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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

אף אחד לא יכול
לגרום לך להרגיש
נחותה ללא רשותך

אלינור רוזוולט

חודש האישה הבינלאומי
נשים פעילות, חזקות, שיש להן מה לומר. נשות 

 עסקים, אמהות, סבתות, רחבות לב וששות לתת לזולת. 
נשים מחליטות, נשים מובילות, נשים משפיעות.

עמ' 6





דרך   - החדש  לרחוב  שם  וניתן  הלוט  הוסר  האירוע  במסגרת 
הצריפים. בדרך בין הבריכה לבין המעבר התת קרקעי, נחנכו עבו

דות פיתוח, ביניהן שידרוג מתקני המשחקים וסיום עבודות ניקוז 
נרחבות. בטקס השתתפו הורים וילדיהם. 

וציין  שמח  בשבט  טו  בברכת  הנוכחים  את  ברך  המועצה  ראש 
בהערכה רבה את חלקה של ההתיישבות העובדת ובתוכה את כפר  

ביל"ו, בהקמת המדינה ובנייתה.
יו"ר ועד היישוב, יוסי הלברשטדט, דיבר על חשיבותה של היצ

ביל"ו לקרקע, למרות כל הקשיים, שתוצאתה  מדות ראשוני כפר 
את  הוועד  יו"ר  שיבח  עוד  היום.  המתקיים  הטקס  היתר,  בין  היא 
שיתוף הפעולה הפורה בין המועצה ליישוב, בלעדיו לא היו קמים 

המיזמים שנחנכו.
חבר האגודה, אריה לוצקר, התכבד בהסרת הלוט מעל שלט שם 

הרחוב, המספר את סיפור המקום.

חיבור כביש הגישה למושב יציץ צפונה לכביש נען, עבר בשנים 
האחרונות שורה ארוכה של התנגדויות, עתירות לבתי משפט ואף 

דיון בבית המשפט העליון.
ההתנגדות העיקרית לכביש זה נבעה ממעבר רכבים, בעיקר של 

תושבי מזכרת בתיה, בסמיכות לרמות מאיר ובתוך גני הדר.
ועדת  אישרה  המועצה,  מצד  ומתמשכים  רבים  מאמצים  לאחר 
כביש  חיבור  את  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  של  התנגדויות 
יציץ לצומת הכניסה לנען, אשר יהווה מעין כביש עוקף ליישובים 

גני הדר ורמות מאיר. 
ממש  של  בבשורה  מדובר  כי  אומר  וייס,  פטר  המועצה,  ראש 
אנשי  את  והינחה  בנושא,  והתושבים  המועצה  למאבק  והצלחה 
ליישום  להביא  כדי  ולפעול  להמשיך  בנושא  העוסקים  המועצה 

החלטה זאת.
מהווה  התנגדויות,  בוועדת  שאושרה  כפי  הכביש,  התוויית 
פתרון שמקובל גם על המתנגדים ותאפשר גישה נפרדת לכל אחד 

מהיישובים.

בכפר ביל״ו חגגו ט״ו בשבט וציינו סיום 
עבודות פיתוח נרחבות

אושר חיבור כביש יציץ לצומת הכניסה לנען קו פתוח לתושבים

פנייה למוקד 24/7

קב”ט המועצה - אליק כהן מגורי: 052-2891362
יועצת המועצה עפ”י חוק 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, חיים 

אלטמן, 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
הניוזלטר יכיל את עיקרי הידיעות 
והעידכונים בכל הקשור לפעילות

המחלקות השונות במועצה. 

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המועצה

חפשו אותנו בפייסבוק
מועצה אזורית גזר

עשו לנו             ותקבלו את כל האירועים, 
העידכונים והחדשות בפייסבוק

שירותים לתושב/ת

בכפר ביל"ו ערכו טקס לכבוד ט"ו בשבט ונטעו עצים, תוך ציון סיום עבודות הפיתוח ברחבי היישוב, בהשתתפות 
ראש המועצה פטר וייס

להורדת האפליקציה 
סרקו את הברקוד

אפליקציה 
לתושב/ת
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ממשיכים לקדם את 
תוכנית המתאר הכוללנית

המו ראש  בהשתתפות  פגישה  התקיימה  זאת  רבמסגרת 
מתכנן  עם  פרס,  איתי  המועצה,  ומהנדס  וייס  פטר  עצה, 
מרכז,  המחוזית  הוועדה  ויו"ר  קפלן  גיא  החדש,  המחוז 

שירה ברנד. 

בפגישה הציגו ראש המועצה ומהנדס המועצה לנוכחים 
בקווים כללים את הפרוייקטים התכנוניים שנמצאים כבר 

הכו התוכנית  לרבות  הקרוב,  לעתיד  ומתוכננים  רבעבודה 
בוצע עד כה  נמצאת, מה  ללנית בהתייחס לשלב בה היא 

ומה המגמות העיקריות שבה.
סוכם שמיד לאחר חופשת פסח תתקיים פגישה נוספת 

להצגת התוצרים שלה.
הנהגות  עם  מפגשים  של  נוסף  בסבב  מתחילים  בנוסף 
החלופות  את  התושבים  בפני  להציג  במטרה  היישובים, 

בהת הכוללת,  המקומית  התוכנית  לקידום  רוהמשמעויות 
רבסס על שיתוף הציבור שנערך וההתייחסויות שעלו מהמ

פגשים הראשונים. 
אחת  בעקבות  למהלך  להיכנס  המועצה  החליטה  כזכור 
ההחלטות המשמעותיות במסגרת הרפורמה בנושא תכנון 
מקומית  שרשות  והיא  הפנים  משרד  הכריז  עליה  ובנייה, 
שתהיה לה תוכנית מתאר כוללנית בתוקף, תקבל סמכות 
לאשר תוכניות שהיום הן בסמכותה של הוועדה המחוזית. 
לאחר אישור התוכנית הכוללנית, תוכל "הוועדה המקומית 
גזר" לקדם בסמכותה תכניות מתאר )תב"עות(, התואמות 
את התוכנית הכוללנית, שמשנות את ייעוד הקרקע, מקנות 
הוועדה  לאישור  להידרש  מבלי  וזאת  וכו'  בנייה  זכויות 
ובכך לקצר באופן משמעותי את משך ההמתנה  המחוזית 

לאישורים ולהוזיל את עלותם לרווחתם של התושבים.

הפנים  משרד  של  החדש  הנוהל  פי  על  שמתבצע  בהליך  מדובר 
ונערכה  הקדימה  המועצה   .2018 ינואר  בתחילת  לתוקפו  שנכנס 
מראש לנושא, כדי לעמוד בלוח הזמנים של משרד הפנים והיא בין 

המתקדמות ביותר בארץ בהטמעתו.
של  ההתנהלות  דרך  את  תואם  הפנים  משרד  של  החדש  הנוהל 
המועצה לפעול בשקיפות מלאה, שהיה בין השיקולים של המשרד 
שזיכו את המועצה בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין וכן בפרס 

הארצי לאחריות חברתית.

המועצה אירחה את פורום מנהלי הרכש והאספקה ברשויות המקומיות, שבאו ללמוד ולהתרשם מקרוב מהליך 
הסדרת ההתקשרויות עם ספקים, מומחים ויועצים חיצוניים, שביצעה המועצה בחודשים האחרונים

בנוסף מסייע הנוהל החדש לייעול המערכת ולחיסכון כספי בזכות 
הרחבת מספר נותני השירות למועצה.

ר"אני רואה חשיבות עליונה בניהול תקין, בהגברת התחרות והש
קיפות והנוהל החדש בהחלט מסייע לנו בכך", אומר ראש המועצה, 
"יישר כוח לכל העוסקים במלאכה ולמנהלת הרכש והאספקה ליאת 

פרמון, על ההובלה המקצועית של התהליך".

מנהלי הרכש והאספקה ברשויות המקומיות ביום עיון במועצה
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אמנת השירות החדשה 
והמעודכנת הועלתה 

לאתר המועצה
המועצה העלתה לאתר המועצה את אמנת השירות 
החדשה והעדכנית בינה לבין תושביה. זאת בהמשך 

להנחייתו של פטר וייס, לבחון מחדש ולעדכן את 
מדדי הזמן לטיפול בפניות המגיעות למוקד בהתאם 

לחזון המועצה. לאמנה זאת חברו יחד מנהלי 
האגפים והמחלקות, העובדים במועצה וחשוב מכל 

- התושבים

כזכור, לפני מספר שנים, גיבשה המועצה אמנת שירות, 
לטי שנקבעו  הזמן  מדדי  של  הגדרה  היתר  בין  רהכוללת 

פי  על  המועצה,  למוקד  המגיעה  ופנייה  פנייה  בכל  פול 
לייעל  המאמצים  במסגרת  בה.  הטיפול  ודרך  הפנייה  סוג 
הניתן לתושבים, הסתיימה לאחרונה  ולשפר את השירות 
כשלצורך  בפניות,  לטיפול  הזמן  מדדי  של  מחדש  בחינה 
כך התקיים הליך שיתוף ציבור במסגרתו הוזמנו התושבים 
הפניות  סוגי  מופיעים  בה  השירות,  אמנת  ללינק  להיכנס 
התבקשו  והתושבים  בהן  לטיפול  שגובשו  הזמן  ומדדי 
שימצאו  ככל  נושאים  להוסיף  ולבקש  להעיר  להתייחס, 

לנכון. 
המועצה:  ראש  אומר  השירות  לאמנת  ההקדמה  בדברי 
"אני רואה את מהות עבודתנו במתן השירות הטוב ביותר 
האפשרי. לכן, אני עושה כל מאמץ כדי להטמיע את ערך 
לנו  חשוב  המועצה.  ובעובדי  עובדות  אצל  הטוב  השירות 
מעורבות  יחושו  שליחות,  בעבודתם  יראו  שהעובדים 
אישית וייטלו אחריות על קידום השירות ואיכות השירות 
לכל אחת ואחד מכם. למען מטרה זאת ערכנו שינויים רבים 
בכדי לשפר, לייעל ולהנגיש את השירות לתושב במסגרת 
'אמנת השירות' המצורפת בזאת. אנו מאמינים כי לתושב 

יש את הזכות לקבל מענה מקיף ועדכני לכל פנייה".

לקראת  היישובים  בכל  כבישים  בצביעת  המועצה  החלה  בנוסף 
מוס בכל   - בטיחות  בענייני  ועוד  ובא,  הקרב  והאביב  הפסח  רחג 

)מתקני  לקולרים  פחת  שקעי  הותקנו  המועצה  של  החינוך  דות 
להמלצת  בהמשך  זאת  התחשמלות,  למניעת  נוספת  כהגנה  מים( 
מהנדס חשמל בנושא. כמו כן הותקנו מחסומי כביש במספר אתרים 

רביישובים בהם נמצאים מתקני משחקים ביישובים, על מנת להב
טיח את שלומם ואת בטיחותם של הילדים שמשחקים במתקנים 

אלה.
פרוייקט נוסף הוא התקנת מתקן סל בתחנת שאיבה לביוב בגני 
יוחנן, שמפריד באופן אוטומטי מגבונים מהביוב וזאת כדי למנוע 

תקלות במשאבות וגלישות ביוב.

