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המועצה מקימה ומשדרגת מבנים ותשתיות ביישובים, במכלול 
חינוך,  מוסדות  המועצה:  ואחריות  לפעילות  הנוגעים  התחומים 
שבילי  ספורט,  ומדרכות,  כבישים  ציבור,  מוסדות  תרבות,  מבני 

אופניים ועוד. 
בשנים האחרונות נמצאת המועצה בתנופה, מאות זוגות צעירים, 
ביניהם בנים חוזרים, מקימים את ביתם ביישובי המועצה. כרשות 
מקומית הדוגלת בתכנון לטווח הארוך מתכננת המועצה ומוציאה 
ביישובים  הן  והתשתיות,  לפעול פרוייקטים רבים בתחום הבינוי 
הוותיקים והן בהרחבות, בכדי שכל תושבי המועצה ייהנו מאיכות 

חיים ברמה הגבוהה ביותר. 

הקמת ושידרוג מוסדות חינוך תרבות ופנאי
אודיטוריום בבית הספר התיכון הרצוג 

220 מושבים, חדרים לפעיי  נשלמת הקמת האודיטוריום, הכולל
הספר  בית  את  ישמש  האודיטוריום  ופנאי.  תרבות  חוגים,  לות 
בשעות היום ומרכז לפעילויות לבני הנוער והילדים בשעות אחר 
קהילתי  כמרכז  גם  האודיטוריום  ישמש   למעשה  בכך  הצהריים, 

נוסף.  

הרחבה מהותית של בית ספר תיכון איתן
מוקמות 17 כיתות חדשות, אגף נוסף הכולל ספריה, קפיטריה, 
מעבדות וחדרי ספח. סך כל השטח הבנוי כ-3,200 מ"ר. עם סיום 
הבנייה ייהנו התלמידים מתנאים טובים עוד יותר, אשר יאפשרו 

להם למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם.

אולפנת שעלבים
כ-1,800 מ"ר במבנה חדיש בן שלוש קומות, הכולל שש כיתות 
התלמידים,  לנוחיות  ומרוהטות  חינוכי  בציוד  מאובזרות  לימוד 
להשלמת אקלים חינוכי מיטבי. אולם כינוסים אשר ישמש את כל 
ילדי קריית החינוך, מקלט ומעבדות מתקדמות ובהן ציוד לשיעורי 

ביולוגיה וכימייה.

עבודות בינוי ותשתית בישובים
מתיחת פנים מהותית לבית הרצל בחולדה

חולדה.   בקיבוץ  הרצל  בית  של  והבנייה  השיפוץ  עבודות  החלו 
העבודות כוללות שיפוץ נרחב של החלל הפנימי של הבית, ריצוף, 
תקרה אקוסטית והתקנת מערכות חשמל ומים חדשות. העבודות 

ינעשות תוך הקפדה על שימור המבנה ההיסטורי. עם סיום העבו
דות ישמש המבנה כמועדון ובית פנאי לתושבי הקיבוץ. 

 

שביל אופנים חדש לאורך כביש 424
בקרוב יחלו עבודות לסלילת מסלול אספלט לאופניים בין בית 
תוכנית  של  נוסף  שלב  ביישום  מדובר  איילון.  למשמר  חשמונאי 
בתוך  יסללו  במסגרתה  במועצה,  אופניים  שבילי  לסלילת  האב 

כשנתיים שבילים באורך כ-30 ק"מ בסמיכות לכבישים ובשטח.

ישרש
נמשכות  במקביל  בישרש.  מדרכות  לשידרוג  עבודות  הסתיימו 

יעבודות הפיתוח ביישוב,  הכוללות הרחבת כבישים, תיקוני מדר
כות, הקמת מדרכה חדשה וחניות.

חולדה  
מתבצעות עבודות לשיקום מדרכות והסדרת ריצופים ותשתיות 

בהרחבה בחולדה. העבודות יסתיימו במהלך חודש מאי.

עזריה 
גני  הסתיים פרוייקט להקמת מתחם חניות חדש במרכז מתחם 

הילדים, הכולל ביצוע מדרכות והנגשה לנכים ותאורה.



נמשכת תנופת הקמת 
ושידרוג מבנים ותשתיות

קו פתוח לתושבים

פנייה למוקד 24/7

קב”ט המועצה - אליק כהן מגורי: 052-2891362
היועצת המועצה לתחום האזרחים הוותיקים 

ומנהלת מח’ רווחה - אביגיל אנגלמן: 08-9274067

מקווי בזק ביישובי המועצה - 106
מכל טלפון )נייד/קווי( - 08-9274001

בחיוג מקוצר - *לגזר / 5367*
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עורכת וכתבת: רותי כהן
טלפון: 052-3750050

rutcohen@yechiam.org.il :אי-מייל
חברי המערכת: גלית דהן, יוליה לב, מרסל עמירה, יותם 

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

מנהלת פרסום: מיכל דוקטורי טל. 050-5456074
darya1@bezeqint.net :אי-מייל

צלם המערכת: רונן חורש
גרפיקה: שחרית עיצובים

דפוס: ידיעות תקשורת
מו"ל: המועצה האזורית גזר

טל: 08-9274020 פקס: 08-9274022

עיתון המועצה האזורית גזר
www.gezer-region.muni.il :אתר המועצה
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www.gezer-region.muni.il

ולהירשם לניוזלטר
בניוזלטר מתפרסמים עידכונים, ידיעות ואירועים, 

הנוגעים לפעילות המועצה. 

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המועצה

חפשו אותנו בפייסבוק
מועצה אזורית גזר

עשו לנו             

שירותים לתושב/ת

להורדת האפליקציה 
סרקו את הברקוד

אפליקציה 
לתושב/ת

י ו נ ותשתיותבי

שיפוץ בית הרצל בחולדה

הקמת אודיטוריום בהרצוג

הקמת 17 כיתות, קפיטריה, ספריה ומעבדות בתיכון איתן

שידרוג מדרכות בישרש

שיקום מדרכות והסדרת ריצופים ותשתיות בהרחבה בחולדה
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 מסע אופניים 
״סתריה על גלגלים״

מידי שנה מתקיים מסע אופניים לזיכרו של יפתח ברזילי 
הבטיחות  מטה  בשיתוף  המשפחה  שמקיימת  אירוע  ז"ל, 

בדרכים של המועצה.
בתיאום עם ראש המועצה ומנכ"ל המועצה, מועד האירוע 
כפי  השבועות,  בחג  יתקיים  ולא  זו(,  משנה  )החל  נדחה 
שנהגנו עד כה, אלא בחול המועד סוכות, ביום ג', 25.9.18.

פרטים אודות האירוע ימסרו בסמוך למועד החדש.

חדש - ארכיון דיגיטלי של 
תיקי נישואין 

בימים אלה החלה סריקה של תיקי הנישואין של תושבי 
המועצה. מדובר באלפי תיקים, החל משנת 1950, שנשמרו 

עד היום בארכיון המועצה. 
והוריהם,  הזוג  בני  פרטי  את  מכילים  הנישואין  תיקי 

לני הרב  אישור  הזוג,  בני  של  תצלומים  רווקות,  גתעודת 
שואין, תעודת הנישואין, הכתובה ועוד.

לקבלת  בקשות  מאות  שנה  בכל  מתקבלות  במועצה 
כה  עד  כרוכה  הייתה  התעודה  המצאת  נישואין.  תעודות 
בחיפוש של התיק הפיזי בארכיון, והמענה לבקשות אלו, 

מטבע הדברים, ארך זמן רב. 
לארכיון,  להגיע  הצורך  את  תייתר  התיקים  סריקת 

גתאפשר את שילוב התיקים במאגר מידע ממוחשב, ואיח
תעודת  הזוג,  בני  )שם  מפתח  מילות  פי  על  המהיר  זורם 
כך  כפתור.  בלחיצת  הכל  וכו'(,  הנישואין  תאריך  הזהות, 
תתאפשר נגישות קלה ויעילה לכל מסמך הקיים בארכיון. 
סריקת התיקים לא פותרת את המועצה משמירת מסמכי 
מענה  נותנת  היא  זאת  עם  הולמים,  אחסון  בתנאי  המקור 
לגיבוי למסמכי הנייר, במקרה של אובדן, שריפה או הצפה.
מהלך זה נעשה תוך הקפדה על שלמות המידע והתאמתו 

להנ ובכפוף  והתקנות,  החוק  לדרישות  בהתאם  גלמקור, 
חיות ארכיון המדינה.

ג"בשעה טובה המועצה האזורית גזר משדרגת את האר
כיון, המטרה של כל המהלך היא כמובן לאפשר לתושבים 
המעוניינים לפני חתונת ילדיהם בהעתקים של המסמכים 
לשנים  יישמרו  שהמסמכים  מנת  על  וכן  מהירה  בצורה 

רבות", אומר רב המועצה, הרב אילן סעדה.
המועצה  של  המרובים  במאמצים  משתלב  זה  פרוייקט 
לייצר סביבת עבודה דיגיטלית, ולייעל את מתן השירותים 

לציבור.

הרצאה בנושא בטיחות במזון 
לוותיקי המועצה

מנהל השירות הווטרינרי, ד"ר כרמי הרשקוביץ, 
ערך הרצאה מרתקת ועשירה בנושא בטיחות במזון 

לוותיקי המועצה, במרכז לוותיק 

טמפ לבישול,  הנוגעים  רבים  נושאים  סקר  כרמי  גד"ר 
ותאריכי תפוגה של מוצרים מהחי: בשר  רטורות איחסון 

לסוגיו, דגים, ביצים ועוד. 
ד"ר כרמי הדגיש כי יש להקפיד בטיפול בבשר ובעיקר 
בשר עוף, שהינו בעל פוטנציאל רב יותר להעברת זיהומים. 
כמו כן הדגיש ד"ר כרמי כי בעת ההכשר יש לצמצם את 
השימוש במלחים. ההרצאה התקיימה במסגרת הפעילות 
העברת  שעיקרה  הווטרינרית,  המחלקה  של  הקהילתית 
לכלל  החיים  לבעלי  הנוגעים  בתחומים  וידע  השכלה 

האוכלוסייה.

את  להגביר  מנת  על  מחדש  הוקמה  המועצתית  הכוננות  כיתת 
כיתת  מטרת  התושבים.  של  בפועל  והביטחון  הביטחון  תחושת 
הכוננות היא לתת מענה לאירועים חריגים, בעיקר בשעות הלילה 
חבלנית  )פעילות  פח"ע  לאירועי  הקפצות  על  בדגש  המאוחרות, 
עויינת( גניבות חקלאיות, אירועים פלילים, פריצות, גניבת רכבים, 
כן  כמו  חוקיים.  בלתי  שוהים  לאיתור  ומשקים  בעסקים  ובדיקות 
של  מקרים  לצמצם  מנת  על  הרתעתי,  כוח  הכוננות  כיתת  מהווה 

אירועים פליליים. 
חמישה עשר תושבים מיישובי המועצה התנדבו לכיתת הכוננות, 

ערכים   - לקהילה  והתרומה  ההתנדבות  רוח  על  המעיד  דבר 
דומיננטים בקרב תושבי המועצה. המתנדבים עברו סדרת אימונים, 
בהם אימוני ירי, הכשרת ירי סלקטיבי, אימונים בתוך מבנה, אימוני 
קרב מגע והתנהגות מבצעית. לאחר האימונים החלה כיתת הכוננות 
הכוננות  כיתת  את  קריאה.  לכל  נכונה  והיא  בשטח  פעילותה  את 
השיטור  משק"י  עם  בשיתוף  עמר,  עינב  הקהילתי  השוטר  מפעיל 

האשכוליים.

כיתת הכוננות של המועצה: ביטחון מעל הכל

גבמגרש החדש הותקנו סלים חדשים ותקניים, נסלל משטח ייעו
יעופו  לא  שהכדורים  מנת  על  רוחבי,  גידור  ובוצע  לכדורסל,  די 
רחוק מידי במקרים של פספוס במסירה או בקליעה, על אף שידוע 
לכל שתושבי בית עוזיאל כמעט ולא מפספסים במשחקי כדורסל 

וגם בענפי ספורט אחרים. 
והוא  היות  הספורט  בתחום  רבים  משאבים  משקיעה  המועצה 

גמהווה מקום מרכזי להקניית ערכים לילדים ולבני הנוער, כמו הגי
נות, התמדה, חריצות והשקעה אותם לומדים הילדים ובני הנוער 
במגרש, ערכים אשר מלווים ומקדמים אותם גם בעולם האמיתי. 
זאת כמובן מעבר לחשיבות הספורט לבריאות הגוף והנפש בבחינת 
נפש בריאה בגוף בריא. בדברים שנשא בטקס חנוכת המגרש, הודה 

ראש המועצה לכל השותפים בהקמה והעושים במלאכה.

מגרש כדורסל חדש הוקם בבית עוזיאל
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נוער  יחידת הנוער והצעירים מערך הפעלת  זו הקימה  במסגרת 
מתנדב בשגרה ובחירום, המיועד לתלמידי כיתות י'-יב', שמטרתו 
להוות זרוע תומכת למועצה ולכוחות ההצלה והחילוץ בעת חירום. 

הבו החוליה  לרמת  עד  יפעל  הנוער  בני  מקרב  המתנדבים  גמערך 
גדדת, אשר תגיע עד לאדם הבודד בכתובת נתונה ובמהירות האפ

ובכך למעשה להציל  ומצוקה,  שרית, על מנת לחלצו בשעת צרה 
חיי אדם, שהינם הדבר החשוב מכל. 

"לעיתים קיימות נסיבות משבר מסיבות ביטחוניות, או כתוצאה 
מפגעי טבע. עובדה המאלצת אותנו להתמודד עם מצבי לחץ וחוסר 
להעניק  האחריות  לפתע  מוטלת  המקומיות  הרשויות  ועל  ודאות 

גשירותים רבים נוספים לאזרח, שהם מעבר לסל השירותים השג
רתי", מציינת מיכל ליס, מנהלת יחידת הנוער, הממונה על הנושא, 

המוני המערכת  על  עומס  הוא  מכך  הישירה  "התוצאה  גומוסיפה, 
מערך  הפעלת  הוא  שנוצר  למצב  המתבקש  כשהפתרון  ציפאלית, 
בנושאים  ותושביה  ומענה למועצה  סיוע  מתנדבים רשותי, שייתן 
וכמובן  וההצלה,  החילוץ  לכוחות  בסיוע  מגוונים,  הומניטאריים 
פינוי.  ובמוקדי  מוגנים  במרחבים  במקלטים,  חברתיות  בהפעלות 
חירום  גם את הקמת מערך המתנדבים בשעת  המועצה  יזמה  לכן 

בקרב בני הנוער". 
כפוף  המועצה,  ראש  עם  בתיאום  תתבצע  המתנדבים  הפעלת 
להנחיות פיקוד העורף וחוזר מנכ"ל, העוסק בהתנדבות בני נוער. 

