובה,
בספרו של מייקל אונדייטה ובסרטו עטור הפרסים של הבמאי אנתוני
מינגלה.

"מדינת ישראל חוגגת  70שנה להקמתה ואנחנו החלטנו
לחגוג לה בדרך מיוחדת מאוד משלנו .להצדיע לישראל דרך
הראש ,הרגליים ובעיקר דרך הלב" ,מספר טל גינוסר.
"דרך הראש למדנו במשך כל השנה .הכרנו אתרים ,אישים
חשובים ואירועים שעיצבו את חיי המדינה ,השתתפנו בחיי
דון מורשת וידיעת הארץ והפגנו ידע מרשים מאוד.
דרך הרגליים צעדנו במסע הזה ביחד כולנו ,כי אנו מאמיי
נים שלהכיר באמת את ישראל צריך דרך הרגליים ,לצעוד
בשבילים ,ליהנות מהנופים ,להתבשם בריח הפריחה ,להבי
חין בפרפרים ובחיפושיות ,להרגיש את השמש ואת הרוח
הנושבת.
אבל חשוב מהכל התחברנו עם הלב אל סיפורי המשפחה
שלנו ,אותם שמענו מסבא ומסבתא כשכיבדנו אותם והזמנו
אותם לבית הספר שלנו ביום סבא-בא ,והתחברנו עם הלב
לסיפורי המתיישבים הראשונים אשר הצטרפו אל המסע
הישראלי שלנו ,כדי לספר לנו איך הכל התחיל.
ואם נחבר את הכל יחד ,את הידע הרב שלמדנו ,את החוויה
של המסע שחשנו בגוף דרך הרגליים ואת התחושות והרגי
שות שמילאו את הלב ,נקבל חוויה מושלמת של מסע ישראי
לי.
חלום המסע" ,חוזר טל אל ההתחלה" ,צץ במוחנו כבר
מראשית דרכו של בית הספר ,כחלום משותף לבית הספר
ולהורים .השנה ,הגענו לבשלות המאפשרת את קיומו והחי
לטנו לממש את החלום".
מימוש החלום כלל הליכה נינוחה של הילדים ,מלווים
בהורים רבים ,במסלול מוצל ונעים ,ברחבי המועצה כשדי
גלי ישראל מונפים אל על .בפינת חמד פגשו הילדים בפינת
יצירה של ישראל שלי ובתושבים ותיקים מיישובים שונים
שסיפרו את סיפור הקמת היישוב בו הם חיים.

פחון אחד ושני שקי כותנה
"הגענו לפה באפריל  ,"1951סיפר לילדים מרקו אלבז
מראשוני פתחיה" .הגענו וראינו צריפים ,פחונים ,חום יוקד,
שממה ,לא אוכל ולא מים .עץ אחד לא היה פה.
למזלנו בשדות של נען ,שהיו מולנו ,היה תירס .בבוקר
אכלנו תירס ,בצהרים אכלנו תירס ,בערב אכלנו תירס.
היתה מכולת אחת ,אבל לא היה כסף במה לקנות.
בפברואר  1960השתחררתי מהצבא וחזרתי למושב.
כשלמדתי במקווה ישראל עבדתי ברפת ,אז אהבתי חיות.
באתי לאבא ואמרתי לו אני רוצה ללכת לאוניברסיטה להיות
וטרינר .אבא אמר ,יא איבני ,אני הולך לכפר שמואל ,לקטוף
כותנה .אני עושה שק ביום .אם נהיה שניים ,יהיו שני שקים
ביום."...
היום מרקו פנסיונר שמגשים את חלום חייו ובונה יאכטה,
חי ברווחה ,כשכל ילדיו ונכדיו חיים לצידו במושב.

סיפורו של חוט טלפון
שרה ברום ,מראשוני כרמי יוסף ,ריתקה בסיפוריה קבוצה
אחרת של ילדים" .היינו  22משפחות ,אני עבדתי ברחובות,
כמורה .הייתי צריכה לקחת כל בוקר את הבת הקטנה לטל
שחר ,כי פה לא היה גן ,לא היתה מכולת ,לא פינוי אשפה.
הבית שלנו עמד בודד ,מסביב חושך .לא כבישים ,לא
שכנים.

