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בית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני יוחנן  יד רמב”ם  יציץ  ישרש  כפר ביל”ו  כפר בן נון  כפר שמואל  כרמי יוסף  מצליח
 משמר אילון  נוף איילון  נען  נצר סרני  סתריה  עזריה  פדיה  פתחיה  גזר  חולדה  משמר דוד  שעלבים  רמות מאיר
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דובי הוא דור חמישי ליצרני יין בארץ .כיום הוא מגדל
כ– 10זני ענבי יין ומייצר יין מענבים שלו בלבד ,מהשתיל
עד הבקבוק .לחיים!

לחיי השואפים

עמ'

11

ההורים לא ויתרו והם צדקו .כנגד כל התחזיות לבשה
השבוע קרן מדי צה"ל והצדיעה לכל מי שליווה אותה
לאורך הדרך
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שירותים לתושב/ת

פנייה למוקד 24/7

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

אפליקציה
לתושב/ת
להורדת האפליקציה
סרקו את הברקוד

חפשו אותנו בפייסבוק
מועצה אזורית גזר
ותקבלו את כל האירועים,
עשו לנו
העידכונים והחדשות בפייסבוק

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המועצה

www.gezer-region.muni.il

ולהירשם לניוזלטר

הניוזלטר יכיל את עיקרי הידיעות
והעידכונים בכל הקשור לפעילות
המחלקות השונות במועצה.

המון מעשים טובים
ביום המעשים הטובים הארצי ,ציינו את יום המעשים הטובים ברחבי המועצה
פעילות השיא נערכה בבניין המועצה ,בסימן הטמעת אורח חיים
בריא מגיל צעיר ,בה לקחו חלק כמאה ועשרים ילדי המועדוניות.
מדור הספורט הפעיל את משתתפי חוגי הספורט בסדנאות זומבה
וקפוארה וכן סדנה של תזונאית ילדים .נערכו סדנאות יצירה בפל
סטלינה ובפיסול בפירות וירקות בה כל ילד יצא עם צלחת פירות
יצירתית .תודה לאסף ומוטי שיווק ירקות ופירות ,שתרמו כמות
אדירה של מוצרים ברוחב לב.
ילדי הגנים הגיעו לבית יום לחבר הוותיק ,לשמח את החברים
בשירים ,ריקודים ובהגשת פרחים ומשהו מתוק .קבוצת נשים
מהמועצה התאספה לסדנת עיצוב ויצירת כרטיסי ברכה ומא
רזי שוקולד מיוחדים ,שיחולקו לקשישי המועצה במרכז יום
לקשיש.

קו פתוח לתושבים

קב”ט המועצה  -אליק כהן מגורי052-2891362 :
יועצת המועצה עפ”י חוק האזרחים הוותיקים
ומנהלת מח’ רווחה  -אביגיל אנגלמן08-9274067 :

עיתון המועצה האזורית גזר

אתר המועצהwww.gezer-region.muni.il :

עורכת וכתבת :רותי כהן
טלפון052-3750050 :
אי-מיילrutcohen@yechiam.org.il :
חברי המערכת :גלית דהן ,יוליה לב ,מרסל עמירה ,חיים
אלטמן ,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 :

בבית ספר 'גוונים' הפכו את היום ליום המילים הטובות  -ילדי
בית הספר החליפו ביניהם מילים טובות שכתבו אחד לשני .כל
מעשה מתחיל במחשבה אחת טובה.
בבית ספר 'שחקים' ציינו שבוע מעשים טובים והתחי
לו בפרוייקטים אשר הדגישו את חשיבות הנתינה לאחר וחי
זוק השייכות לבית הספר .שכבת ה' יצרה קיר פסיפס מחומרים
ממוחזרים ,ושכבות א' ו-ב' הכינו סימניות מקושטות ותרמו
ספרים וצעצועים לילדים המאושפזים בבית החולים קפלן.
בבית ספר 'שדות איילון' הגיעו הורים מתנדבים לצביעת ספס
לים וציורי קירות ,בסיוע נציגי מועצת התלמידים .בנוסף ,כבכל
שנה ,הובילו נציגי מועצת התלמידים את מגבית הצדקה "קמחא
דפסחא" ,במהלכה כל כיתה תורמת מוצרים כשרים לפסח למש
פחות נזקקות.
בבית הספר 'עתידים' ,יצאו תלמידי פרוייקט "אמירים" לפעי
לות עם בעלי החיים בגן "צלילים" .התלמידים סיפרו על בעלי
החיים ,אפשרו לתלמידי הגן ללטף אותם וקיימו פעילות יצירתית
בנושא בעלי חיים .כמו כן ,ביוזמת התלמידה זוהר ארקין אספו
תלמידי כיתה ה׳  2תרומה של משחקים ,אותם תרמו לילדים

חולים בבית חולים קפלן.
בתיכון 'הרצוג' קיבלו תלמידי מועצת התלמידים את פני
חבריהם בשער עם ברכות ,סוכריות ופתק שמעלה חיוך על יום
המעשים הטובים .תלמידי כיתה יב  5העבירו פעילות לכיתות
ז' ,ו-ט' בנושא יום המעשים הטובים .הפעילות לוותה במשחק,
בדיונים ,בסרטון ולסיום שיר קריוקי.
בתיכון 'איתן' ,במהלך טיול ,התנדבה שכבת י' בחקלאות עברית
בנגב.
השוטר הקהילתי העביר הדרכה לילדים מהחינוך המיוחד וקיבל
בחזרה מילדי הגן חבילה מתוקה עם ציורים מרגשים.
תלמידי מוסיקלי ,בית הספר למוסיקה של המועצה ,התגייסו
והלכו לנגן ולשמח אזרחים ותיקים בביתם.
יום המעשים הטובים התקיים בהובלת היחידה להתנדבות ,ברא
שותה של פנינה גבאי ממחלקת הרווחה והשירותים החברתיים.
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שמח במועצה
החל שיתוף הפעולה בין המועצה ובין מועדון הזאפה בכרם ברקן
מדובר בשיתוף פעולה שנעשה בעידוד ראש המועצה ,אשר
מביא רוח חדשה לחיי התרבות במועצה .זאת בהמשך לקול הקורא
שהפיצה המועצה בדבר שיתופי פעולה ומתן חסויות לאירועי
ופעולות תרבות במועצה ,לרווחת התושבים .הפעילות הראשונה
שהתקיימה במקום היתה במופע של צביקה הדר ,בו הוא בודק
בדרכו ההומוריסטית מי אשם בשני אירועי הלב שהוא קיבל בגיל
כה צעיר.
המופעים בזאפה כרם ברקן יתקיימו מספר פעמים בשנה כאשר
תושבי המועצה יזכו להנחה משמעותית במחירי הכרטיסים.
מופעים אלה מצטרפים לשני מיזמי תרבות חדשים שכבר פועמ
לים :מוצ"ש תרבות וגזרת המומחים ,וביחד יוצרים תמהיל תרבותי
ייחודי למגוון קהלים ,ביניהם לצעירים.

המועצה מצדיעה לנשים ביום האישה הבינלאומי

עוד ועוד עבודות
פיתוח ותשתיות

בקיבוץ חולדה נמשכות בכל המרץ עבודות שיקום המדמ
רכות ,הסדרת ריצופים ותשתיות בהרחבה והחלפת קולמ
טנים.
באולפנת שעלבים מבצעת המועצה עבודות בינוי במסגמ
רתן נבנים  1,800מ"ר במבנה בן שלוש קומות ,בו יהיו שש
כיתות לימוד ,אולם כינוסים ,מעבדות ומקלט.
המועצה תמשיך ותבצע עבודות בכל היישובים וזאת
בתיאום עם הוועדים ועל פי סדר העדיפויות הנקבע על
ידם.

תוכנית המתאר של המועצה
מתחילה לקרום עור וגידים

המועצה ממשיכה במסורת רבת השנים ומצדיעה לנשות המועצה
בערב חגיגי ומיוחד לציון יום האישה הבינלאומי.
את פני הנשים הרבות שהגיעו לערב החגיגי באשכול הפיס קיבלו
נשות עסקים ואמניות תושבות המועצה שהציגו בפניהן דוכנים
ועמדות בהן נפרשו תחומי פעילותן ויצירותיהן מעשה ידיהן להתמ
פאר ,וכן ,תלמידי "מוסיקלי" בהדרכת מירב אסקיו ,שניגנו ,שרו
והנעימו לנשים את כניסתן.
גולת הכותרת של האירוע הייתה מופע שירה מרגש של הזמרת
רבקה זוהר בשלל שיריה שהפכו לנכסי צאן ברזל ,ביחד עם הזמר
לירון לב.

"נשים נמצאות בתפקידי מפתח בזכות ולא בחסד" ,אמר לנשים
ראש המועצה ,פטר וייס" ,הן כוח בכל מקום בו הן נמצאות .בנוסף
יש לנשים יתרון בולט עלינו ,הגברים .האינטליגנציה הרגשית שלהן
גבוהה ומפותחת הרבה יותר .לכן אנו כמועצה מקדמים נשים לתפמ
קידי בכירים".
ברכה והנחתה את הערב יועצת ראש המועצה לקידום מעמד
האישה ,פנינה גבאי ,שהציגה באמצעות סרט את מגוון ,את הפעימ
לויות של המועצה בתחום מעמד האישה .כן הודתה לפורום הנשים
על עזרתן בהפקת האירוע.

לתושבי ובאי
המועצה שלום,

משרדי המועצה יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל ,לרגל חג הפסח,
בין התאריכים ה ,01.04.18-ט״ז בניסן תשע"ח ,ועד ה ,05.04.2017-כ׳ בניסן תשע"ח ,כולל .במקרה חירום ניתן
להתקשר למוקד המועצה בטל' שמספרו 08-9274001 :או בחיוג מקוצר "( *5367כוכבית לגזר") .חג שמח!

המועצה ממשיכה לפעול במלוא המרץ לקידום תוכנית
המתאר הכוללנית .במסגרת זאת התקיימה פגישה נוספת,
השתתפו ראש המועצה ,פטר וייס ,ומהנדס המועצה ,איתי
פרס עם מתכנן המחוז החדש ,גיא קפלן ויו"ר הוועדה
המחוזית מרכז ,שירה ברנד.
בפגישה הציגו ראש המועצה ומהנדס המועצה לנוכחים
בקווים כלליים את הפרוייקטים התכנוניים שנמצאים כבר
בעבודה ומתוכננים לעתיד הקרוב ,לרבות התוכנית הכומ
ללנית בהתייחס לשלב בה היא נמצאת ,מה בוצע עד כה
ומה הן המגמות העיקריות שבה .סוכם שמיד לאחר חופשת
פסח תתקיים פגישה נוספת להצגת התוצרים שלה.
בנוסף מתחילים במועצה סבב נוסף של מפגשים עם
הנהגות היישובים ,על מנת להציג את החלופות והמשממ
עויות לקידום התוכנית המקומית הכוללת ,בהתבסס על
שיתוף הציבור שנערך וההתייחסויות שעלו מהמפגשים
הראשונים.
כזכור החליטה המועצה להיכנס למהלך בעקבות אחת
ההחלטות המשמעותיות במסגרת הרפורמה בנושא תכנון
ובנייה עליה הכריז משרד הפנים והיא שרשות מקומית
שתהיה לה תוכנית מתאר כוללנית בתוקף ,תקבל סמכות
לאשר תוכניות שהיום הן בסמכותה של הוועדה המחוזית.
לאחר אישור התכנית הכוללנית ,תוכל "הוועדה המקומית
גזר" לקדם בסמכותה תכניות מתאר (תב"עות) ,התואמות
את התוכנית הכוללנית ,שמשנות את ייעוד הקרקע ,מקנות
זכויות בנייה וכו' וזאת מבלי להידרש לאישור הוועדה
המחוזית ובכך לקצר באופן משמעותי את משך ההמתנה
לאישורים ולהוזיל את עלותם לרווחתם של התושבים.
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בית ספר שדות איילון עלה
לתחרות הגמר הארצית
באליפות הסייבר הישראלית

בית ספר שדות איילון עלה לתחרות הגמר הארצית
באליפות הסייבר הישראלית במקצה תכנות.
במכתב שהגיע בימים אלו לבית הספר נכתב:
"נרגשים ושמחים לברך אתכם על עליית בית ספרכם
לגמר אליפות הסייבר הישראלית במקצה התכנות לשנה"ל
תשע"ח וגאים על היות בית ספרכם חלק מנבחרת של 100
בתי ספר שעלו לגמר אליפות מתוך  1,425בתי ספר אשר
השתתפו בשלב התחרות הבית ספרית באליפות הסייבר
הישראלית.
לאורך שלבי האליפות הפגינו תלמידכם והצוות החינומ
כי הבית ספרי נחישות ,רצינות ,השקעה ,שיתוף פעולה,
דבקות במטרה ומאמץ כלל בית ספרי.
אנו תקווה כי לצד הידע הטכנולוגי הרב בתחום התכמ
נות שצברו תלמידי בית ספרכם במסגרת שלב התחרות
הבית ספרית הפעילות הקנתה למשתתפים גם סל כלים
ערכיים ,חינוכיים וחברתיים אשר אליפות הסייבר הישמ
ראלית שואפת להקנות למשתתפיה ,זאת מתוך אמונה כי
שילוב בין אתגרי הטכנולוגיה והתכנות שהם בסיס הליבה
המקצועית-תעסוקתית במאה ה 21-ובין ערכים וערכיות
יצעידו את תלמידכם בהצלחה לעבר אתגרי המחר״.