המועצה מעודדת את בני הנוער לתרום לקהילה 
במסגרת בתי הספר, תנועות הנוער וכלל 
מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

אשר  ביישובים,  הנוער  רכזי  עם  בשיתוף  יפעל  המתנדבים  חפ"ק 
יהיו אמונים על הפעלת המתנדבים בפועל, ועצם פעולת ההתנדבות 
תעצים את החוסן האישי והלאומי, ותיצור מצב בו במקום להיות 

קורבנות של המצב נקדם את שיפורו ואת הצלת חיי אדם". 
להצטרפות למערך המתנדבים ולפרטים נוספים יש לפנות 
למיכל ליס מנהלת יחידת הנוער והצעירים: 050-9016467

בני הנוער מתנדבים גם בשעת חירום
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תורהגזרי בס”ד

הרב אהרון מרצבך - שעלבים

המבט של ההורים, כמשל 
בבית  בעיות  המון  גדול, עשה  גדי שובב  היה  בצעירותו 
שלו  ההורים  מבפנים.  הכיתה  את  ראה  לא  כמעט  הספר, 

גבילו שעות אצל המורים, המנהל, יועצים וכו'. והנה כשה
יוצאת מן הכלל, בחור לעניין, מכל  תבגר התפתח בצורה 
הבחינות, פשוט תענוג. הסובבים, שזכרו את כל מה שהיה 
בעבר, ורואים אותו כעת, מביעים קריאת התפעלות "וואו! 
איזה שינוי חד, פשוט לא יאומן, קשה להאמין שזה אותו 
גדי שהכרנו בקטנותו, איזה פלא". הוריו אומרים לעומתם 
- "אנחנו לא מופתעים כלל וכלל, לאורך כל הדרך הכרנו 
בכוחותיו ובאישיותו הברוכה, תמיד האמנו בו שיממש את 
בעיניים,  זה  כמובן כעת כשרואים את  הנצורות.  יכולותיו 
זה בוודאי מאוד משמח, אבל זו ממש לא הפתעה עבורנו".

הזה הוא משל קטן, להבין כמה פסוקים מ'שיר  הסיפור 
המעלות' )פרק קכו בתהלים(. 

הסעודה  בסוף  שבת  בכל  לשיר  נוהגים  שאנחנו  הפרק 
התפילה  בסוף  שרים  העצמאות  וביום  המזון.  ברכת  לפני 

בהתרגשות גדולה במנגינה של 'התקוה'.
לא תמיד שמים לב למשמעות. כעת נתבונן, לפי פירושו 
של המלבי"ם )רבי מאיר לייבוש וויזר, שהיה רב של העיר 

בוקרשט ברומניה, לפני כמאה וחמישים שנה(.
ֹחְלִמים: ָאז  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ה' ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ
יל ה'  ה ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ינּו  ּפִ חֹוק  ֵלא ׂשְ ִיּמָ

ֵמִחים: נּו ָהִיינּו ׂשְ יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה: ִהְגּדִ ַלֲעׂשֹות ִעם  ֵאּלֶ
דוד המלך נעים זמירות ישראל, מתאר בתחילת הדברים 
הצרות  בזמן  בבל,  גלות  בזמן  ישראל  עם  שיאמר  מה  את 
של  כסוג  רוחם  בעיני  רואים  הם  הגדול,  הקושי  בשעת   -
חלום כיצד תיראה בעתיד שיבת ציון. ברור להם שנבואות 

הנביאים תתגשמנה במלואן. 
'היינו כחולמים' בזמן הגלות, ומהו החלום? 'בשוב ה' את 
שיבת ציון', אנחנו ממש יכולים לדמיין ולראות תמונה של 

שיבת ציון.
כמובן שכאשר זה יתממש בפועל, נוכל כבר להודות גם 
'אז   - הקושי  בזמן  בלב  וידענו  שחשנו  מה  כל  את  בפינו, 
)בעתיד, בזמן שיבת ציון( ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה'. 
נבטא בפה שיר ורינה את אותן ההרגשות שהיו מוחשיות 

אך טמונות בלב פנימה.
הגויים   - אלה'  עם  לעשות  ה'  הגדיל  בגויים  יאמרו  'אז 
קריאת  יביעו  לארצו,  ישראל  שיבת  את  שיראו  מסביב 
התפעלות, "וואו! תראו מה עשה ה' לישראל, איזה שינוי 

איזה הפתעה".
נשיב  אנחנו   - ֵמִחים'  ׂשְ ָהִיינּו  נּו  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  ה'  יל  ִהְגּדִ
לגויים )אז, בעת שיבת ציון(, אכן הגדיל ה' לעשות עמנו, 

גאבל 'היינו שמחים', כבר בעבר. זו ממש לא הפתעה בשבי
בה',  גדולה  באמונה  לדור,  מדור  כך  על  חיים  אנחנו  לנו, 
ובנבואות הנביאים מאת ה', שהכל יתגשם. אין כאן שינוי 

)בדומה למשל של הילד וההורים(, יש כאן מהלך גדול.
גם אנחנו נמצאים כעת בתוך ימים גדולים - שבעים שנה 
ירושלים מעל חמישים שנה  יום  למדינת ישראל, לקראת 

לשיחרור ירושלים הכותל והר הבית מקום מקדשנו.
כך  וקצת אחר  המלבי"ם,  פירושו של  את  יצא שלמדתי 
ביום העצמאות שמעתי את נאומו של חתן פרס ישראל נתן 

שרנסקי בחידון התנ"ך. והדברים התחברו יחד.
מצבים  על  אנשים  סיפרו  שבו  כנס  על  דיבר  שרנסקי 
עם  של  ההיסטוריה   - דיבר  הוא  ואז  אלוקים.  את  שראו 
ישראל היא כולה התגלות אלוקית אחת גדולה, וכל אחד 

מאיתנו חלק ממנה.
ההבדל בין שני המבטים - המבט הנקודתי של הגויים מול 
המבט היהודי שביטא נתן שרנסקי, שרואה וחווה בכל עת 

את המהלך האלוקי המופלא - זה הבדל של שמים וארץ.

וטרינריה - חיסונים נגד כלבת מרץ-יוני 2018
מיקוםשעותתאריך חיסוןשם היישוב

ליד המזכירות04.05.201808:00-08:30גני יוחנן
ליד הצרכניה11.05.201808:00-08:30מצליח

ליד תחנת האוטובוס25.06.201808:00-08:30נוף איילון

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.
בברכת חג פסח שמח,
 צוות מחלקת תברואה

מוניציפאליים
איסוף פסולת גושית מאי 2018 שירותים

יום ראשון
06/05/18

יום שני
07/05/18

יום שלישי
08/05/18

יום רביעי
09/05/18

יום חמישי
10/05/18

יום שישי
11/05/18

כפר בן נון
משמר איילון

משמר דוד
חולדה

עזריה
גזר

פדיה
בית חשמונאיפתחיה

יום ראשון
13/05/18

יום שני
14/05/18

יום שלישי
15/05/18

יום רביעי
16/05/18

יום חמישי
17/05/18

יום שישי
18/05/18

גני הדרבית עוזיאלמצליחכרמי יוסף
יד רמב״םרמות מאיר

יום ראשון
20/05/18

יום שני
21/05/18

יום שלישי
22/05/18

יום רביעי
23/05/18

יום חמישי
24/05/18

יום שישי
25/05/18

נצר סרניחג שבועות
כפר ישרשכפר ביל"ו

שמואל
יום ראשון
27/05/18

יום שני
28/05/18

יום שלישי
29/05/18

יום רביעי
30/05/18

יציץסתריה
גני יוחנןנען

נוף איילון 
א-ב

שעלבים

לוח איסוף גזם נקי 2018 
יום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

כרמי יוסףמצליחגני הדר בית חשמונאי פתחיהכפר שמואל 

ישרש רמות מאיר שעלבים פדיה כפר בן-נון 

נען יציץנוף איילון בית עוזיאל משמר איילון

נצר סירני כפר ביל”וסתריה יד- רמבם עזריה 

גני יוחנןחולדה משמר דוד ק. גזר 

איסוף אשפה ביתית 2018 
ימים ג', ו'ימים ב', ה'ימים א', ד'

כפר שמואל ישרש יד רמב"ם

משמר איילוןסתריהמשמר דוד

כפר בן נוןפדיהמצליח

שעלביםפתחיהנען

נוף איילוןכרמי יוסףנצר סרני

בית חשמונאיגני הדריציץ

בית עוזיאלגזררמות מאיר

עזריהכפר ביל"ו

גני יוחנן

חולדה

צוות מוקד ההתנדבות בחירום יפעל, בראשות מרכזת תחום ההתנדבות, פנינה גבאי, יוביל וינהל את מערך ההתנדבות באירועי 
חירום, במטרה לתת מענה לצרכים ולסייע בשימור החוסן האישי והקהילתי של תושבי המועצה. מהניסיון שנרכש בארץ ובעולם 
עולה, כי העברת מידע באופן מסודר ומושכל בעת חירום מאפשרת שמירה ככל הניתן על שגרת החיים ובעיקר על החוסן האישי 
ידי רמי סוטויצקי, מומחה בפיתוח תשתיות התנדבות בחירום, בשיתוף פעולה של רחלי משה,  והקהילתי. ההכשרה העוברה על 

גמנהלת משאבי אנוש ומנהלת כ"א בחירום במועצה. בין הנושאים שנלמדו: תרחישי חירום מרכזיים, השפעת אירוע חירום על האוכ
לוסייה, יצירת נוהל התנדבות בשעת חירום, תרגול עבודת המוקד, זכויות וחובות - ביטוח והיבטים משפטיים וכן תרגול של עבודת 

המוקד בשעת חירום. המתנדבים סיימו את ההכשרה עם ידע רב יותר ומוכנות משמעותית לשעת חירום.

צוות המתנדבים של היחידה להתנדבות של המועצה עבר הכשרת "צוות מוקד התנדבות בחירום"

הכשרת צוות מוקד התנדבות בחירום
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משולחן המינהלת      משולחן המינהלת משולחן המינהלת        משולחן המינהלת    משולחן המינהלת      

מקדמים העסקת 
עובדים עם מוגבלויות 

מוגב עם  עובדים  העסקת  מקדמת  גהמועצה 
לויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 
גוף  לחוק,  החדש  התיקון  פי  על  מוגבלויות. 
ציבורי המעסיק יותר ממאה עובדים מחוייב כי 
מוגג עובדים עם  יהיו  עובדיו  5% מסך   לפחות

בלויות.
מכר לפרסם  מקפידה  המועצה  זו  גבמסגרת 

מנהלת  מוגבלויות.  עם  עובדים  להעסקת  זים 
כי  ציינה  משה,  רחלי  אנוש,  משאבי  מחלקת 
כוח  מכרזי  מספר  המועצה  פרסמה  לאחרונה 

לקלי מפורשת  עדיפות  ניתנה  בהם  גאדם 
אף  אלה  בימים  מוגבלויות.  עם  עובדים  טת 
פועלת המועצה להתקשרות עם חברת ההשמה 
עובדים  וגיוס  באיתור  סיוע  לטובת  "המשקם" 
מרכז  עם  פגישות  התקיימו  וכן  מוגבלויות  עם 

התמיכה לעסקים, בכדי לקדם זאת. 
אב  תוכנית  כתיבת  המועצה  סיימה  במקביל 
על  המועצה,  ברחבי  הנגישות  קידום  לנושא 
ציבור  ומוסדות  לאתרים  גישה  לאפשר  מנת 

בקי גם  עוסקת  התוכנית  מוגבלויות.  גלבעלי 
דום העסקת עובדים עם מוגבלויות, מתוך רצון 
כן  כמו  המניין.  מן  כעובדים  לשלבם  אמיתי 
בימי  אנוש  משאבי  מחלקת  מנהלת  משתתפת 
עיון בנושא זה ופועלת לקידום הנחיות מינהלת 

המועצה והעומד בראשה בנושא חשוב זה.

מבצע רחב היקף התבצע במועצה במסגרת המאבק נגד תופעת 
השחיטה השחורה. 

גכמו כן בוצעו בדיקות של עבירות נגד איכות בעלי החיים, ביקו
רת ובדיקת חיסונים לבעלי צאן ובקר וכנגד השתלטות על אדמות 

חקלאים בשטחי המועצה מצד גורמים זרים. 
של  בהמות(,  )שחיטת  חיים  בעלי  מחלות  שתקנות  לזכור  חשוב 
מטבחיים  בבית  ורק  אך  בהמות  שחיטת  מתירות  ישראל  מדינת 

מאושר ובפיקוחו של רופא וטרינר עובד ציבור, שהוסמך במיוחד 
לצורך זה על ידי מינהל השירותים הווטרינריים.

והחשודים  במקום  שטופלו  כשלים  מספר  זוהו  המבצע  במהלך 
בעבירות קיבלו זימונים לחקירה ודוחות.

גהמבצע נערך בשיתוף פעולה של השיטור הקהילתי, פקחי הווע
מג"ב  מתנדבי  וצוותי  הסביבה  איכות  פקח של  ובנייה,  לתכנון  דה 

מבסיס הפעלה בית חשמונאי.

נאבקים בשחיטה השחורה



היישוב, שותפים  בני  בני משפחה,  הורים,  וירטואלי של  מסדר 
גאים,  אזרחים  והמון  ומחנכים, חברים  מורים  לספסל הלימודים, 

עובר לדום, בגאווה וסיפוק, בלב הולם ומצדיע לכם! 

סמלת נטע פידרר, כרמי יוסף
לוחמת באיסוף קרבי - איסוף ידיעות מהשטח. 

"התפקיד שלי", מתארת נטע, "הוא איסוף מידע מודיעני מתוך 
מתוך  בונות.  שאנחנו  מוסווית  בעמדה  עורכות  שאנחנו  תצפיות 
הכשרה  לאחר  השטח.  תוך  אל  מתצפתות  אנחנו  ישראל  גבולות 
רק  היא  שלנו  הפלוגה  לצוותים.  התחלקנו  לקו,  עליתי  מתאימה 

ארבעה חיילים מיישובי המועצה נבחרו 
השנה להיות בין 120 החיילים המצטיינים 
שהתייצבו בבית נשיא המדינה ראובן רובי 

ריבלין, ביום העצמאות

של בנות. בכל צוות לכל אחת תפקיד ספציפי", היא מפרטת, "אני 
א' מודיעין, אחראית על המפות ועל כל המידע שמגיע אלינו עוד 
לפני הפעילות וגם מעבדת יחד עם המפקדת שלי את המידע אחרי 

פעילות. ובנוסף משמשת כצלמת".
למה דווקא בתפקיד הזה?

"כשהייתי ב-יב' והתקרב זמן הגיוס", משיבה נטע, "ידעתי שאני 
רוצה קרבי ורוצה להיות לוחמת. אחרי שנפלתי מהמיון למודיעין 

גהתחלתי להילחם על המיון לוחמות. רציתי עוקץ, אבל במיון לוח
מות שמעתי על חיילות ופעילויות נוספות ואיסוף נראה לי מאוד 
תפקיד  זה  מרוצה.  מאוד  ואני  לזה  אותי  שיבצו  ומספק.  מעניין 
את  מה  ויודעת  רואה  את  משמעותי.  מאוד  וגם  קרבי  גם  שהוא 

עושה וכמה זה חשוב".
מאיפה הרצון הזה לשירות קרבי ומשמעותי?

"אני לא באה ממשפחה של לוחמים", היא מציינת, "זה נטו בא 
ממני. ההורים בהתחלה לא אהבו את זה, אבל נאלצו לקבל. עכשיו 

הם מאוד שמחים. הם רואים שטוב לי. שמחים וגאים.
למה נבחרת כחיילת מצטיינת? 