אבל זו היתה שנה קסומה .הקשרים שנרקמו פה בין האני
שים ,היו מדהימים .יצרנו קהילה יש מאין .היו ערבי בישול
וערבי שירה .אפילו בית כנסת קם באחד ממרתפי הבתים.
כמה שזה יישמע מפתיע ,ביישוב לא היה טלפון .בעלי היה
קצין בצבא והיה צריך טלפון .אז חיל הקשר סלל עבורו קו
טלפון מעמוד הטלפון הציבורי ועד הבית.
אבל החוט היה נקרע כל פעם .אני הייתי הולכת בעקבות
החוט עד הקרע ומתקנת אותו.
כולם נורא אהבו אותנו ,כי היו באים אלינו הביתה להתי
קשר.
אני חושבת שחשוב לדעת ,להכיר" ,מציינת שרה" ,הילדים
שאלו ,התעניינו .אני מאמינה שעל הנשמות הרכות האלה,
עוד אפשר להשפיע ,ללמד ,להוסיף .זה היה יום מקסים.
התרגשתי וחשתי אפילו הערצה מול ההנהגה ההורית,
שהובילו את היום הזה ,שהיה מאורגן למופת".

ברכות ותודות
"הגענו לקו הגמר של המסע הישראלי שלנו בהתרגשות
עצומה" ,מספר טל" ,קשה להפריד בין ההכנות לבין המסע
עצמו ,שהרי שיתופי הפעולה נרקמו כבר מראשית התהי
ליך  -צוות החשיבה כלל את הצוות החינוכי וקבוצת הורים
נלהבת.
המסע היה רווי עוצמה ,התרגשות ,העצמה ושיתופי
פעולה ,המעידים על הקשר החם והעמוק שנרקם בין בית
הספר לבין קהילת ההורים .הכניסה אל אתר מיני ישראל,
בתום המסע ,כשהילדים מניפים את דגלי המדינה ,היתה
רגע של גאווה לכולם.
תמיכתה של מחלקת החינוך במועצה האזורית גזר לאורך
כל הדרך ,יחד עם מחלקת התחבורה ומחלקת הביטחון
והשיטור הקהילתי ,איפשרה את קיומו של המסע המופלא.
ומעל כולם ,תודה ענקית לשתיים מצוות בית הספר שהפיקו
איתי את המסע כולו :אורלי דינור ושירי נח .אבל התודה
המשמעותית" ,מסכם טל" ,היא לתלמידים .שהתעניינו נהנו,
שאלו ושמחו התרגשו והזדהו".

14

גזרי מידע  יוני 2018

גני ילדים
פרוייקט "אני והשוטר שלי"
פרויקט בו נחשפים ילדי הגנים ,לפעילות השוטרים ,על מכלול
תפקידיהם ולאנשים שמאחורי המדים.
הילדים לומדים על זהירות בדרכים ,הכרת ניידת משטרה,
זהירות מחפצים חשודים וכללי התנהגות בטוחה.

בית ספר שלהבת בנים

"מנהרת הזמן"

לקראת ל"ג בעומר חוו תלמידי כיתות א' חוויה מיוחדת (שהפכה
כבר למסורת) .מסע בזמן בו פגשו חייל רומאי אשר ניסה למנוע
מהם למוד תורה ,וכשנכנסו בכל זאת לבית המדרש למדו תורה
בהתלהבות .לאחר מכן ביקרו את "רבי שמעון בר יוחאי" ליד
המערה בה התחבא .משם המשיכו ופגשו את "רבי עקיבא" במתבן.

המקום שלנו ולפתח אותו ,להתקדם בתחומים מגוונים כמו רפואה
אסטרונומיה ,שמירה על הסביבה ,קיימות פיתוחים טכנולוגיים.