רשת ערים בריאות בישראל פועלת משנת 1990 כחלק מתנועה 
עולמית, הנתמכת על ידי ארגון הבריאות העולמי, לקידום בריאות, 
קיימא.  בר  ולבריאות  באוכלוסייה  הבריאותיים  הפערים  צימצום 
וארגונים  הממשלה  משרדי  נציגי  חברים  בריאות  ערים  ברשת 
הרשת  המקומיות.  וברשויות  בארץ  הנושא,  בקידום  המעוניינים 
מתנהלת כיחידה במסגרת מרכז השלטון המקומי בישראל, בפיקוח 

משרד הבריאות.
המועצה  מנכ"ל  המועצה,  מטעם  נכחו  בו  ההצטרפות,  במעמד 
- אריאל הילדסהיימר, מנהלת מחלקת הרווחה - אביגיל אנגלמן 

היחי מתאמת  סיבוני,  חנה   - בריאות  לקידום  ביחידה  רמתנדבת 
המועצה  התחייבה  פורת.  מיכלסון  חן  בת   - בריאות  לקידום  דה 
ולהפיכת  המועצה  תושבי  של  וקיימות  בריאות  לקידום  לפעול 
"חזון בריאות לכל" למציאות. ככלל הרשויות מתחייבות לאמץ את 

בין העבודות שהתבצעו ומתבצעות: הקמת שביל אופניים המחבר בין גני הדר לקריית החינוך בסתריה. 
במסגרת הפרוייקט בוצע פיתוח נופי לכיכר המובילה לקריית החינוך הדרומית. בעזריה הסתיימו עבודות 

הפיתוח הכוללות הקמת מדרכות וחניות במתחם גני הילדים

מועצה אזורית גזר הצטרפה בתחילת השנה לרשת ערים בריאות באירוע במעמד יו"ר רשת ערים בריאות ד"ר 
מילכה דונחין

העקרונות לפיתוח הבריאות והקיימות למען הדור הנוכחי והדורות 
הבאים כדי ליהנות מבריאות ואיכות חיים טובים.

עסקים,  המועצה,  אגפי  תושבים,  יחד  פועלים  בריאה  במועצה 
ושירותי הבריאות להבטחת מקום שטוב לחיות בו.

פי  על  לרשות  מרשות  שונה  והקיימות  הבריאות  רעיון  פיתוח 
רמאפייני האוכלוסייה, סדר העדיפות, השותפות והתרומה של התו

שבים.
למעוניינים בהכרת הנושא, מצ"ב קישור לרשת ערים 

בריאות www.healthycities.co.il. התושבים מוזמנים להביע 
רעיונות, להצטרף לוועדת ההיגוי ולקחת חלק במיזם חשוב 

זה. לפרטים נוספים:
bathenm@Gezer-region.muni.il / 08-9274068 :בת חן
hanasibony@gmail.com / 054-6573563 :חנה סיבוני

נמשכות עבודות פיתוח ושידרוג תשתיות ביישובים

המועצה הצטרפה ל״רשת ערים בריאות״

    לתושבי ובאי המועצה 
משרדי המועצה יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת 

קהל, בין התאריכים:

25-26/3/2018, ט'-י' בניסן 
התשע"ח, עקב יציאת עובדי 
המועצה להשתלמות מרוכזת.

במקרה חירום ניתן להתקשר למוקד 
המועצה בטלפון שמספרו: 08-9274001 או 

בחיוג מקוצר 5367* )"כוכבית לגזר"(.
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תורהגזרי בס”ד

הרב אהרון מרצבך - שעלבים

תחפושת לפורים - 
אמת של החיים

קבוצ באופן  להתחפש  השנה  החליטה  שלנו  רהקבוצה 
תי, לא כל אחד מה שבא לו. חשבנו על רעיון מקורי. ואז 

עלתה הצעה מעניינת - נתחפש כולנו ל'משחק שחמט'.
אם תשאלו מה זה קשור למגילה? פשוט מאוד, כמעט 
כל השחקנים נמצאים במגילה. יש 'מלך' )אחשורוש(; ויש 
ְדַבר  ִבּ ְדחּוִפים  ָיְצאּו  )ָהָרִצים  'רץ'  ויש  )אסתר(;  'מלכה' 
ָהִעיר(;  ְרחֹוב  ִבּ ַעל־ַהּסּוס  יֻבהּו  )ְוִהְרִכּ 'סוס'  ויש  ֶלְך(;  ַהֶמּ
נשאר  בית:  ]שיעורי  ּוָמַדי(  ַרס  ָפּ )ֵחיל   חיילים  ויש 

למצוא 'צריח'.[
טוב'.  ב'ראש  שאומרים  כמו  לעניין,  נכנסו  החבר'ה 
להיות  הפכה  הרצפה  ביותר,  מוצלחות  היו  התחפושות 
מעבר  אך  ולבנות,  שחורות  משבצות  ענק,  שחמט  לוח 
פשוטות,  תובנות  נחשפו  המסיבה  במהלך  התוכן.  לכך 

שהשגרה מטשטשת.
אציג בפניכם שתי דוגמאות:

בהתאם  התנהג  אחד  כל  המסיבה,  שבמהלך  כמובן   )1
במשבצות  באלכסון,  רק  התנהל  הלבן  ה'רץ'  לתפקידו. 
הלבנות, המלכה נעה בחופשיות על פי הכללים שלה, וכן 
הלאה. לפתע ה'צריח' התחיל לנוע כמו ה'סוס', בדילוגים. 
צעק עליו ה'סוס': "השתגעת? אתה צריח"! ענה ה'צריח': 
"בא לי קצת להיות 'סוס". "אם ככה", השיב לו ה'סוס', 

ובי ר"צא מהמשחק. פה יש כללים, כל אחד בתפקידים 
רעודים שלו. 'שחמט' זה משחק של אלפי שנים. יש אומ

רים ששלמה המלך המציא את השחמט. אתה לא תחליט 
פתאום שבא לך להיות 'סוס'. אתה הורס את כל המשחק, 
זה כמו ש..." )כאן ה'סוס' נעצר, והשאיר לדמיונם של כל 
אחד מהשומעים איזו דוגמא מהחיים עולה אצלו בראש(.
שהגיע  אחד  מלבד  מחופשים,  הגיעו  כולם  כולם   )2

רבלבוש רגיל ממש, בלי שום תחפושת. כולם קצת התפ
לאו, כי זה אחד שבדרך כלל פעיל מאוד באירועים מסוג 
על  עלה   - הפתיע  הוא  המסיבה  סוף  לקראת  ואז,  זה. 

הבמה, וקרא בקול:
לחשובים  עצמכם  את  חושבים  השחמט,  כלי  "אתם, 

רמאוד, אבל אני הוא זה שיושב ליד שלחן המשחק, ומת
כנן לאן ומתי כל כלי ינוע. מי שמנהל את המשחק זה אני, 
למחיאות  זכה  שהוא  כמובן  הכלים".  רק  שאתם  תזכרו 

כפיים סוערות.

והלאה  בסיום הולחן שיר מיוחד, שליווה אותם מכאן 
לדורי דורות, בכל מפגש ואירוע:

זכור ואל תשכח - 'שחמט' זה החיים 
תעריך את יעודך הנצחי, ולא של אחרים
ודע! כי אמנם אתה בהחלט שחקן מפתח

אבל הקב"ה, מעל הכל, תמיד מוביל ונוכח

פורים שמח!

וטרינריה - חיסונים נגד כלבת מרץ-אפריל 2018

מיקוםשעותתאריך חיסוןשם היישוב

מזכירות02.03.201808:00-08:30פתחיה
צרכניה02.03.201808:40-09:00פדיה
גן שעשועים09.03.201808:00-08:30ישרש

מכולת16.03.201808:00-08:20כפר ביל״ו א׳
מכולת16.03.201808:30-09:00כפר ביל״ו ב׳
מול המזכירות30.03.201808:00-08:30משמר דוד
ליד המועדון13.04.201808:00-08:30נצר סרני
ליד המכולת20.04.201808:00-08:30סתריה
ליד חדר האוכל27.04.201808:00-08:30חולדה

לידיעתכם:
1. כמדי שנה לקראת חג הפסח נערכת מחלקת התברואה של המועצה 

להגדלת כמות איסוף פסולת גושית ביישובי המועצה.
2. הגברת הפינויים תעשה בחודש מרץ )מצ"ב טבלת פינויים(.

3. כמו כן:
ישן, מקררים, מכונת כביסה, ספות מיטות  • פסולת גושית הינה ריהוט 

וכו'.
• פסולת בנייה, פסולת עסקים וצמיגים - לא יאספו במסגרת האסופים 

במושבים.
• קרטונים יוכנסו למתקני מחזור הקרטונים.

• בקבוקים יוכנסו למתקן מחזור הבקבוקים. 
4. חשוב 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

איסוף פסולת גושית מרץ 2018 

יום חמישי
01/03/18

יום שישי
02/03/18

פדיה
פתחיה

בית עוזיאל

כפר ביל"ו
נצר סרני
חולדה

יום ראשון
04/03/18

יום שני
05/03/18

יום שלישי
06/03/18

יום רביעי
07/03/18

יום חמישי
08/03/18

יום שישי
09/03/18

סתריה
גני הדר

רמות מאיר

עזריה
בית חשמונאי

משמר דוד
נעןמצליחכרמי יוסף

ישרש

גזר
כפר 

שמואל

יום ראשון
11/03/18

יום שני
12/03/18

יום שלישי
13/03/18

יום רביעי
14/03/18

יום חמישי
15/03/18

יום שישי
16/03/18

כפר בן נון
משמר איילון

גני יוחנן
יד רמב"םיציץ

שעלבים
נוף איילון
ישיבת 
שעלבים

משמר דוד
כרמי יוסף

כפר ביל"ו
נצר סרני
חולדה

יום ראשון
18/03/18

יום שני
19/03/18

יום שלישי
20/03/18

יום רביעי
21/03/18

יום חמישי
22/03/18

יום שישי
23/03/18

סתריה
גני הדר

רמות מאיר
מצליח

עזריה
בית חשמונאי

גזר

פדיה
פתחיה

בית עוזיאל
גני יוחנןיד רמב"ם

יציץ

יום ראשון
25/03/18

יום שני
26/03/18

יום שלישי
27/03/18

יום רביעי
28/03/18

יום חמישי
29/03/18

יום שישי
30/03/18

כפר בן נון
משמר איילון
כפר שמואל

נען
ישרש

שעלבים
נוף איילון
ישיבת 
שעלבים

מוניציפאליים
שירותים

יום ה׳
29/03/18

לילה שבין יום ה׳ 
ליום ו׳
ויום ו׳

30/03/18

לילה שבין 
מוצ"ש ליום א׳ 

ויום א׳
01/04/18

יום ב'
02/04/18

יום ג'
03/04/18

ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה

כפר שמואל
משמר איילון

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

פינוי
בכל יישובי 

המועצה

)הפינוי הוקדם    
 ליום ראשון(

כפר שמואל
משמר איילון

כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון

בית חשמונאי
בית עוזיאל

יום ה׳
04/04/18

לילה שבין יום ד׳ 
ליום ה׳
ויום ה׳

05/04/18

יום ו׳
06/04/18

לילה שבין 
מוצ"ש ליום א׳ 

ויום א׳
08/04/18

יום ב'
09/04/18

יום ג'
10/04/18

יד רמב"ם
משמר דוד

מצליח
נען

נצר סרני
יציץ

רמות מאיר
כפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה

ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה
כפר שמואל
משמר איילון

כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון

בית חשמונאי
בית עוזיאל

פינויחג שני
בכל יישובי 

המועצה

)הפינוי הוקדם    
 ליום ראשון(

כפר שמואל
משמר איילון

כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון

בית חשמונאי
בית עוזיאל

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:

גזם יאסף כרגיל לפני החג. להלן השינויים בגזם: 
1. ב-06.04.18 לא יהיה איסוף גזם )חג שני(. איסוף הגזם בכרמי יוסף 

יתבצע ב-04.04.18 במקום ב-06.04.18.
2. ביום 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 פסולת גושית אפריל 2018 

יום ראשון
08/04/18

יום שני
09/04/18

יום שלישי
10/04/18

יום רביעי
11/04/18

יום חמישי
12/04/18

יום שישי
13/04/18

כפר בן נון
משמר איילון

משמר דוד
חולדה

עזריה
גזר

פדיה
פתחיה

בית עוזיאלבית חשמונאי

יום ראשון
15/04/18

יום שני
16/04/18

יום שלישי
17/04/18

יום רביעי
18/04/18

יום חמישי
19/04/18

יום שישי
20/04/18

מצליחכרמי יוסף
גני הדר

רמות מאיר
יום העצמאות

יום ראשון
22/04/18

יום שני
23/04/18

יום שלישי
24/04/18

יום רביעי
25/04/18

יום חמישי
26/04/18

יום שישי
27/04/18

יד רמב״םכפר שמואל
יציץ
נען

נצר סרני
כפר ביל"ו

גני יוחנןישרש

יום ראשון
29/04/18

יום שני
30/04/18

סתריה
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
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מעגל קישורי אמהות הוא ארגון נטוורקינג ארצי, 
אימהות  המקדם  בארץ,  ביותר  והגדול  הראשון 
קשרים  של  שילוב  מתוך  עסק,  בעלות  עצמאיות 

וכישורים.
נשים שמאמינות שכוחן באחדותן ופריצה עסקית 
הכלים,  את  לך  יש  כאשר  בקלות,  לקרות  יכולה 
הן  העצמאיות  הנשים  הנכונים.  והתמיכה  המקום 

הכוח המניע את הכלכלה והמשק הישראלי היום.
נעשה באמצ ואחת  רהקידום העסקי של כל אחת 

עות למידה ושיתוף. כל אחת מהחברות מחוייבת לחברותיה ובכך 
נפתחות שלל האפשרויות לצמיחה, הן בפן האישי והן בפן העסקי.