" לא כל כך יודעת... המפקדת אמרה שאני עושה את מה שצריך 
לעשות. אני אוהבת את התפקיד ומשתדלת לעשות אותו הכי טוב 
שאני יכולה. אני רואה את ההערכה ומרגישה אותה. כנראה בגלל 

זה".
וכמה את מתרגשת?

לו.  אזכה  פעם  שאי  חשבתי  שלא  גדול  כבוד  מאוד.  "מתרגשת 
ההתרגשות עצומה".

סמ״ר ליאור נאווי, סתריה
פלוגתי.  חובש  חופ"ל,  בתקיד  הנחל  932 חטיבת  בגדוד  משרת 

אחראי על הרפואה בפלוגה ובנוסף חפ"ק מ"פ. קשר מ"פ.
משרת כבר שנתיים וחצי ומשתחרר בקיץ הקרוב.

"עברתי קורס חובשים, עשיתי מסלול והגעתי לפלוגה מסייעת. 
כרגע נמצאים באימון. לפני זה היינו בלבנון, עזה ושכם. לשמחתי", 
מציין ליאור, "עוד לא יצא לי לטפל באנשים בקרב, אבל כן יוצא 

לדאוג לחזק את מערך הרפואה והבידוד. להתנדב במד"א ועוד.
מאיפה הרצון לשירות קרבי משמעותי?

האחים  כל  אלוף,  סגן  היה  סבא  קרבי.  שירות  מעודדים  "בבית 
היו לוחמים, כולנו עשינו שנת שירות. לאבא קוראים שקד על שם 

הסיירת".
למה נבחרת כחייל מצטיין?

"לא יודע", הוא צוחק, "צריך לשאול את המפקד. אני באמת לא 
יודע. אני אוהב את השירות, את התפקיד את הפלוגה. זאת ממש 

משפחה שנייה. אווירה מאוד טובה. חברים. אנשים מעולים".

המסדר יעבור לדום
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פאולה ויצנר, כרמי יוסף
משרתת בפיקוד העורף, כמדריכת חילוץ.

אצל  גרה  ב-2016.  בודדה  כחיילת  ממקסיקו  עלתה  פאולה 
דודתה בכרמי יוסף.

ההורים והאחות באים במיוחד לטקס.

"אני באה מבית מאוד ציוני ותמיד חלמתי לחיות בארץ", מספרת 
חודשים  ל-10  לישראל  לנסוע  החלטתי  התיכון  "אחרי  פאולה, 
והייתי פה בתוכנית של בני עקיבא. כשחזרתי למקסיקו כבר ידעתי 
שאני רוצה לעלות ולהתגייס. לאבא שלי, שאף פעם לא היה בארץ 
ולא ממש מכיר אותה, זה היה מאוד קשה. אבל הוא הבין שאני לא 
מוותרת, שאן לו ברירה. לאמא היה קשה, אבל היא מאוד שמחה 

על ההחלטה של".

מה המיוחד בתפקיד שאת ממלאת בצבא? 
משנה,  יותר  קצת  לפני  במקסיקו,  האדמה  רעידת  "כשהיתה 
שלי  המפקד  ואז  ההורים  אצל  במקסיקו,  בחופש  בדיוק  הייתי 
במדים  שם  נשארתי  למשלחת.  שאצטרף  וביקש  אותי  חיפש 
שמונה ימים. זה נתן לאבא שלי אפשרות להבין את המשמעות של 
העלייה שלי, הגיוס ובעיקר התפקיד שאני עושה. הוא ראה אותי 
עם האנשים שאיתם אני משרתת והבין שאין לו מה לדאוג. מאז 
לעזור  לייצג את צה"ל במקסיקו,  הזכות  לי את  רגוע. היתה  הוא 

גבחילוץ ולסייע בשפה. כשחזרתי משם שלחו אותי לארה"ב במס
גרת FIDF, לספר על עבודות החילוץ ועל החיים כחיילת בודדה".

למה נבחרת כחיילת מצטיינת?
ללבוש  בבוקר,  ראשון  יום  כל  לקום  "בשבילי 
ביותר.  הגדולה  הגאווה  זו  לבסיס,  ולצאת  מדים 
מרגש אותי כל פעם מחדש. אני מרגישה שאנשים 
סומכים עלי ואני דוגמה אישית בשבילם, כנראה 

בגלל זה".
וכמה את מתרגשת?

באו  ואחותי  בגלל שההורים  גם  "הכי שאפשר! 
יצאנו לחופשה  ומיד אחרי הטקס  במיוחד לטקס 
לקורס  אצא  שאחריה  ימים,  שבוע  של  משותפת 

קצינים".

נטע והוריה

פאולה עם הוריה ואחותה

ליאור ואמו

חיילת נוספת, בת נוף איילון, נבחרה כחיילת 
מצטיינת. היא מעדיפה שלא להיחשף ולא 
רצונה  את  מכבדים  אנו  בעיתון.  להופיע 

ומצדיעים גם לה.
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בבית חשמונאי
להשכרה חנות/משרדים

20 עד 80 מטר מיידי!

בכרמי יוסף
נחלה 1700 מ' + 28 דונם

בית 180 מ' זכות לבית נוסף!

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

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

שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן
מושבי השפלה והסביבה

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

בית במושב
בית במושב

בכרמי יוסף
אחוזה מדהימה! 380 מ׳

מגרש 2 דונם! בריכה, נוף!

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

באחיסמך
מגרש 560 מ' בית 270 מ'

עם 2 יחידות מניבות!!!

בכרמי יוסף
נוף משגע! מגרש 800 מ', 
בית 225 מ' עם יחידת דיור!

במשמר איילון
נחלה 28 דונם, בית +

מחסנים כ-1,000 מטר

בכרמי יוסף
נחלה 1850 מ׳, 2 בתים

יפים! 287 + 160 מ'

בבית חשמונאי
בהרחבה, נדיר, 200 מ״ר

עם יחידת דיור, מיידי!

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

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

ביד רמב״ם
מיידי! נחלה 23 דונם, 
בית 120 מ׳ + סככות

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

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

בפתחיה
מגרש 815 מ', בית מושקע

מתאים לשתי משפחות!

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 

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

בכפר בן נון
נחלה כ-30 דונם, בית

250 מ', הרבה פוטנציאל!

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

בבית חשמונאי
בכרמים 6 חד׳+מרפסת, נוף! 

משודרג! 3,090,000 ₪

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



ד"ר שי הרשקוביץ, אל"מ מיל', כפר בן-נון 

גתל גזר המתנשא לגובה מעל לעמק איילון, העניק למועצה האזו
רית שלנו את שמה ושימש מקום יישוב משמעותי כבר בתקופות 
במתנה  והעניקו  בתקופתו  בו  שלט  מצריים  מלך  פרעה  קדומות. 
למלך שלמה, כאשר נישא לאחת מבנותיו. רבים מתושבי המועצה 

המוע מיישובי  מכל אחד  כמעט  לראותו  וניתן  התל  גמכירים את 
צה. בטוחני שרבים גם ביקרו בו והתפעלו מהנופים הניבטים ממנו 

גלמרחוק ומשלל האתרים הארכיאולוגיים, אשר נחשפו בו והותא
מו לביקורי מטיילים.

שמו  את  קיבל  הוא  גם  אשר  גזר,  קיבוץ  יושב  התל  למרגלות 
שלו  שההיסטוריה  ובוודאי  פחות  מוכר  אך  העתיקה,  מהעיר 

למצער, אינה ידועה די הצורך. 
קיבוץ גזר הוקם בשנת 1945 על ידי חברים וחברות של קבוצת 
הדסה-גזר, בלב ישובים ערביים דאז ועל הדרך לירושלים. כאשר 
לירושלים  מהשיירות  חלק  רמלה,  דרך  לעבור  עוד  היה  ניתן  לא 
עבר דרך רחובות, נען וגזר, כאן נחו אנשי השיירות בטרם המשיכו 

בדרכם לירושלים הנצורה.

חלקת  ובו  העלמין,  בית  שוכן  הדרומי,  בגבולו  הקיבוץ,  בפאתי 
קבר אחים של 20 הלוחמים והלוחמת, אשר נפלו בקרב על הגנת 
זהותו  אשר  אלמוני,  וחייל  צה"ל  לוחמי  שמונה  לצד  הקיבוץ, 
אינה ידועה עד היום. בנופלים גם "נצר אחרון", שריד למשפחה 
ונפל  לארץ  הגיע  השואה,  מאיימי  ניצל  אשר  בשואה  שהוכחדה 

בקרב גבורה מהקשים שידעה מלחמת העצמאות. 
ביום ג' בסיוון תש"ח - 10 ביוני 1948, לחמו במקום 68 מגינים 
ובסיוע  בריטי  קצין  של  בפיקודו  ירדני  לגיון  לוחמי  כ-400  נגד  
רמלה  של  הערביים  מהתושבים  רבות  ומאות  שריוניות  טנקים, 
והכפרים בסביבה. הקרב שנמשך כארבע שעות, היה קשה וחסר 
עד  רבים  ובמקרים  רב  באומץ  שלחמו  המגינים,   68 עבור  סיכוי 

הכדור האחרון, מול הכוחות התוקפים העודפים.
עוד בערבו של אותו יום כבש כוח מחטיבת יפתח את הכפרים 

הערביים בסביבה וגזר שוחררה.
כוחות  של  קשה  מחדל  של  תוצאה  היו  הקשות  הקרב  תוצאות 
צה"ל סמוכים, שלא התערבו די הצורך ואחרים שלא הגיעו לסייע 
כמתוכנן. חטיבת גבעתי, אשר הקיבוץ היה בתחום גזרתה, נאלצה 
לשלוח כוחות לסיוע לדרום ומגיני הקיבוץ נותרו ללא סיוע, דלים 
בודדים  במקום,  הנותרים  נכנעו  הקרב  בתום  ובתחמושת.  בנשק 

להנצחת זכר הנופלים במלחמות ישראל ולקראת יום העצמאות ה-70 למדינה, מצאתי לנכון לשתף אתכם בסיפור 
גבורה ולחימה שאינו ידוע לרבים, אשר התרחש ממש כאן קרוב, במלחמת העצמאות בתש"ח 1948, בקיבוץ גזר הקטן 
והצנוע, אשר בו ביקרתי מספר פעמים, אך לא נחשפתי אלא לאחרונה למלוא עוצמתו ומורכבותו של סיפור המעשה 

כמתואר בהמשך

לאחר  ושוחררו  בשבי  נלקחו  הנשים  רגלית.  להימלט  הצליחו 
יומיים ואילו הגברים נלקחו בשבי לירדן למשך מספר חודשים. 

הקיבוץ נבנה חיש מהר מחדש, אך מאורעות אלו המשיכו ללוותו 
במשך שנים רבות. 

המייסד  הגרעין  עזב  וחברתיים,  כלכליים  קשיים  בשל  ב-1961 
את הקיבוץ ולימים, ב-1974 השתקעו בו עולים מארה"ב.   

הספר "יומה של גזר" שיצא לאור לראשונה כבר בתש"ט 1949, 
סיפורם המופלא של מקימי  הנופלים, מתאר את  זכר  מנציח את 
בן  דוד  הנופלים.  אודות  מידע  ונותן  הרקע  את  הקרב,  את  גזר, 
גוריון, יוני 1948: "היו במערכות שלנו מקרים יותר טרגיים מאשר 
בגזר, אבל בכל ששת החודשים לא היה מקרה מר כמקרה הזה. לא 

היה הכרח שגזר תיפול בידי השונא אף לרגע אחד". 
רבין  יצחק  של  דבריו  גם  נוספו  לספר  יותר  חדשה  במהדורה 
משנת 1980: "הקרב על גזר היה אחד מקרבות מלחמת העצמאות 
בתולדות  זוכר  אינני  שאחריה.  המלחמות  מכל  שונה  שהייתה 
אכזרית,  כה  כבדה,  כה  מלחמה  החדשה,  בעת  ישראל  מלחמות 
כפי שהייתה מלחמת העצמאות  מלחמה שבה טושטשו לחלוטין 
ויישובים.  חיילים  ואזרחים,  לוחמים  ועורף,  חזית  של  תחומים 
והלוחמים את  רצון המתיישבים  הכריע  הייתה מלחמה שבה  אם 

תוצאותיה, הייתה זו מלחמת העצמאות". 
מאורעות תש"ח 1948 בקיבוץ גזר, הם לדעתי חלק חשוב ובלתי 
ולהיות  הספר  בבתי  להילמד  ראויים  הלאומית,  ממורשתנו  נפרד 
מכך  פחות  ולא  המועצה  ביישובי  גם  לציבור,  ומוכרים  ידועים 
לחללי  הזיכרון  ביום  ביקרתי  האחרונות  בשנתיים  כולה.  במדינה 
צה"ל בחלקת קבר האחים וחשתי אי נוחות גדולה לנוכח מיעוט 
המבקרים, שכלל מספר חיילי גבעתי ואזרחים בודדים, על רקע זה 
מצאתי לנכון לעשות מעשה. פניתי לראש המועצה ולמנהלת אגף 
החינוך, אשר התגייסה מייד לטובת העניין. במפגש זה גיבשנו את 
התהליך וקיבלנו את מלוא הגיבוי לקידומו, כמו גם את האמצעים 
במגמה  גבעתי,  בחטיבת  שונים  לגורמים  פניתי  בנוסף  לביצועו. 
והיכרות  קשר  לאפשר  ובהמשך  בתהליך  מעורבותם  את  להגביר 
של תלמידי י"ב לקראת גיוסם לצה"ל ואולי גם לחטיבה, לרבות 

מורשת הלוחמים וחללי הקרב של קיבוץ גזר

בראשית  מחדש  החטיבה  את  שהקים  דובדבני,  יהודה  תא"ל  עם 
שנות השמונים לאחר פירוקה בסיום קרבות תש"ח.