בית ספר עתידים

חידון מורשת וידיעת הארץ

בית ספר שחקים

ביקור ילדי הגנים

ילדי הגנים העולים לכיתה א' התארחו לפעילויות מהנות ביחד
עם התלמידים .הילדים התחלקו לתחנות פעילות ,כחלק מתכנית
קבלת תלמידי כיתות א' הגיעו הורי ילדי הגנים למפגש בו הוצגה
התפיסה החינוכית של בית הספר על ידי המנהלת סיון אלעד גוטי
ליב .בהמשך דיברה פסיכולוגית בית הספר על המעבר לכיתה א'
וסגנית המנהלת הציגה את שגרת הלימודים בכיתה א'.

 70שנה בדרך הנכונה
במסגרת פעילות "אין לי ארץ אחר"ת" ,להכרת ישובים בארץ,
ביקרו התלמידים בשני ישובים במועצה ,יד רמב"ם ובית עוזיאל.
הפעילות שילבה הכרת הישוב ולימוד ותרגול זהירות בדרכים.
לסיום הפעילות נפגשנו עם ותיקי המושב ,שסיפרו לנו על
ההיסטוריה של המקום.

אירוע גמר חידון מורשת וידיעת הארץ ,שהובילה חני ישראל,
כלל למידה של שנה שלמה בכיתות ד'-ו' על תולדות ישראל ,מקוי
מות ,אירועים ,מלחמות ,הישגים ואישים .הזוכים :במקום הראשון
טל יפרח | במקום השני נויה הרשקו | במקום השלישי שני יצחק.

תיכון ברנקו וייס אית"ן

סמי ברדוגו

את עולם הספרות גיליתי עוד כשהייתי קטנה .כתבתי לעצמי
שירים ,סיפורים ועוד מגוון רחב של תכנים .אולם כשכתבתי,
הרגשתי לרוב שאני מאבדת את עצמי בכתיבה .ביום יזמות ,החלי
טתי ללכת למסלול הידע ,ועיניי קפצה סדנת "איך סיפור נולד?"
של סמי ברדוגו .חשתי סקרנות ,מה עומד לקרות? מהרגע שסמי

תלמוד תורה דביר

'ּכַּנֵ ס וְ רֵ ָאה ּבַּנִ ים לְ בָ נַיְִך'

מתנדבים מכל הלב

אנו רוצים להודות לכל הסבים ,הסבתות ,האבות והאמהות,
שטרחו ובאו ליטול חלק בכנס לימוד משותף של חיבור הדורות
בלימוד תורה משותף כהכנה לקראת יום ירושלים וחג השבוי
עות .הסבים והאבות שמעו שיחה מפי הרב חיים אביהוא שוורץ
שליט"א .לנשים היתה שיחה מפי הרבנית יעל כורסיה שתחי'.
במקביל ,התקיים לימוד אבות ובנים משותף לתלמידי החטיבה.

תלמידי תיכון איתן מגיעים לעזור לתלמידים (באיזה כיתות??)
במקצועות השונים :אנגלית ,מתמטיקה ,מחשבים ,תלמידי בתי
הספר ומדברים בהתרגשות על העזרה שהם מקבלים והקשר
החיובי הנרקם עם הבוגרים.

בית ספר שלהבת בנות

הכנה למתן תורה  -אבות ובנות בלימוד
משותף
ביום שישי לפני שבועות התכסו בנות כיתות ו' ואבותיהן ללימוד
משותף בנושא מגילת רות -מגילת החסד.
את הלימוד פתחה בדברי ברכה שולי דונר ,מנהלת בית הספר
ובסיומו נהנו האבות והבנות מדברי תורה של הרב רייך ר"מ בישיי
בת שעלבים ואביה של שרה.
כולם יצאו בהרגשה מרוממת ומיוחדת.

סיום מועד כיתה ו'
התחיל לדבר ,יצאו מפיו רק פלאות! דיבורו כל כך מרשים וכתיי
בתו אסתטית ומושקעת ברגש .הוא הצליח לרגש אותי ,להרשים,
ובנוסף הוא נתן לי השראה לסיפור .סמי ברדוגו הוא לדעתי בן
אדם משכיל ובעל ראש מורם ויצירתי ,הוא תורם מכישרונו לתלי
מידיו ויודע לשמוע את דעותיהם של אחרים .סמי ברדוגו מורה
אצלנו בבית הספר והוא נותן לנו כבוד רב! זכינו בשי חשוב מאוד
ומקורי .צוות בית הספר ואנוכי גאים מאוד וממשיכים לקבל
השראה מסופר נעים סבר ,סמי ברדוגו.
נועה ברודש ,כיתה ח׳2