לא מתחרות, קולגות
חן הילה-דורון, חולון, היא אחת משתי בעלות הארגון, מספרת 

שפועלים 45 מעגלים ברחבי הארץ, מבאר שבע עד נהריה.
היו מכפר שמואל",  בימיו הראשונים,  חלוצות הארגון,  "דווקא 
כמו  יותר,  קטנות  מקהילות  שנשים  חושבת  "אני  מציינת,  היא 
הן אלה שהבינו את הפוטנציאל העסקי שיווקי  או קיבוץ,  מושב 

רשיש להתארגנות כזו. אמנם המעגלים פועלים על פי חלוקה אזו
ושי קשרים  ויצרו  למשתתפות  ונגישים  זמינים  שיהיו  כדי  ררית, 

תופי פעולה אזוריים, אבל העובדה שזהו ארגון ארצי, פותח עוד 
מרחב שלם בפני החברות. הנחת העבודה היא שאין מתחרות, יש 
קולגות", מפרטת חן, "אם חיה היא תכשיטנית, אז כל מה שעובר 
מהידע  תורמת  אחת  כל  הארץ.  מכל  תכשיטניות  על  עובר  עליה 

להצט יכולה  אישה  לחודש.  נפגש אחת  מעגל  כל  רוהנסיון שלה. 
וכו'  היום  של  שעה  בכל  מעגל,  כל  לבחור  יכולה  מעגל,  לכל  רף 

ההצט מעגל  את  ובוחרים  בוחנים  מתארחים,  לנוחותה.  רבהתאם 
רפות. במעגלים פועל עקרון אי התחרותיות - רק בעלת מקצוע 
יותר לביתך כבר  אחת מכל תחום בכל מעגל. אם במעגל הקרוב 
יש בעלת מקצוע בתחום שלך, תבחרי את המעגל הפחות קרוב. 
לשווק  לצאת  יכולה  את  אבל  בית.  מעגל  לך  יש  לארגון  נרשמת 

ראת העסק שלך בכל מעגל, בכל הארץ. יש לך מרחב שיווק. האר
גון הזה" מבהירה חן, "הוא סוג של חדר כושר. המדד הוא מדידת 

שתו מי  במספרים.  נמדד  עסק  דבר  של  בסופו  עסקית.  רעשייה 
וכו' מקב לארגון, מפגשים, הדרכות  ועשייה  יותר פעילות  ררמת 

לות ניקוד שמתבטא בחשיפה נוספת. לכל מעגל 
מידת  את  חברה  כל  עם  שבודקת  מעגל  מנהלת 

רהפעילות שלה ואת מידת השימוש שלה בפלט
פורמת המעגל".

כל אישה צריכה מקום כזה
לילך וסרמן, פתחיה, נשואה + 2, מנהלת מעגל 

קישורי אמהות במועצה אזורית גזר.
אישי,  משבר  בעקבות  חיפשה  פתחיה,  במושב  שגדלה  לילך 

עיסוק לגוף ולנשמה והגיעה לריקודי בטן. 

בטן. עושה סדנאות, מסיבת  לריקודי  ומורה  היא רקדנית  היום 
אומרת,  היא  "לפעמים",  פרטיים.  שיעורים  נשים,  ערבי  רווקות, 
כשאני  אבל  אותי,  להזמין  חשש  לאנשים  יש  הסטיגמות  "בגלל 
מגיעה, כשפוגשים אותי, כשמתחילה העבודה, נעלמות הסטיגמות 
ובאה לביטוי העוצמה, השחרור, הנשיות. אני מאמינה שהדבר הכי 
חשוב, הוא תחושת ההצלחה האישית של הנשים שאני מלמדת. 
ארגון קישורי אמהות", אומרת לילך, "הוא מה שנתן לי להיפתח 
לפנות  איך  העסקית,  ברמה  גם  היום.  שאני  מה  להיות  ולהפוך 

הכוח הנשי
מזה מספר שנים מתגבר ועולה הכוח הנשי במועצה, כשיותר ויותר נשים מבינות 

שהמקום שהוקצה להן על ידי החברה והתפיסות התרבותיות, אינו מתאים ואינו מספק 
והן מעצימות יותר ויותר את כוחן ונוכחותן. במסגרת הכלים שיוצרות הנשים לצורך כך, 

הוקמו גם הפורום הנשי, בניהולה של פנינה גבאי וגם מעגל קישורי אמהות

"תעקבי אחרי החלומות שלך, הם יודעים את הדרך"  / קובי יאמדה

עסקית,  תוכנית  לכתוב  איך  אנשים,  בפני  לדבר  איך  ללקוחות, 
ברמה  גם  הזה,  במעגל  להשתתפות  ועוד.  ועוד  אותה  להציג  איך 

ההמל העצמי,  הביטחון  מבחינת  העסקית,  ברמה  גם  רהאישית, 
זו עוצמה נשית מטורפת. אנחנו כל הזמן  צות ההדדיות, הפרגון, 
עוזרות מפרות ומפרגנות אחת לשנייה. נפגשות גם במפגשי אחת 
על אחת. מכירות אחת את השנייה היטב ויכולות לתת פידבקים 
להתחשב  לנו  מאפשרת  אמהות  שכולנו  העובדה  בונים.  שמאוד 

רולהתאים את עצמנו לצרכים, לאילוצים למציאות המשותפת לכו
לנו. אני חושבת שכל אישה צריכה מקום כזה".  

מורה  מתקשרת,  רפלוקסוגית,  נשים:  תשע  גזר  בקבוצת  היום 
עו"ד-מגשרת,  דיאטנית,  תכשיטנית,  מסעידה,  בטן,  לריקודי 
וניתן  פתוחה  עדיין  הקבוצה  תסרוקות.  מעצבת  פנים,  מעצבת 

להצטרף עד 20 בנות.

לעזור ולשתף באהבה גדולה
תכשיטים  מייצרת  תכשיטנית.  שמואל,  כפר  רובינסון,  חיה 

בסריגה בשיטה ייחודית, בעלת גלריה.
ניסיתי המון דברים", מספרת חיה,  "לפני שהגעתי לארגון הזה 

"השקעתי בפרסום ולמידה ולא התקדמתי.

בזה  רק  להשקיע  למדתי  התרוממתי.  הזה,  בארגון  שאני  מאז 
נשים",  הרבה  אחרים.  בדברים  ואנרגיה  משאבים  להשקיע  ולא 
היא אומרת, "בעיקר אמהות, מאבדות את הגבול בין העסק לבית. 
המעגל  כ'עבודה'.  לעשות  אמורות  שהן  מה  לעשות  ומתקשות 
מפוזרת,  מועצה  שאנחנו  בגלל  בזה.  מסייעים  המעגל  ומנהלת 

נותנות אחת לשניה פירגון וסיוע. לילך

חן )מימין( בביקור בסטודיו של חיה )משמאל(

חברות המעגל במועצה

במעגל בגזר



לפעמים אנחנו לא יודעים מה יש לנו מתחת לאף. המעגל הזה נותן 
לנו מענה. חושף בפנינו המון מידע לגבי מה יש פה. לפעמים אני 
מחפשת קוסמטיקאית, אני לא צריכה ללכת לרמלה, למדתי שיש 

פה במושב על יד.
המועצה", מבקשת חיה לציין, מאוד תומכת ומפרגנת, גם אילנית 
צמח, מנהלת התיירות, גם פנינה גבאי, מקידום מעמד האישה. יש 

מודעות, יש התייחסות".
מעבי אחרים,  במעגלים  מבקרת  בארגון,  מאוד  פעילה  רחיה 

אותה  מזכה  הפעילות  חדשות.  משתתפות  חונכת  הרצאות,  רה 
אותה  ומחזקת  גם מעצימה  אך  נוספת,  זכות לחשיפה  בנמקודות 
ברמה האישית ובתחושה הכללית של סיוע לנשים אחרות. "הרבה 

רפעמים", היא אומרת, "אני פוגשת נשים, בעלות עסק, שלא יוד
עות על הפלטפורמה הזאת. מאוד חשוב לי שנשים במועצה, ידעו, 
קיים  שכבר  מקצוע  בעלת  באזור  יש  אם  גם  ויתקדמו.  יצטרפו 
במעגל שלנו, נמצא לה מקום במעגל סמוך באזור. אנחנו פתוחות 
לכל סוג של עסק, לכל רעיון. נעזור ונשתף באהבה גדולה. צריך 
לעשות שינוי חשיבה ולהבין שיש המון עצמאיות בארץ בכלל וגם 
באזור שלנו, ואם לא נעבוד בשיתוף פעולה וביחד ובהדדיות, כולנו 
נפסיד. נשים", קוראת חיה, "בואו, חלקו כרטיסי ביקור, תתרשמו, 

תלמדו על מה מדובר, תצטרפו".

המעגל חזק מסך המשתתפות בו
3. עוסקת בתקשור וטיפול אנרר  אביבית זריני, פתחיה. נשואה +

גטי.
רבעקבות חיפושי אחרי זוגיות גיליתי את התקשור ואת ההתח

ברות לבני אדם.
למדתי המון ורכשתי הרבה מאוד כלים. כי היה לי חשוב מאוד 

ברורה  לא  הייתי מאוד  לאנשים. בהתחלה  לעזור  להיות מסוגלת 
ואנשים היו מאוד סקפטיים. היום הדברים לגמרי ברורים. 

רלי מעגל קישורי אמהות בנה את העסק. קודם לא האמנתי באפ
העיסקית,  ברמה  רק  לא  מדהים,  גיבוי  שנותן  מעגל  הזו.  שרות 
מהמשתתפות  מסך  חזק  הוא  המעגל  החברתית.  ברמה  גם  אלא 
בו. כל דבר שאני רוצה לקנות או לעשות, אני אפנה קודם כל אל 
משתתפות המעגל שעוסקות בתחומים האלה, רק אחר כך אחפש 

בחוץ".

אלוהים רצה למצות את קסמיה של 
אישה ושם במבטה את האינסוף 

שברקיע" / פרנסואה קופה
פנינה גבאי, יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה )ובעלת 

רמספר כובעים נוספים(, הקימה את פורום נשים מתנדבות. "במס
מספרת  במועצה",  האישה  מעמד  לקידום  כיועצת  תפקידי  גרת 

ופעי פרוייקטים  ולבצע  לתכנן  ליזום,  כמטרה  לי  "שמתי  רפנינה, 
ויותר  יותר  של  ושילובן  הקהילה  במסגרת  נשית  להעצמה  לויות 

נשים בעמדות בעלות השפעה.
לקי ופעילות  מדיניות  ועידוד  קידום  גיבוש,  למען  פועלת  ראני 

דום מעמד האישה והשוויון בין המינים, מניעת אלימות נגד נשים 
ומניעת הטרדה מינית, על מנת להגן על כבוד האדם וחירותו.