מילואים  בשירות  בצה"ל  וכמפקד  הארץ  וידיעת  חינוך  כאיש 
פעיל, הצעתי לפעול במשותף עם מערכת החינוך ליצירת תהליך 
בחלק  יבחרו  שנה  בכל  והנופלים.  הקרב  סיפור  חקר  של  חינוכי 
הכנת  את  עצמם  על  ייקחו  תלמידים  ומספר  הנופלים  ממורשת 
החקר והפיכתו למצגת משולבת בקטעי ארכיון ועוד, לבחירתם. 
הביניים  חטיבת  לתלמידי  פעילותם  תוצרי  את  יציגו  התלמידים 

לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל.   
והכינו  והצוות החינוכי התגייסו למשימה  תלמידי תיכון הרצוג 
עבודת חקר וטקס מרשים ומרגש, המנציח את זכר הנופלים. השנה 
הם יצאו לחלקת הקבר בקיבוץ גזר, לביצוע טקס משותף עם חיילי 
גבעתי במקום. השנה במקום קומץ משתתפים כבעבר, לקחו חלק 
בטקס כלל תלמידי כיתות י"א ואורחים נוספים, לצד חיילי גבעתי, 

במערך מתוגבר בחזן צבאי. 
על  ומרגשים  מדהימים  לסיפורים  נחשפתי  הלמידה  במהלך 
הקרב והנופלים, ביניהם גם מפי מורתי מבית הספר היסודי יהודית 
שקד, ששכלה את בעלה הראשון בקרב ולימים בעלה השני שלמה 
ז"ל, חבר הקיבוץ, היה שנים רבות מנהל בית הספר היסודי איילון. 
עימם אף זכיתי לעמוד בקשר משך שנים. כמו כן גיליתי את דבר 
קיומה של עמותה שהוקמה על ידי וותיקי גזר ומנוהלת כיום על 
ביום  הנערך  בטקס  גם  הנופלים  זכר  את  המנציחה  שני,  דור  ידי 

הקרב עצמו בג' בסיוון. 
פעילות זו, אני מקווה, תתבצע מידי שנה בשנה ותהפוך למסורת 

לזכר הנופלים. אנו חבים להם זאת! ולא פחות מכך לעצמנו. 
אציין כי אנשים רבים וטובים מסייעים למימוש התוכנית: מנהל 
החטיבה העליונה בהרצוג, רכזת החינוך החברתי, אשר מובילה את 
התהליכים חינוכית וארגונית, אנשי קיבוץ גזר המסייעים בטקס, 
וכן  בקיבוץ  הטקס  על  והאחראית  הקהילה  מנהל  הארכיון,  מנהל 
גם  מוכנים  והם  לליבם  קרוב  הנושא  אשר  קיבוץ  חברי  מספר 
בעתיד לקדמו. כמו גם אנשי העמותה ואחרים ששמעו על התהליך 

והביעו רצון לתרום.
הטובים,  האנשים  ולכל  ועזרתה  תמיכתה  על  למועצה,  תודה, 
גבעתי,  חטיבת   - צה"ל  קיבוץ,  חברי  מחנכים,  מורים,  תלמידים, 

תושבי המועצה ואנשי עמותת וותיקי גזר.  
המעשה  להפיכת  שאת  ביתר  ולפעול  להמשיך  נדרשים  כולנו 
למורשת ואסיים בציטוט מדברים שנאמרו ליד קבר האחים ביום 

השנה לקרב: 
ְוֻגֹוַלת  יא  ׂשִ ּכְ י ִאם  ּכִ ָרה חֹוֵלף  בּוֹ ּגְ ה  "ְוָהְיָתה ֲעִמיַדְתֶכם ֹלא ַמֲעׂשֶ
ּוְלֹלא  ּבֹון  ֶחׁשְ ְלֹלא  ִנים  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ֱאָמָנה  ַהּנֶ רּוְתֶכם  ְלִהְתַמּסְ ֹוֶתֶרת  ּכֻ
ְלַמֲעָלּה  ֵאין  ׁשֶ בּוַרְתֶכם  ּגְ זּו  ְלׁשֹום  ׁשִ מֹול  ִמּתְ בּוַרְתֶכם  ּגְ זּו  ָנאי  ּתְ

ה..." ּנָ ִמּמֶ
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אגודת ספורט שקיימת כבר 40 שנים
מכבי נ.ש.ר עזריה

גידלה יותר מ-70 אלופי ישראל -
בענף האגרוף האולימפי.
חניכיה השתתפו בעשרות

תחרויות בינלאומיות,
אולימפיאדה ואליפויות

אירופה והעולם.

אליפות בינלאומית באגרוף
אליפות נשר ה-40

לזכר הנופלים
24-26.05.2018

האליפות הגדולה במדינה
באנדרטת הזיכרון במושב עזריה

פתיחה ביום חמישי ה-24/05/2018 בשעה 19:00
בימים שישי ושבת 25-26/05/2018 מתחילים ב-17:00

אורחי הכבוד - ותיקי הקבוצה.
חלוקת פרסים למנצחים ולוותיקי הקבוצה.

האליפות בחסות ראש המועצה מר פטר וייס.
תושבי המועצה מוזמנים!!

חג שבועות שמח!!!

מנהל מקצועי - אריק דרוקמן, מאמן בינלאומי, 
יו"ר ועדה מקצועית של אגרוף ישראלי ומאמן ראשי 

של נבחרת ישראל 052-2931059
יובל טוויג - יו"ר אגודה מאמן מוסמך ושופט 

בינלאומי 050-5-3111950

פעילות וחדר כושר 
שמתאים גם לנשים!

חג שבועות שמח במחלבת עברי

לכבוד החג נערוך בחודש מאי מספר אירועי הפנינג בימי שישי ה-4.5, 11.5 
ו-18.5 בהם תוכלו לקנות מגוון גבינות צאן ובקר, יינות, שמני זית, לחמי 

מחמצת טריים ועוד... כמו כן, לשבת באווירה כפרית אותנטית עם מוזיקת רקע 
וליהנות ממאפה קלצ'ונה איטלקי בטאבון, פלטת גבינות, מנת בוראטה ועוד...

בשבוע שלפני החג חנות המחלבה 
תהיה פתוחה בימים א׳-ב׳ 13-14.5

בין השעות 13:00-18:00
ביום ג׳-ה' 15-17.5

בין השעות 11:00-19:00
ביום ו׳ 18.5 חנות המחלבה תהיה 
פתוחה בין השעות 08:00-15:00

דרך הפרדס, משק 50, מושב עזריה | 08-9227266 | 
מחלבת עברימיכל עברי  050-7310454

מחלבת עברי 

מאחלת

חג שבועות שמח 

לכל תושבי מועצה 

אזורית גזר

רין
פו

צי
ון 

סיו
ל 

 ט
ם:

לו
צי



לצימרים, השוכנים אף הם בכפר בן נון. לקראת החג מבצע מיוחד 
בהזמנת 2 לילות ויותר, 15% הנחה וילד אחד עד גיל 4 חינם. 

לתיאום והזמנות:
איילה ועמנואל, 08-9797885, נייד: 052-8684692

 
חגיגה בלבן במחלבת עברי - מושב עזריה

שבועות  חגיגות 
הרא בשבוע  גיחלו 

מאי  חודש  שון של 
סופו.  עד  ויימשכו 
שישי  יום  בכל 
ליהנות  תוכלו 
קולינרי  מהפנינג 
כפרית.  באווירה 

מהמ לטעום  גבואו 
של  העשיר  בחר 
המיוצרות  גבינות 
כבשים  מחלב 
מזרח  באופי  ועזים 

תיכוני ואיטלקי. 
החג  לקראת 

המחלבה תהיה פתוחה שעות נוספות ובימי שישי החל מ-08:00 
בבוקר ועד השעה 14:00.

חגיגה של טעמים וריחות כפי שרק משפחת עברי יודעת 
לערוך. לפרטים - מיכל עברי - 050-7310454

רוצים עוד פרטים, עוד הצעות לטיול? היכנסו לאתר המועצה 
  www.gezer-region.muni.il

ilanit712@gmail.com ? רוצים להציע לנו רעיונות לטיול

סדנת "יחסי ציבור לעסקים קטנים" הסתיימה בהצלחה 
וכבר מתכוננים לסדנא הבאה

במהלך חודש מרץ התקיימה סדנא מעשית ביחסי ציבור 
לעסקים קטנים. בקורס השתתפו 16 בעלי עסקים ויזמים  
מהמועצה, אשר ביקשו להעשיר ולפתח את יכולתם להגיע 
במהלך  הרחב.  לקהל  עסקיהם  את  ולחשוף  לתקשורת 
הסדנא ניתנה סקירה כללית אודות מפת התקשורת, יחסי 

גכוחות בענף, שיטות ודרכים ליצור קשר עם אנשי תקשו
רת, איתור הזדמנויות לחשיפה ומינוף העסק תרגלנו ביחד 
ולחוד את הפעולות שניתן לקיים במסגרת המגבלות של 

עסקים קטנים וללא תקציבים גדולים. 
הסדנא הוכתרה על ידי המשתתפים כהצלחה ואנו כבר 

עובדים על סדנת המשך. 
עקבו אחר הפרסומים באתר המועצה.
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 õ õ õ õ  1 מסלול
כביש 411 בין צומת חולדה לצומת ביל"ו

"היסטוריה בלב הכרמים"
בשנת  לראשונה  ניטע  היער  הרצל.  יער  גם  נקרא  חולדה  יער 
חוזה  הרצל,  זאב  בנימין  של  לזיכרו  הישנה,  חולדה  סביב   1907

מדינת היהודים, שנפטר בשנת 1904 ללא שהספיק לבקר בו.  
יער חולדה הוא היער הנטוע הראשון של הקרן הקיימת לישראל. 
בשנת 1909 עת התחילו הנטיעות, נבנה במקום בית מפואר, "בית 
בחווה  היום.  ועד  קומה  מאז  החווה  מורשת  את  המספר  הרצל", 
במאורעות  שנפל  צ'יזיק,  אפרים  של  לזיכרו  האנדרטה  נמצאת 
תרפ"ט בהגנה על חוות חולדה. האנדרטה תוכננה על ידי הפסלת 
בתיה לישנסקי. עוד ניתן לראות במקום את המשאבות ששימשו 

את קו אספקת המים לירושלים במלחמת העצמאות. 

מרכז המבקרים של כרם ברקן / זאפה 
נפסע בלב הכרמים לכיוון מערב ונהנה מסיור ביקב הכולל סרטון 

וטעימות יין. הפעילות בתשלום. 
יין ובה נמכרות גבינות תוצרת משק דותן  במקום פועלת חנות 

)מחלבת בוטיק בכפר שמואל(.
לתיאום והזמנת סיור - 08-9988783 

מטעי חולדה - טעימות שמן זית בקיבוץ חולדה
יגאל גד ישמח לארח אתכם לטעימות מלוות בהסבר. לקבוצות 

מוצע סיור מודרך במצפה טל הסמוך וביקור בכרם הזיתים.
מטעי חולדה - 08-9445726, 050-7300670

 õ õ õ õ  2 מסלול
כביש 40 בין צומת ביל"ו לרמלה 

 "עושים שוק" 
"דניאלה" שוק חקלאי במושב מצליח 

הזדמנות לבקר בשוק שהוא חוויה של צבעים, טעמים ואנשים 
גמיוחדים, המגיעים למכור את התוצרת הטריה והאיכותית מהחק

לאי לצרכן. לקראת החג תמצאו בשוק מבחר גדול של פירות עונה 
ביניהם אבטיחים וענבים שהקדימו את זמנם. 

ימים ושעות פתיחה א׳-ה׳ 08:00-18:00, שישי וערב חג 
 08:00-14:00

"טעמים בטבע" )הירדן 69, ישרש( במושב ישרש
לממכר  חנות  גם  פועלת  הקפה  בבית  לוי.  במשק  לקפה  זמן 
תוצרת מקומית של המרחב הכפרי: פירות, ביצים, מרקחות ועוד 

דברים טובים ממש כמו באיטליה. 

המאפיה של ג'ילברט בקיבוץ נען
ורעייתו  שי  ידי  על  שופץ  הקיבוץ  של  הישן  המאפייה  מבנה 
והפך למוקד משיכה מיוחד וטעים. לקראת שבועות יכינו בני הזוג 

מאפים ייחודיים ברוח החג, בנוסף למוצרים המוכרים.
המאפייה פתוחה ימי א'-ה' 7:00-14:00, 16:00-19:00 / יום ו' 

7:00-13:00 טלפון: 058-4204784, 052-4204784 

 õ õ õ õ  3 מסלול
כביש 44 בין צומת נחשון לרמלה 

"גת עתיקה, אמת מים, כרמים ויקבים"
תל גזר, גזר העתיקה

בשנים  סמלה.  על  ומתנוסס  האזורית  המועצה  של  שמה  מקור 
1902-1909 נחפר התל לראשונה בידי החוקר הבריטי מקאליסטר, 
שמצא באתר, בין היתר, את "לוח גזר" - התעודה העברית הקדומה 
ביותר שנמצאה עד היום, ומציינת את העבודות החקלאיות שנעשו 
מפעל  בולטים:  אתרים  כמה  נמצאים  התל  בתחום  השנה.  לאורך 

הכנעניות.  והמצבות  שלמה  שער  הכנעני,  השער  הכנעני,  המים 
הלוח המקורי נמצא כיום במוזיאון באיסנטבול, והעתק מוגדל שלו 
הוצב בכניסה למסלול ההליכה בתל.  בעונה זו של השנה התל פורח 
ומזמין מתמיד. הגישה אל התל היא דרך כרמי יוסף או קיבוץ גזר.

חוות טל ויקב רד פואטרי
נצא מכרמי יוסף ונמשיך כחצי ק"מ על כביש 44 לכיוון רמלה, 
לתוך  המוליך  אספלט,  לשביל  פניה  ישנה  הכביש  של  ימין  מצד 
השדות ומגיע עד החווה בבעלות אורנה ודובי טל. השניים הם ספר 
היסטוריה מהלך של תולדות הציונות ויקבי הבוטיק בארץ, למרות 

השם הלועזי שבחרו ליקב הבוטיק שלהם. 
מלבד ענבים ליין ולמאכל, דובי מגדל כמה מאות דונם מטעים 
של אפרסקים, תאנים, שזיפים, שסק, ועיקר גאוותו על הגויאבה 

התאילנדית, שהיא מעדן אמיתי. 
היקב פתוח לטעימות יין בין השעות 10:00-14:00 גם בסופי 

שבוע. לתיאום: 050-5695177 אורנה. ללא כשרות 

יקב ברבדו כרמי יוסף
נחזור לכביש 44 נעשה פניית פרסה ונפנה ימינה אל שביל עפר, 
השילוט  אחר  ונעקוב  ירק  ושדות  מאכל,  ענבי  גדלים  שבשוליו 
ותלמידו  בן עמי ברבדו  אל היקב. בשנת 1999 החליטו פרופסור 

גלשעבר, פרופסור עודד שוסיוב, חברי הסגל האקדמי של האוני
ברסיטה העברית בירושלים לממש את הידע הרב שצברו בגידול 
יינות  את  המייצר  יוסף  כרמי  יקב  את  והקימו  יין,  וייצור  ענבים 

ברבדו. 
בערבי החג היקב יהיה פתוח מ: 11:00-13:00.  

מחיר הביקור לאדם 50 שקלים. 050-2207022. הדר  
זוכרים? אם שותים לא נוהגים! 

 õ õ õ õ  4 מסלול
כביש 424 בין צומת לטרון למחלף נשרים

כפר בן נון  
נוסד בשנת 1952 על ידי תנועת האיחוד החקלאי באזור היישוב 
מארצות  עולים  יושבו  בכפר  קובייבה(.  )אל  קובב"  "אל  הערבי 
תקופה.  באותה  לארץ  עלו  אשר  אפריקה  ומצפון  אירופה  מזרח 
השנים  במשך  ספר.  יישוב  הכפר  היה  הימים  ששת  מלחמת  עד 

געזבו חלק מהמייסדים ובמקומם התיישבו במקום משפחות צעי
לעסוק  והתכוונו  חופשיים, שרכשו משקים  בעלי מקצועות  רות, 
אופי  בעלי  קטנים  עסקים  מספר  בכפר  פועלים  כיום  בחקלאות. 

תיירותי. 

"הם הולכים ושרים"
השבועות  בחג  נון,  בן  כפר  באזור  הטבע  בחיק  חווייתי  טיול 
ריקוג אינטואיטיבי(,  )ציור  יצירה  שירה,  של  פעילות   .20/5/18

דים הרפייה ועוד, כולל כיבוד קל שיוגש בחיק הטבע. הפעילות 
מותנית במינימום ארבעה משתתפים ותתקיים בין השעות -10:30

14:30 נפגשים בכניסה לכפר בן נון. 
מחיר לאדם: 100 שקל )הכוללים חומרי יצירה וכיבוד(. 