בית ספר שדות איילון

גם השמיים הם לא הגבול

אפשר להגיד שהורדנו כוכבים במהלך לימודי האסטרונומיה,
צפינו בגלקסיות בחלל ,העמקנו בחקר על הגלקסיה שבה אנו
מצויים" ,שביל החלב" דנו בחשיבות חקר תלמידי השכבה ענו
באופן גורף על השאלה :האם חשוב ללמוד מדעים?
התשובה :כן וחשוב להשקיע כסף ללמוד לחקור כדי לדעת על

סיום סדר מועד של תלמידי כיתה ו׳ התקיים סביב שולחנות
ערוכים כיד המלך .לאירוע הוזמנו ההורים והשתתפו חלק מהסבים
והסבתות .התכבדנו בנוכחותו של הרב זכריה בן שלמה שליט"א,
שנשא דברים היוצאים מן הלב על כבודה של תורה ,סיום סדר
מועד ע"י הבנים וסעודה בשרית עשירה .בסוף הערב הציגו תלמיי
די כיתה ו' הצגה ארוכה ומושקעת תוך שילוב קטעי צפיה ושמע,
לרגל  70שנה למדינת ישראל.
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אהובה שלי

לא הספקתי להיפרד ממך !!!
אני כל כך מתנצלת על כך !!
תודה רבה על הברכות,
אני מודה לך על חצי שנה מופלאה
שבה יעל רק מבקשת ״ללכת אל
טלי״ ) גם בסופי שבוע !!( ,לא היה
יום שאני ואדי לא דיברנו עליך ועל
כמה שהיינו רוצים שיעל תהיה יותר
זמן אצלך ,תודה על ההשקעה !
זכינו בך ובמיוחד יעל !
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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

טיול

תרבות ילדים

חווית הארץ

שעת סיפור

ירושלים – העיר שחוברה לה יחדיו
בהדרכת :שוקי שגב  -מורה דרך מוסמך

איילת מטיילת

ביום שבת16.6.18 ,
יציאה בשעה  7:30ממשרדי המועצה
חזרה משוערת ב20:00-

עם המספרת תמר מלחן

ביום שני ,4.6.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי
לגילאי 6-2

כובע הקסמים של תמר

עם המספרת לימור שושן

ביום שני ,18.6.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי
לגילאי 6-2

פלפלי לקטנטנים
עם אלי פלפלי
"חכם בשמש"

ביום שני ,25.6.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי
לגילאי 2–4

כניסה חופשית

תרבות למבוגרים
מועדון הסרט הטוב
ישמח חתני

ביום שלישי 19.6.18 ,בשעה20:00 :
באשכול הפיס בבית חשמונאי

ביים אמיל בן שמעון על פי תסריט של שלומית נחמה .השלווה
בקהילת מוסאיוף מתערערת כאשר היציע של עזרת הנשים
מתמוטט לפתע במהלך חגיגות בר המצווה של אחד מבני היישוב.
דוד (אביב אלוש) ,רב כריזמטי וצעיר ,מנסה לשכנע את הגברים
שזהו עונש מגבוה ,על היעדר צניעותן של נשות היישוב .הקללה
הופכת ברכה ,כשאלה מתאחדות למאבק משותף על עצמאותן.
בהשתתפות אוולין הגואל ,יגאל נאור ,אורנה בנאי ,עינת שרוף ועוד
רבות וטובות .שיר הנושא בביצוע שרית חדד.

 fתצפית מרהיבה מהר הזיתים  fתצפית אל עבר בקעת הירדן
ממרומי הר הצופים  fסיור ברחובות העיר העתיקה  fהכותל
המערבי  fהברובע היהודי  fהר ציון -חדר הסעודה האחרונה f
כנסיית הקבר  fהשוק הצבעוני של העיר  fנחל פעמונים  fעמק
הארזים.
יש להצטייד בנעלי הליכה ,כיסוי ראש ,מים ומזון לכל היום.