ישיבת שעלבים זכתה בפרס החינוך הממלכתי דתי

בטקס מרגש שהתקיים בירושלים במעמד שר החינוך נפתלי בנט,
מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבוהב ,ראש מינהל החמ"ד אברהם
ליפשיץ ,מפקחים מנהלים ואנשי חינוך מכל הארץ ,קיבלו ראש
הישיבה הרב גרשון שחור ומנהל התיכון הרב ניסים כהן ,את פרס
ההצטיינות.

מנהלת מחלקת בתי הספר רחלי גרינמן ,מנהלת אגף החינוך סיגל
דאי ומפקחת משרד החינוך יעל הורוביץ ,השתתפו אף הן בטקס.
"אנו גאים ומברכים את הצוותים החינוכיים המקצועיים והמסומ
רים ,ואת התלמידים המוכשרים .ישיבת שעלבים היא מודל לישימ
בות ברחבי הארץ ועל כך גאוותנו" ,אומר ראש המועצה.

נחנך המקווה המחודש בעזריה
חנוכת המקווה המחודש בעזריה התקיימה במעמד ראש המועצה פטר וייס ,בני המשפחה התורמת  -משפחת
חפץ ,יו"ר הוועד המקומי אלי בסעד ,יו"ר האגודה ,דורון טוויג ,נציג המושב במליאת המועצה ,ישראל כהן ,אנשי
דת מכובדים וכמובן רבים מתושבי המושב

הישג מרשים לתלמידי תיכון
הרצוג בבגרות במדעי החברה

בית הספר התיכון ברנקו וייס ע"ש הרצוג ,מתברך
בהישג נוסף ,כאשר הציון הממוצע של תלמידיו ,שניגשו
למבחני הבגרות במדעי החברה-פסיכולוגיה היה גבוה
מעל לממוצע הארצי.
במכתב שקיבלה בימים אלה מנהלת בית הספר ,אפרת
זיו ,מהמפקחת המרכזת את לימודי מדעי החברה ,דנה
פרידמן ,נכתב" :ברכות על הישגי תלמידיכם בבחינות
הבגרות בפסיכולוגיה במועד קיץ תשע"ז ,שהיו גבוהים
מן הממוצע הארצי .אנו מעריכים מאוד את עבודת מורי
המגמה ,דידי שפריר ואירית סרי".
במועצה גאים בהישג ומבטאים הערכה לתלמידים ולצמ
וות החינוכי.

כיבדו וריגשו את המעמד בנוכחותם הראשון לציון הרב הראשי
לישראל הרב הגאון יצחק יוסף שליטא ,יו"ר המרכז הארצי לטהרת
המשפחה הרב חיים לוי ,ראש מוסדות ארם צובה ,הרב רחמים
מזרחי ,רב המועצה האזורית גזר ,הרב אילן סעדה.
מושב עזריה ,נקרא בראשית ימיו כפר יעזק .מאוחר יותר שונה
השם לעזריה ועד היום יש דעות לכאן או לכאן ,אם פירוש השם

עזריה הוא 'עזרת השם' ,או שמא ראשי תיבות של 'עולי זאכו ראו
ישועת ה'.
כך או כך ,נתברך הכפר בהשגחת השכינה גם בשם וגם במעשים.
זו היתה התחושה שליוותה גם את אירוע חנוכת המקווה המחומ
דש ביישוב ,ע"ש פרידה חפץ ז"ל ,במימון תרומה של בני המשפחה
והמועצה.
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שירותים
מוניציפאליים
לוח איסוף גזם נקי 2018
יום ב'
יום א'
כפר שמואל פתחיה
פדיה
כפר בן-נון
משמר איילון בית עוזיאל
יד -רמבם
עזריה
משמר דוד
ק .גזר

יום ג'
בית חשמונאי
שעלבים
נוף איילון
סתריה
חולדה

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

יום ה'
מצליח
ישרש
נען
נצר סירני
גני יוחנן

יום ו'
כרמי יוסף

גזם יאסף כרגיל לפני החג .להלן השינויים בגזם:
 .1ב 06.04.18-לא יהיה איסוף גזם (חג שני) .איסוף הגזם בכרמי יוסף
יתבצע ב 04.04.18-במקום ב.06.04.18-
 .2ביום העצמאות לא יהיה איסוף גזם .איסוף הגזם במצליח ,ישרש ונען
יבוצע ב 18.04.19-במקום ב .19.04.18-איסוף הגזם בנצר סירני ובגני יוחנן
יבוצע ב 20.04.18-במקום ב.19.04.18-

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

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

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

לידיעתכם:
 .1כמדי שנה לקראת חג הפסח נערכת מחלקת התברואה של המועצה
להגדלת כמות איסוף פסולת גושית ביישובי המועצה.
 .2הגברת הפינויים תעשה בחודש מרץ (מצ"ב טבלת פינויים).
 .3כמו כן:
• פסולת גושית הינה ריהוט ישן ,מקררים ,מכונת כביסה ,ספות מיטות
וכו'.
• פסולת בנייה ,פסולת עסקים וצמיגים  -לא יאספו במסגרת האסופים
במושבים.
• קרטונים יוכנסו למתקני מחזור הקרטונים.
• בקבוקים יוכנסו למתקן מחזור הבקבוקים.
 .4חשוב להדגיש
 ערבוב בין פסולת גושית לבין ערמות הגזם מקשה על האיסוף. הוצאת גזם ופסולת גושית תעשה יום לפני מועד האיסוף. הוצאת פסולת גזם ופסולת גושית שלא ביום המתאים ,כמוזכר לעיל,תגרור מתן קנסות ע"י מפקח המועצה ללא התראות מקדימות.
בכל שאלה ניתן לייצור קשר עם מחלקת תברואה בטל .08-9274031
בברכת חג פסח שמח,
צוות מחלקת תברואה

"הטלאי הצהוב –
דיאלוג עם הסמל"

סבינה סעד
רמות מאיר

האשכול פתוח
בימים א’-ה’ | בין השעות 08:30-21:30
| בין השעות 08:00-12:00
בימים ו’

בס”ד

איסוף פסולת גושית אפריל 2018
יום שני
יום ראשון
09/04/18 08/04/18
כפר בן נון משמר דוד
משמר איילון חולדה
יום שני
יום ראשון
16/04/18 15/04/18
כרמי יוסף

מצליח

יום ראשון
22/04/18

יום שני
23/04/18

כפר שמואל

יד רמב״ם

יום ראשון
29/04/18

יום שני
30/04/18

סתריה

נוף איילון א-ב
שעלבים

יום שלישי
10/04/18
עזריה
גזר
יום שלישי
17/04/18
גני הדר
רמות מאיר
יום שלישי
24/04/18
יציץ
נען

יום רביעי יום חמישי יום שישי
13/04/18 12/04/18 11/04/18
פדיה
פתחיה בית חשמונאי בית עוזיאל
יום רביעי יום חמישי יום שישי
20/04/18 19/04/18 18/04/18
יום העצמאות
יום רביעי יום חמישי יום שישי
27/04/18 26/04/18 25/04/18
נצר סרני
גני יוחנן
ביל"ו ישרש
כפר

איסוף אשפה ביתית חגי פסח תשע''ח 2018
לקראת חג הפסח בוצעו שינויים בלוח האיסוף.
יש לשים לב שבשאר הימים שאינם מוזכרים בטבלה זו אין שינוי והפינוי
בהם מתנהל כרגיל!
להלן השינויים בזמני איסוף אשפה ביתית ביישובים:
יום ה׳
29/03/18
ישרש
סתריה
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

יום ה׳
04/04/18
יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה

לילה שבין יום ה׳ לילה שבין
יום ב'
מוצ"ש ליום א׳
ליום ו׳
02/04/18
ויום א׳
ויום ו׳
01/04/18
30/03/18
כפר שמואל
(הפינוי הוקדם
פינוי
משמר איילון
בכל יישובי ליום ראשון)
המועצה
כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון
בית חשמונאי
בית עוזיאל
יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה

יום ג'
03/04/18
כפר שמואל
משמר איילון
כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון
בית חשמונאי
בית עוזיאל

לילה שבין
לילה שבין יום ד׳
יום ו׳ מוצ"ש ליום א׳ יום ב'
ליום ה׳
09/04/18
ויום א׳
06/04/18
ויום ה׳
08/04/18
05/04/18
ישרש
(הפינוי הוקדם כפר שמואל
פינוי
חג שני
סתריה
בכל יישובי ליום ראשון) משמר איילון
פדיה
כפר בן נון
המועצה
פתחיה
שעלבים
כרמי יוסף
נוף איילון
גני הדר
בית חשמונאי
גזר
בית עוזיאל
עזריה
כפר שמואל
משמר איילון
כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון
בית חשמונאי
בית עוזיאל
יום ג'
10/04/18

גזרי תורה
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הרב אהרון מרצבך  -שעלבים