לתיאום והזמנות: גל - 058-7566255

"יצירה בכפר"
חוויה צבעונית בכפר בן נון. סדנאות יצירה וסדנאות עיסת נייר. 

מתאים לגילאי 5-11.
ימים ושעות פעילות: בחופשת שבועות בימים א'-ג' בין השעות 

9:00-1300 / יום ו' 16:00-18:00. בתיאום מראש. 
המחירים נעים בין 40 שקל עד 100 שקל.

רחוב הזית 508, כפר בן נון, לתיאום והזמנות 052-3981733 
אפרת ברקת כהן

Bellatroun צימרים בלטרון
להתקשר  הזמן  זה  הבא?  היום  לפני  לנוח  רוצים  התעייפתם? 

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 

ויזמותתיירות
ימים לבנים 

חג השבועות הידוע גם כחג האסיף, עת החקלאים אוספים את החיטה וזו גם העת בה כולם נרגשים לקראת ימים של שמחה 
שהרי בחג זה ניתנה התורה לעם ישראל ומכאן שמו הנוסף "חג מתן תורה". אז מה בין חקלאות ואסיף, לדת ותורה? אמרו 
חכמים "אם אין קמח אין לחם ואם אין לחם אין תורה" ובשביל שאלו יתקיימו, על החקלאות והאמונה לפעול ביחד. מוגשים 

כאן מגוון פעילויות, מסלולי טיול וחוויות קולינריות, מעשה ידי תושבי המועצה להתפאר. ליבשו בגדים לבנים, הכינו זר פרחים 
לראשכם ובואו ליהנות מהשפע שהתברכנו בו 



יום שבת, 17 במרץ
קמנו לשלג מטורף, עד הברכיים. את אותו יום עשינו ברגל, כי זה 
מסע שומר שבת. ביקרנו בבית כנסת יהודי בלובלין, בישיבת חכמי 
על  חזק  ששמו  בלובלין  היהודי  ברובע  פולני  ובתיאטרון  לובלין, 
ידי קבוצת אומנים פולנים נוצרים, ומטרתו היא להנציח ולהזכיר 
את תרבות הקהילה היהודית של לובלין, שנספתה כולה בשואה. 
להפתעתנו הרבה, הייתה לנו מדריכה )אדריאנה( פולנייה, נוצרייה, 
שמדברת עברית מצוינת ואין לה שום קשר ליהדות או לישראל. 
הרגשתי מיוחד לרגע אחד והבטחתי שאני לא אשכח אותה לעולם. 
פולנית,  ללמוד  מוכן/מסכים/רוצה  הייתי  לא  שאני  בגלל  בעיקר 

וגם לא גרמנית. 

יום ראשון, 18 במרץ
הגרמנים  דבר.  ממנו  נותר  שלא  בלז'ץ,  ההשמדה  למחנה  נסענו 
 2004 בשנת  שם.  שהתרחש  למה  הראיות  כל  את  להשמיד  דאגו 
הקימו שם מוזיאון איכותי מאד. שם קיימנו טקס נוסף, שרנו כולנו 
את "כשהלב בוכה" של שרית חדד ואת "אבות ובנים" של אביתר 

בנאי. היו כאלה שלא הצליחו לעצור עצמם מרוב התרגשות. 
בעיירה מרקובה שמענו בהתרגשות רבה על משפחת אולמה - 
משפחה של חסידי אומות עולם, שהחביאו שמונה יהודים בביתם 
סיפורם  את  המנציח  במוזיאון  ביקרנו  כך.  על  בחייהם  ושילמו 
וסיפורם של עוד משפחות מהעיירה הזו שהתברר שהצילו גם הן 

יהודים וקיבלו את תואר חסידי אומות עולם.

יום שני, 19 במרץ
 12 מינוס  עדיין  )אבל  נחלש,  השלג  אושוויץ-בירקנאו.  מחנה 
להבין,  להאזין,  להקשיב,  להתחבר,  הצלחנו  זאת,  בכל  מעלות(. 
ללמוד, להרגיש, להיות. ביקרנו בצריף של מנגלה, הלכנו על פסי 
הרכבת, ראינו את האנדרטה לזכר הנופלים. וגם ביקרנו במוזיאון 
נכנסנו  משחררת",  "העבודה  השלט  את  ראינו  שם  באוושויץ, 
קרובים  של  שמות  וחיפשנו  הישראלי  לצריף  האסירים,  לצריף 
בספר השמות. באווירה הקשה, ראינו שרידים של שערות, נעליים, 

מזוודות, כלים, מדים של יהודים ועוד ועוד.
גאת טקס הזיכרון ערכנו בבית הכנסת בעיירה אושווינצ'ם, הסמו

כה למחנה אושוויץ. בעיירה אין יהודים אך בית הכנסת נשמר והיה 
מאד מרגש לחשוב שאנחנו ממשיכים את דרכם של מי שלא יכלו 
להמשיך. שרנו בהתרגשות רבה את השיר "מי האיש החפץ חיים" 

שכבר הפך להמנון המסע שלנו.
האח הערב  לכבוד  מאד  מיוחדת  פעילות  עשינו  במלון,  גבערב, 

רון במסע. פעילות יצירתית שמסכמת את המסע - יצירת בובות 
וסיפור ממגוון עצום של חומרים. לא כולם התחברו אבל העבודות 
שיצרנו היו ממש אותנטיות והצגנו אותן אחר כך בתערוכה בבית 

ספר ביום השואה ובערב סיכום המסע.

יום שלישי, 20 במרץ
על  שמדבר  שיר  שמענו  בקרקוב,  ביקרנו  למסע!  האחרון  היום 

גירידה מהארץ של להקת שממל ודיברנו על המצב בארץ, על פולי
טיקה ועל החיים שלנו באופן כללי. היה די מדהים לעמוד באמצע 
חנויות  ומסביב  היהודי  הרובע  שהיה  באזור  בפולין,  גדולה  עיר 
יהודי  כנסת  בבית  ביקרנו  וביידיש.  בעברית  כיתוב  עם  ושלטים 
שהיה קיים עוד מלפני המלחמה, שם סיגל סטרשנוב, מנהלת בית 

הספר, סיפרה את סיפור משפחתה. 
אכלנו ארוחת ערב, עשינו שיחות סיכום מסע, קיימנו טקס סיכום 
מסע ואמרנו תודה. תודה למארגנת המסע, לראש המשלחת, לקצין 
הביטחון, למאבטח הפולני, למדריך הפולני, לנהג, למחנכות, לזוג 
ההורים אליאס שהתלווה אלינו, למדריכי המסע הישראליים ועוד 

ועוד ועוד. 
ואיך אפשר בלי גם קצת פשלות? בדרך לשדה התעופה, התברר 
אז  הגדול,  בהאנגר  שלה  הדרכון  את  שכחה  התלמידות  שאחת 

גחיכינו למונית שתביא לה אותו. וחיכינו... וחיכינו... אבל לשמח
תנו היא מצאה בסוף. אז נסענו לשדה, הגענו, עלינו לטיסה ונחתנו 

בישראל.
אף פעם לא התרגשתי כל כך לחזור לבית, לארץ, למשפחה.  

מאת: רז כובאני

ונטלי יונה, למדו, חקרו והעלו רעיונות למתקנים במרחב הבוסתן 
ולפעילות שתתרחש בו. הקבוצה יצאה לסיור לימודי במפעל נשר. 
הסיור המעמיק בהנחיית הטכנולוג הראשי של המפעל, רביב שגב, 

גכלל היכרות עם כל תהליכי הייצור במפעל וביקור במעבדה המר
כזית בו. התלמידים יצאו נלהבים מאד ממה שראו ומהיחס הנפלא 
גומלין של  ביקור  מתוכנן  כעת  במפעל.  הצוות  כל  ידי  על  זכו  לו 
נציגי מפעל נשר בבית הספר, לתכנון ומפגש עם התלמידים ועם 

אדריכל הפרויקט דן שרון מחברת ארץ חוץ. 

תיכון ברנקו וייס אית"ן
המסע לפולין 

משכ ספרית  הבית  המשלחת  התאספנו  להתחיל?  מאיפה  גאז 
בות יא'-יב' יחד עם שישה אנשי צוות וזוג הורים מלווים, נפרדנו 
משגרת  ובעיקר  מהבתים  והאחיות,  מהאחים  מההורים,  לשבוע 

היום-יום שלנו. 
ונחתנו  למטוס  עלינו  פרי,  מהדיוטי  שטויות  מלא  עם  נרגשים 

בורשה.

יום רביעי, 14 במרץ
עייפים במיוחד התחלנו במוזיאון לתולדות יהודי פולין בורשה. 
למדנו על הקהילה היהודית לפני מלחמת העולם השנייה, שהיתה 

הקהילה היהודית הגדולה באירופה במשך 1000 שנים. 
התחלנו  מטופח,  ולא  מוזנח  די  ישן,  היהודי,  הקברות  בבית 
 3 כי  הצלחה,  ללא  להתחמם  מנסים  לאווירה.  לאט  לאט  להיכנס 
מעלות בחוץ והכל פתוח, רוחות מכל כיוון והמדריכים שאומרים 

שזה הולך להיות היום הכי חם במסע, אז להתעודד.

יום חמישי, 15 במרץ
של  קטנה  עיירה   - שטייטעל  שהייתה  צ'יזב,  בעיירה  ביקרנו 
5000 תושבים, בה לאורך כמה מאות שנים חיו יהודים לצד נוצג -כ

ליער  הובלו  העיירה  יהודי  כל  אחד,  ביום  המלחמה  במהלך  רים. 
סמוך ונרצחו בירי של חיילים נאצים. הזדעזענו מכך שאנשים שהיו 
שכנים שלהם, חברים, מכרים, בני זוג, לא הצליחו למנוע זאת. זה 

לא נתפס. 
שם, באותו יער, קיימנו את הטקס הראשון שלנו, והוא היה כל 

כך יפה ואותנטי.
במה  ראינו  סופסוף  ורשה.  בגטו  גם  ביקרנו  יום  אותו  בהמשך 
היו  שהיהודים  המקומות  את  הקירות,  שרידי  את  ראינו  מדובר. 
עובר.  לא  אדם  אף  שומם.  והכל  אבנים.  פרחים,  אנדרטות,  בהם. 
בשיחת  היום  את  סיימנו  לעלות...  החלו  והשאלות  מופתי.  שקט 

ערב ושינה טובה לקראת היום הקשה שחיכה לנו.

יום שישי, 16 במרץ
נסענו למחנה ההשמדה מאיידנק. ציפינו לירידה במעלות... אבל 
היה הרבה יותר קר ממה שציפינו ותוך כדי הסיור החל לרדת שלג... 
והוא לא הפסיק. הרים של שלג ירדו לידנו במאיידנק. ראינו את 
האנדרטה המיוחדת לזכר הנופלים, משם ירדנו לצריפים, והתחלנו 
לעסוק בשאלות מוסריות. תוך כדי ההליכה, קלטנו בנייני מגורים 
שתושבי  הגיוני  האם   - עצמך  את  שואל  אתה  אז  מקום.  בקרבת 
פולין ראו את הזוועות מבעד לחלון ולא אמרו דבר? והבנו שקודם 
כל הבית הגדול ליד המחנה היה הבית של מפקד המחנה, שבו הוא 
גר עם משפחתו, וגידל שם ילדים! והבתים הקרובים הם בתי העיר 

לובלין, שנמצאת במרחק 5 ק"מ.
בשל מזג האוויר הקשה, ערכנו טקס זיכרון בקרמטוריום ואולי 
זה נכון שאומרים שמכל שינוי צומחים דברים נפלאים. היה טקס 
מרגש במקום שצמוד למשרפות. אין מילים לתאר את ההתרגשות.

הגענו לעיר לובלין, התמקמנו, התארגנו, והגענו לארוחת הערב 
חגיגית של יום שישי. עשינו קידוש )כמו יהודים קלאסיים( ואחר 

גכך, לפי קבוצות אישיות וקטנות, קיבלנו מתנות מפתיעות: מכת
בים מהבית מהאהובים לנו מכל.
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גני ילדים
חגיגות יום העצמאות בגנים

העצמאות  יום  את  במשותף  הגנים  ילדי  חגגו  המסורת  כמיטב 
שכללה  מפוארת,  בהפקה  המועצה,  בתחומי  ספורט  באולמות 
כניסה למתחם תוך כדי הפעלה של די ג'י בשירה, תופים, שופרות 

וזוג רקדנים על קביים.

הילדים שיתפו פעולה ורקדו לצלילי שירי ארץ ישראל, בצעדי 
היל צפו  ונפעמים  מרוגשים  מועד.  מבעוד  בגנים  שלמדו  גריקוד 

את  הסתירו  לא  המבוגרים  ואף  הגבול  משמר  דגלני  בצעדת  דים 
התרגשותם.

ליצור  מנת  הנדרש על  הציוד  בכל  ומאובזר  היה מושקע  הטקס 
חגיגת עצמאות אמיתית.

בית ספר עתידים
 תערוכת אמנות: אומרים שהיה פה...

מצדיעים לישראל בת ה-70
במסגרת תוכנית הוראה ולמידה "70 שנה לישראל", שהתקיימה 
את  הממזג  ד',  בשכבה  מקצועי  בין  פרויקט  נולד  השנה,  במהלך 
שיעורי המולדת ושיעורי האמנות ללמידה וחקר אודות האירועים 

שאירעו במדינה מאז הקמתה ועד היום.
משפחותיהם.  של  עברן  אודות  הילדים  חקרו  מולדת  בשיעורי 
במהלך החקר שולבו ראיונות רב דוריים במשפחה, שמתוכם עלו 
לאירועים  נחשפו  האמנות  בשיעורי  והתיישבות.  עלייה  סיפורי 
ולרגעים  שונים בתולדות המדינה, לסמלים תרבותיים וחברתיים 

היסטוריים.
של  למקומות  התלמידים  את  שהובילה  פעילה  למידה  נוצרה 

והתלהבות מצד הלו זימנה מעורבות  ויישום, אשר  גיוזמה, תכנון 
יצירת  באמצעות  אישית  לפרספקטיבה  רב  מקום  ונתנה  מדים, 

קולאז'ים בהם משתלבים הסיפור ההיסטורי, האישי והלאומי.

שיתוף פעולה עם מפעל נשר
מחלקת החינוך במועצה יזמה קול קורא, להקמת מרחבי למידה 
פעילים בבתי הספר, בשיתוף עם מפעל "נשר" ברמלה. במסגרת 
קידום הקמתו של "בוסתן עתידים" כמרחב לימודי אקולוגי, אשר 
יאפשר חוויית למידה פעילה לכל תלמידי בית הספר, בשיעורים 
גנוסר  טל  בהובלת  ה'-ו',  בכיתות  "אמירים"  תלמידי  ובהפסקות, 

חינוך



שנערך בערב יום השואה עצמו. הורים ומורים הגיעו לשמוע את 
הילדים וללמוד על מסעם המרתק.