מחיר 80 :שקל (ייתכנו כניסות לאתרים בתשלום)

אביהו מדינה

במוצ"ש 23.6.18 ,בשעה 21:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

כניסה חופשית

הצגת מנויים

תיאטרון הקיבוץ מציג:
שבת בבוקר

ביום שני 11.6.18 ,בשעה 17:00
באשכול הפיס בית חשמונאי

סיפורה של חבורת ילדים ,כבני שש ,המגיעים בשבת בבוקר
למגרש הגרוטאות השכונתי ,כדי לתפוס שטח למדורת ל"ג בעומר
הקרבה.
רצף של אירועים דרמטיים ובואו של ילד חדש לשכונה ,מאלצים
את ילדי החבורה לשתף פעולה ולנסח מחדש את יחסי הכוחות
ואת ההירארכיה בתוך הקבוצה .בדרך ,הם יצליחו להציל גוזל
שנפל מהקן ואמו העורבנית לא יכולה לעזור לו; לבנות מטוס מתוך
ערימת הגרוטאות שבמגרש; לטוס לארצות הכי רחוקות ,ולהשכין
שלום במקומות הכי קרובים .והכל ,על רקע שירי הילדים הנפלאים
של יוני רכטר.
נותרו מספר מקומות פנויים להצגות מנויים לילדים.
הרכישה דרך אתר המועצה.

במחיר  45שקל לכרטיס

רכישת כרטיסים באתר המועצה
 2כרטיסים למשפחה  -לתושבי המועצה בלבד

כניסה 60 :שקל אזרח ותיק  54שקל

גזרי מידע
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לזיכרו של צור אלפי ז"ל

הורה גזר

לקראת חג השבועות נבחרה להקת הורה גזר מבין
מספר להקות ,והוזמנה להופיע בשני פסטיבלים
נחשבים
הופעה ראשונה במסגרת פסטיבל "חלב ודבש" ,המתקיים מדי
שנה בחודש מאי במועצה אזורית עמק יזרעאל וכולל מופעי מחול,

נוער

קורס ועדות נוער

החודש התקיים המפגש הראשון של קורס ועדות הנוער במועצה.
הקורס בן  5מפגשים ובמפגש הראשון שוחחנו על הציפיות השונות
מוועדת הנוער ,למדנו על שיטות ניהול שונות ,וניסינו להבין אם
השיטה שאנו מתנהלים בה היום ,היא הנכונה ביותר.
היה מפגש פורה ומלמד .במפגשים הבאים נעסוק בנושאים שונים
ומגוונים  -מדריכי הנוער ,חינוך וקהילה ,תקציב שנתי ועוד.

באסון הקשה שאירע בנחל צפית ,נספה צור אלפי
ז"ל ,שגדל בכפר ביל"ו מכיתה א' עד כיתה ט'
לפני שלוש שנים עבר צור עם משפחתו למזכרת בתיה אך גם
לאחר שעבר למזכרת בתיה ,התעקש צור להמשיך להדריך,
להתחנך ולהיות חלק מהקן בכפר.

צור אלפי ז״ל (מימין)

תרבות ואמנות ,בהפקתו המקצועית של זאב קרן.
הופענו פעמיים ,בנהלל וביזרעאל בשני ריקודים מקסימים ,שיצר
הכוריאוגרף טוביה טישלר.
הופעה שנייה התקיימה בפסטיבל "מחול בלבן" ,של המועצה

המפגש הקרוב ייתקיים במושב סתריה ביום שני 11.6 ,בשעה
.19:30
ועדות נוער ביישובים אשר טרם נרשמו ,מוזמנות לעשות זאת
בטלפון 050-9016467
מיכל ליס  -מנהלת יחידת הנוער והצעירים

טקס אות הפעיל המצטיין 2018

ברכות לשירה בר און מקיבוץ נצר סרני ,על זכייתה באות הפעיל
המצטיין של מינהל חברה ונוער מחוז מרכז ,כנציגת המועצה.
שירה זכתה בזכות פעילויותיה הרבות בתחום הנוער ביישוב ,על
הפעילות החינוכית הרחבה והמשמעותית אותה היא מעניקה
לחניכיה .שירה לקחה על עצמה את הקשה במשימות ,חינוך הדור
הצעיר ועל כך תודתנו וגאוותנו.
יישר כח שירה!