חג הפסח  -׳טיפול מנוע׳

את 'הרמת הכוסית' במפעל ,לקראת חג הפסח ,רגילים
לערוך בראש חודש ניסן .כל עובדיו מכל המחלקות מתרמ
כזים יחד ,בחצר המפעל ,מברכים ברכת האילנות ,מול עצי
הפרי שבפריחה ,כפי שכבר מובא בתלמוד בבלי ונפסק
למעשה בספר היד החזקה לרמב"ם ובשלחן ערוך אורח
חיים סימן רכו" :היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין
פרח ,אומר ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא חיסר
בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות
בהם בני אדם".
לאחר מכן מתיישבים כולם לארוחה חגיגית ,ובה משמיע
המנהל דברי תורה מחכימים לקראת ימי הפסח הקרבים
ובאים.
הפעם פתח בסיפור :משפחה אחת התכוננה לחתונת בנם.
אמר האב :אני דואג להכין את הרכב ,לקראת החתונה ,ואכן
יומיים לפני החתונה הרכב עמד בחניית הבניין ,מצוחצח
מבריק ומקושט בסרטים וכו' .אשתו שאלה אותו בעדינות
תגיד בדקת גם את המנוע והגיר שהם בסדר? שהאוטו לא
יעשה בעיות ,כי הרבה זמן הוא לא היה במוסך ,ובזמן האחמ
רון הרי אכל קצת שמן .רק זה חסר לנו שהרכב יתקע בדיוק
ביום החתונה ,משהו דומה כבר קרה לנו פעם.
הדו שיח הזה הוא סוג של 'משל' למה שאנחנו הולכים
לחדד ולהדגיש לקראת פסח' .פסח' הוא ה'נמשל'.
לקראת החג אנו עוסקים בהמון המון מטלות  -בגדים
חדשים ,קניות ובישולים ,תוך כדי ניקוי הבית מכל חשש
חמץ ,מנצלים את ההזדמנות גם לניקוי עונתי של האביב.
הכל נחוץ וטוב ויפה ,אך עלינו לא לשכוח את ה'מנוע',
את המצווה המרכזית של הימים האלה  -מצות 'והגדת
לבנך' .לספר ביציאת מצרים .יישום המשימה הזו משתנה
ממשפחה למשפחה ,וכמובן גם בהתאם לגיל של משתתפי
הסדר ,ילדים וילדות; נערים ונערות; בעלי משפחות .בכל
מקרה המכנה המשותף  -למצוא את הדרך לחבר את הדור
הבא ,לשורשי החיים של עם ישראל.
לכל יהודי באשר הוא ,יש את הפינה בלב ,שבה הוא
מחובר לערכי הקודש של האומה ,זה מתפרץ ויוצא באופן
מפתיע ובלתי צפוי ,אבל שגרת החיים ,ורעיונות חדשים
המציפים את העולם ,עלולים ליצור הדחקה וריחוק מן
האמת הנצחית שכל יהודי קשור אליה בטבורו .את החימ
בור הזה יש לרענן ,לעשות (כמו במשל) 'טיפול מנוע'[ .יש
להבהיר  -אל תקחו את הדימוי לרכב עד הסוף ,שם באמת
לקישוט אין שום קשר למצב המנוע .לעומת ימי הפסח
וההכנות ,שם כל מה שעושים מסביב הכל מתחבר לנקומ
דה הפנימית של העניין ,אבל צריך להיות ערים לזכור את
הנקודה הזו ,שהיא לא תתפספס].
די במבט הרחב הכולל של עם ישראל מאז היותו משומ
עבד כעם עבדים במצרים ,ובדרך ניסית מאת ה' יצא משם
וקיבל תורה בסיני ונהיה לעם ,ועבר את כל הטלטלות הנומ
ראיות של הדורות ,ונשאר נאמן ואיתן בדרכו ,דרך ה' .זה
דבר כל כך מופלא ובלתי הגיוני ,שלא נמצא כמותו באף
אומה ולשון .כיצד להעביר את המסר הזה ,ישנם דרכים
רבות  -מתוך מבט לזמן רחוק רחוק; מסיפורי ניסי הדומ
רות האחרונים; מנאמנות ומסירות הנפש של עם ישראל
לדורותיו; סיפורי מלחמות ישראל; גבורת הנופלים; עליית
משפחות לארץ מן הגליות השונות ועוד ועד.
עם ישראל חי  -משפט קצר ומרגש המחבר כל אחד
מאיתנו לבניו של יעקב אבינו ,הנקרא גם ישראל ,כשעמדו
כולם סביב מיטתו לפני פטירתו והכריזו פה אחד  -שמע
ישראל ה' אלקינו ה' אחד.

חג שמח ובשורות טובות

וטרינריה  -חיסונים נגד כלבת מרץ-יוני 2018
שם היישוב
משמר דוד
נצר סרני
סתריה
חולדה
גני יוחנן
מצליח
נוף איילון

תאריך חיסון
30.03.2018
13.04.2018
20.04.2018
27.04.2018
04.05.2018
11.05.2018
25.06.2018

שעות
08:00-08:30
08:00-08:30
08:00-08:30
08:00-08:30
08:00-08:30
08:00-08:30
08:00-08:30

מיקום
מול המזכירות
ליד המועדון
ליד המכולת
ליד חדר האוכל
ליד המזכירות
ליד הצרכניה
ליד תחנת האוטובוס

6

גזרי מידע  אפריל 2018

במושב
בית
ח
ג
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן
מושבי השפלה והסביבה שמח

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

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 לתל גזר!

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

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

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

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!

יחידת דיור! נוף אירופאי

בצלפון נ
ביתמ150כמ'ר
משק  30דונם

ביד רמב״ם

בבית חשמונאי

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

מיידי! נחלה  23דונם,
בית  120מ׳  +סככות

להשכרה חנות/משרדים
 20עד  80מטר מיידי!

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

נחלה  1850מ׳ 2 ,בתים
יפים!  160 + 287מ'

בכפר אוריה

במשמר איילון

בפתחיה

בפתחיה

באחיסמך

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

נחלה  28דונם ,בית +
מחסנים כ 1,000-מטר

נחלה שווה!  22דונם,
בית  100מ׳  +מחסנים

מגרש  815מ' ,בית מושקע
מתאים לשתי משפחות!

ברמות מאיר

פוטנציאלי! נוף פתוח!

בבית חשמונאי

נחלה  1700מ'  28 +דונם
בית  180מ' זכות לבית נוסף!

בכרמי יוסף נ
220/800ממ'כר
בית ייחודי

מגרש  560מ' בית  270מ'
עם  2יחידות מניבות!!!
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יין עושים באהבה ,או ...בעוד יותר אהבה
דובי טל ,כרמי יוסף ,הבעלים של חוות טל,
הוא דור חמישי ליצרני יין בארץ .סבא שלו
הביא את ההתמחות בגידול ענבי יין לאזור,
כבר כשעלה לארץ מרומניה ,מאז שזורים
חיי המשפחה בכרמים
הוא חוטא בכתיבת שירה ,הוא חובב אמנות ,הוא ציוני כמעט
באופן דתי והוא מומחה בהיסטוריה של ארץ ישראל .אבל קודם
כל ומעל הכל הוא חקלאי .ולמרות שניסה לצאת ממעגל ייצור
היין ועסק בענפי חקלאות רבים אחרים ,הגנים המשפחתיים גברו
וב 1999-חזר דובי לייצר יין.

נטוע בהיסטוריה
"סבא יעקב אהרונוביץ (אהרוני) ,מצד אמא ,בן רחובות .הקים
את התיישבות גן רווה כחווה חקלאית" ,פורס דובי את סיפור
ההיסטוריה המשפחתית" ,החווה היתה בבעלותו של מיליונר
דרום אפריקאי ,שהתנאי שלו היה שבמקום יעבדו יהודים בלבד.
סבא ניהל את המקום ,שכלל בעיקר פרדסים ,כשהעובדים הם
כולם יהודים ,תושבי האזור בעלי משקים ,שלומדים בחווה ועומ
בדים במשקיהם .בהמשך ביקשו ממנו להקים גם פה חווה כזו,
עבור התאחדות האיכרים ,תושבי ראשון רחובות ונס ציונה .הם
היו חקלאים ,בעיקר פרדסנים .לסבא זה התאים ,כי הוא מכר חלק
מאדמותיו במלחמת העולם השנייה .הוא הביא לפה את הכרמים

עם אהבה לא הולכים למכולת
עם כל האהבה שירש דובי במשפחה לייצור היין ,לפני הכל צריך
היה להתפרנס" .אני השתחררתי ב 1975-והצטרפתי למשק" ,הוא
מספר" ,גידלנו בעיקר ענבי יין ואי אפשר היה להתפרנס מזה .אז
עקרתי את כל הכרמים ,ושתלתי אפרסקים וענבי מאכל מזן חדש,
ללא גרעינים ,שייצאנו בעיקר למרקס ספנסר באנגליה .עם הזמן,
בשל תחרות עם ארצות ערב ,הלכה הריווחיות וירדה .עברנו לגדל
כמעט רק לשוק מקומי .באותה תקופה התחיל מחסור במים .אז
חזרתי לגדל ענבי יין ,כי הם צורכים פחות מים .בד בבד התחוללה
מהפכה בכניסה של זנים טובים וחזקים של ענבי יין לארץ .אנחנו
התפרנסנו בעיקר מהמשתלה שבה ייצרנו שתילים של ענבי יין

צלם :עומר דרור

ומאכל .אבל מאחר שהמונופול על חומרי הריבוי היה בידי חברת
הזרע ,לא השתלם לנו יותר לייצר שתילים והיום אנחנו מייצרים
שתילים רק לשימוש עצמי".

היין הסופי כבר שתול בכרם
וגידולי היין ,כשהיבול כולו הולך ליקבי כרמל מזרחי .עם הזמן וא
הכניס פה גם מטעי נשירים וכרמים של ענבי מאכל .הוא הכיר
את הענף ,כי בתחילת ההתיישבות ברחובות הם גידלו ענבי יין
ושקדים .סבא מצד אבא הגיע מרומניה לאזור כרכור .כבר ברומניה
גידלו ענבים ויצרו יין .וכך עשו גם בכרכור".

יקב הבוטיק הראשון
"אבא" ,ממשיך דובי וטווה את הסיפור" ,איש שייט ת  ,13מה�מ
חזור הראשון ,נטע פה את הכרם הראשון שלו ,תוך כדי השירות.
ב 1951-נפצע קשה כתוצאה מפיצוץ והמשיך לשרת בחיל הים
בפיתוח כלי מלחמה ורכש .בשנות -ה 60-הקים אבא את יקב הב�ו
טיק הראשון בארץ ,במרתף של קארל נטר במקווה ישראל.
הענבים ליין שלו היו בעיקר מכרמי המשפחה בכרמי יוסף".

"בשנת  ,"1999מגיע דובי ללב העניין" ,התחלתי לייצר את היין
הראשון שלי .מאחר שאני דור חמישי ליצרני יין בארץ ,זה תמיד
עניין אותי וסיקרן אותי ויחד עם המהפכה בסוגי הזנים והיבול
האיכותי שלנו ,זה היה אך טבעי להגיע לייצור יין .קראתי לו
'רד-פואטרי' ,כי הוא אדום ולכבוד כתיבת השירה שאני חוטא בה.
כיום" ,הוא מפרט" ,אנחנו מגדלים כ 10-זני ענבי יין ומייצרים יין
מענבים שלנו בלבד .אני עושה יין אחרת .בהרבה אהבה .אצלנו יין
זה מהשתיל עד הבקבוק .יין עושים בכרם ,זו לא תעשייה .כאן הוא
נולד ,כאן הוא מתפתח ,כאן הוא גדל וכאן הוא נמהל ונוצר .היין
הסופי כבר שתול בכרם".

חותם אישי
"כל ייצור היין שלנו הוא בעבודה עצמית" ,מדגיש דובי" ,בידים
שלי .אני מערבב בידיים מידי יום את היין בחביות .התססה
בכמויות קטנות ומעורבות בתהליך מאפשרת מיצוי יותר גבוה
של הטעמים .היום בתקופת שינוי אקלימי ,יש חשיבות עצומה
לנושא האיחסון בקירור .אני הייתי הראשון להקים חדרי קירור

ביקב שלי .ואני מייצר כמויות קטנות במיכלים קטנים .אני ממיס
חלב שעווה צרפתית ומכין את החותמת לכל בקבוק ובקבוק .כל
יין מוקדש לאדם מסוים והבקבוק נושא את סיפור חייו בקצרה
מאחור".
היינות של חוות טל נמכרים במקום ,במשלוח אישי ללקוחות
בארץ ובחו'ל ולתיירים ומבקרים שמגיעים למקום .הענבים שלא
משמשים את דובי לייצור יין ,מגיעים ליקבי בוטיק בכל הארץ,
מהגולן ועד אילת.