טעימה מתל"ן
גבמסגרת הכנות לקראת שילוב תוכניות תל"ן במהלך יום הלימו

דים לקראת השנה הבאה, הגיעו מדריכים מתוכניות שונות לבית 
הספר והציגו טעימה והתנסות בשלל התוכניות והנושאים: נגרות, 
יכלו  וילדים  הורים  חשיבה.  אשכולות  מיינדפולדס,  קומיקס, 

ליהנות וגם להביע דעה לקראת המהלך.

שבוע בריאות
יום.  מדי  מגוונת  ספורטיבית  בפעילות  נפתח  הבריאות  שבוע 
בכל אחד מימות השבוע פותחים התלמידים את הבוקר בקפיצה 
היום  במהלך  בכדור.  משחק  או  חינני,  זומבה  ריקוד  או  חבל,  על 
תזונה  בייסבול,  כמו:  עניין  בתחומי  מרצים  הספר  בבית  מבקרים 
נכונה, התנהגות בטוחה בשמש, הדברה ביולוגית וספורט נכים. כל 
זה הוביל בסוף השבוע לצעדה בית ספרית לחורשת חלופ ומשחק 

מחניים מורים תלמידים.

תלמוד תורה דביר

טיולים 
הלכו  חפציבה  מפארק  יעקב.  זיכרון  באזור  טיילו  ג'-ד':  כיתות 
ביקרו  מכן  הכוח. לאחר  נחל חדרה הסמוך לתחנת  לאורך  רגלית 

בגן הנדיב ומשם המשיכו לעין צור. 
גטיול בר מצוה: כיתה ז' יצאה לטיול בירושלים לכבוד בר המצ

ווה של בניה חנוכה נ"י. התקיימה פעילות בכותל הדרומי, תהילים 
בכותל, קבר דוד, תפילת מנחה בישיבת המקובלים 'בית אל', שם 
התקיימה סעודת מצוה, פעילות ודברי ברכה מראש הישיבה הרב 

אביחיל שליט"א. מזל טוב!

אירועי יום השואה, יום הזיכרון ויום 
העצמאות

· יום הזיכרון לשואה ולגבורה: התכנסנו בבית המדרש להתייחד 
געם זכר הנרצחים. הרב מיכאל פתח בהסבר על היום ובשעת הצפי

רה עמדנו ואמרנו יחד את מזמור פ"ג שבספר תהילים. תפילת א-ל 
גבורה - האמונה  ולאחר מכן שמענו סיפורי  מלא רחמים נאמרה 

גהחזקה שליוותה את הניצולים ובזכותה ניצלו, היא האמונה שנות
נת לכולנו כח להמשיך. 

· יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל: בטקס ציינו את גבורתם 
ומסירות נפשם של הנופלים למען תקומת עם ישראל בארצו. יישר 
כח לתלמידי חוג דרמה ותלמידי כיתה ו' שהציגו בטקס ולתלמידי 

המקהלה.
ביום  ותלמידים  הורים  התכנסנו  שנה  כמידי  העצמאות:  יום   ·
חמישי לתפילה חגיגית להודות ולשבח לה' על נפלאותיו וחסדיו. 
אחר התפילה הוגש כיבוד קל. דברי תורה שמעו מפי הרב אהרן 

קופמן וסיימנו בריקודי שבח והודיה לה'.

אולפנת בנות שעלבים
עצמאות עם משמעות

עם  "עצמאות  של  ליום  ז'-י'  בנות  יצאו  תשועה,  ימי  בעשרת 
ולומר תודה.  דור מקימי המדינה  משמעות" במטרה להיפגש עם 

התל שמעו  מפגש,  בכל  ישובים.  שבעה  פני  על  התחלקו  גהבנות 
פרחים  זר  והגישו  שאלות  שאלו  המארח,  של  סיפורו  את  מידות 

ותעודת הוקרה כאות להערכתנו הרבה לתרומתם בבניין המדינה.
נשכרות  יצאו  התלמידות  הדדית.  הייתה  שהחוויה  ספק  אין 
ומלאות ואף הוותיקים שמחו לשתף אותנו בסיפוריהם והתרגשו 

מאוד מהביקור. 
את היום יזמו ואירגנו קבוצת תלמידות מכיתה י', שעמלו ועבדו 

רבות. 
המפגש:  את  סיכם  נון,  בן  בכפר  התארחנו  שאצלו  וייס,  אלכס 

"הכבוד וההנאה היו שלי. זכיתי לארח את פרחי ארצנו". 

טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל
הלח''י  ביער  המרכזי  הטקס  את  האולפנה  ערכה  שנה,  כמידי 
בשיתוף עמותת הלח''י. מרגש לראות בטקס זה את הלוחמים ובני 
משפחותיהם, ובוגרות שממשיכות להגיע שנים לאחר שסיימו את 

לימודיהן באולפנה.

בית ספר שדות איילון
יום השואה

יום הזיכרון  ו'2 והמחנכת אורלי מאירי ציינו את  תלמידי כיתה 
לשואה ולגבורה. כיתות ו' ערכו תערוכת ציורים בהשראת הספר 
בנושא,  הלימודים  לתכנית  כסיום  ושם"  "ביד  יבקרו  ואף  "תומי" 

בהובלתה של אורלי רום.
נספה  אשר  אדם  לזכר  אישי  זיכרון  נר  הדלקת  מסורת  נמשכת 

בשואה במסגרת פרוייקט "נר ושם".

בית ספר גוונים
חדר הנצחה לילדי טהרן

חדר  ספר  בבית  הוקם  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  לקראת 
הנצחה לילדי טהרן.

המורה רותם וילדי מצוינות היסטוריה עמלו במהלך המחצית על 
תיעודיים  חומרים  אספו  חקרו,  הם  בנושא.  שלהם  הידע  הבניית 

וראיינו אנשים.
את תוצאות עבודתם ניתן היה לראות בתערוכה המרגשת, בחלל 

מיוחד שהוקדש לנושא.
השואה  יום  הפך  וכך  זה  בנושא  עסק  השואה  יום  טקס  כן  כמו 

השנה לקרוב יותר לעולמם של הילדים.
בסלון"  "זיכרון  פעילות  של  מיוחד  במעמד  נחנך  ההנצחה  חדר 

בית ספר שחקים
"בשביל הידידות"

מצבי  שכיחות  את  להקטין  משימה  לעצמו  הציב  הספר  בית 
האלימות בתחומו ולהשפיע על מה שקורה בחברה בכלל. תלמידי 
כיתה ה'3 בהובלת מחנכת הכיתה, קרן בן סימון, חשו חובה לעורר 
את המודעות לנושא ויצרו חדר שמתמקד בפתרונות לאלימות דרך 
סצנות מצולמות ומשוחקות, הבאות לדמות קונפליקטים שצפים 

מתוך סיטואציות יומיומיות שכיחות בין ילדים.

חרם,  שיימינג,  אלימות:  סוגי  ארבעה  להציג  בחרו  התלמידים 
החדר  על  מהעבודה  חלק  פיזית.  ואלימות  מילולית  אלימות 
בחירת  בימוי,  תסריטים,  בכתיבת  להתנסות  לתלמידים  איפשרה 
כרמיאל,  אלון  וצילום, כאשר  עיצוב  הנחייה,  לוקיישנים, משחק, 
היה אמון על עריכת חומרי הגלם ורומי חוזין ויובל ריבשטיין על 

כתיבת המנון לחדר.
העבודה על החדר נתנה מקום פרקטי ליישום ערכים רבים וכן 
והעניקה לתלמידים אפשרות להיות מעורבים יותר בנעשה בכיתה, 
לנהל קונפליקטים שעלו מתוך הכרה בחשיבות הדיאלוג  ובעיקר 

נתנו מקום לכל אחד ואחת להביא את הייחודי והשונה שבו.
תלמידי כיתות ג'-ה' וכן תלמידי שכבת ד' מביה"ס גוונים, ביקרו 
סצנה.  לכל  רלוונטיים  שונים  פתרונות  הציעה  כיתה  וכל  בחדר 
במטרה  בכיתות,  ונתלו  שלום  גלגלי  גבי  על  נכתבו  הפתרונות 
האפשריים  השונים  הפתרונות  את  התלמידים  למודעות  להעלות 
תופעת  את  למגר  דבר  של  ובסופו  קונפליקטים  עם  להתמודדות 

האלימות מבין כותלי בית הספר.

אלוף ישראלי
למדינת  שנה   70 חגיגות  את  שפתחה  ישראלי"  "אלוף  פעילות 
ישראל, החלה עם הצגה לתלמידים ולאחר מכן הכיתות התחלקו 
בנושא  ופעילויות  במשחקים  ופעלו  שיחקו  התלמידים  לתחנות. 
מקומות  המדינה,  סמלי  ישראליות,  המצאות  ישראלית,  תרבות 
ישראליים  שירים  למנגינת  התלמידים  רקדו  לסיום  ועוד.  בארץ 

ותיקים ומוכרים והניפו את דגל ישראל.
 

תוכנית חצר אקולוגית
ביחידה  קיימות  רכזת  בשיתוף  הטבע,  להגנת  החברה  בהובלת 
בנושא  תוכנית  החלה  החינוך,  אגף  ובמימון  במועצה  הסביבתית 

"מרחבים אקולוגיים", לשכבה ג'.
התלמידים יעסקו בממשק שבין האדם והטבע, יקימו אלמנטים 

שונים בחצר בית הספר, תוך למידה וחקר
של מרכיבי סביבת החצר, הקניית ערכים וידע על מגוון נושאים 

גסביבתיים. התלמידים יתנסו בתכנון גינה, וביצירת מרחבים המז
מנים מגוון ביולוגי מקומי, ויבינו את חשיבותם לסביבה.

הטבע  להגנת  מהחברה  מדריכה  העבירה  הראשון  המפגש  את 
שתלווה את התלמידים לאורך השנה. התלמידים הכירו את החברה 
על  למדו  שדרכו  קצר  משחק  ושיחקו  פועלה  ואת  הטבע  להגנת 
הסביבה הבית ספרית ומה קיים בה. 15 תלמידים ישתתפו בקבוצת 

נאמני גינה אותה יקימו תלמידי השכבה.
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השירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( 
על וויסות רגשי בגן הילדים

"גיבור על, מתאפק גם כשלא קל.."
ראשון  ניסוי  סטנפורד  באוניברסיטת  נערך  ה-70  בשנות 
או  בדחפים  לשלוט  ילדים  של  יכולתם  את  שבדק  מסוגו 
ונקרא  לקלאסיקה  שהפך  בניסוי  להתאפק.   - ברגשות 
"מבחן המרשמלו", ניתנה לילדים צעירים האפשרות לזכות 
במרשמלו אחד באופן מידי או להתאפק רבע שעה ולזכות 
בשניים. רק שליש מהילדים הצליחו במשימת ההתאפקות, 
ואחרי  אחריהם  שנים  לאורך  לעקוב  המשיך  והמחקר 

חבריהם שלא הצליחו להתאפק. 
מדהימות.  השלכות  ישנן  להתאפק  שליכולת  הסתבר, 
בעלי  יותר,  טובים  כתלמידים  בהמשך  התגלו  המתאפקים 
יכולת למידה עצמאית ויכולת הסתגלות למקומות חדשים. 
עוד נמצא שהם היו גם מתבגרים בעלי כישורי התמודדות 
טובים במצבי חיים, בעלי יכולות מפותחות בתחומים שונים 
את  לאכול  שמיהרו  הילדים  לעומתם,  יותר.  בריאים  ואפילו 
המרשמלו, התגלו כמתבגרים בעלי קשיים חברתיים שונים, 

דימוי עצמי נמוך וכישורים אישיים וחברתיים לקויים.  
למרבה המזל, מחקרי מוח מראים שדפוסי הפעילות המוחית המולדים, אינם מקובעים בגיל הרך, וממשיכים להשתנות עד גיל 
בית הספר. חוויה שעובר הילד מייצרת למידה - מסלולי פעולה חדשים במוח ולכן, כל מה שנעשה בגיל הזה, הוא מאוד חשוב. 
להתאפק  יצליח  בהן  חוזרות  חוויות  זימון  גם  כמו  רגשות,  עם  להתמודדות  מתן אסטרטגיות  רגשותיו,  עם  הילד  היכרות של 
ניהול  והילד מקבל מתנה לחיים: מתנת האיפוק, כלומר  יכולים לחולל שינו דרמטי. המוח לומד ומשתנה  ולווסת את הרגש, 

הרגש. 
הגן, שכלל  בגיל  רגשי  וויסות  לימוד  פרוייקט של  נבנה  זה.  נושא  על  בשנים האחרונות  רב  דגש  הושם  הפסיכולוגי  בשירות 
סדנאות להורים ועבודה עם גננות. השנה הורחב הפרוייקט גם לילדים עצמם והפיילוט החל בגן חובה "הזית", שביישוב עזריה 
- בהנהלת לימור עוזרי. הפרוייקט שנקרא: "הלב - הצלחתי לשלוט ברגש", כולל שתי הרצאות להורים וחמישה מפגשים עם 
ילדי הגן, אותם מעבירה פסיכולוגית הגן. הפגישות נערכו לכל ילדי הגן, בקבוצות קטנות של כ-8 ילדים. בפגישות למדו הילדים 
לזהות רגשות שונים והתנסו באמצעים להרגעה עצמית, כגון נשימות מרגיעות )לדוגמא נשימת 'פרח-נר': שואפים אוויר מהאף 
כמו בהרחת פרח, ונושפים מהפה לאט על נר דמיוני בנסיון לא לכבותו(. הילדים עבדו עם מד רגשות והתנסו גם בעבודה עם 
הדמיון ועם דיבור עצמי )"גיבור על- מתאפק גם כשלא קל.."(. הפגישות נגעו בוויסות כעס, אחד הרגשות הקשים יותר לניהול. 
בסיום כל פגישה קיבלו הילדים הביתה אביזרים שיוצרו על ידי השירות הפסיכולוגי, במיוחד לצורך הפרוייקט, אשר איפשרו 

להם להמשיך ולהתנסות גם בבית בתכנים שנלמדו. 
אנו מקווים שבעתיד הקרוב תתאפשר הרחבה של הפרוייקט לגנים נוספים במועצה.