רמועדון נשים כפרי תרבותי, שפועל בבית חשמונאי עוסק בהע
צמת נשים באמצעות החוויה התרבותית, דרך הרצאות, סדנאות, 
מפגשים, טיולים, סיורים מוזאונים, כנסי בריאות האישה, יזמות 
פרויקטים  נשים,  מעגלי  נשים,  של  כלכלית  העצמה  עסקית, 

שנתיים, ופרוייקטים חד פעמיים ועוד.
פורום נשים קהילתי הינו פורום התנדבותי, שחרט על דגלו את 
50 נשים תושבות המור -קידום מעמד האישה במועצה, מורכב מ

עצה, אשר פועלות כבר עשר שנים,  במפגשים חודשיים שמלווים 
כוחות  לשאוב  אפשרות  לחברות  מזמן  הפורום  מקצועי.  בייעוץ 

המו ומפיתוח  מנתינה  יום  ביום  הקטנות  מההצלחות  רמהקבוצה, 
דעות העצמית, להאמין בעצמן וביכולתן.

רבין מטרות הפורום הגברת המודעות בצורך להוביל שינוי במעמ
דן של הנשים. לשם כך נותנות חברות הפורום יד להעצמה, טיפוח 
ועידוד נשים ובעיקר מיצוי יכולתן וחיזוקן של נשים מכל שכבות 
האוכלוסייה. כמו כן חברות הפורום יוזמות ושותפות מלאות בכל 
במגוון  ומופקות,  מאורגנות  שמתוכננות,  העיקריות  הפעילויות 

רנושאים. הנשים בפורום משולבות בכול תחומי ההתנדבות במוע
צה ובקהילה, בגני הילדים ובבית הקשיש, בהסעות ובהובלת מזון 

לנזקקים, בספרייה האזורית ובהיערכות לחירום ועוד". 

נשים של עשייה
מרתה וולף, כרמי יוסף. ממייסדי היישוב. 

נהרגה  יוסף,  בכרמי  שנולדה  השלישית  הילדה  שהיתה  בתה, 
בתאונת דרכים בעת שירותה הצבאי, במהלך קורס קצינות.

קפלן",  חולים  בבית  מחקרים  כמתאמת  עבדתי  רבות  שנים 
ותמיד עשיתי את המצופה ממני.  ועשיתי  "נתתי  מספרת מרתה, 

לגמ כשיצאתי  הקבוע.  הגיל  אחרי  שנים  יצאתי  לפנסיה  ראפילו 
זו  רוצה  שאני  מה  שכל  שלי.  את  עשיתי  שכבר  הרגשתי  לאות 
תתנדבי,  איפה  דאגו,  כולם  מסביב  מחוייבות.  בלי  ושקט,  מנוחה 

מה תעשי וכו' וכו' ואני רק רציתי שקט.
לפו והגעתי  הסוחפת  המיוחדת,  בדרכה  פנינה,  אלי  פנתה  רואז 

רום. קבלת הפנים שם היתה כל כך חמה, כל כך מחבקת, כל כך 
רמפרגנת ומיד הרגשתי שזה מקום נכון לי ואמרתי, הנה אני לרשו

תכם. ומזה כתשעה חודשים אני חברה בפורום.
ראנחנו נפגשות בהרצאות, בטיולים, במפגשים חברתיים במסג

רות שונות. בנוסף כמובן יש מפגשי עבודה. חברות מעלות נושאים 
להיותו  מעבר  לפועל.  ומוציאים  מתכננים  בהן,  דנים  לטיפול, 
זה  ענייני.  מעשי,  פורמט  זה  ומעצימה,  מחבקת  חברתית  מסגרת 
שילוב מקסים של נשים חמות, נעימות, מחבקות, אבל מעבר לכיף 
וצריך  נכון  עוד  מה  על  נכונות,  בהמון  הזמן  כל  חושבות  ולפאן, 
של  נשים  מעשית.  עניינית,  רצינית,  מאוד  בהתייחסות  לעשות, 

עשייה.
עכשיו", מפרטת מרתה, "אני משתתפת במהלך של הקמת צוות 
ולשלוח אותם  חירום מועצתי. מעין חמ"ל שידאג לארגן אנשים 

לאן שצריך בהתאם למצב חירום שיווצר".
היום משתתפות בפורום כ-50 נשים. חלקן מתנדבות ומשמשות 
בפורום  מלאות  שותפות  נשים   20 היישובים.  עם  קשר  כאנשי 
עגולים  שולחנות  סביב  בחודש  פעם  נפגשות  והחשיבה,  התכנון 
נוספות  לנשים  מקום  שיש  כמובן  הפעילויות.  את  ומתכננות 

להצטרף.
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עוטפות ומחבקות. נשות הפורום

התייחסות רצינית ועניינית. נשות הפורום

שואבות כוחות זו מזו. נשות הפורום

פנינה סחפה אותי. מרתה

המעגל בנה לי את העסק. אביבית
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פרוייקט סביבתי משותף
הפרוייקט הסביבתי בשיתוף של מועדוניות 
מחלקת רווחה והיחידה הסביבתית נמשך זו 

השנה הרביעית

רהיחידה הסביבתית תומכת ויוצרת שיתוף פעולה פורה בו המד
מהנמצא  סביבתית  לעשייה  השראה  ומקבלות  מתנסות  ריכות 

במוע הילדים  עם  יחד  למימוש  רעיונות  איתן  ולוקחות  רבסביבה 
דוניות השונות.

בשבוע שעבר קיבלו המדריכות סדנה בת שני חלקים - החלק 
פח  קופסאות  בעזרת  חופשי  צילום  כלל  "הצלמניה"  הראשון 
השבחה  שעברו  מקצועיים  פיתוח  וחומרי  צילום  דפי  ישנות, 
לשימוש בהם. הסדנה היתה משמעותית ולימדה מעבר להתנסות 
- כיצד הומצא  גם עובדות מעניינות על המצלמה  בצילום עתיק 

הצילום, החומרים השונים ואופן הצילום שהיה נהוג בעבר. 
החלק השני של הפעילות כלל ערכת עץ ממשטחי עץ משומשים 
מהם יצרו המדריכות מדף קטן למפתחות. העץ הינו בשימוש חוזר 

רוהעבודה איתו הייתה קלה ומהנה. עץ הינו חומר נפלא וקל לשי
מוש ולחיתוך צורתו.

איכותוקיימות

· מומחית לאזור המושבים.

· סוכנת ברימקס מור מודיעין.

· בוגרת ביה"ס למקצועות הנדל"ן ברימקס ישראל.

· תושבת כפר בן נון.

· נשואה + 4.

 

More רימקס
המשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה

· 15 שנות ניסיון והצלחה.

· יותר סוכנים, יותר נכסים בבלעדיות, יותר לקוחות.

· מקצועיות, תודעת שירות ורמת ביצועים גבוהה.

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 10 - דו משפחתי 4 חד� עם 
גינה של 90 מטר, 2,660,000 ש"ח 

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

נמכר
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השקדיות פורחות ברוב הדר, מי הגשמים עשו עימנו קצת חסד 
ולמטיילים במועצה צפויים מראות יפהפיים בתקופה זו של השנה. 
מיני  פארק  לכיוון   424 לכביש  ופונים  לטרון  לצומת  מגיעים 
שקדיות  של  מרהיב  נוף  לפניכם  ייפרש  מ'   500 כעבור  ישראל. 
מגונדרות בגוונים של ורוד ולבן. על מנת שתוכלו ליהנות מהיופי 
ומריחות הפריחה )כן גם לשקדיה יש ריח מענג( ישנו נתיב הפונה 
אל חניון הפארק. החנו את הרכב וצאו לארגן לעצמכם את ה"בוק" 

רהקסום בלב השקדיות. לילדים הביאו את תחפושת הפייה, הנסי
כה, המלך והמלכה, גם רובין הוד יעבוד כאן טוב - הם יודו לכם 

שהכנסתם אותם לסיפור מהאגדות. 
צילום שקדיות: ניסן לב רן

יער משמר איילון )לח"י(,
ומאגדה אחת לאגדה אחרת על אי בודד ופיראטים שתומי עין, 
בנות ים, ומלחים, נמשיך את הטיול אל יער משמר איילון )לח"י(, 

ברכב או ברגל, למיטיבי הלכת שביניכם.
בכל חורף לאחר הגשמים, בעיקר אם היו נדיבים אלינו, מתמלא 
מדובר  ויפה.  מרשים  לאגם  קצרה  לתקופה  והופך  איילון  מאגר 
במאגר בעל נפח של 7 מיליון מ"ק. אשר אוגר אליו את מי הגשמים 
היורדים בהרי ירושלים ויהודה וזורמים אל הסכר, במרכזו חצי אי 

שמעניק מראה פסטורלי למאגר.  
מראה האגם מחזיק מעמד כחודשיים לאחר החורף ולכן מומלץ 
בחום למהר ולהגיע לביקור. חשוב לזכור כי האדמה מסביב בוצית 

ולא מומלץ להגיע עם רכב לאזור הסכר. 

איך מגיעים:
יער משמר איילון משתרע מדרום למושב משמר 
פונים  ליער  לכניסה   .424 לכביש  וממזרח  איילון 
לצומת  מדרום  מטר  כ-700   ,424 מכביש  מזרחה 

הכביש המוביל לקיבוץ שעלבים
ליער לח"י יש שתי כניסות: ממזרח למשמר איילון 
לח"י"  "יער  שילוט  לפי  נכנסים   .)424 כביש  )על 

רומיד פונים ימינה ונוסעים בדרך עפר מזרחה, במק
פונים שמאלה  ובצומת  ביל לכביש, כ-500 מטרים 
)צפונה(. משם נוסעים עד קצה היער, ויורדים מעט 
ברגל לתצפית על האגם. לבאים ממזרח, על כביש 
 - הכיכר  לפני  העליות.  אחרי  היא  הכניסה   ,424

פנייה צפונה לשביל כורכר, עד קצה היער.
Inature :צילום מאגר

מתנות מקומיות ומקוריות לחגים ובכלל
 בכפר שמואל 

רכל טיול טוב מסתכם במזכרת קטנה. אם זו תמונה של הנסיך והנ
רסיכה שלכם במסגרת אמנותית שיצרתם בטבע, או בשלל שרכש

תם באחד מבתי העסק המקומיים. 
þ הגלריה של חיה רובינסון - תכשיטים סרוגים בעבודת יד 

þ יקב בראון - יינות בוטיק - כשר
þ חוות רוטמן - שמן זית, זיתים ומרקחות 

þ משק פז - שמן זית וזיתים 
*הביקור בעסקים בתיאום מראש. 

 חגים שמחים לכולם
וצאו לטייל כי יש לנו מועצה יפהפייה

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
יוצאים לטייל

קצת אחרי הגשם אפשר ליהנות מאוויר נקי ולהגיע למקומות חדשים שחלפנו על פניהם במירוץ החיים - אז 
בואו תעצרו לרגע ותיהנו
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בבית חשמונאי
להשכרה חנות/משרדים

20 עד 80 מטר מיידי!

בכרמי יוסף
נחלה 1700 מ' + 28 דונם

בית 190 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'

בכפר שמואל
משק רחב! 25 דונם

בית 110 מ', פוטנציאלי!

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

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

בבית חשמונאי
מגרש 750 מ' בית 160 מ'

+יחידה, גינה יפהפיה!!!

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 לתל גזר!

בפתחיה
מגרש 815 מ', בית מושקע

מתאים לשתי משפחות!

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

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

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



רישום למועדוניות לשנת תשע"ט
המחלקה  באמצעות  המועצה  מפעילה  קודמות  שנים  במתכונת 
בהם  ביישובים  ו-ב'  א'  לכיתות  מועדוניות  חברתיים  לשירותים 
הקצה הוועד המקומי מבנה ראוי ומתאים לצורך זה ובמידה שיש 

מספיק ילדים )מינימום 15 ילדים(.