יין זה קודם כל חקלאות
"יצור יין זה חלק מנשמתו של יינן" ,אומר דובי" ,יין זה קודם
כל חקלאות .להיות ער ולהקפיד על כל הפרטים בתנאי הגידול
ומהלכו ,מרגע שתילת הקנה באדמה .אני מגדיר את עצמי כחקמ
לאי .בנשמה.
אני פוגשת את דובי ואורנה אישתו ושותפתו לעבודה בחווה,
ביחד עם בנם הבכור שהצטרף לשושלת המשפחתית (ולא בעימ
דוד הוריו ,יש לציין) ,בחוות טל ,הסמוכה לכרמי יוסף ,ולולא שפת
בשיחה בינינו היה אפשר לחשוב שאנחנו נמצאים בליבה של פרומ
בנס .״שפלת יהודה והרי יהודה ,על אדמתה הגירית ,היא האדמה
הטובה ביותר לגידול ענבי יין .אפשר היה להפוך את האזור למקמ
בילה של פרובנס" ,אומר דובי בכאב" ,אם לא המדיניות הקשה,
הגזרות והרגולוציה ,שמפילים על החקלאים .אנחנו פה התברכנו
בראש מועצה שמאוד תומך בחקלאים ובאמת מסייע ,אבל לא הכל
תלוי בו ומה שתלוי ב'למעלה' לא קורה .זה מחייב את החקלאים
לחפש כל הזמן את הדבר הבא ,עכשיו התחלתי לגדל גם צמחי
מרפא ,להתמחות בהם ולייעץ ואולי זו התחלה חדשה .אבל על היין
לא אוותר" ,הוא ממהר לומר" ,זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות
ולצרוך" ,חוזר דובי לדבר על אהבתו הגדולה" ,היופי בייצור יין
הוא להגיע כל פעם לבלנדים חדשים ,שלא מקובלים ,לא מוכרים,
וליצור משהו חדש וטוב .צריך להקשיב לאנשים ששותים את היין
שלך ולדאוג שהוא יהיה טעים ובריא".
והאם הוא שותה? בטח שותה" .שותה בעיקר בסופי שבוע
והרבה" .ואורנה מעידה" ,אני שותה בערבים ובסופי שבוע .הדבר
הכי כיפי זה לסיים את היום עם כוס יין שלנו" ,היא אומרת.
אז גם גם אתם רוצים להרגיש פרובנס מבלי לצאת מהארץ
ולסיים את היום ,או לפתוח את החג ,עם כוסית של יין ייחודי
משובח ,אתם מוזמנים לבקר בסופי שבוע .לחיים!
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וק ימות
איכות

שמירה על החי והצומח.
המפגש היה ממוקד ופורה מאוד ,הילדים עבדו בשיתוף פעולה
מלא בדיונים השונים .הוסקו מסקנות ,עלו רעיונות נהדרים והתמ
קיימה למידה משמעותית ומעורבת.
את המסקנות לקחו איתם התלמידים לבתי הספר שלהם ,ליישום

ולהעברת המידע לכל התלמידים.
בסיום המפגש אירגנו ילדי שחקים המארחים ,שאלת חידון
סביבתית.
יישר כוח לכל התלמידים המעורבים ,המתעניינים ובעלי הידע
וההשפעה שמגוייסים למועצות הירוקות.

המועצות הירוקות בשולחנות
עגולים
במסגרת מפגשי נציגי המועצות הירוקות התכנסו נציגים נבחמ
רים מכל בתי הספר היסודיים למפגש שולחנות עגולים ,שהתארמ
חו בבית ספר שחקים.
שישה נציגים מכל בית ספר נפגשו לדיון ממוקד בקבוצות על
נושאים נבחרים הקשורים לאיכות הסביבה ,רעיונות ליישום בבית
הספר ,הסברה והעלאת המודעות בקרב תלמידים וצוות בית
הספר.
הנושאים שעלו לדיון :חיסכון במים ,חיסכון בחשמל ,פיתוח
פעילויות ומשחקים סביבתיים שונים בבית הספר ,זיהום סביבתי,

נשית

העצמה
מאת :פנינה גבאי  -יועצת ראש המועצה למעמד האישה

ישראל זה הכי  70שנות חזון ישראלי
מועדון נשים תרבותי כפרי מזמין את נשות המועצה לטיול

ביום ראשון22.4.2018 ,
יציאה :בשעה  7:30בבוקר מרחבת בניין המועצה בבית חשמונאי
חזרה משוערת20:00 :

מזיכרון לתקומה
ערב עדות מפי ניצולת שואה ובני הדור השני
ביום ראשון ,8.4.18 ,כג' בניסן תשע"ח
בשעה  19:45בתיכון איתן
לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה יתקיים בתיכון איתן
ערב עדות.
בתוכנית:
עדות אישית מפי הגב' אתי קינדלר ,ניצולת שואה,
תושבת סתריה.
הגב' רותי גליקמן ומר יוסי רוזן ,יספרו על החוויה
האישית שלהם כילדים ,דור שני לניצולי שואה.
הזדמנות למפגש ישיר בו ישתתפו מגוון אוכלוסיות:
תלמידי כיתת הוותיקים ,תלמידי התיכון ומתנדבי
המועצה.

ביקור ב"כפר נהר הירדן" הנמצא בשולי הישוב גבעת אבני ,בגליל התחתון.
"גשר הישנה" על גדות הירדן הדרומי .סיפור החלוצים של שנות ה 30-בארץ ישראל.
הסיור ילווה בטיול בנהיגה עצמית (לבעלי רישיון נהיגה בתוקף) ברכבי שלח "ירוקים" בשדות
המושבה מנחמיה.
כלכלה עצמית (בוקר וצהרים)
מחיר 130 :שקלים כולל כניסה לאתרים ,אוטובוס והדרכה.
להרשמה :דינה עמיר – 054-6377142

המיזם ,שמטרתו לזכור ולשמר את סיפורם של
הניצולים ,לשאוב מכוחם העצום ולהעביר מדור לדור את
המסר שכיום אנחנו בדור של תקומה וגבורה.
פרי שיתוף פעולה בין היחידה להתנדבות ,מעמד האישה,
תלמידי כיתת הוותיקים וצוות תיכון איתן.

הערב פתוח לקהל הרחב

ות ייזרמותות

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
מקדמים את העסקים במועצה -
סיורי תושבים וקתדרה
המועצה מעודדת ומקדמת עסקים .כחלק מכך הרחיבה את פעימ
לות הקתדרה בהעשרה נוספת.
לאחרונה התקיים סיור ראשון בסדרת הסיורים תושבים וקתדרה
 אשר יזם ראש המועצה ,פטר וייס .סיורים אלה נועדו להפגישבין התושבים לעסקים והאתרים השוכנים במועצה .הסיורים פתומ
חים לתושבי המועצה ואורחיהם.
בסיור הראשון השתתפו  30תושבים ,אשר נהנו לגלות את
המקומות היפים והמיוחדים השוכנים כאן "ממש מתחת לאף".

הסיור החל בקיבוץ נען ,בו שוכן אתר מורשת מיוחד" ,מוזיאון
בית החמרה" .את ההדרכה העבירו בני הזוג וחברי הקיבוץ
שרהל'ה וגדי אלמוג ,אשר שיתפו את המשתתפים בסיפורים על
אומץ ,תושיה ,תבונה וחלוציות ,מאז קום הקיבוץ בשנות ה30-
ועד היום .התחנה הבאה הייתה בכפר ביל"ו .שם פגשנו את אמנית
הקרמיקה המוכשרת ,קרן טיבי ,בסטודיו שלה .קרן מייצרת כלים

שימושיים ודקורטיביים למטבח ולבית אשר טובי השפים בארץ
מתהדרים בהם .למדנו על תהליך היצירה ,מקורות לרעיונות ואף
התנסינו בצביעת כלי קרמיקה .עונג חגיגי.
התחנה האחרונה בסיור " -אתר דיזל חולדה" ע"ש שמואל
קנטור ,מי שהיה המהנדס הראשי של "מקורות" .מדובר באתר
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היסטורי לצד המודרני של חברת מקורות ובו שוכנת תחנה תת
קרקעית בה נמצא מנוע הדיזל שסייע בהעברת המים לירושלים
אחרי מלחמת השחרור והתגלה באקראי בשנת  .2000בשנה זו
הוחלט להקים את מרכז המבקרים כדי להנציח את המאמצים
להבאת מים לירושלים החל בקו המנדטורי דרך קו השילוח במלמ
חמת העצמאות ועד ימינו.

אנו מזמינים אתכם לסיור הבא שיתקיים ב 6.5.18-ברוח
חג השבועות.
לפרטים והרשמה:
זוהר פרץ מנהלת החוגים במועצה 08-9274007 -
אילנית צמח  -רכזת תיירות במועצה 050-8674505 -

קורס יחסי ציבור לעסקים קטנים
 18תושבים נרשמו לקורס יחסי ציבור של מחלקת התיירות
במועצה ,מתוכם  17נשים .בחודש האישה הבינלאומי נפלא לראות
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את הנשים העצמאיות מצמיחות עסקים ,בפרט במגזר הכפרי.
בין המשתתפות מנהלת ושותפה במשק לין ,שחר לין ,עידית
קוסטיצקי טישל מנחת סדנאות בישול ואפייה ,אורה חבוב ועליזה
דרוויש חקלאיות ,המגדלות כרם זיתים ומייצרות שמן.
אתי משה שטיפול בחיות הוא חלומה ,יפעת צוקרמן שהקימה
את פקל קפה ,פרלה אלקיים בעלים ונהגת של פרלה הסעות,
קצרה היריעה ובכל זאת ניתן מקום לגבר היחיד בקבוצה דודי
אהרונוב ,שעזב את העיר והגיע לכפר להגשים את חלום האירוח
הביתי.
במפגש הראשון של הקורס נערכה היכרות וסקירה של עולם
התקשורת ובאילו ערוצים העסקים יכולים להיעזר בכדי למנף
את העסק שלהם .במפגשים הבאים נלמדים וניתנים כלים ליישום
בכדי שכל עסק יוכל להיות הדובר של עצמו ולאתר את הפלטפומ
רמות הרצויות והמתאימות לו .הקורס הוא תוצר חשיבה משותפת
של מספר גורמים ,ביניהם ראש המועצה ,לגבי הצמחת והעצמ
מת העסקים ,מתוך אמונה כי עסקים קטנים אינם בעלי עתודות
כספיות גדולות לשלם לחברות חיצוניות וכי העברת הכח אליהם
ישפיע משמעותית על הצלחתם.
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רימקס  - Moreהמשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה
סימה טייר

רישיון משרד המשפטים 3161757

מס רכישה מעודכן  -לשנת 2018
דירה יחידה
 .1על חלק השווי אשר עד  1,664,520 -ש"ח לא ישולם מס.
 .2על חלק השווי העולה על  1,664,520 -ש"ח ועד  1,974,335ש"ח .3.5% -
 .3על חלק השווי העולה על  1,974,335 -ש"ח ועד  5,093,535 -ש"ח .5% -
 .4על חלק השווי העולה על  5,093,535 -ש"ח ועד  16,978,450 -ש"ח .8% -
 .5על חלק השווי העולה על  16,978,450 -ש"ח .10%
דירת מגורים שאינה יחידה
 .1על חלק השווי אשר עד  5,095,570 -ש"ח .8% -
 .2על חלק השווי העולה על  5,095,570 -ש"ח .10% -

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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חישוב מסלול מחדש

כשהגיעה קרן קלמר-אייל ,20 ,בית חשמונאי לגיל  ,16הבינו ההורים שהמסלול של חינוך מיוחד בו התחנכה קרן עד אז ,כבר לא מתאים לה ויש לחשב מסלול מחדש .היום
לובשת קרן מדי צה"ל ומתגייסת לשירות ,אמנם במסגרת התנדבותית ,משמעותי ומאתגר

בסיום ריצת חצי המרתון .קרן (במרכז) וחברים מהמכינה

צריך הרבה אמונה ,הרבה כוחות ,סביבה תומכת ומשפחה אוהבת
ובעלת דרייב בלתי נלאה וכשיש את כל אלה ,השמיים הם הגבול.