סדנת ביבליותרפיה
ביום רביעי 2.5.18 משעה 11:00-12:00 בספרייה

ביום רביעי 23.5.18 משעה 12:00-11:00 בספרייה
"סיפורים מהלכים"

הקתדרה ללימוד עגנון ומעיינותיו
מפגש חודשי עם זוכה פרס נובל הראשון בישראל

עם ד"ר מיכל שיר-אל - מרצה וחוקרת יצירת עגנון
ביום רביעי, 9.5.18 

בשעה 11:00-12:30 בבוקר
אין צורך בקריאה מוקדמת

עותקי הסיפור יעמדו לפני המשתתפים

סדרת הרצאות
ספרות וקולנוע

ביום רביעי 30.5.18
בשעות: 11:00-12:00 בספרייה

ג'יין  של  ורגישות"  ב"תבונה  והומור  אירוניה  של  גילויים  לחופה:  מתחת 
נשים  בין  היחסים  על  העיון המחודש בספר  לצד   ,1811 אוסטן משנת 

לגברים בעידן המודרני בסרטו של אנג לי משנת 1996

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

sifgezer@gmail.com   �   08-9274098

ספרייה 
אזורית



15 גזרי מידע  �  מאי 2018

תוכניות סביבתיות בבתי הספר 
תשע"ח

בו  במועצה,  חדשני  פרוייקט  יזמנו  תשע"ח  הלימודים  בשנת 
והעלאת המודעות  לחיזוק  תוכניות סביבתיות  לבתי הספר  ניתנו 
בקרב התלמידים. התוכניות פועלות  בארבעה בתי ספר יסודיים, 
נושא  וכוונתו לקדם  בתחומים שונים, כל בית ספר על פי צרכיו 

סביבתי.
התחלק  הפרוייקט  הביניים,  חטיבת   - שעלבים  בישיבת 
למפגשים בנושא חצר בית הספר. מטרת הפעילויות הינה הקניית 
בעצמם.  תוצרים  וליזום  ליישם  שיוכלו  כדי  לתלמידים  כלים 
הספר,  לבית  הקשור  בכל  ביותר  מעורבים  בישיבה  התלמידים 

לנראותו ותחזוקתו. בין הפעילויות - בניית ספסל אקולוגי, שיפוץ 
קיר פסיפס ובניית ערוגות לגידול ירקות. עד סוף שנת הלימודים 
בית  בחצר  ידיהם  במו  שבנו  חדשים  ממתחמים  התלמידים  יהנו 

ספרם.

חיסכון בחשמל
התקיימה  זו  כותרת  תחת  מסוגל".  אחד  כל  בחשמל  "לחסוך 
הפגנת תלמידים לעידוד חיסכון בחשמל בבית הספר גוונים. את 
ההפגנה הובילו נציגי נתיב האור - תוכנית באחריות חברת חשמל, 
תלמידי ההנהגה הירוקה אשר עומלים על הסברה סביבתית רחבה 
התלמידים  מועצת  נציגי  וכן  הספר  בית  וסגל  התלמידים  בקרב 
בבית הספר. התלמידים התאגדו יחד כדי למחות על בזבוז החשמל 

ולעודד חיסכון משמעותי באנרגיה.

איכותוקיימות

למשרדנו דרושים בתים/משקים
למשפחות צעירות אשר רוצות להשתלב ביישובי המועצה

קונה / מוכר / משכיר?

סימה טייר
רישיון משרד המשפטים 3161757

טל. 052-8481484

רימקס More - המשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה

הגפן 13 ב' - בית דו משפחתי, 6 
חדרים עם נוף לשדות פתוחים וגינה 

של 220

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

יונתן 5 - בית בודד, 7 חדרים משופץ 
מהיסוד ברמה אדריכלית גבוהה 

מאוד עם גינה 350 מטר לנוף של 
חורשת עצים - לבוא ולהתאהב.

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

אני בדרך אליך
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תרבות יהודית
שבת חזנות

 לקראת 70 שנה למדינת ישראל זכינו לשבת חזנות 
מדהימה מרגשת מחזקת ומעצימה' שהתקיימה 

בשבת "תזריע מצורע" כ״ט בניסן 

יום השואה ביד  וייס שנבחר השנה להיות החזן בטקס   החזן צבי 
יותם  והמנצח  "בזמירות,  החזנות  מקהלת  עם  יחד  הצליח  ושם, 
סגל, להוביל את הציבור לתפילה מרוממת ומרגשת. כל מי שנכח 
בתפילת קבלת שבת ובשאר התפילות, הרגיש שהחזן, המקהלה 
והמנצח, העלו אותנו בשבת זו קומה נוספת בגאולת ובתקומת עם 

ישראל. 
הימים האלה, שבין יום השואה ליום הזיכרון, הם ימים של עשרת ימי 
תשועה לעם ישראל. נוער צעירים, מבוגרים ובני משפחה שהגיעו 

מבחוץ, נהנו מאד משבת חזנות מרוממת. 
תפילת ערב שבת, נערכה בבית הכנסת בקיבוץ שעלבים. בתפילת 
שלא  עין  הייתה  לא  איילון,  בנוף  הכנסת  בבית  שנערכה  הבוקר 

הזילה דמעה בקטעי תפילת אב הרחמים.
לבית  שעלבים  בקיבוץ  כנסת  מבית  שעברו  המשתתפים  עשרות 
כנסת בנוף איילון הרגישו התעלות בשירי סעודה שלישית, מדברי 
התורה וההסבר של יותם המנצח ומדברי הברכה והגבורה שסיפר 

משה כהן מביקורו בפולין.

הצגה לילדים סוד השמחה
עשרות ילדים והורים מבית עוזיאל, נוף איילון, פדיה 
והיישוב המארח פתחיה, השתתפו ונהנו מתיאטרון 

הבובות, בוביני, בחופשת הפסח 
ההצגה "סוד השמחה" חשפה את הילדים וההורים לסוד המיוחד 
של עם ישראל, סוד השמחה בכפר של עמיקם המהומה רבה, מי 

הכי שמח כאן בכפר ועל מה?
הילדים גילו שדרמון הגביר ואוסו המרושע לא יכולים להפסיק את 

המנגינה של היהודי השמח.
"כל  בסימן  השמחה  למקורות  אותנו  שחיברה  מרתקת  עלילה 
הייתה תפנית  סיום ההצגה  ולקראת  ה' הכל לטובה"  מה שעושה 

מפתיעה ושמחה.
שלומי מנהל תיאטרון הבובות בוביני, הצליח בכישוריו להכניס את 
הילדים  את  לשמוע  ניתן  היה  וביציאה  המשתתפים  בקרב  הסוד 

מזמזמים את מילות השיר.
 

פלוגת האלוקים
כ-100 מתושבי המועצה הגיעו לנוף איילון בערב 
יום הזיכרון, להרצאה משולבת עם סרט "פלוגת 

האלוקים" 
זה קרה בכ"ו בכסלו תש"ט, נר שני של חנוכה. אנשי הפלוגה לקחו 
חלק ב"מבצע חיסול", במסגרת המאמצים לשחרור הנגב ולסילוק 

תרבות מבוגרים
הרצאה

אומנות הקשב
ביום רביעי, 9.5.18 בשעה: 20:30   

באשכול הפיס בבית חשמונאי

ארגוני  בייעוץ  שני  ותואר  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר  בעלת  יעל 
ובשנים האחרונות היא מתמחה בתחום הנקרא 'הפסיכולוגיה של 

הטכנולוגיה'.
מגישה מידי שבוע תוכנית רדיו )רדיו מהות החיים( בשם: 'תמיכה 
שניהלתם  לאחרונה  לכם  קרה  נוימן.  אלון  השחקן  לצד  טכנית', 
ותוך כדי השיחה הרגשתם שהאדם שעומד  שיחה עם אדם אחר 

מולכם אינו קשוב לכם?
הזולת  של  הקשב  את  להשיג  שעוזרת  שיטה  היא  הקשב  אומנות 
עם  עסקית  פגישה  עבודה,  ראיון  כגון:  ביותר,  חשובים  במצבים 

לקוח, הצגת רעיונות לבוס, דייטים ועוד.

כניסה חופשית על בסיס מקום פנוי

חווית הארץ
הירקון ומקורותיו עבר והווה

בהדרכת: דקל שגב - מורה דרך מוסמך
ביום שבת, 12.5.18

יציאה בשעה 7:30 ממשרדי המועצה
חזרה משוערת ב-20:00 

· תצפית ממגדל צדק · מתחם "אפק" שבו שרידים מרשימים החל 
מהמאה ה-15 לפנה"ס ועד לימי המנדט הבריטי · גדות הירקון - 
 · נלמד על הבעיות והשיקום הנרחב שמבוצע בשנים האחרונות. 

מתקני מים עתיקים.
)יתכנו כניסות לאתרים בתשלום(

יש להצטייד בנעלי הליכה, כיסוי ראש, מים ומזון לכל היום.
מחיר: 80 שקל 

מועדון הסרט הטוב
גלימת השופט

ביום שלישי, 29.5.18 בשעה: 20:00        
באשכול הפיס בבית חשמונאי

מישל  הנשיא(.  של  )הטבחית  וינסנט  כריסטיאן  של  החדש  סרטו 
הכינוי  את  ומצדיק  נידוניו  על  מורא  המטיל  פלילי  שופט  הוא  רסין 
מנהל  שהוא  שהמשפטים  העובדה  בשל  הספרות",  שתי  "שופט 
קוטרט,  לורנסן  דיה  את  מכיר  כשמישל  לפחות.  שנים   10 עורכים 
חברת מושבעים המגיעה לאולם בית המשפט שלו, שום דבר לא 

יהיה אותו הדבר מבחינתו. קומדיה משפטית אינטליגנטית. 
זוכה פרס השחקן ופרס התסריט בפסטיבל ונציה.

כניסה חופשית

תרבות ילדים
שעת סיפור

פלפלי לקטנטנים 
"מלך הפירות"

עם אלי פלפלי
ביום שני, 7.5.18

בשעה 16:30 באשכול הפיס
גילאי 2-4

אלכס לקטנטנים 
"לקוף יש בעיה"

התיאטרון של אלכס 
ביום שני, 21.5.18

בשעה 16:30 באשכול הפיס
גילאי 2-4

"סוד מראת הקסם"
עם המספרת אפרת אשוש 

ביום שני, 28.5.18
בשעה 16:30 באשכול הפיס

גילאי 2-6

כניסה חופשית

הצגת מנויים
תיאטרון אורנה פורת מציג:

"בגן של ביאליק"
ביום שני, 14.5.18 בשעה 17:00

באשכול הפיס בית חשמונאי
בגן הילדים ההתרגשות עצומה.

בקן.  ביצים  שלוש  הטילה  הגן  יד  על  בעץ  שהציפור  גילו  הילדים 
מפליגים  הם  הגוזלים,  ייראו  איך  ולדמיין  לחקור  מנסים  בעודם 
האפשרויות  ושלל  הצעצועים  המרתקות,  הגן  פינות  בדמיון. 
חברות,  של  ומרגש  צבעוני  למסע  אותם  שולחים  הקסומות 
לשמחה  חופש  נותנים  הם  בו  מסע  הגן,  בחצר  ושירים  משחקים 

ולדמיון והופכים את הגן לממלכה הפרטית שלהם.
בהצגה שזורים כל שירי הילדים הקלאסיים של ביאליק:

בגינת   , נגנים  מקהלת  לפרפר,  הפרח  פרש,  נדנדה,  לציפור,  קן 
הירק, שתי בנות, עציץ פרחים ועוד.

 www.gezer-region.muni.il :רכישת כרטיסים לאירועי תרבות באתר האינטרנט
אירועי התרבות מתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט, בפייסבוק ובניוזלטר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרסל עמירה - מנהלת התרבות במועצה: 08-9274047 תרבות.נוער. 

ספורט

® נכנסים לאתר תנ”ס
המועצה ® לוחצים 

על המחומש שבמרכז 
העיגול ® ונרשמים 

לשלל הפעילויות
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ספורט
אליפות ישראל בג'ודו 2018

ישראל למועדונים  ה'גודו במועצה רשם הצלחה באליפות  מועדון 
שהתקיימה באילת לפני כחודשיים, בה זכו המתמודדים במדליות 
"מטרווסט",  התקיימה  שנה,  כמידי  בחופשת  וזהב.  כסף  ארד, 
אליפות ישראל אישית בג'ודו - בנים ובנות, בהיכל הספורט רעננה. 
מתאמנים  הספורטאים  לקראתו  שיא,  אירוע  זהו  ישראל  אליפות 
שלחו  במועצה  הפעילים  הג'ודו  מועדוני  השנה.  כל  ומתכוננים 

ספורטאים אלופים אשר הביאו הישגים מרשימים גם הפעם.
כל הכבוד לילדים שזכו וגם לאלה שלא זכו, על המאמץ, ההתמדה 
והמצוינות, שזיכו אותם באפשרות להשתתף בתחרות יוקרתית זו. 

הזוכים במדליות:
רון  אור,  בר  גאיה   - ישראל!(  )אלופי  זהב  מדליית   - ראשון  מקום 
שניידרמן,  לירוי  פרידמן,  מאור  עטס,  הראל  גרינברג,  נועם  מאור, 

אבישי דולב, גיא נמשיץ, יקיר ברגר, ירום שוחט ואלעד פרי.
מקום שני - כסף - גדי רייסין, אוריאל אלטיט, אייל כפיר.

מקום שלישי - ארד - לי בראשי, נועם פוקס, אורי אופק, אמה סעד, 
ליאור אלגרנטי ישי עמיחי, גילעד גולדמן, יאיר גולדמן, גלי רולניק, 

רום קסידי, בן סוקולובסקי, יאיר לנדו, שלומי עטס וקיילי קסידי.

טורניר כדורסל
טורניר בית ספר לכדורסל - כיתות ג'-ד', בנים – בנות בחול המועד 
פסח. הטורניר החל עם משחק בנות הפועל גזר נגד בנות מזכרת 

בתיה.
המשחק התנהל לכל אורכו בתוצאה צמודה מאוד. הבנות הוכיחו 
לאחר   25 שוויון  הייתה  התוצאה  שבסופו  והתקפי  קבוצתי  משחק 

דרמה בדקות האחרונות. 
לאחר משחקי הבנות עלו לשני משחקים קבוצת הבנים של הפועל 

גזר נגד מזכרת בתיה.
המשחק הראשון התנהל בשליטה מוחלטת של הקבוצה המקומית 
לציין  ראוי  מבטיחים.  בהפרשים  גזר  הפועל  הובילה  אורכו  ולכל 

שהיה משחק מהנה וקבוצתי של הילדים. 
במשחק השני הסיפור היה שונה לגמרי. המשחק היה צמוד ומרתק 

וניצחון של הפועל גזר נקבע בשניות האחרונות עם סל מדהים. 
השחקנים מתאמנים במשך כל העונה ועשו התקדמות גדולה וזאת 
בזכותם של מאמני הקבוצות, יחי-מאמן הבנות ואור - מאמן הבנים 

ובניהולו המקצועי של אסי שמעון- רכז הכדורסל במועצה. 
הצלחה רבה בהמשך לקבוצות!

נוער
כישרונות צעירים ברמות מאיר גני הדר

ומושב  גני הדר  ליישוב  )קן משותף  כחלק מהמסורות בקן רמג''ה 
החניכים  קבוצות  שבו  צעירים'',  כשרונות  ''ערב  גם  מאיר(,  רמות 
מצחיקים  קבוצתיים  במופעים  ביניהן  מתחרות  ד'-ח'  בשכבות 
ויצירתיים אל מול צוות שופטים חיצוני. השנה צוות השופטים כלל 
את מנהלת יחידת הנוער - מיכל ליס, רכז בני המושבים במועצה - 

ערן גרשוני ומד''ב היישוב יציץ - ארז קלמנוביץ.
ויכולות  כישוריהם  מיטב  את  לביטוי  מביאים  החניכים  במופעים 
הבמה שלהם בשירה, משחק, ריקוד, אקרובטיקה ועוד והכל כמובן 

עטוף בתלבושות ותפאורה מושקעים ביותר.