האזורית דרום השרון בהפקתו של היוצר והכוראוגרף רן הירש ,גם
שם רקדנו שני ריקודים.
על אף צעירותה הצליחה הלהקה להפתיע את כל רואיה בשני
הפסטיבלים ,הציגה רמה גבוהה וביצוע מרגש וכובש .קצרנו
תשואות רבות ,הן על הביצוע והן על התלבושות המרהיבות .אנו
חשים גאווה רבה לייצג את המועצה שלנו.
על כל זאת ועוד ,אנו מודים לראש המועצה ,ובמיוחד למנהל אגף
התנ"ס ,רותם אלקובי ולמנהלת החוגים ,זוהר ,על התמיכה הפרגון
והעידוד לאורך כל הדרך.
חזרנו נרגשים ומאושרים וכבר מתכוננים לקראת נסיעה לחו"ל
בקוסטה ברוודה ,שם נופיע במשך שלושה ימים בפסטיבל ריקודים
בינלאומי ובהמשך בפסטיבל "כרמיאל".
יאירה אונגר

צור הדריך את קבוצות ג'-ו' .גם השנה בהיותו תלמיד יב' ,המשיך
להיות פעיל בקן ולתמוך במדריכים הצעירים ובפעילות שלהם.
צור עשה מאמץ גדול להגיע שלוש פעמים בשבוע לקן והיה דמות
משמעותית לכולנו.
לאחר היוודע האסון ,פתחה מעיין המד"בית את המועדון ובני
הנוער ,חניכים צעירים ,מדריכים ,הורים ,חניכי מכינות פעילי שנת
שירות ,חיילים שהיו מדריכים של צור בעבר וחברי הכפר ,הגיעו
כולם להתייחד עם זיכרו של צור ולהתנחם בצוותא.
המועצה התגייסה מיד ,והשירות הפסיכולוגי יחד עם צוות בית
ספר איתן וגוונים ויחידת נוער של המועצה התייצבו מאז ועד היום
והושיטו יד לכל עזרה שביקשנו כדי להיות עם הילדים באירוע
הקשה שהם עוברים.
אנו עומדים נפעמים מול ה"ביחד" של בני הנוער מכל הגילאים ,מול
המועדון שנהפך להם לבית ומלאים בגאווה בהתמודדות שלהם
ובשמירה אחד על השני בשעה קשה זו.
מותו של צור מותיר לנו כמדריכים ,צוואה של ערך קדושת החיים
ואחריות על שמירת החיים של עצמינו ,חניכינו וחברינו.

יהי זכרו ברוך
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רב התהפוכות ,על הפסגות הגבוהות ביותר אליהן טיפסה בזכות
כשרונה ויופיה והתהומות אליהם הגיעה בשל גורלה ,עד אשר
מצאה את מקומה והקימה בית על פי דת ומסורת ישראל .עם
סיום ההרצאה ,אשר הותירה את הנוכחות עם חומר רב למחשבה
והערכה רבה לדרכה ולכוחה של אברג'יל ,התקיימה הדרכה להגנה
עצמית ,במטרה לתת לנשים כלים להתמודדות עם מצבי סכנה,
ומיד לאחר מכן אימון זומבה סוחף ,אשר הקפיץ את המשתתפות
שלקחו בו חלק בשמחה ובהתלהבות.

ספורט
מאמנט

אחד מאירועי השיא של ליגת מאמאנט של המועצה הינו גמר
הגביע ,הנערך בכל שנה בנוסף למשחקי הליגה .לאחרונה
נאספו כל קבוצות הליגה למשחקי המוקדמות ,אשר היו מותחים
ומפתיעים ,כשבסופם התמודדו על שלושת המקומות הראשונים -
קבוצות בית חשמונאי ,חולדה ,מצליח וסתריה.