אופס ,יש בעיה
קרן נולדה בלידה רגילה .בת שניה אחרי שני בנים ולפני בן
שלישי ,לסמדר ולמוטי" .בשלב מסוים הגענו למסקנה שהיא
מתפתחת לאט" ,מספרת סמדר" ,הבנו שיש לנו סיפור שונה מיתר
האחים .התחלנו את כל התהליך של טיפולים משלימים .הכל עדיין
במסגרת חינוך רגילה .בכיתה א' התחילה הבעיה .היא לא יכלה
ללכת לבית ספר ונשארה בבית .אחרי כחודשיים נאמר לנו שהיא
תוכל להשתלב בכיתה רגילה ,אבל כיתה קטנה .בשביל לממש את
זה עברנו לבית חשמונאי .היא היתה במסגרת הזו עד כיתה ה' ,חלק
מהזמן רק עם בנים .בכיתה ה' היא עברה לבית ספר חינוך מיוחד
בפתח תקווה .במשך כל הזמן הזה" ,מציינת סמדר" ,היא השתתפה
בפעילות של הצופים ביישוב ,שקיבלו אותה ,שילבו אותה ותמכו
בה בצורה בלתי רגילה".

להישאר מפגרת ונטולת מיומנויות כל חייה ,למקום הפוך ,לחיים
בקרב מצטיינים .היא התחילה לחקות אותם ,לדבר כמוהם ,לחשוב
כמוהם".

כיף גדול
"אמא החליטה שהיא רוצה לשלב אותי במכינה קדם צבאית
רגילה" ,מביאה קרן את הסיפור מנקודת מבטה" ,הלכתי עם חברה
מהיישוב לבדוק את המכינה .בהתחלה פחדתי .לא הכרתי אף
אחד .חששתי שבמכינה לא יהיו לי חברים .הייתי חדשה לגמרי.

המלכה של הבית
שחר ,22 ,האח השני בשורה ,משרת בדובדבן ,הוא זה שהעלה
את רעיון המכינה" .קרן היא ילדה מיוחדת" ,הוא אומר" ,המלכה
של הבית .שונה מכולם ,לא רגילה כמונו ,אבל יש לה את היכולת
לקלוט ולראות דברים בדרכה שלה .היא תמיד השתלבה ותמיד
שמרנו עליה ודאגנו לה .אני הייתי במכינה ופתחתי את זה בפניה.
אני חשבתי שיותר נכון לה להיות עם אנשים רגילים ולא להמשיך
להיות במסגרת של אנשים כמוה .זה מאוד שינה אותה ,מאוד קידם
אותה .פתאום אני שומע אותה מדברת ,מספרת ,מבלה עם חברות,
מתפקדת לבד".

מצדיעים לקרן

באתי לבד .והצלחתי .עכשיו יש לי הרבה חברים .במכינה עשינו
טיולים קשים .חוצה ישראל וחובק ישראל .הליכה ארוכה ברגל.
אני אוהבת את זה .אוהבת את הכנת קבלת שבת וטיש .אוהבת
לשיר .מהמכינה המשכתי למכינה נודדת ,מכינת המשך של המכימ
נה הקדם צבאית .מטיילים ביחד ,לומדים ,ישנים באוהלים .כיף
גדול .התאמצתי .מאוד רציתי להצליח והצלחתי".
המשפחה בהרכב מלא :מוטי ,קרן ,סמדר ,שחר ,דביר ושקד

קרן אור של המכינה

כשווה בין שווים

אכן ,קרן הצליחה ובגדול" .במכינה" ,מספרת סמדר" ,היא
התחילה לעסוק בספורט ,התחילה לרוץ לקראת מרתון ולפני שנה
רצה חצי מרתון תל אביב וסחבה אחריה את כל החבר'ה מהמכינה.
הם התייחסו אליה שם כאל שווה .עשתה הכל ,קיבלה תפקידים
ואחריות כמו כולם .היא עשתה פריצת דרך בכל קנה מידה .היא
יצאה מהמעגל של מפגרת בעיני החברה ,לאחת מכולם .כל המשמ
פחה עמדה מאחוריה .האחים שלה רצו איתה כדי להתאמן .בבית
הפך שמה מקרן לתותחית.
החברות שלה מהמכינה הכניסו אותה כחלק בלתי נפרד מהחים
שלהן .הן יוצאות איתה ,הולכות איתה לקנות בגדים .במכינה
הנודדת היא באה הביתה פעם בשבועיים וכל הזמן ישנה באוהל.
היא למדה לדאוג לעצמה לבד ,לעבוד ולתכנן יחד עם חברות.
אני עוסקת בפעילות גופנית פורצת גבולות" ,אומרת סמדר" ,אני
מאמינה שמה שהביא אותה לתחושת הצטיינות ולמחשבה שהיא
יכולה להשיג כל דבר ,זה בזכות הפעילות הגופנית במכינה ,פעימ

"בית הספר בפתח תקווה היה מצויין עד גיל  ,"16-17ממשיכה
סמדר ומספרת" ,אז היא נתקעה .אבל בגלל שכל הזמן היא המשימ
כה בפעילות שלה בצופים וראיתי מה זה נותן לה ,הבנתי שהכי נכון
לשלב אותה במסגרת עם אנשים רגילים .בשלב הזה האח שלה,
שהיה במכינה קדם צבאית ,גרם לנו להבין שזה יכול להציל אותה.
זה לא היה פשוט .חיפשנו מכינה שתקבל אותה .מכינת בני ציון
בתל אביב קיבלה אותה בהנחיית 'שווים במדים' .היה מאבק לא קל
מול בית הספר ,ששם לא האמינו שזה בכלל אפשרי בשבילה .היא
התקבלה למכינה בשילוב עם משרד הרווחה ועם מחלקת הרווחה
במועצה ,שגם העמידה לרשותה חניכה שליוותה אותה .במכינה
לא הרשו לה לנסוע לבד ,לא היו מוכנים לקחת אחריות .מוטי היה
מסיע אותה כל יום הלוך וחזור .המכינה שינתה את חייה" ,אומרת
סמדר" ,ההוצאה שלה מבית הספר ,המקום הכי נמוך ,שייעד אותה

לות ההגנה העצמית ,היכולות הפיזיות ,האימונים וריצת המרתון.
זה מאוד שינה אותה .ההתנהגות הגופנית ,המבט ,הכל השתנה.
היא היתה הקרן אור של המכינה".

לפני כשבועיים ,כאמור ,התגייסה קרן לשירות צבאי" .חברה
שלי רוני ,מהמכינה ,המליצה עלי לשירות בצריפין (כלא ,")4
היא מספרת" ,אני אסע לשם כל יום באוטובוס מהיישוב ואהיה
אחראית על פעילות ספורט ופנאי של הבנות שם" .ביום הגיוס,
כשההתרגשות גאתה ,ליוו את קרן מלבד בני המשפחה ,מנהל
המכינה ומנהל שנה ב' ,אשר מלווים אותה לאורך כל הדרך ,ובאו
איתה גם למפגשים המקדימים בכלא  4וכן חברות מהמכינה.
"התפקיד שלה בכלא  ,"4מפרטת סמדר" ,יהיה לתת לאסירות
את ההבנה והתפיסה שהן יכולות .יש פה מסר לחברה :קבלו אותי.
אני יכולה לעשות דברים שילדים רגילים לא יכולים לעשות .יש
דרך אחרת .אפשר לצאת מהמסלול המוכתב.
יחד עם החונכת שלה מטעם מחלקת הרווחה במועצה ,קרן
עשתה מצגת ,שבה היא מסבירה להורים וילדים שמתלבטים,
חוששים ,שאפשר לצאת מהמסלול ולהצליח .הורים לילדים
מתקשים ,מאוד נוח להם להשאיר את הילד שלהם במסגרת של
הפיגור .זה מוכר ,זה בטוח ,זה לא מחייב השקעת מאמץ .קרן היא
ההוכחה שצריך להשקיע מאמץ .צריך להעז ,צריך לשאוף ,כי הכל
פתוח".

קרן ביום ההולדת במכינה עם אמא וחברים
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חינוך

רישום לגנים

מועד נוסף לרישום לגנים ייפתח
בין התאריכים 9.4-12.4
בין השעות 08:00-14:00
על מנת לבצע רישום יש להגיע עם שתי תעודות
זהות ואישור גריעה מהרשות ממנה הגעתם.

ברכת האילנות  -יצאנו כאיש אחד מגדול ועד קטון ,בליווי להקת
כליזמרים ,לברך ברכת האילנות ברוב עם .ירדנו בשירה לברך את
הברכה על עצי פרי בקיבוץ שעלבים.
לאורך הדרך היו פזורים אמרות בנושא זהירות בדרכים אותם
שיננו עם התלמידים לקראת היציאה לחופשה.
אפיית מצות  -אפינו מצות לתפארת .כל ילד קיבל כובע וסינר
של אופה ולאחר הסבר על תהליך אפית מצות וחשיבות המצווה-
לשנו ,רידדנו ,חוררנו ואפינו מצות ריחניות וטעימות.
עשה לך רב  -ממש לפני היציאה לחופשה התקיים שו"ת רבנים
בנושא הלכות הפסח .כבדו אותנו בנוכחותם ,הרב אהרון מרצבך -
רב קיבוץ שעלבים והרב גדעון בנימין  -רב של נוף איילון .התלמימ
דים שאלו שאלות יפות הקשורות להלכות החג ולפירושי ההגדה.
והקשיבו בקשב רב לתשובות הרבנים.
יישר כח גדול לאפרת נסימי רכזת הפעילות החברתית על התכמ
נון והאירגון של כל הפעילות.
בס"ד

תלמוד תורה דביר

בס"ד

בית ספר שלהבת בנים

מסיבת סידור  -בכותל המערבי

לתלמידי כיתה א׳ הייתה חוויה גדולה ומרגשת ,מסיבת סידור
בכותל המערבי בירושלים .המשכנו במסורת ארוכת השנים של
מסיבת סידור בכותל המערבי ,שריד בית מקדשנו .נכנסנו דרך
שער האשפות ,ומשם בשמחה רבה בליווי מתופפים ושופרות נכנמ
סנו לרחבת הכותל .הילדים התפללו תפילת שחרית ליד הכותל,
מתוך הסידורים החדשים ,בהתלהבות ובהתרגשות .לאחר התפימ
לה עלו לרחבה העליונה שם התקיים טקס נחמד .הילדים שרו
ורקדו לצלילי שירים הקשורים לתפילה ולירושלים ושמעו ברכות
ואיחולים מסבא של אמיתי אסבג ,נציג הורים .הרב שמואל רבינומ
ביץ ,רב הכותל ,הגיע לברך את הילדים וההורים.
הסידורים נתרמו על ידי משפחת איינהורן מגמזו לע"נ בנם יהונמ
תן ,בוגר בית הספר ,שנפל במלחמת לבנון השנייה .הגב' רויטל
איינהורן סיפרה לילדים על יהונתן הי"ד .הסידורים נמסרו לילדים
על ידי דוד ורויטל איינהורן ,הוריו של יהונתן הי"ד.
יישר כח גדול למחנכות חמדה אורן וחדוה בן חמו ולאפרת בת
ש"ש שהכינו את הילדים וליוו אותם בהתרגשות .זו חוויה שיזכרו
למשך כל חייהם.

משחק מלמדים-תלמידים

התקיים משחק כדורגל מלמדים תלמידים .המשחק התחלק
לשניים ,השלב בו המלמדים שרדו והשלב בו התלמידים החליפו
אותם .בשלב שהמלמדים שיחקו התוצאה הייתה  .0-0לאחר מכן
התקיים משחק כדורסל נוסף ,המשחק הסתיים בתוצאה17-7 :
לטובת המלמדים.

שמחת חולים[ ,חיילים] ונזקקים
תלמידי כיתה ו' נסעו לשמח חולים בבי"ח אסף הרופא .הילדים
שימחו באופן יוצא מן הכלל והוציאו את ליבם החוצה והתאמצו
בשמחה והביאו לחולים מזור ומרפא .מבית החולים נמסר שעוד
שבוע לאחר מכן כולם הזכירו את הקבוצה מת"ת דביר שבאה
לשמח! יישר כח עצום!