כוחות הצבא המצרי. מטרת המבצע הייתה למוטט את כיס פלוג'ה, 
עיראק־אל־ הכפר  כיבוש  המשימה:  אויב.  חטיבת  התבצרה  שם 
הפלוגה  גת.  קריית  העיר  היום  שוכנת  חורבותיו  שעל  מנשייה, 
הדתית, פלוגה ג' של גדוד 33, הייתה אמורה לכבוש את תל עירני 
לכישלון  הובילו  חמורים  כשלים  של  שורה  אך  הכפר,  על  השולט 

המבצע ולאבדות כבדות. 
אביטל רייכנר, יוצרת הסרט,  מגלה שאין כל זיכרון לפלוגה הדתית 
דב  משפחתה,  קרוב  בעקבות  לצאת  ומחליטה  בקרב  שנפלה 

יששכר פרידמן.
משתתפי ההרצאה לא שמעו מעולם על הקרב בכיס פלוגה לחלקם 
הייתה קירבה משפחתית לחללים והם ובאו לשמוע  ולראות מקרוב 
מה באמת קרה בקרב. ההתרגשות הייתה גדולה כאשר ראו והבינו 

המשתתפים את מעלתם של הלוחמים.  
ואמר:   רייכנר  אל  התושבים  אחד  ניגש  והסרט  ההרצאה  בסיום 
הזיכרון.  יום  את  טובה  הכי  בצורה  להרגיש  לי  נתת  הערב  "תודה, 

הרבה זמן שלא הרגשתי כך בערב כזה."
שנזכה לגאולה ולהצלחת מדינת ישראל.

 
סיור בראש הנקרה

 במזג אוויר אביבי, בחול המועד פסח, יצאו תושבי המועצה לסיור 
על  המספר  קולי  אור  חיזיון  הנקרה,  בראש  בנקרות  ביקור  שכלל 
נהנו  המטיילים  הגשרים.  ליל  וסיפור  המיוחדת  הטבע  תופעת 

מעליה ברכבל מול נוף מדהים ואוויר נקי של הים התיכון.
באנדרטת יד ליד לזכר י"ד הנופלים בליל הגשרים ב-1946 שמעו 
מפי משה כהן על מבצע ליל הגשרים, פיצוץ גשר הרכבת ונפילת 

לוחמי הפלמ"ח. 

לסיום אל מול חופי חיפה עלינו לתפילה במערת אליהו הנביא, שם 
קיבלו המטיילים הסבר מפי הרב אילן סעדה.

חיילי  והצלחת  ישראל  חולי  כל  לרפואת  בתפילה  הסתיים  הסיור 
הנביא  אליהו  לגילוי  שנזכה  בריאים,  שיחזרו  לישראל  הגנה  צבא 

שבמהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד.

מוסיקאלי
לפעמים חלומות מתגשמים

מגשימים  שונים,  ומקצועות  עיסוקים  בעלי  בוגרים,  נגנים  שישה 
ולשיר.  לנגן  מוסיקלי,  כהרכב  בשבוע,  פעם  ונפגשים  ישן  חלום 
להצטרף  בפייסבוק,  מודעה  באמצעות  אותם  שהזמינה  לאחר 
במועצה,  מוסיקלי  ספר  בית  מנהלת  מרב,  אותם  כינסה  להרכב, 

שתחת כנפיו עובד ההרכב, כדי לקבל תשובות לכמה שאלות

חברי ההרכב
משה, 38, כפר ביל"ו, איש היי טק - גיטרה אקוסטית

גיל סלמיניס, 48, בית חשמונאי, עורך דין - תופים
דורי ירון, 48, כפר ביל"ו, עוסק בציוד רפואי - פסנתר
יואב שמשוני, 48, משמר אילון, עורך דין - גיטרה בס

ארז חכים, 43, בית חשמונאי, חברת AT&T - גיטרה חשמלית
יגאל סיון, 38, משמר אילון, עובד במשרד ראש הממשלה - גיטרה 

ושירה
מנחה - מיכאל וידר, מורה לגיטרה ומדריך הרכבים במוסיקלי

איך נולד ההרכב? 
ארז: "לפני כ-3 שנים, בתחילת השנה שניים מילדי התחילו ללמוד 
במוסיקלי תופים וגיטרה, זו הנקודה שהתחלתי להתעניין ולמחזר 
מדי  יותר  ללא  אבל  גיטרה,  קצת  לתופף,  ניסיתי  קצת  ישן,  חלום 
מפגשים  שישה  הציעה  עובד,  אני  בה  החברה  והישגים.  השקעה 
שבועיים ללימוד גיטרה, שהועברו על ידי אחד העובדים בהתנדבות. 
אז הלכתי על זה. לא ידעתי כמה חזק אני אפול לתוך העולם הזה. 
נרשמתי  הקורס,  סיום  ולאחר  והתאמנתי  ישבתי  שלמים  ערבים 

ל'מוסיקלי' והתחלתי לנגן גם בגיטרה חשמלית".

סוף  סוף  והחלטתי  בתופים,  לנגן  רציתי  ילד  שהייתי  "מאז  גיל: 
להגשים את זה".

יגאל: "מאז ומתמיד אני זוכר את עצמי שר. סיפרו לי שבגיל שנתיים, 
בבר מצווה של קרוב משפחה, קמתי ושרתי את השיר על הדבש 
אור  בקיבוץ  בטקסים  שרתי  בילדותי  שמר.  נעמי  של  העוקץ  ועל 
יותר  התעניינתי  אני  אבל  שאנגן,  רצו  תמיד  הוריי  נולדתי.  בו  הנר, 
16 התחלתי לנגן על גיטרה. כמובן שתמיד היה לי  בספורט. בגיל 
את החלום להיות זמר גדול ולהופיע ובעיקר לשיר. מי יודע אולי זה 

יקרה, אבל גם אם לא, אני מאוד שמח על ההרכב הזה".
מכן  לאחר  שנים.  שש  במשך   10 בגיל  פסנתר  "למדתי  דורי: 
לעבור  רצון  מתוך  לנגן  חזרתי  ולאחרונה  רבות  לשנים  הפסקתי 
מנגינה קלאסית, מתווים, לנגינה ספונטנית וליווי שירים, ואת זה אני 

מוצא בהרכב, בנוסף לאנשים מקסימים".
משה: "לפני כעשר שנים קיבלתי ליום ההולדת גיטרה ומצאתי את 

עצמי מאוד נהנה לנגן בבית. מעולם לא למדתי באופן מסודר".
מה גרם לכם להיענות למודעה להצטרף להרכב?

ארז: "די נמאס לנגן לבד עם אוזניות מול הטלוויזיה. רציתי לחוות 
חלק  להיות  ביחד,  לנגן  של  הכיף  את  להקה,  של  ההרמוניה  את 
רמת  את  לשפר  וגם  גיטרה.  על  נגינה  מסתם  גדול  יותר  ממשהו 

הנגינה שלי". 
יגאל: "את המודעה על ההרכב ראיתי בפייסבוק ומיד ידעתי ששם 
גם  ושזה בדיוק מה שחיפשתי, גם לנגן בקבוצה,  אני רוצה להיות 
במסגרת הדרכה ובעיקר שתהיה לי מסגרת קבועה, שם אני יודע, 

שלפחות לשעה בשבוע, אני מנגן ושר".
לידי  להביא  רוצה להצטרף להרכב,  "כבר מספר שנים שאני  גיל: 

ביטוי אמיתי יותר את נגינת התופים".
מהו תהליך העבודה בהרכב?

באותו  יחסית  כולם  בהרכב,  טובה  סינרגיה  שיש  חושב  "אני  ארז: 
כאופציה.  אותו  מעלה  בראש,  שיר  לו  שיש  מי  כל  מוסיקלי.  ראש 
וכך  ולשיר,  לנגן  לנו  שקל  אלה  את  בוחרים  אנחנו  התחלה,  בתור 
אנחנו מעמיקים את הסינרגיה שלנו. כמובן, איך אפשר בלי להזכיר 
לא  אוסף  לנו  יוצא  היה  כנראה  בלעדיו  שלנו.  המנחה  מיכאל,  את 
ברור של צלילים. מיכאל עוזר לנו להתכוונן לשירים הנכונים, ועם 
הרבה סבלנות, מכוון ומדריך כל אחד מאיתנו, להוציא גם דברים, 

שלא ידענו, שיש לנו".
איזה סגנון מוסיקה אתם אוהבים? 

גם  אבל  ה-90,  שנות  בעיקר  רוק.   - שלי  והחמאה  "הלחם  ארז: 
ממש  אני  לרוק,  מעבר  האחרונות.  מהשנים  גם  מעט  ולא   70-80
פתוח מבחינה מוסיקלית ולא פוסל שום סגנון, שופט כל שיר לגופו 

והאם אני מתחבר אליו".

ההרכב ינגן במסגרת ערב הרכבים של בית ספר "מוסיקלי", בנושא 
70 שנה למוסיקה ישראלית.
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קול קורא לעסקים במועצה אזורית גזר 
לקחת חלק בפסטיבל

"חוויה בכרם" ה-5
 30-31.8.18-1.9.18

שמעוניינים  וכיוצ"ב,  אלטרנטיבי  חקלאות,  הסעדה,  אמנות,  בתחומי  עסקים  בעלי 
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

  ilanit712@gmail.com להרשמה: אילנית צמח רכזת התיירות במועצה
לפרטים: מרסל עמירה מנהלת התרבות במועצה 08-9274047

5

בין הקטעים מקשרים הטרומ''פים )שכבת ט'(, מנחי הערב.
בעוד השופטים מתלבטים מי תהיה הקבוצה המנצחת מבין כל המופעים שראו במהלך הערב, עולים 
המדריכים ל'ריקוד המדריכים המסורתי' ומרשימים את חניכיהם ואת הקהל הנכבד בכישורים שלהם.
בתחרות השנה זכתה קבוצת ה', שהפתיעה וריגשה את הקהל, שילבה מופע סטנדאפ, קטע ריקוד 

ומחווה מרשימה לסרט ''פרוזן''. 
תודה לחניכים שהשקיעו רבות בהכנת הקטעים, תודה לצוות המדריכים שליווה את החניכים ויצר את 
הערב ותודה לקהילה העוטפת ברמות מאיר-גני הדר שמאפשרת ליצור כל שנה ערב כזה של הפקה 

בלתי נשכחת.
כל הכבוד לכל מי שהשתתף, נתראה בשנה הבאה,

גלעד שמש - מד"ב קן רמג"ה

מרד של תקווה
'מרד  מפעל  התקיים  השואה  יום  לרגל 
בנושא  תערוכה  שכלל  תקווה',  של 

השואה והגבורה. 
תנועת  של  מפעל  הוא  תקווה  של  מרד 
דרור ישראל, אותו אנו מקיימים במועצה 
יחידת  עם  בשיתוף  השנייה  השנה  זו 

הנוער. 
היהודים  בסיפור  מתחילה  התערוכה 
באירופה לפני המלחמה, תנועות הנוער 

הקמת  הגרמנית,  בחברה  הנאצית  האידיאולוגיה  ישראל,  בארץ  והגשמה  לעלייה  והחינוך  הציוניות 
עולם המחנות והגטאות. התערוכה הוצגה בכפר בן נון, בהובלת יובל ג'ראפי, רכזת הנוער של האיחוד 
החקלאי.  יובל קיימה הדרכה לשכבה הבוגרת ח'-יב, בה עסקו החניכים בדילמות של הנוער היהודי 

והחלוצי בתקופה שלפני השואה ובמהלכה. 
תושבי היישוב הגיעו לתערוכה והודרכו על ידי יובל ודניאל, רכזת ההדרכה ביחידת הנוער. 

למחרת בבוקר הדריכו חניכות וחניכי בני המושבים והנוער העובד והלומד משכבה יא', בבית הספר 
איתן, שחזרו מהמסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד תנועות הנוער בפולין, את שכבות ז'-ח' 
המסע  קבוצת  ומדריך  רמג"ה  קן  מד"ב  שמש,  גלעד  ליווה  ההדרכה  את  חברה.  ובשיעור  בתערוכה 

לפולין של בני המושבים גזר. 
במרכז התערוכה שוחחו המדריכים עם החניכים על ההתנגדות היהודית בשואה.

על שמירה על אורח החיים היהודי, זיוף מסמכים ותעודות, הברחת מזון, הושטת עזרה, חינוך במחתרת, 
וההתנגדות היהודית הלוחמת במחנות ובגטאות, ביניהם, מרד גטו ורשה, אותו הובילו מנהיגי תנועות 

הנוער היהודיות. המדריכים שוחחו עם החניכים על מרד ועל תפקידים של בני נוער בחברה. 
את אירועי 'מרד של תקווה' במועצה הובילה דניאל אופנהיימר, רכזת ההדרכה ביחידת הנוער ורכזת 

הנוע"ל.  יישר כח למדריכים ולעוסקים במלאכה!
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בנוף  המשפחה  לכל  אופניים  לרכיבת  סדנאות יצירה בטבע, איפור, צמות בשיער ומופע 15 ק"מ ו-30 ק"מ, התקיים הפנינג לילדים, שכלל מרהיב, בארבעה מסלולים שונים, 4 ק"מ, 8 ק"מ, במקביל 
בפירות ג'גלינג.  המשתתפים  התכבדו  הרכיבה,  העונה ונהנו מקפה חופשי וכן מדוכני מכירת ציוד בתום 

האירוע אורגן על ידי אגף תרבות, נוער וספורט.הכוללים ציוד רכיבת אופניים מקצועי. היום הסתיים בהגרלה בין המשתתפים של פרסים ספורט ושייק פירות. 

טור 
גזר

ראש המועצהלזיכרו של איתי שטיינברגר בהשתתפות הבוקר המוקדמות, בטור גזר 2018כ-800 משתתפים פתחו את היום בשעות 

במועצה  נחגגו  למדינה  ה-70  העצמאות  יום  אירועי 
האזורית גזר בשלל אירועים ומופעים.  מרכז האירועים 
היו החגיגות באנדרטת חיל ההנדסה במשמר דוד. קבלת 
הייתה  והחוגגים  המבקרים  ל-5,000  שחיכתה  הפנים 
מיוחדת במינה. על הבמה הופיעו אמנים שונים במופעים 
דרך  הילדים  כוכבת  ממיקי,  הגילאים:  לכל  מתאימים 
ועד  דיקלה אשר רגשה את הקהל בלהיטיה  הגדולים 

עמוס אלגלי - זמר מקומי עולה, ממושב עזריה.
כמו כן, השתתפו בחגיגות ובמופעים גם להקות המחול 
מצוות  עתודה  להקת  גזר",  "הורה  להקת  המועצה:  של 

מחולות ולהקות המחול הישראלי הייצוגיות.
איפור  עמדות  יצירה,  סדנאות  ממגוון  נהנו  האורחים 
זוהרים,  קישוטים  עם  צמות  עמדות  זוהרים,  בצבעים 
מגנטים,  צלם  הוואי,  בסגנון  אוסקר  קיר  לדים,  מופע 
גוריון  בן  של  הדמויות  של  ענק  מיצגי  קביים,  הולכי 
בן  של  בדמויותיהם  לילדים  צילום  עמדת  והרצל, 
גוריון והרצל, דוכני אוכל ודוכני מכירת צעצועים ליום 

העצמאות ואטרקציית רכב קולנוע 7 מימדים.
מטחי  משלושה  האורחים  נהנו  כולו  הערב  לאורך 
זיקוקין, שקישטו את השמיים. האירוע הופק היטב על 

ידי אגף תרבות, נוער וספורט.

מצדיעים 
למדינה