היישובים הם:
בית  פתחיה,  מועדוניות,   2  - בית חשמונאי  מועדוניות,   2  - עזריה 

עוזיאל, פדיה ויציץ )מועדונית משותפת עם מחלקת החינוך(.
*ביישובים בהם לאחר הרישום של א'-ב' יוותר מקום פנוי, ניתן יהיה 

לרשום גם מכיתות ג'.

שעות הפעילות
מסיום הלימודים בבית הספר ועד השעה 17:00.

חברתיות,  פעילויות  בית,  שיעורי  בהכנת  עזרה  ניתנת  במועדוניות 
פעילויות העשרה וארוחת צהריים. המועדוניות פועלות בדגש על 

הפעלה ירוקה. 

בעת הרישום נדרש לצרף את המסמכים הבאים:
צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת במועצה האזורית גזר.

ינואר- הורים  שכר  תלושי   - )שכירים  עדכניים  הכנסה  אישורי 
פברואר 2018 (

עצמאי - שומת מס אחרונה.
קצבאות מביטוח לאומי.

סוף  עד  רק  ילד  להוציא  וניתן  פעילות  חודשי  ל-11  הוא  הרישום 

חודש ינואר 2019.
הרווחה.  משרד  ידי  על  המוכרות  מועדוניות  מספר  ישנן  כי  יצוין 
במידה והנכם עומדים בקריטריונים כפי שמצוינים בהוראת תע"ס 
בעת  זאת  לציין  נא  רווחה(  למועדוניות  הנוגעת  )הוראה   8.30
הרווחה  במועדוניות  המקומות  מספר  אלו.  למועדוניות  הרישום 

מוגבל ל-15 ילדים בלבד )ועד 16 באישור פיקוח(.
במידה ומספר הילדים הנרשמים למועדוניות אלו יעלה על מספר 
קבלה  ועדת  ע"פ  וזכאות  הכנסה  מבחן  ייערך  הפנויים  המקומות 
כל הזכאים. עלות השתתפות ההורים תיבחן על סמך מבחן  מבין 

הזכאות.
השתתפות  עלות  הרווחה  במשרד  מוכרות  שאינן  במועדוניות 

ההורים הינה 935 ש"ח.   

חברהורווחה

11גזרי מידע  �  מרץ 2018

ההרשמה למועדוניות תתקיים במחלקת הרווחה החל מיום ראשון 
יז' באדר 4.3.2018 ועד יום חמישי ו'' בניסן 22.3.2018.

מאתר  הטפסים  הורדת  באמצעות  רישום  לבצע  ניתן  לנוחיותכם, 
 suzi@Gezer-region.muni.il במייל  ושליחתם  מילויים  המועצה, 

או בפקס 08-9208563. 
נא להירשם בזמן.

לפרטים נוספים והרשמה:
ניתן לפנות לסוזי אלבז בימים א'-ה' בין השעות -9:00

15:00 טל' 08-9274067

קהילה תומכת - חיים עצמאיים לנכים בגזר 
עבור  גם  תומכת  קהילה  להקמת  אפשרות  בודקת  החברתיים  והשירותים  הרווחה  מחלקת 

אוכלוסיית התושבים עם נכות.
"קהילה תומכת - חיים עצמאיים לנכים בגזר" היא תוכנית שבמסגרתה מקבלים חברי הקהילה 

מגוון שירותים המאפשרים להם לחיות בביתם באופן עצמאי ובביטחון.
התוכנית מיועדת לאנשים עם מוגבלות פיזית, כולל מוגבלות חושית, ראייה או שמיעה, או ליקוי 
תושבי   21-65 בגילאי  לפחות,   40% של  נכות  כבעלי  לאומי  בביטוח  שמוכרים  נוירו-פסיכולוגי, 

המועצה.
השירותים הניתנים במסגרת התוכנית: 

þ חיבור למוקד שירותי מצוקה
þ גיבוי לצרכים ייחודיים,כמו חילוץ ותיקון כסא גלגלים 

þ פעילות חברתית
þ ביקורי בית לתמיכה וייעוץ

þ סיוע במימוש זכויות
כמה זה עולה? 

פי  נקודות הזיכוי נקבע על  גובה ההשתתפות לפי  השירות כרוך בתשלום חודשי לכל בית אב, 
תקנות. 

 לפרטים, הרשמה ובדיקת זכאותך: 
עו"ס אלעד מישל -שכטר - 08-9274076 בימים א'-ה' בשעות הבוקר

נערכים להפעלת היחידה לתשושי נפש
וייס,  מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים שמחה לבשר כי ביוזמתו של ראש המועצה, פטר 
מענה  לתת  עשוי  זה  חשוב  משאב  נפש.  לתשושי  היחידה  להקמת  ההכנות  ונשלמות  הולכות 

מקצועי ומותאם לאוכלוסיית תשושי הנפש במועצה.
היום  למרכז  לפנות  לכם  קוראים  אנו  זו  אוכלוסיה  של  להגדרה  מתאים  משפחתכם  ובן  במידה 

ולברר את אפשרות השתלבותו במרכז.
לפרטים נוספים: מנהלת מרכז היום שוש כהן - 08-9242246 

מיה שלו, עובדת סוציאלית לאזרחים הוותיקים במחלקת הרווחה -  
08-9274071

תמונת אילוסטרציה



ובגולה כאשר הוקמה מדינת ישראל. הוא הסביר כל זאת באמצעות 
שירה וריקוד והדבר שעשע והלהיב במיוחד.

בוקר של זהירות
מוזיקלי  במופע  ראשון  יום  בוקר  את  פתחו  א'-ג'  שכבות  ילדי 

בשיתוף הסבים והסבתות.
כולם התכנסו בחגיגיות באולם הספורט למופע שעסק באחריות 
בהומור  הועברו  התכנים  כביש.  בחציית  להיזהר  ובדרכים  שלנו 

ומוזיקה. 
חגגנו כולנו את ההתכנסות בריקודי מעגלים מחבקים ואוהבים.

 תודה לאיריס שמעוני, רכזת זה"ב, על הארגון.

יום המשפחה 
"כולנו משפחה ענקית" כדברי השיר ואירועי יום המשפחה בבית 

הספר רק המחישו זאת.
2 והמורה יוליה. משם התפר ב הבוקר נפתח בטקס חגיגי של ילדי 

זרו התלמידים להרצאות שונות ומגוונות בנושאים רבים, העפלה, 
נחשים, גז בישול, טאי צי, רפלקסולוגיה ועוד מגוון הרצאות גדול.
הורים ובני משפחה אחרים הגיעו לכיתות וסיפרו במשך שעה על 
תחביב, מקצוע או תחום פעילות. הילדים הקשיבו בהנאה, גזרו או 

יצרו ואפילו טיגנו ואכלו קציצות חוביזה חמות.

את היום חתמה תערוכת תמונות של כל ילדי בית הספר והצוות 
החינוכי במבואת המינהלה. אין כמו לבלות עם המשפחה האוהבת 

את ל' בשבט. 

תיכון ברנקו וייס אית"ן

יום סיום מחצית 
איך מציינים סיום מחצית? ביום מגוון, מעניין וחווייתי, 

שבסופו גם מקבלים תעודות כמובן...

היום התחיל בסדנת יצירה, כמיטב המסורת, בניצוחה של שושי, 
המורה לאמנות. כל כיתה נהנתה ביחד מזמן איכותי ויצירתי, בציור 
חופשי על אריחי קרמיקה, שבהמשך יצורפו יחדיו באופן אקראי 
ויהפכו ללוח גדול ומרשים שיוצב בכניסה לבית הספר ויקבל את 

פני הבאים. יש למה לצפות!
ומע שונות  ופעילויות  סדנאות  התקיימו  החגיגי  היום  רבהמשך 

ניינות. תלמידי הכיתות עברו ביניהן בסבבים וזכו בחוויה של פעם 
במחצית.

כותרות  והציעו  אותו  שאפיינו  התכונות  על  למדו  התלמידים 
לכתיבת סיפורים.

היו שני מסלולי כתיבה: מסלול כתיבה לאור דמותו של הרב גץ 
ומסלול כתיבה חופשית.

תלמידי בית הספר כתבו סיפורים מרתקים ועשירי תוכן. השנה 
זכינו ביבול מבורך של עשרות סיפורים שכתבו התלמידים. 

ילדי בית הספר השתתפו בטקס "סופרים צעירים, במהלכו  כל 
הכריז  הספר  בית  ומנהל  סיפורים,  כתיבת  בנושא  הצגה  הועלתה 
לתחרות  נשלחו  סיפורים  שלושה  כיתה.  בכל  הזוכה  הסיפור  על 

הארצית.
פישר  יהושע  שכתב  בקנקן",  תסתכל  "אל  שהסיפור  התבשרנו 

מכיתה ג1 זכה בתחרות המחוזית. 
יישר כח גדול לרכזת השפה, חיה אריאל, שמובילה את התהליך 

במסירות רבה.

מוכנות לכיתה א'
אנו מקיימים  א',  גן חובה לכיתה  בין  במסגרת תוכנית מעברים 
הסתגלות  היא  המטרה  א'.  לכיתה  למוכנות  הגן  לתלמידי  מסלול 
מידי  בנים.  שלהבת  ספר  לבית  הגן  ילדי  של  ונעימה  הדרגתית 
יום שישי בין השעות 8:00-8:30 מוזמנים הילדים לשמוע שיעור 

חוז הילדים  מכן  לאחר  הספר.  בית  מנהל  קרקובר,  מהרב  רתורני 
רים להמשך היום בגן. בימי שני בין 15:00-16:00 מתקיים "קורס 

רמוכנות". חלקו שיעור תורני חוויתי וחלקו לימוד מיומנויות המכ
שירות את הילד לנדרש בכיתה א'. המוכנות מועברת על-ידי מגוון 
בצורה  לומדים  המשתתפים  הילדים  הספר.  בית  מצוות  מורים 
חוויתית ונעימה להכיר את בית הספר ואת הצוות, ומבטיח מעבר 

חלק לכיתה א' בתחילת שנה הבאה הבעל"ט.

ט״ו בשבט
לכבוד ט"ו בשבט הייתה תכונה רבה בחצר. בהנחיית רכזת חינוך 
הפעלה  תחנות  ו',  כיתות  תלמידי  הפעילו  נסימי,  אפרת  חברתי, 
בנושא ר"ה לאילנות, ופירות בכלל. בתחנות היו: נטיעה בקרטוני 
חלב, סחיטת מיץ, שיפודי פירות, שעשועונים בנושא פירות האילן 

ועוד. ההנאה היתה גדולה וגם היה טעים.

ראש חודש אדר
חודש  וצהלה. ראש  כמיטב המסורת בשמחה  נפתח  חודש אדר 

רנפתח כמובן בתפילה חגיגית והלל ברוב עם. קיימנו פעילות במס
גרת פרוייקט "אין לי ארץ אחר"ת", פעילות חודשית של בוגרים 

רוצעירים. והפעם איתור מקומות בארץ ישראל ששמם קשור לפו
ררים, בעזרת חידות. בתום הפעילות הפתעה - עגלת גלידה לתפא

רת. כל תלמיד קיבל גביע גלידה לפי בחירתו.

בית ספר גוונים
בן גוריון בהפתעה

באחד מימי השישי הגיע אלינו לגמרי בהפתעה בן גוריון, שהיה 
ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. 

הוא סיפר על חלקו בהקמת המדינה, על שמחת היהודים בארץ 

גזרי מידע  �  מרץ 2018 12

כללי
תרגיל התגוננות מפני ירי טילים

מוסדות החינוך במועצה קיימו תרגיל התגוננות מפני 
ירי טילים, במסגרת תרגיל התגוננות ארצי שהתקיים 

במוסדות החינוך ברחבי הארץ

התרגיל נערך במתווה של ירי טילים, כאשר התלמידים נמצאים 
בכיתות ונדרשים להיכנס למרחבים מוגנים תוך 90 שניות. 

ידי  על  שבוקר  הספר,  ובתי  הילדים  גני  חלק  נטלו  בו  התרגיל 
היו  והביקורות  בהצלחה  הסתיים  ופקע"ר  מג"ב  מטעם  בקרים 

חיוביות.
רלתרגיל קדמו תרגילי הכנה והדגמה וכנסי היערכות, בהם פורס

מו וחולקו חוברות הנחייה.