משלוחי מנות לקשישים ונסעו לחלק בבתי אבות .גולת הכותרת
הינה ,יריד החסד שאותו מרימות שכבת י''א ,שאליו מגיעים מכל
רחבי הסביבה וכל הכנסותיו קודש לצדקה .השנה ,הצליחו הבנות
להתרים  82,000ש''ח לטובת עמותת "'קמים".

סיורים לימודיים
שכבת ט'  -במסגרת לימודי האזרחות ,נסעו בנות השכבה לסיור
בכנסת ישראל ובבית המשפט העליון .הבנות ייצגו אותנו בכבוד
ונפגשו עם דמויות יחודיות.
שכבת י''א  -במסגרת לימודי ההיסטוריה ,נסעו בנות השכבה
לסיור ביד ושם .במסגרת הסיור הגיעו לחלקים שונים במוזיאון
ונפגשו עם ניצולת שואה.

הצטיינות
בתחרות כתיבת סיפורים מטעם החמ''ד " -שורה ראשונה",
זכתה תלמידתנו רות קלימי (כיתה ח') במקום הראשון! רות הקדימ
שה את סיפורה לנושא  70שנה למדינה.
בחידון המחוזי בנושא  70שנה למדינה ,העפילה למקום הראשון
תלמידתנו ,עדיה פיק (כיתה ז') .עדיה תייצג אותנו בחידון הארצי
שיתקיים בסוף השנה.

בית ספר שדות איילון

יום המעשים הטובים

הורים מתנדבים הגיעו להשתתף בצביעת ספסלים וציורי קירות
בסיוע נציגי מועצת התלמידים .בנוסף ,כבכל שנה ,הובילו נציגי
מועצת התלמידים את מגבית הצדקה "קמחא דפסחא" במהלכה
כל כיתה תורמת מוצרים כשרים לפסח למשפחות במועצה הזקומ
קות לכך.

תחנות בחייו של הרב גץ
במסגרת שבוע חמ"ד עסקנו בדמות השנה של החמ"ד הרב מאיר
יהודה גץ זצ"ל.
"לרב גץ היו הרבה כובעים וכל כובע מספר לי סיפורים "...למדנו
על דמותו של הרב גץ  -רב הכותל ,דרך שיר ,הצגה ,לימוד משותף
בחברותות ויצירה.
תלמידי כיתה ה' המחיזו והציגו סיפור על התמדתו של הרב בקימ
רוב לבבות .תלמידי כיתה ד' רקדו ריקוד עם הכובעים המגוונים
שחבש הרב גץ.
לאחר לימוד משותף בחברותות של בוגר וצעיר על חייו של
הרב ,הכינו התלמידים לוח משימות לקראת חג הפסח ,שיסייע
להם להשתתף בהכנות לקראת החג .כפי שנהג הרב לכתוב פתקים
שהדגישו את הערכים החשובים שרצה להקפיד עליהם.
יה"ר שנזכה ללכת לאורו.
יישר כח גדול למורה חיה אריאל שדאגה לארגון המופתי של
היום.

לקראת פסח
עונג שבת  -בעש"ק ר"ח ניסן ,קיימנו מסיבת עונג-שבת בשיר
ובאומר יחד עם המוסיקאי זאב וינדש .שרנו שירי שבת ושירים
מההגדה .הייתה התרוממות רוח ושמחה רבה.

חגיגות בר מצווה
בר מצוה אליה יום טוב נ"י  -התקיימה תפילת שחרית ולאחר
עלייתו לתורה נערכה סעודת מצווה לחברי כיתתו (ז') שארגנה
משפחתו .הבנים נהנו.
בר מצוה בניה יוסף חנוכה נ"י  -תלמידי כיתה ז' יצאו לטיול בר
מצוה של חברם לכיתה ,שארגנה משפחתו .נערכה פעילות ניווט
בחפירות האופל (הכותל הדרומי) .לאחר אמירת תהילים בכותל,
התפללו הבנים מנחה בישיבת המקובלים בית אל .לאחר שסעדו
צהרים נערכה שיחה עם הרב אביחיל שליט"א .הבנים חזרו מרומ
צים!
בר מצוה אסולין יהודה יוסף נ"י  -תלמידי כיתה ז' יצאו לחוות
עמק איילון שבמבוא חורון לפעילות  ,O.D.Tפיינטבול ,קליעה
למטרה וסעודת מצוה .הבנים נהנו מאוד! תודה למשפחתו על
ארגון הפעילות.
בס"ד

אולפנת בנות שעלבים

אדר באולפנה

חודש אדר באולפנה גדוש בפעילות חינוכית ברוכה .לכל שכבה
מבצע משלה ,שעליה עמלה תקופה ארוכה .חלק נכבד מהפעימ
לויות מופנות כלפי חוץ -חסד ועשייה למען האחר .שכבת ז'
הפיקה שוק פורים לכל ילדי הגנים ביישוב ,שכבת ח' אירגנה יום
פעילות משמעותי לכל תלמידות בית ספר שלהבת ,שכבת י' ארזו

השנה הצטרפו למחווה תלמידי שכבת ו'  -בוגרי מחזור מ"ה,
בטקס הוקרת תודה לעובדי המועצה ,בנוכחות ראש המועצה,
הוזמנו עובדי מחלקת התחבורה ,הרווחה והחינוך ,אבות הבתים,
עובדי הניקיון ,המזכירות ,הספרניות ושומרי בית הספר .תלמימ
די שכבת ו׳  -בוגרי בית הספר והצוות החינוכי קיבלו את עובדי
המועצה בחום והביעו בפניהם תודה והוקרה על מסירותם הרבה
לאורך כל השנים.
בטקס נשאו דברים נציגי שכבת ו' שאמרו כי ״במשך שש שנותינו
בבית הספר הסעתם אותנו בבטחה ודאגתם לכל צרכינו ולביטחומ
ננו .אנו מודים ומוקירים את פועלכם הרב״.
בתום הטקס חולקו ברכות ושי צנוע לעובדי המועצה.
ענבל הדס ,רכזת חברתית

שוק קח-תן
בתקופה זו של התחדשות וניקיון ,מזמן שוק קח-תן אפשרות
לגלות חפצים שאינם בשימוש או שאין בהם צורך ולהחליפם
תמורת חפצים נחוצים.
השוק מתקיים על פי עקרון סחר חליפין ,חפץ תמורת חפץ וללא

גזרי מידע
למיד נחשף לסיפורו ,לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק .יחדיו
הם מתעדים את המורשת בכלים דיגיטליים .במהלך המפגשים
יצאו התלמידים וסבים וסבתות לבית התפוצות ללמידה משממ
עותית יחד .במפגש הסיום סיפרו הנכדים עד כמה הסיפורים היו
מעניינים ומשמעותיים להבנת סיפור המורשת המשפחתית .אף
הסבים והסבתות סיפרו עד כמה היה להם מרגש לחזור לספסל
הלימודים ולחבור לנכדיהם האהובים .את הסיפורים העלינו לאתר
בית התפוצות .הסיפור האישי של כל אחד הינו דף בהיסטוריה של
העם היהודי.
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נערכה תחרות "הכריך הבריא" בין כל כיתות בית הספר והתלמ
מידים הקפידו להביא ארוחות הכוללות פירות ,ירקות ,חלבונים
ולחם מלא .בסוף התחרות זכו הכיתות הזוכות בסלט פירות כיתתי.
סיור אביב בהשתתפות כל התלמידים ,נעל את שבוע הבריאות
והספורט .התוכנית לסיור נבנתה בשיתוף הורי ההנהגה הבית
ספרית והצוות החינוכי והותאמה לשכבות השונות .לאורך הסיור
התלמידים ניווטו באמצעות מפה ושושנת הרוחות ,שרו שירי אביב
ופעלו בתחנות שונות ,כמו הכנת תה ,הכנת חלילים ,שירה ,מנדלות
מהטבע ועוד .בסוף הסיור קינחו התלמידים בארטיקים.

אורלי מאירי  -מובילת התכנית

כל תשלום בכסף.
הילדים מתנסים ביכולת לוותר על משהו שהיה שלהם .ביצירת
דיאלוג  -משא ומתן .ביצירת הסכמה משותפת מתוך כבוד הדדי.
בנוסף ,במסגרת תוכנית חותם הבוגר חגגו תלמידי שכבת א׳
ושכבת ו׳ סדר פסח משותף  -חונך וחניך.

חג אביב שמח ממשפחת ״שדות איילון״

תחרות האיות Spelling Bee
בתחרות איות באנגלית השתתפו נציגי שכבות ה׳-ו׳.
את התחרות הוביל צוות האנגלית :מיכל רגוטקוביץ ,אורלי רום
וענבל הדס .התחרות מהווה סיום חווייתי לתהליך למידת איות
מילים שמתקיים לאורך השנה.
את התחרות הנחו תלמידי דוברי האנגלית בהובלתה של הרכזת
מיכל רגוטקוביץ.
יישר כח לכל המשתתפים על סיום תהליך למידה משמעותי.

שבוע המעשים הטובים

בית ספר שחקים

שבוע בריאות וסיור אביב

שבוע בריאות כלל פעילויות מעשיות ועיוניות .כל שכבה בבית
הספר קיבלה נושא כללי עליו למדו וחקרו בשיעורי חנ"ג ומדעים.
התלמידים שמעו הרצאות שונות בתחום הבריאות ,כמו היגיינה,
חכם בשמש מטעם האגודה למלחמה בסרטן ועוד .הורים מתנדמ
בים העבירו פעילויות בתחום חושבים ירוק חושבים בריא והכילו
שילוב של זהירות בדרכים ופעילויות גופניות .במהלך כל השבוע

תוכנית הקשר הרב דורי
במפגש חגיגי הסתיימה לה תוכנית הקשר הרב דורי ,הבונה גשר
ייחודי בין תלמיד לאזרח ותיק באמצעות למידה הדדית וחוויה
חינוכית-ערכית משותפת.
במהלך התוכנית המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט והתמ

יום המעשים הטובים

בית ספר עתידים

לכבוד יום המעשים הטובים ,יצאו תלמידי "אמירים" בהדרכת נטלי יונה ,יחד עם מיכל ישראל-טסה,
המורה לעולם החי וסיגל טל ,המורה לאמנות ,לפעילות עם בעלי החיים בגן "צלילים" .התלמידים סיפרו
על בעלי החיים ,איפשרו לתלמידי הגן ללטף אותם וקיימו פעילות יצירתית בנושא בעלי חיים .קבוצת
תלמידים אחרת מכיתה ה' נסעה לקפלן והעניקה חבילות שי למחלקת הילדים.

יום המומחה
באחד מימי השישי הפכו הורי התלמידים בבית הספר "עתידים" למורים ליום אחד.
במסגרת "יום המומחה" קיימו הורים מתנדבים הרצאות ,הדגמות והפעלות לכל תלמידי בית הספר,
במגוון תחומים :ניווט שטח ,גוף האדם ,משטרת ישראל ,הכרת הזוחלים ,טקאוונדו ,יוגה ,פיתוח מוצר
מרעיון למציאות ,לוויינים ומשגרים ,מחנאות ומשחקי חוץ ואפילו טיפוס על עצים.
המורים ,באותה עת ,זכו לסדנת תיאטרון משחררת ולכיבוד מפנק.
זוהי דוגמה נפלאה לשיתוף הפעולה הפורה והחשוב בין קהילת ההורים והמורים בעתידים ,אשר יוצרת
שותפות ואמון בדרך החינוכית.

יום "סבא-בא" בעתידים
יום של כבוד ונתינה לדור המייסדים לרגל חגיגות ה 70 -לישראל.
סבים וסבתות של תלמידי בית הספר הוזמנו ליום המוקדש לסיפורי המשפחה העוברים מדור לדור.
לשרשרת המחברת בין אז להיום ,הצדעה לנס שהתרחש כאן בזכות עבודה קשה ,התמדה וחריצות של
אנשים שהאמינו בעתיד טוב יותר .יצירה ,ריקודים וסיפורים שזורים זה בזה לזיכרון חדש משותף.