במשחקי הגמר שנערכו באולם הספורט בקרית החינוך הדרומית,
במעמד ראש המועצה ,נערכו שלושה משחקים.
במקום השלישי והמכובד זכתה קבוצת חולדה ובמשחק גמר
מותח וצמוד ,ניצחה קבוצת סתריה את קבוצת מצליח.
אנו מאחלים ברכת הצלחה לקבוצות שעלו למשחקי הפלייאוף
בליגה וכמובן יישר כוח לכל השחקניות.

הכוח הנשי

נשים הן כוח .לרגל שבוע הספורט הישראלי התכנסו יותר ממאה
נשים תושבות המועצה ,באולם הספורט בקריית החינוך הדרומית,
לאירוע המשלב העצמה וספורט .במוקד האירוע עמדה הרצאתה
של מיס עולם לשעבר ,לינור אברג'יל ,אשר שיתפה בסיפור חייה

בסיום התקיימה ארוחת ערב קלה ,מזינה וטעימה וכל אחת
מהמשתתפות קיבלה חולצה למזכרת .הערב הופק כשיתוף
פעולה בין מדור הספורט של המועצה ויועצת ראש המועצה
למעמד האישה .בעקבות ההצלחה הרבה הוחלט על הפיכת
האירוע למסורת רב שנתית.

גזרי מידע
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קול קורא לעסקים במועצה אזורית גזר
לקחת חלק בפסטיבל

"חוויה בכרם" ה5-
30-31.8.18-1.9.18

לאור הצלחת הפסטיבלים הקודמים בהם השתתפו אלפי תושבים מרחבי המועצה
ומכל הארץ ,אנו ממשיכים במסורת ומקיימים את פסטיבל "חוויה בכרם" ה.5-
הפסטיבל יתקיים השנה בין התאריכים  30-31/8/18-1/9/18במספר מוקדים
ופעילויות .מועצה אזורית גזר מזמינה אתכם ,בעלי העסקים באזור לקחת חלק
באירוע ,להציג ולמכור את מרכולתכם.

הפסטיבל יתחלק לשלושה ימים גדושי פעילות:
אירוע יין  -ערב פתיחה ,יום חמישי  30.8.18בשעה  ,19:30יתקיים במרכז המבקרים ב"יקבי
ברקן".
יין ומופעים  -במהלך הערב יהנה הקהל מאירוע יין בו יציעו מיטב יקבי האזור את היין
שלהם בליווי מזון מתוצרת מקומית .בחלק האמנותי של הערב ,ישתתפו להקות מחול
ייצוגיות ,חבורת הזמר של המועצה האזורית גזר והופעת אמן אורח.
בערב זה הדגש הינו על יקבים ובעלי עסקי מזון ,המעוניינים להשתתף כמציגים ולהיחשף
לקהל הרחב ולתקשורת המקומית והארצית.
יריד אמנים ובתים פתוחים  -ימים שישי ושבת  31.8.18-1.9.18בין השעות – 9:00-15:00
ביישובים כרמי יוסף וסתריה .בעלי העסקים מהמועצה מוזמנים להציג בירידים .מתחם יריד
האומנים יוקם על ידי המועצה ,לכל בעל עסק יועמד שולחן ,הצללה ושילוט.

בעלי עסקים בתחומי אמנות ,הסעדה ,חקלאות ,אלטרנטיבי וכיוצ"ב ,שמעוניינים
להשתתף באירוע ,מתבקשים להעביר מידע מסודר הכולל :שם העסק ומהות העסק,
טלפון ,דוא"ל ,אתר אינטרנט )אם יש( והמוקד בו הוא מעוניין להופיע )ערב פתיחה/
יריד אמנים ובתים פתוחים בכרמי יוסף  /יריד אמנים ובתים פתוחים בסתריה(.

כל הבקשות יעברו לוועדת הפסטיבל לבחינה

סגירת הרשמה לקול קורא הנ"ל עד לתאריך ה 17.6.18-יום ראשון
להרשמה :אילנית צמח רכזת התיירות במועצה ilanit712@gmail.com

לפרטים :מרסל עמירה מנהלת התרבות במועצה 08-9274047

בהצלחה,
צוות הפסטיבל  -מועצה אזורית גזר
ט.ל.ח  -הזכות לשינויים שמורה
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