ראשונה,  ועזרה  אש  כיבוי  חוליות  הופעלו  התרגיל  במסגרת 
בתוך  לימוד  תורגל  כן  כמו  אש.  וכיבוי  בנפגעים  טיפול  שדימו 

המרחבים המוגנים.

בית ספר שלהבת בנים
עידוד כתיבה

מיומנויות  בעידוד  רבות  עוסקים  אנו  שפה  לימודי  במסגרת 
כתיבה. השנה קיימנו תחרות כתיבה סיפורים בית ספרית.

התחרות החלה בלימוד על דמותו הססגונית והמיוחדת של הרב 
גץ, דמות השנה בחמ"ד.

חינוך



היום סיימו במנהרות הכותל. יישר כח גדול למשפחת רוזנברג על 
ארגון הטיול, הבנים נהנו מאד.

ראש חודש אדר
'חדר  מיוחדות.  פעילויות  התקיימו  אדר  חודש  ראש  לכבוד 
לעמוד  נדרשו  הבנים  ח'.  כיתה  תלמידי  נציגי  בהובלת  בריחה' 

רבמשימה תוך זמן קצוב כדי להספיק לצאת בזמן. יישר כח לתלמי
די כיתה ח על יצירת חדר הבריחה והובלת הפעילות.

פעילות  והצוות,  התלמידים  כלל  בהשתתפות  תיפוף  סדנת 
שמחה, מהנה ועוצמתית ולאחריה התקיימה הרקדה שמחה.

גמד וענק: החל מבצע 'גמד וענק' תוך שימת לב להגברת אהבה 
ואחווה ודבקות חברים.

שבת כיתה ו' 
חורון.  במבוא  ו'  כיתה  תלמידי  שהו  משפטים  פרשת  בשבת 
השבת היתה נפלאה ומלאה בקדושה ודבקות חברים. בערב שבת 
שבת  סעודת  וסעדו  וריקודים,  בשירה  קרליבך  במניין  התפללו 
בבית  לעונג שבת  ושירה. אחרי הסעודה המשיכו  מתוך התעלות 
משפחת שוורץ. היו שיחות עמוקות, שאלות אמוניות ושורשיות. 
בבוקר קמו בגבורה גדולה כ - 20 ילדים למניין הוותיקין ביישוב. 
פלא עצום לראות את הקדושה של הילדים וחיבת הקודש שבהם! 
כך  ומתוך  פנימה  והתחברו  נשמה,  שירי  שרו  שלישית  בסעודה 
רקדו בעוצמה ובחברות עמוקה. תודה רבה להורי מבוא חורון על 

ההרתמות והאירוח.

פרוייקט חונכות בזהירות בדרכים
זהירות  בנושא  ב'  כיתות  את  חונכים  ה'  כיתות  תלמידי  השנה 
בדרכים. במפגשים החונכים מלמדים את תלמידי כיתות ב' נושאים 
הקשורים בזה"ב בעזרת משחקים ופעילויות שהם מכינים בעצמם. 

רהחניכים, תלמידי כיתות ב' יכירו את כללי החצייה הנכונים ויפ
עלו על פיהם, יכירו סוגיות שונות מתחום הבטיחות בדרכים ודרכי 
התמודדות עימן ויכירו את "המרחב התעבורתי" שבסביבת מקום 
מגוריהם, כך שיוכלו להתמצא, להשתלב ולתפקד בביטחה במרחב 

התעבורתי.

החונכים, תלמידי כיתות ה' יגבירו את תחושת הגאווה בהיותם 
משמשים דוגמה חיובית ומודל לחיקוי, יפתחו כישורים הנדרשים 
למנהיגות, יהיו מודעים ליכולתם לפעול באופן עצמאי, תוך נטילת 
ושיתוף  צוות  בעבודת  כי  יבינו  ולהתנהגותם,  למעשיהם  אחריות 
פעולה ניתן לקדם מטרות בתחום הבטיחות בדרכים ולהשיג יעדים 

שונים בסביבה הפיזית והאנושית לרווחת הפרט והקבוצה.
רכזת זה"ב - אתיש שרז 

תלמוד תורה דביר
טיולים

טיול כיתות א'-ב' - בח'רבת חנות ועין מטע. הטיול התחיל ביישוב 
רמטע. הילדים הלכו למעיין נסתר שבצד הדרך. משם המשיכו לחו

רשת דקלי וושינגטון אדירים ושיחקו ביניהם ונהנו. בהמשך הגיעו 
רלעין מטע, ואחרי כן נכנסו לנקבה, חפרו בה ומצאו חרסים עתי

קים. משם המשיכו בדרכם בינות לעצי שקד מרהיבים בפריחתם 
עד לחורת ח'נות שם הכינו פיתות. 

טיול כיתות ה'-ו' - בשמורת עין גדי. הבנים אכלו ארוחת בוקר 
בצומת לידו, משם המשיכו לשמורה, טיילו בנחל דוד ובתל גורן, 
שיכשכו  וצרות,  תלולות  בדרכים  הלכו  סלע.  ושפני  יעלים  ראו 
רגליהם במים, השפריצו ונהנו, ראו את מפל המים, נהנו מנוף יפה 
ומקסים של ים המלח והרי יהודה וראו את הבולענים. הבנים חזרו 

עייפים ומרוצים מאד.
וצפו  סיור  עשו  להר,  עלו  הבנים  במצדה.   - ז'-ח'  כיתות  טיול 

במצגת. לסיום ירדו בשביל הנחש. היה טיול מהנה.
טיול בר מצוה - תלמידי כיתה ז' יצאו לטיול בר מצוה של חברם 
בכיכר  התחיל  הטיול  משפחתו.  שארגנה  רוזנברג,  אורי  לכיתה 
קיבלה  קבוצה  כל  לקבוצות,  התחלקה  הכיתה  בירושלים,  ספרא 
שם  המערבי,  לכותל  לבסוף  אותה  שיובילו  ומשימות  חידה  כתב 
התפללו הבנים מנחה, לאחר מכן סעדו בישיבת 'נתיב אריה', את 

מה היה לנו? "מופע בין כוכבים" שכולו בסימן שירים ישראליים 
ידועים ואנקדוטות על "מאחורי הקלעים" של כתיבת השירים ושל 

רהזמרים עצמם/ מופע של אמן חושים שהדהים את כולנו בתרגי
משחק  סדנת  מרתקים.  וקסמים  טלפתיה  של  נתפסים  בלתי  לים 

רשהדגישה את העוצמה הקיימת בכל אחד ואחת, את הדרך המיט
בית שלנו להגיע הישגים אישיים ונתנה מקום משמעותי גם לערך 
החברות בחיינו. אמן קריקטורות סיפר על התחום, על הטכניקות 

רונתן דוגמאות נפלאות מיצירותיו. מופע הומוריסטי לשחרור והת
מודדות עם מצבים שונים. במקביל לכל אלה התקיימה גם סדנת 
ראפ וביטבוקס, שבה הוסבר כיצד ניתן להפיק תיבת קצב אנושית 
מהגרון, מהשפתיים ומהלשון. מפגש נוסף היה מופע קומי וקצבי 

בנושא מסיכות ושפת גוף.
התעו חלוקת  אישית,  ובאווירה  כיתתי  בפורום  הסתיים  רהיום 

דות של המחצית הראשונה וחלוקת תעודות הצטיינות בתחומים 
שונים, כמו כן, כל תלמיד קיבל את עיתון בית הספר לכבוד סיום 

המחצית.
ובהצלחה  הזה  המיוחד  ביום  הפעולה  שיתוף  על  לכולם  תודה 

במחצית הבאה!

בית ספר שדות איילון
ראש חודש אדר

הכיתות  לכל  התלמידים  מועצת  נציגי  נכנסו  אדר  חודש  בראש 
בשירה ובריקודים, כשלכולם אביזרים פורימיים לחיזוק האווירה. 
בנוסף, בהפסקה הגדולה, הוקמו דוכני איפור ואשכול הריקוד של 

שכבת ה' הוביל את התלמידים בהרקדה.
תלמידי שכבת ד' צפו במופע המרגש "אל עצמי", של מיכה ביטון 

ליום המשפחה.
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אוניברסיטת בר-אילן ע'ר
המחלקה למתמטיקה 

בשיתוף המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע'ר
המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה 
בשיתוף אוניברסיטת בר אילן מודיעים על 

מבחני מיון 
לשנת הלימודים תשע"ט

לתלמידי כיתות ה'-ו' לתוכנית העשרה במתמטיקה 
)תלמידים שילמדו בשנת הלימודים תשע"ט בכיתות ו', ז'(
לתלמידי כיתות ז' לתוכנית התלת שנתית במתמטיקה 
)תלמידים שילמדו בשנת הלימודים תשע"ט בכיתות ח'(

המבחנים יתקיימו
ביום ג' 13/3/18 

בין השעות: 15:30-20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

ההרשמה למבחני המיון נערכת דרך אתר 
www.yuni.co.il :התוכנית

עלות הבחינה 100 שקל - התשלום דרך האתר.



השירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(
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טל. 9274009 פקס. 9210504 

מ.ש.כ.ל לשירותך
שיעורי הוראה מתקנת

הילד שלכם מתקשה לקרוא אינו מבין את החומר הנלמד? 
למידה  או  הבית?  שיעורי  בהכנת  מתקשה  שלכם  הבת 

עצמאית למבחנים?
מוזמנים להצטרף לשיעורי הוראה מתקנת במשכל !

נשמח לסייע לילדיכם ללמוד להתמודד עם הקשיים, ולהשתלב 
באופן אופטימאלי בבית הספר מבחינה לימודית.

השיעורים מיועדים לתלמידים בכיתות א-י"ב וניתנים בכל אחת 
חינוך  קריית  חשמונאי,  בית  חינוך  קריית   - משכל  משלוחות 

דרומית, וקריית חינוך שעלבים.

מהי הוראה מתקנת ומהי מטרתה?
ובמקרים  תלמידים  בקרב  שכיח  עניין  הם  לימודיים  קשיים 
רבים על מנת לגשר על הפערים ולקבל כלים להתמודדות עם 
מתקנת  הוראה  מקצוע.  אנשי  של  מעורבות  נדרשת  הקשיים 
בניגוד לשיעור פרטי, אינה רק עוזרת לילד לצמצם פער לימודי 
שיטות  על  המבוססת  למידה  צורת  אלא  אחר,  או  זה  בתחום 
של  וליכולותיו  לקשייו  לצרכיו,  המותאמות  ייחודיות  הוראה 

התלמיד.
שהוסמכה  מורה  על-ידי  מועברים  מתקנת  הוראה  שיעורי 
לאבחן ולטפל בלקויות למידה )לרוב בעלת תואר MA בלקויות 
לקשיים  הלמידה  את  להתאים  כיצד  ושיודעת  למידה(, 
המאפיינים את תפקודו של היל ולעזור לו ברכישת אסטרטגיות 

למידה.

מה הייחודיות של שיעורי הוראה מתקנת במשכל? 
הלימודים(  יום  )במהלך  הבוקר  בשעות  פרטניים  שיעורים   Þ

או אחה"צ
Þ ההורים שותפים לתהליך הטיפולי-חינוכי: מעורבים בקביעת 
ודרכי  התקדמות  על  שוטפים  עדכונים  מקבלים  המטרות, 

הלמידה ורוכשים כלים לעזרה לילדכם בשגרה הלימודית. 
יועצות  Þ צוות המורות של משכל נמצאות בקשר שוטף עם 

בית הספר והמחנכת של התלמיד. 

לקבלת פרטים נוספים והרשמה - ניתן לפנות בימים א׳-ה׳ בין 
השעות 08:00-16:00 בטלפון 08-9274009

gila@Gezer-region.muni.il או בדואר אלקטרוני

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

להבין  ושיודע  להתחלק(  לחכות,  )לוותר,  אחרים  ילדים  עם 
ולקבל מסרים חברתיים.