במהלך שבוע זה עברו הילדים עם המחנכות הכנה ליום המעשים
הטובים ,תרומה ,נתינה ועוד ובהמשך ביצעה כל שכבה פרוייקט
נתינה אחר .בשכבות הנמוכות התלמידים אספו ספרי קריאה
והעבירו אותם לתרומה במסגרת פרוייקט 'סיפור חוזר' .לספרים
צירפו התלמידים סימניות שהכינו עם הקדשה אישית.
בנוסף ,אספו הילדים צעצעועים אותם העברנו לתרומה למחלמ
קת ילדים בקפלן וכן למועדונית של ילדים בסיכון ברמלה.
במסגרת הפרויקט נאספו כ 300-ספרים ושלושה ארגזים ענקיים
של צעצועים ומשחקים.
בשכבת ג' תלמידי השכבה אספו מוצרי טיפוח ,הגיינה וכיבוד
לחיילים .תלמידי השכבה נהנו מהרצאה של חייל שמשרת כמפקד
בחטיבת הצנחנים .הוא הסביר על השירות הצבאי ,סיפר להם על
המכינה והמסלול שעבר ,ענה על שאלות ועוד .בסיום הפעילות
מסרו התלמידים לחייל את החבילה שנאספה והועברה ליחידה
שלו.
בשכבות הגבוהות פעלו התלמידים למען בית הספר .הם ביצעו
פרוייקטים יצירתיים וצבעוניים למען ביה"ס בשיתוף עם הורים
שהגיעו והתנדבו בעשייה.
התלמידים יצרו קיר פסיפס מיוחד שהוכן מפקקים בשימוש
חוזר ויצרו שלטים עם משפטי השראה בנושא חברות וצבעו קיר
בחצר בית הספר.
הילדים לקחו חלק משמעותי בעשייה במהלך השבוע .מדהים
ומרגש לראות את ההירתמות הרבה מצד כל התלמידים.

ספרייה
אזורית
| 08-9274098

.com

"הילדים של מחר" ראה אור לפני מספר חודשים ,נכתב בשיתוף עם
הסופרת טלי סיביאר כץ וזכה לביקורות נלהבות.

סדנת יצירה אביבית
ge
ze

sif
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ביום רביעי25.4.18 ,
בשעה  16:30בספרייה

ביום רביעי11.4.18 ,
בשעה  11:00-12:30בבוקר בספרייה

מפגש חודשי עם זוכה פרס נובל הראשון בישראל
עם ד"ר מיכל שיר-אל
מרצה וחוקרת יצירת עגנון
אין צורך בקריאה מוקדמת
עותקי הסיפור יעמדו לפני המשתתפים

ערב סופרים
שי גולדן

מ.ש.כ.ל לשירותך
תפקודים ניהוליים של ילדים בגיל הרך
השתלמות שנתית של משכל לגננות החינוך הממלכתי דתי
בנושא "תפקודים ניהוליים של ילדים בגיל הרך"  -יצאה לדרך.
ההשתלמות ,אותה מעבירות מרפאות בעיסוק ממשכל,
מרחיבה לגננות את הידע בנושא תחומי התפקודים ניהוליים,
הכרות עם כלי הערכה ורכישת כלים יישומים לתרגול תפקודים
ניהוליים בגן.
תפקודי ניהול הם תפקודי חשיבה שמנהלים את ההתנהגות,
המחשבה והרגש .בזכות תפקודי הניהול אנחנו יכולים להציב
מטרות ,לתכנן תוכניות ,לארגן מטלות ולפקח עליהן.

שעות הפתיחה של ספרייה אזורית גזר
בימים א' ,ג' ,ה'  7:30עד 15:00
בימים ב' ,ד'  7:30עד  18:00רצוף
בחול המועד פסח הספרייה סגורה

נפגשים עם ש"י עגנון

טל 9274009 .פקס9210504 .

עלים מתחפשים

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

הקתדרה ללימוד עגנון ומעיינותיו

מ.ש.כ.ל  -מרכז טיפולי
חינוכי קהילתי  -אגף החינוך

פעילות יצירה אביבית מהטבע עם נאור ומרב
מיועד לגילאי 3-8

סדנת ביבליותרפיה
"סיפורים מהלכים"

ביום רביעי25.4.18 ,
בשעה  11:00-12:00בספרייה

הסדנה מיועדת לנשים ולגברים שרוצים להעמיק את ההיכרות עם
עצמם ועם אחרים דרך שפת הספרות.
הסדנה נערכת בקבוצה אינטימית ,ללא תשלום.
למעוניינים ניתן ליצור קשר במייל sifgezer@gmail.com

סיור ביד ושם

ביום ראשון22.4.18 ,
בשעה  19:30בספרייה

גולדן כתב מספר ספרים ,רובם בעלי רקע אוטוביוגרפי .ספרו
הראשון ,קובץ הסיפורים "האהבה כמחלה חשוכת מרפא" ,זכה
בפרס מטעם קרן ברנשטיין
ליצירת ביכורים.
ספריו הנוספים" :בא לך להיות
אלוהים"?רומן | "הבן הטוב"
(אוטוביוגרפיה) | "המפצח"
(רומן מתח פסיכולוגי) | "הפוגה
בין אסונות" קובץ סיפורים
קצרים| ספרו "הבן הטוב" -
עובד למחזה בבימויו של איציק
ויינגרטן שהועלה בתיאטרון
הבימה בשנת | 2015

קבוצת תושבים מנויי הספרייה נסעה לסיור מרתק ומעשיר
במוזיאון יד ושם ,בהדרכתו של המדריך יוסי ריבלין .הסיור התמקד
בנושא ספרות ושואה .במוזיאון נוכחת ספרות רבה :עגנון ,שלום
עליכם ,יאנוש קורצ'ק ,אמיר גוטפרוינד ,אהרון אפלפלד ,אידה פינק,

פרימו לוי ,שטפן צוויג ,אנה פרנק ,אימרה קרטס ועוד סופרים רבים.
היה סיור מעשיר ,חשוב ומשמעותי.
בקרוב מתוכנן סיור נוסף.

השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)  -גמילה מחיתולים
עד החתונה הוא יגמל?

הורים רבים מתלבטים לגבי העיתוי בו כדאי להתחיל ומציינים
כי המחשבה על כמויות הבגדים להחלפה ,הסרבול ביציאה
והשעות הנוספות של מכונת הכביסה ,מייאשת וגורמת לדחיית
מועד הגמילה .אחרים חוששים מהסבלנות הרבה שתידרש
ומהמפגש של ילדם עם קשיים וכשלון.
חששות אלה נורמטיביים ומשקפים הבנה עמוקה בדבר
חשיבות תפקיד ההורים בגמילת ילדיהם .לצד החששות
המובנים ,חשוב לציין שגמילה במועד ,מזמנת לפעוט הזדמנות
נהדרת להתפתחות ולחיזוק תחושת העצמאות והערך העצמי.
מטרת התהליך היא חיזוק מערכת היחסים של הילד והוריו,
ורכישת ביטחון בעצמו ובגופו.
מהי גמילה?
גמילה היא יצירת שינוי בהרגל אחד מרבים המוכרים לנו
(גמילה מיניקה ,ממוצץ ,או מסוכרים ומעישון אצל מבוגרים)
חשוב לזכור שלרוב גמילה היא תהליכית ואורכת זמן ,ובמהלכה
האדם לומד להסתגל לסגנון חיים חדש.
מתי כדאי להתחיל?
העיתוי נקבע בהתייחס לשני מרכיבים :מוכנות ההורים ומוכנות
הפעוט.

ההורים הם שיובילו וינחו את התהליך .הם אמורים להצליח
לראות את ילדם מתקשה ,מפספס ונכשל ,ולהחזיק עבורו את
התקווה להצלחה .הם גם האחראיים על הלוגיסטיקה (החלפות,
כביסות) ,ומכיוון שהמשימה לא פשוטה ,יש צורך בתמיכה
הדדית של בני הזוג ובגיוס סבלנות .הרבה סבלנות.
במוכנות הילדים יש להתייחס למספר פרמטרים:
א .בשלות פיזיולוגית  -סביב גיל שנה מבשילה היכולת הגופנית
לשלוט בסוגרים.
ב .בשלות מוטורית  -הפעוט מסוגל ללכת ולשבת בצורה
יציבה.
ג .הבנת שפה  -עליו להבין הוראות פשוטות (בוא ,תן לי,)...
ולהכיר מושגים כגון :סיר ,פיפי ,קקי ,תחתונים.
ד .יחסים תגובתיים-רגשיים בין הילד להוריו :יכולת להנות
מחיזוקים ומחמאות ,לחקות התנהגויות מבוגרים וכד'.
ה .היכולת לאותת  -מודיע שיצא לו פיפי ,מביע במילה/
בהבעת פנים/במחוות גוף שעומד לעשות את צרכיו .גילוי אי
נוחות כשהחיתול רטוב/מלוכלך ,כשהזמן בין החלפה להרטבה
גדל (יבש לשעה וחצי-שעתיים) ,כשיש חוקיות בזמנים בהם
מתפנה .כל אלו הם סימן שניתן להתחיל גמילה.
חשוב לציין שלא כל התנאים חייבים להתקיים לצורך גמילה.
במידה ובחלק גדול מהמשתנים נראית בשלות ,ואין קריטריון

בולט לאי בשלות ,ניתן להתחיל.
לרוב ,מגיל שנה וששה /שמונה חודשים ילדים מוכנים לגמילה.
זה אולי קצת מפתיע ,אך אפשר ורצוי להתחיל בגילאים אלה.
יש שיעדיפו לדחות את הגמילה בתקווה לגמילה טבעית/
קלה יותר ,אולם אצל פעוטות ללא קושי ,דחייה לגיל שלוש או
יותר ,אינה מבטיחה את קיצור התהליך .הפעוט עלול להתקבע
בהרגל המוכר (חיתול) ,והעיכוב עלול לטעת מסר של "אתה
קטן ולא מסוגל" .ילד בשל שהולך לגן בו קבוצת השווים גמולה,
עלול להרגיש לא נוח או נחות מהם .המתנה מיותרת עלולה
לעכב התפתחות תחושת יכולת ומסוגלות.
מתי בכל זאת להמתין?
במקרים של פגים ,ילדים עם קשיים התפתחותיים או ילדים
שהיו חולים תקופה ממושכת בינקות .גם בסמוך לשינויים
במשפחה (לידת אח ,גירושין) או במעברים (דירה ,גן) וילדים
שעברו טראומה (תאונה ,מוות במשפחה).
לסיכום ,גמילה מחיתולים היא אבן דרך התפתחותית חשובה
בחיי הפעוט ,תהליך מאתגר ,אך נורמטיבי .לרוב ,תהליך
הגמילה מצליח ,ומתבססת תחושת מסוגלות ועצמאות אצל
הילד .לצד זאת ,לעיתים יופיעו קשיים והתלבטויות .במקרים
אלו ,ניתן לפנות לצוות השירות הפסיכולוגי ,שישמח לסייע.
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® 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

תרבות לילדים
שעת סיפור לילדים
תיאטרון אגדה
"המשאלה של צבי"

שחר חסון  -מופע סטנדאפ
דורון פרידמן הפקות

ביום ראשון  15.4.18בשעה 21:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

ביום שני ,9.4.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס
עם המספרת לימור שושן

Coral ConCuerdas

ביום רביעי  25.4.18בשעה 19:30
באשכול הפיס בית חשמונאי

הזדרזו לרכוש כרטיסים

פתיחת רכישת כרטיסים ב22.4.18-
בשעה 10:00 :בבוקר ,באתר המועצה בלבד

כניסה חופשית

 2כרטיסים למשפחה

הצגת מנויים

אביהו מדינה

תיאטרון חני מובחר מציג:
החידה של המדינה

במוצ"ש 23.6.18 ,בשעה 21:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי
כניסה  60 :שקל אזרח ותיק 54
שקל

ביום שני 16.4.18 ,בשעה 17:00
באשכול הפיס בית חשמונאי

פתיחת רכישת כרטיסים ב 25/3/18-בשעה 10:00 :בבוקר באתר
המועצה.