מוכנות פזיולוגית
והשמיעה של הילד תקינות, שקיימת  חשוב לבדוק שהראייה 
שטווחי  ראי(,  בכתב  כותב  )שאינו  ללמידה  מוחית  בשלות 
והריכוז שלו תקינים, שהוא מצליח להתארגן במרחב,  הקשב 

ושכבר יש יד דומיננטית ומיומנויות מוטוריקה תקינות. 
מוכנות שכלית 

בביה"ס נדרשת חשיבה מורכבת יותר: היגיון, הבחנה בין דמיון 
שהתפיסה  נרצה  עוד  וסיבתיות.  זמן  מושגי  והבנת  ומציאות 

והזכרון יהיו תקינים בתחום החזותי והשמיעתי כאחד.
הילדים  שמרבית  לזכור  חשוב  קצת?  מלחיץ  המון?  נראה 
בהחלט מוכן לכיתה א' בסיום הגן, אבל אם אתם חוששים שיש 

גלגל חורק.. יש המון מה לעשות!
בשבועות הקרובים יתקיימו בכל בתי הספר היסודיים הרצאות 
מהשירות  פסיכולוגיות  על-ידי  א',  לכיתה  המוכנות  בנושא 
יהיה לשמוע, לשאול ולקבל כלים  ניתן  הפסיכולוגי. בהרצאות 

מועילים. 

בואו בהמוניכם ובהצלחה בכיתה א'!

לא יצליח ללמוד. מצד שני, ילד יכול להיות מוכן ללמידה, אבל 
אם לא נחשוף אותו לאותיות, לא ילמד. 

כי  חשוב,  יותר  תפקיד  ההורים  לנו  הלמידה,  של  הזה  בחלק 
הילד  את  לקדם  ואפשר  מסוימת,  לרמה  מגיעה  כשהבשלות 

על ידי אימון ולמידה.
ארבעה  עם  לעגלה  ה"מוכנות"  את  לדמות  ניתן  למעשה, 
על-מנת  חיוני  גלגל  כל  וחברתי.  רגשי  שכלי,  פיסי,  גלגלים: 
שהעגלה תוכל לנסוע בקלות. אם גלגל אחד קצת עקום, יהיה 
קשה לנסוע קדימה ועם הזמן, גם הגלגלים האחרים עלולים 

להתעקם.
כל אחד מהתחומים הללו, הוא צירוף של בשלות + למידה.

מוכנות רגשית 
יותר עצמאי ואחראי ובעל בטחון ותחושת  יהיה  נצפה שהילד 
מסוגלות, שהוא יכול לעשות דברים לבד. נרצה לראות שהוא 
ולהתגייס  סיפוקים  לדחות  מסוגל  וגבולות,  סמכות  מקבל 
ירצה  למטלות פחות מהנות )כמו שיעורי-בית(, ושאפילו כבר 

ללמוד.
מוכנות חברתית

נרצה לראות שהילד יודע לבקש עזרה, שמצליח לשתף פעולה 

"אני רוצה להישאר בגן עד גיל 19" )נדב, בן 5.5( 

חובה,  גן  ילדי  ישנם  א'.  לכיתה  הרישום  מתבצע  אלו  בימים 
הכמהים כבר לעלות לכיתה א', ואחרים שהיו רוצים להישאר 

שם לנצח.
כיתה א' היא אתגר התפתחותי משמעותי ומלהיב, אך מורכב. 
אתגר שהוא חלון לצמיחה והתפתחות, אולם לעיתים עשויים 
יותר  מסגרת  הוא  ביה"ס  הסתגלות.  קשיי  אליו  להתלוות 
ואחריות.  עצמאות  יותר  הדורשת  גמישה,  ופחות  תובענית 
סמכות  דמויות  יותר  יש  ותחרותית,  שיפוטית  יותר  הסביבה 

ופחות תשומת לב אישית. בקיצור, לא פשוט. 
בהגיע רגע האמת, שואל את עצמו כל הורה - האם הילד שלי 

מוכן לכיתה א'? האם יהיה לו טוב? האם יצליח? 
היא  הסתגלות,  וקשיי  מדי  חזק  זעזוע  למנוע  הדרכים  אחת 

לבדוק את מידת המוכנות של ילדנו לכיתה א'. 
ולמידה/חשיפה.  בשלות,  היבטים:  משני  מורכבת  מוכנות 
בשלות היא ההתפתחות הפנימית של הילד- של הגוף והמוח 
הילד  של  החשיפה  היא  למידה  בסביבה.  כמעט  תלויה  ולא 
לאותיות,  וליל  יומם  ילדנו  את  לחשוף  נוכל  בסביבה.  לגירויים 
אבל אם המוח עדיין לא מסוגל לחבר אות לצליל שלה - הוא 

ערב סופרים
עם עמנואל הלפרין
על ספרו "וולטר"

ביום ראשון 11.3.18 
בשעה 19:30 בספרייה

ביטא  וולטר  הפילוסוף  הנאורות:  עידן 
הגות  בספרי  האפיקורסיות  דעותיו  את 
וברומנים סאטירים קצרים, שהמפורסם 

מביניהם "קנדיד". 
השאלה העומדת במרכז היצירה: קיומה 
העליונה  ההשגחה  של  קיומה  אי  או 

וגורלו האבסורדי של האדם ביקום.

הקתדרה ללימוד עגנון ומעיינותיו
עם ד"ר מיכל שיר-אל

מרצה וחוקרת יצירת עגנון
ביום רביעי, 14.3.18 

בשעה 11:00-12:30 בבוקר
נפגשים עם ש"י עגנון בספרייה

מפגש חודשי עם זוכה פרס נובל הראשון בישראל

אין צורך בקריאה מוקדמת
עותקי הסיפור יעמדו לפני המשתתפים

סדרת הרצאות
ספרות וקולנוע

ביום רביעי, 21.3.18
בשעה: 11:00-12:00 בספרייה 

בספרו של  עיון  הבריטיים:  ובקולנוע  ברומן  ומשרתים  אדונים  על 
זוכה פרס נובל לספרות לשנת 2017 קזואו אישיגורו "שארית היום" 
ובסרט שעובד ממנו על ידי התסריטאית זוכת האוסקר רות פראוור 

ג'אוואלה, בכיכובם של אמה תומפסון ואנתוני הופקינס.

שעת סיפור עם אורית ונדב
סיפור יציאת מצרים

ביום רביעי, 21.3.18
בשעה 16:30 בספרייה

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

חדש בספרייה
"סיפורים מהלכים"
סדנת ביבליותרפיה

ביום רביעי 7.3.18 
משעה 11:00-12:00

הסדנה מיועדת לנשים ולגברים שרוצים להעמיק את ההיכרות עם 
עצמם ועם אחרים דרך שפת הספרות. 

ונושם. נרחיב את המבט על  בסדנה נתבונן על עצמנו כסיפור חי 
סיפור החיים שלנו וניגע באזורים נשכחים או חבויים בצל, בין היתר 
בזיכרונות ילדות, חלומות ומערכות יחסים. נבדוק באילו דרכים אנו 

מספרים את עצמנו ונקשר בין כל חלקי הפאזל שהוא "אני".
הסדנה נערכת בקבוצה אינטימית, ללא תשלום.

שעת סיפור
עם תמרי "סיפורי תמרי"
מר זוטא ועץ התפוחים

ביום רביעי, 7.3.18 
בשעה 16:30 

בספרייה 
מר זוטא הגמד גר בבית 
מפטרייה,  שעשוי  יפה 
שלו  הפטרייה  לבית 
עם  אדום  גג  היה 
 - וכמובן  דלת  ארובה, 

עששית בכניסה.
לא  אחד  דבר  רק 
כמו  יפה  גינה  לו.  היה 

שצמחה אצל השכנים שלו, היה לו עץ תפוחים עזוב, רקוב ומכוער.
אייך יפטר מהעץ? האם יצליח להצמיח גינה יפה?

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

sifgezer@gmail.com   �   08-9274098

ספרייה 
אזורית
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באוניברסיטה". 
לוי התייחס  יש עתיד.  לוי,  וניצב בדימוס מיקי  בנוסף התארח ח"כ 
ראש  בעודו  הדליף  שלפיו  פרי  יעקב  מפלגתו  חבר  נגד  לתחקיר 
"אני לא שולל את  נגד אריה דרעי:  השב"כ מידע רגיש מהחקירה 
האפשרות שפרי הדליף מחקירה, אני נגד הדלפות ורואה הדלפות 
בחומרה, ומפה אני פונה ליועמ"ש, שאם הוא חושב שזה ראוי, יוציא 

את זה לבדיקה". 
אברמוביץ,  אמנון  הוותיק,  העיתונאי  היה  נוסף  מרתק  מרואיין 

ששיתף את הקהל בדרכו המיוחדת להשיג סקופים עיתונאיים.

ביום חמישי, 15.3.18 
נצא באוטובוס הלוך חזור ממשרדי המועצה בשעה 19:00 

לבית החיל 
 

משתתפים: יעל וקשטיין, שירן הוברמן/מיכל שטמלר, הדס קלדרון, 
יניב לוי, עמי ויינברג, קרן מרום, לורין מוסרי, דורון בלנק, בר אקרמן, 

אלינור דוד, דניאל היב, ליה סרי.
השנה היא 1996. נעמי, בתו של דיין חרדי, הרב הס, מצליחה לשכנע 
את אביה לדחות את חתונתה ולאפשר לה ללמוד במדרשה לבנות 
האורתודוקסית  הרב-אשה  להיות  החתרני  חלומה  את  בצפת. 

הראשונה היא חולקת רק עם הרבנית דבורי, מנהלת המדרשה.
דבורי, שהבטיחה לדיין להכין את נעמי לחיי נישואין, מגלה שנעמי 
היא עילוי ומפרה את הבטחתה לדיין. היא גם בוחרת בנעמי להיות 
החברותא של מישל, תלמידה סוררת, שנשלחה למדרשה כעונש 
על חטא אפל וסודי. נעמי נחושה אמנם להיות רב-אשה, אך הקשר 
ומאיים  צפויים  בלתי  למחוזות  שתיהן  את  סוחף  מישל  לבין  בינה 

להרוס את כל חלומותיה.
סיפור התבגרות בעולם שבו אסור לחלום מחוץ לחוקים

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

עוד ערב מוצלח במסגרת "מוצ"ש תרבות 
גזר" השישי

העונה השנייה של אירועי "מוצ"ש תרבות בגזר" 
נמשכה בערב מוצלח נוסף, בו התארחו מרואיינים 

מהשורה הראשונה, בהשתתפות ובברכת ראש 
המועצה

סדרת  את  מנחה  אשר  דואק,  עמליה  החדשות  חברת  עיתונאית 
ערבי "מוצ"ש תרבות גזר", פתחה את הערב עם שר הכלכלה, אלי 
יו"ר העבודה, אבי גבאי, שטען כי כחלון  כהן, שהגיב על דבריו של 
לא יעבור את אחוז החסימה. "על זה נאמר אין תופסים אדם בשעת 
צערו, ברגע שהוא מתרסק בסקרים, הוא מרגיש שיש נגדו תסיסה 
יורה לכל כיוון, גם כלפי מפלגה  גדולה מאוד בתוך המפלגה, הוא 

שהיה חבר בה עד לפני שנתיים".
על משרד האוצר אמר כהן: "אם הייתי שר האוצר לא הייתי מקבל 
רוצה  והייתי  הטרוגניות  במשרד  צריך   .35 לגיל  מתחת  פקידים 
מאה  שקבלו  כאלה  רק  לא  החלשות,  מהשכבות  אנשים  לראות 

תרבות ילדים
שעת סיפור

פלפלי לקטנטנים 
"הביצה שהתחפשה"

עם אלי פלפלי
ביום שני, 5.3.18 

בשעה 16:30 באשכול הפיס
  

אלכס לקטנטנים 
התיאטרון של אלכס 

"הבית של יעל"
ביום שני, 26.3.18

בשעה 16:30 באשכול הפיס

כניסה חופשית

תרבות מבוגרים
מועדון הסרט הטוב

שומר הראש והמתנקש
ביום שלישי, 6.3.18

בשעה 20:00 באשכול הפיס בבית חשמונאי

קומדיית אקשן משובחת עתירת פעולה ושורות מחץ. מייקל ברייס 
לשעבר.  בעולם.  הטוב  הראש  שומר  הוא  דדפול(  ריינולדס,  )ריאן 
שנתיים אחרי התקרית בה איבד לקוח ובעקבות זאת את מעמדו, 
כשהוא  יכולותיו.  את  להוכיח  כדי  הכל  יעשה  בו  במצב  נמצא  הוא 
נשכר על ידי האינטרפול להגן על אחד מהמתנקשים המבוקשים 
בעולם, דאריוס קינקייד )סמואל ל ג'קסון, שמונת השנואים(, בדרכו 
להעיד כנגד רודן בלרוסי, הוא נאלץ לשים בצד את האגו ולהגן על 

אויב מיתולוגי. 
עם גארי אולדמן וסלמה האייק.