כרטיס כניסה 60 :שקל אזרח ותיק  54שקל
 2כרטיסים למשפחה  -לתושבי המועצה בלבד!!!

מועדון הסרט הטוב

סיפור אהבה ארץ ישראלי

ביום שלישי 24.4.18 ,בשעה 20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

סיפור האהבה של עלי בן צבי (אביב אלוש) ,בנו של נשיאה השני של
המדינה ומרגלית דרומי (עדי בילסקי) טרום הקמת המדינה .פגישה
מקרית באוטובוס מציתה אהבה ממבט ראשון בין עלי ,פלמ"חניק
מקיבוץ בית קשת למרגלית ,צעירה מנהלל ,השואפת לקריירת
משחק .מערכת היחסים בין השניים מלווה בקשיי הסתגלות לחיי
הקיבוץ ועקרונותיו ,אך אהבתם גדולה מהקשיים .מועד החתונה
כבר נקבע כשהמציאות הסוערת שלוותה את קום המדינה נכנסת,
כהרגלה ,לתמונה.
מבוסס על סיפור אמיתי.

מגיל  3-8ולכל המשפחה

תרבות למבוגרים
שרים וזוכרים

בניצוחו של רון גנג

בהשתתפות חנן יובל ,חבורת הזמר ח"ן של המועצה וסולנים
מיישובי הסביבה.

כניסה חופשית

חבורת הזמר ח"ן של המועצה האזורית גזר
מארחת את המקהלה היהודית מבואנוס איירס

מופעים נוספים בקרוב

ביום שני ,23.4.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס

במוצ"ש  14.4.18בשעה 21:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

במעמד ראש המועצה פטר וייס

כניסה חופשית על בסיס מקום פנוי

"האריה שאהב תות"

דנה מזמינה את חבריה לכיתה לחגוג את יום הולדתה ב"חדר
בריחה" אל החדר שמלא ברמזים סודות וחידות הקשורים במדינת
ישראל ,נכנסים ארבעת החברים.
על מנת לנצח במשחק על הרביעייה רצוי לעבוד בשיתוף פעולה
מלא בפיצוח החידות ובפענוח הרמזים .אלא שכל אחד מהחבורה
מושך לכיוון אחר .בהדרגה הם לומדים שרק אם ישתפו פעולה
הם יוכלו לענות על השאלות ,לפתוח את המנעולים שסוגרים את
הדלת ולהיות מנצחים.

מפגש מקהלות שנתי

כניסה חופשית

שרהל'ה שרון

“ביכורים ושרים עם שרהלה
שרון”.
ביום שני 21.6.18 ,בשעה 20:30
באשכול הפיס בבית חשמונאי
לתושבי המועצה בלבד 40 :שקל
 /אזרח ותיק  36שקל

תרבות תורנית
קריאת המגילה

ליל פורים היא התחלת המסיבה הגדולה ,כאשר
רבים מתכנסים לשמוע את קריאת המגילה
תושבי מועצה רבים ,מבוגרים לצד נערים נערות ילדים ותינוקות,
הגיעו לבתי הכנסת כדי לשמוע את סיפור הנס המתגלה במגילה.
מעשה טוב של מרדכי היהודי להציל את המלך אחשורוש אל מול
מחשבה רעה של המן ,מובילה אותנו להבנה שאכן יש מלך לעולם
המנווט את המהלכים.
השנה יזמה המועצה חלוקת רעשנים לילדים שהגיעו לקריאת
המגילה.
הרב אילן סעדה רב המועצה בשיתוף עם משה כהן מתרבות
תורנית ,חילקו מאות רעשנים ל 33-בתי כנסת במועצה.
הרעשנים הקטנים בעלי עוצמה חזקה ,הצליחו למחות את שמו של
המן מזרע עמלק שמחת הילדים הייתה גדולה לנוכח הרעש החזק.
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התעמלות אמנותית

הופעה תחרותית לבנות ,נערות ונשים בלבד ,התקיימה במעלה
אדומים
ילדות הקבוצות של ענף ההתעמלות האמנותית במועצה,
השתתפו בהופעה תחרותית ובאימון עם נבחרת מכבי מעלה
אדומים .את האירוע ארגנה רכזת הענף במועצה והמאמנת של
הבנות ,טניה טיטוב .לסיום האירוע חילקה טניה לכל הבנות מדליות
על השתתפותן.

נוער

פורימונים ביישובים

בסניף מכבי כרמי יוסף נחגג פורימון ג'ונגל בחסות מכבי צעיר.
על הפורימון עבדו בוגרי וחניכי הסניף מכיתה ח' ועד כיתה יב'.
תהליך העבודה החל בתחילת חודש ינואר ,שם נבחרו בצורה
דמוקרטית רכזי הפורימון בתפקידים השונים ונבחר הנושא – ג'ונגל.
משם החלה עבודת תכנון ארוכה וקפדנית ,שכללה ישיבות ארוכות,
בניית דגמים ,תכנון תפאורה ,תחקירי מהנדס ותחקיר כללי.

במהלך החודשיים האחרונים עבדו הבוגרים שעות רבות עד
לתוצאה הסופית  -פורימון שלכל הדעות היה מושקע ,מוצלח
ומהטובים שנראו בשנים האחרונות ביישוב.
לפורימון הגיעו מגוון רחב של גילאים ,החל מפעוטות ועד מבוגרים,
בסך הכל כ 450-אנשים מקהילת כרמי יוסף .הפורימון כלל תחנות
קטנות ,המותאמות לילדים קטנים ,עמדת בייבימון ,קפיטריה
מושקעת ,תפאורה יפהפיה וארבעה מתקנים גדולים :עיר קופים
בעלת שלוש קומות ומגלשת מים בסופה ,כיסאות מעופפים,
"טאגאדה" ,ומבוך מפחיד עם שתי קומות ובריכה בסופו.
לשמחת כולם מזג האוויר היה קיצי והילדים נהנו מהמתקנים בכלל
וממתקני המים בפרט.
עוד אחד משיאי הפורימון היה תחרות התחפושות ,שהשתתפו בה
 50ילדים ולאחר התלבטות קשה נבחרה המנצחת  -חניכת כיתה
ג' שהתחפשה לסושי וזכתה בקורקינט ספיידר .בנוסף כל משתתף
קיבל פרס – משחק קלפים חברתי.

זו כבר שנה שניה שהוחלט ש 10-שקלים מכל כרטיס כניסה יוקדשו
לתרומה .השנה נבחרה העמותה "חיים לאלון" .העמותה רואה לנגד
עיניה הענקת טיפולים מאריכי חיים לאלון ,המתמודד עם המחלה
הגנטית "דושן" ( - )Duchenne muscular dystrophyמחלת ניוון
שרירים ,השכיחה והקטלנית ביותר בקרב ילדים ,מציאת תרופה
והשתתפות במחקר ופיתוח עבורו .כל ילד שקנה כרטיס כניסה
לפורימון קיבל משלוח מנות מהעמותה והסבר קצר על פעילותה.
נתראה בשנה הבאה!
שירלי חורצ'בסקי  -רכזת סניף מכבי צעיר

בכפר שמואל הנושא הנבחר השנה היה
שודדי הקאריביים

במשך שבועות ארוכים תנועות הנוער עובדות קשה על הפקת
אירועי חג הפורים.

הילדים עבדו ימים ולילות למען פורימון מוצלח ,בחרו נושא ,הקימו
תפאורה ,הזמינו ציוד והתחילו בבנייה.
בפורימון זה היו שישה מתקנים מחנאיים ,שנבנו מסנאדות וחבלים,
מגלשת מים ענקית ,קרוסלת כיסאות ,מסלול מכשולים ,ספינת
פיראטים ,בוגר נופל ומנהרת שדים.
שכבת הבוגרים ,שמונה  30חבר'ה מגילאי  14-18הייתה אחראית
על המפעל.
 200תושבי המושב ותושבי מועצה נוספים הגיעו לאירוע ונהנו מכל
רגע.
מרגש לראות חבורה של נערים ונערות שנותנים מעצמם כל כך
הרבה לטובת הקהילה שלהם ומשקיעים בכך את כל זמנם.

18

גזרי מידע  אפריל 2018

5

קול קורא לעסקים במועצה אזורית גזר
לקחת חלק בפסטיבל

"חוויה בכרם" ה5-
30-31.8.18-1.9.18

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(.
להרשמה :אילנית צמח רכזת התיירות במועצה ilanit712@gmail.com

לפרטים :מרסל עמירה מנהלת התרבות במועצה 08-9274047
כל הבקשות יעברו לוועדת הפסטיבל לבחינה
סגירת הרשמה לקול קורא הנ"ל עד לתאריך ה 17.6.18-יום ראשון

גזרי מידע

ש
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ם ,ביניהם ראש המועצה
אלפי צועדי או לצעדת הרצל ,חלקם
פטר וייס ,יצול הארוך בן  10קילומטר
צעדו במסלדו במסלול הקצר לאורך
ואחרים צע
טר.
 5קילומהצעדה עבר בין נקודות
מסלול לציון במלאת  114שנה
חשובות של חוזה מדינת היהודים
להולדתו הרצל ורגע לפני שאנחנו
אב
בנימין ז 70שנה למדינת ישראל.
חוגגים עברו ביער הרצל ,שניטע
הצועדים ה הציונית ב .1909-יער
על ידי התנוע הקרן הקיימת לישראל
שנטעה
חולדה,מלחמת העולם הראשונה
לאחר ל ,אתר ההנצחה לזיכרו
ומצפה ט ז"ל ,יליד קיבוץ חולדה
של טל צמח האינתיפאדה השנייה.
לך
שנהרג במהצועדים מסדנאות יצירה,
עוד נהנו העיקר ממזג אוויר נפלא
הופעות ובמועצה המרהיבים .נגנים
ומנופי השל "מוסיקלי" ,בית הספר
וזמרים ה של המועצה ,הנעימו
למוסיק את הדרך עם שירי אביב
לצועדים רים ישראליים .הצועדים
שי
שירי פסח ו ם הנגנים ,ביקשו שירים
עצרו ,שרו ע נים ניגנו ברון והשמחה
כבקשתם ,הנג
רבה.
הייתהם לכם בצעדות הבאות!
מחכי

למשך כ
מ
ה
ש
ע
ו
ת
בית חשמונאי לשו הפך היישוב
וליהודי מועצה א שן הבירה,
הייתה אורה וש זורית גזר
מחה ו
אירוע העדלאידע הש ששון ויקר.
בהשתתפות ראש לישית,
פטר וייס ומאות המועצה,
י
ובני נוער ,התחיל לדות וילדים
תחפושות ססגו בתהלוכת
ניו
בשיתוף ילדי חוגי ת ומרהיבות
בליווי מוזיקה ש המועצה,
מחה
יצאה מרחבת האוטו  .התהלוכה
בית הספר התיכון ה בוסים של
מגרש הטניס בבית רצוג לכיוון
בסיום התהלוכה נ חשמונאי.
הנו
המשתת
פ
י
ם
מ
מ
ו
פ
להקת "מוסיקלי" שע מיוחד של
מיטב שירי החג ,שרו את
סד
לילדים ,מעגל מתופ נאות יצירה
בלונים ,מתקני ג'ימ פים ,מופע
האירוע היה בשית בורי ועוד.
מלא ופורה עם וו וף פעולה
עד
חשמונאי ,ראשי הש היישוב בית
בט וצופי
שבט להב.

וגגים את צעדת הרצל
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