כניסה חופשית

טיול
חווית הארץ

הגליל התחתון - אז והיום
בהדרכת: דקל שגב - מורה דרך מוסמך

 ביום שבת, 10.3.18
יציאה בשעה 7:30 ממשרדי המועצה.

חזרה משוערת ב- 20:00 

נצא לאזור רכס הררית הצופה על בקעת נטופה.
נסייר בתל המרשים ביודפת, נספר את סיפורו של יוסף בן מתתיהו/
של  בחייו  המפנה  ונקודת  הגדול  המרד  סיפור  פלביוס,  יוספוס 
יוספוס, נסייר ביישובי הרכס, יודפת הררית ובאבטליון - כולל ביקור 

ואירוח בבית בד מודרני.
את הטיול תלווה פריחה עונתית נהדרת. 

מחיר: 80 שקל לאדם 

הצגה
הסודות

מחזה ישראלי חדש מאת הדר גלרון
בהשראת התסריט מאת הדר גלרון ואבי נשר

 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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קבוצת הבנות זכו בתחרות הקבוצתית במקום הראשון - אלופות 
ישראל. 

קבוצת הבנים זכו אף הם בהישג מרשים - מקום שלישי בארץ.
הישגים בגביע האיגוד תחרות אישית:

מדליות זהב - מקום ראשון אישי:
גדי רייסין - מקום ראשון 

גאיה בר אור - מקום ראשון

מדליות ארד - מקום שלישי אישי:
אורי אופק - מקום שלישי ארד

טל שניר - מקום שלישי ארד
אמה סעד - מקום שלישי ארד

בנוסף נטלו חלק בתחרות וזכו בהישגים אף הם:
בראשי,  לי  הופשטיין,  יואב  סגיאן,  יובל  מרטון,  יהונתן  חכמה,  שלו 

דניאל בראשי, נועם פוקס.
ספורטאים יקרים, הבאתם הרבה כבוד וגאווה למועדון ולמועצה.

את  ומעריכים  בכם  גאים  בכלל,  והמועצה  בפרט  הספורט  מדור 
העבודה הקשה לקראת הגעה להישגים מרשימים!

נוער
קן "בני המושבים" ישרש 

מספטמבר  החל  פועלת  בישרש,  המושבים"  "בני  הנוער  תנועת 
2013 ומיועדת לחניכים מכיתה ג' ועד כיתה יב'. 

הקן מונה כ-80 חניכים ופועל בימי ראשון ושלישי, בשעות אחה"צ 
והערב, בשני מבנים שבמרכז המושב. 

סבג  אורנה   - המד"בית  עם  ההדרכה  צוות  נפגשים  ראשון  בימי 
והגרעינית אופיר רגב, לפעילות גיבוש, להתעדכן בחומרים חדשים 

ולבניית פעולות לחניכים. 
ידי  על  המופעל  לחניכים  פעילות  יום  מתקיים  שלישי  יום  מידי 

המדריכים בהנחיית המד"בית והגרעינית.
הפעילות בישוב מתקיימת באופן שוטף, על פי מערך שנתי מובנה, 
שנקבע על ידי תנועת הנוער "בני המושבים" ויחידת הנוער במועצה, 

בהנחיית רכז אזור ובהתאם לצרכי היישוב. 
פעולות  עוברים  ההדרכה  וצוות  החניכים  הפעילות  שנת  במהלך 

בנושאים שונים ומגוונים, בהתאם לשכבת גילם. 

תנועת הנוער נמצאת במרכז העשייה החברתית קהילתית ופועלת 
רבות בתחום זה.

רוב המדריכים מתחילים בהדרכה/פעילות בקן מתוך חובה, כאשר 
חברתית.  מעורבות  במסגרת  התנדבות  כמקום  בקן  בוחרים  הם 
אותם  לראות  וניתן  מאד  מהר  לבחירה  החובה  הופכת  רובם  אצל 
במעורבות  מחויבותם  את  שסיימו  למרות  בקן  להדריך  נשארים 

חברתית כפי שנדרש על ידי משרד החינוך.

טיול מושבי
המעלות  חג  את  וחגגנו  במסורת  המשכנו  השנה  גם  שנה  כמידי 
בטיול מושבי. מטרת הטיול לגבש את החניכים, להתרענן מהשגרה, 

להכיר את נופי ארץ ישראל ובמיוחד לעשות הרבה כיף והנאה. 
התחלנו את הבוקר בביקור בבריכת הקשתות ברמלה. כן, רמלה. 
נסיעה של כמה דקות והגענו לבריכת הקשתות. בריכת הקשתות 
העיר,  בלב  ועתיק,  נדיר  קרקעי  תת  מים  מאגר  הינה  ברמלה 
המאפשרת שייט בסירות לקהל הרחב. הבריכה נכנסה למיתולוגיה 
הסרט  של  הצילום  מאתרי  כאחד  שימשה  כאשר  הישראלית 

"חסמבה ונערי ההפקר".
נחל  של  יובלו  קטיע,  נחל  קטיע.  נחל   - נשר  לפארק  נסענו  משם 
נשר, שבמזרח הכרמל, היה ערוץ אלמוני ולא מוכר למטיילים עד 
שבשנת 2004 נחנכה בו אטרקציה ייחודית - פארק נשר, בשיתוף 

פעולה בין קק"ל ועיריית נשר. 
האטרקציה המרכזית בפארק היא שני גשרים תלויים המתנשאים 
לגובה עשרות מטרים מעל ערוץ הנחל, ובאורך 70 מטרים כל אחד.
המשכנו לביקור בגנים הבהאים בחיפה. מול נמל חיפה היפהפיה, 
על מדרונות הר הכרמל, ניצב לו גן הבהאים המרשים. גן הבהאים, 
שנוסד בתחילת המאה העשרים, מהווה מוקד עליה לרגל הן לחברי 
יוצא  מיופיו  להתפעם  שבאים  הרבים  לתיירים  והן  הבהאית  הדת 

הדופן של הגן.
החגים",  של  "החג  לפסטיבל  הגרמנית,  למושבה  ברגל  הלכנו 
הנערך בחיפה מידי שנה, במהלך חודש דצמבר. הוא נועד לבטא 
את אופייה של חיפה כעיר בעלת אוכלוסייה מעורבת, שבה חיים 

במשותף בני כל הדתות, ולקדם דו קיום וסובלנות ביניהם.
למושב  ונסענו  בחו"ל  לרגע  הרגשנו  מקסים  אורות  ממיצג  נהנינו 
המארח "בוסתן הגליל". תודה רבה לאופיר רגב הגרעינרית שלנו, 

שדאגה לנו למקום האירוח.
ערב  וארוחת  חנוכה  של  שמיני  נר  להדלקת  והתכנסנו  התארגנו 

חמה. בתום הארוחה החניכים עברו פעילות לילה טוב.
את היום השני פתחנו בסיור בנקודה הצפונית ביותר בקו החוף של 
ברכבל  ירידה  טבע.  כשמורת  המוגדר  הנקרה,  ראש  צוק  ישראל, 

הובילה אותנו לנקרות המיוחדות והיפהפיות. 
מושלם,  היה  בפארק  הביקור  בעכו.  אקסטרים  לפארק  המשכנו 
אבל ממש מושלם. חוויה מדהימה, מלאה באדרנלין, היו גם פחדים 
אבל על הכל התגברנו כי בישרש יש אלופים. אחרי נסיעה ארוכה 

הגענו הביתה בריאים ושלמים מלאי חוויות ועם טעם של עוד.
צוות  של  משותפת  פעילות  לקראת  נערכים  אנו  אלה  בימים 
ופורימון.  הטובים  המעשים  יום  בנושא  התנועה,  וחניכי  ההדרכה 

נושא הפורימון "מסביב לעולם". נדווח אחרי.
אורנה סבג - מד"בית מושב ישרש

ספורט
אליפות ישראל לקבוצות 2018 באילת - 

ענף הג'ודו
באילת  התקיימה  הג'ודו  בענף  לקבוצות  ישראל  אליפות 
בוגרים.  ועד  ילדים  בגילאי  הארץ  מכל  קבוצות   126 בהשתתפות 

למחרת התקיימה תחרות אישית ובה השתתפו 1350 ספורטאים.
כל  נזקק  במסגרתה  ביותר,  קשוחה  הייתה  האישית  התחרות 

ספורטאי ל-5 עד 7 קרבות, בכדי להגיע למדליה. 
אורי  מוקי,  שגיא  האולימפיים  הספורטאים  נכחו  התחרות  לאורך 
ביום האחרון של  לילדים אימון  ופיטר פלצ'יק, אשר העבירו  ששון 

הפסטיבל.
בבית  המועצה  חוגי  שלוחת  של  הג'ודו  מועדון  ייצג  המועצה  את 
ומוביל  מנהיג  אשר  ליפרמן,  יוסי  המאמן  של  בניצוחו  חשמונאי, 

לאורך שנים את המועדון.
המועדון השתתף בתחרות בשתי קטגוריות שונות - בנים ובנות.
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בהשתתפות מאות רוקדים מכל הארץ.
להקת עתודת עלומים זכתה בגביע במקום השני בסגנון מיוזיקל 
ואנו מאחלים לרקדניות  ועלתה לגמר הגדול שיתקיים בתל אביב 

הצלחה בגמר!

חוגים
משלנו - פסטיבל מחול אזורי

להקות הג'אז הייצוגיות של המועצה, שלוחת בית חשמונאי, להקת 
דוד,  משמר  שלוחת  הופ  ההיפ  וקבוצת  נען  שלוחת  הופ  ההיפ 
השתתפו בפסטיבל מחול אזורי פסטיבל "משלנו" במזכרת בתיה. 

הריקודים  בפסטיבל.  הלהקות  מופיעות  בה  השלישית  השנה  זו 
הספר  שבבית  שהוכיחו  ספק  ואין  ביופיים  מרשימים  היו  שהועלו 

למחול במ. א. גזר יש את מיטב המורים והרקדנים.
מורי הלהקות של המועצה ליוו את הרקדנים לפסטיבל וחזרו עם 

תשואות רבות ותעודות הוקרה על השתתפותם.
מחכים כבר לשנה הבאה...

 פרסי הביצוע של האקדמיה
האמריקאית לבלט

הישג מרשים לרקדניות הבלט הקלאסי, שלוחת 
החוגים בית חשמונאי, בטקסי פרסי הביצוע של 

האקדמיה האמריקאית לבלט
במופע בו משתתפות הבנות מזה כ-7 שנים בהצלחה, הן חנו השנה 
ברמות שונות וזכו בשש מדליות זהב, 3 כסף פלוס פלוס, ומדליות 

כסף.

תחרות מחול ארצית - אייב בלייב ישראל
יצגו אותנו  ז׳-ח׳  וקבוצת המודרני כיתות  להקות המחול הישראלי 
בתחרות מחול ארצית, אייב בלייב ישראל, שהתקיימה בקרית גת, 
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