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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

כי האדם תות ( )...השדה
ט"ו בשבט ירוק ושמח!
בית עם ערך מוסף

קירוב לבבות ,רצון ונכונות ,הם הבסיס
להחלטה להתיישב ביישוב חילוני,
להסתפק במידת האמונה של תושבי
המקום ולעמוד לרשותם בכל עת

הוא תלוי בגובה העיניים
ומנותק מהקרקע ,הוא מתוק,
עסיסי ויפהפה והוא זמין
לקטיף עצמי של כולם.
תותלוי של גיל

עמ'

7

כיס שהוא קיר ירוק
עמ'

10

בסימן ט"ו בשבט ושמירה על הסביבה,
יצרו כל בתי הספר ,בהנחיית היחידה
לאיכות הסביבה קירות ירוקים
באמצעות כיסים ירוקים

עמ'

15
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משולחן המינהלת



משולחן המינהלת

שירותים לתושב/ת



משולחן המינהלת  משולחן המינהלת  משולחן המינהלת 

נחנך בניין המינהלה בבית ספר שחקים
בטקס צנוע נחנך בניין המינהלה בבית ספר שחקים ,הכולל חדר מורים ,מבנה מזכירות ,חדר מנהלת וחדר יועצת

להורדת האפליקציה
סרקו את הברקוד

פנייה למוקד

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

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.

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 :

"עם השלמת מבנה המינהלה מומש הלכה למעשה החלום של
קריית החינוך הדרומית" ,אמר במהלך הטקס ראש המועצה ,פטר
וייס והודה לכל צוות ההוראה ,שעושים עבודתם נאמנה ,לעוב
די אגף החינוך והוועדה המקומית ,השותפים לפרוייקט ולמפעל
הפייס שסייע במימון המבנה.
השתתפו בטקס אנשי הצוות החינוכי המורחב של בית הספר
ובראשם מנהלת בית הספר ,סיוון אלעד-גוטליב ,תלמידים ובני
משפחה ,גזבר המועצה ,דוד גמליאל ,מהנדס המועצה ,איתי פרס,
מנהלת אגף החינוך ,סיגל דאי ,מנהלת מחלקת בתי ספר ,רחלי גרי
נמן ומפקח הפרוייקט ,רונן טל.

בוצעו עבודות פיתוח בפתחיה ובכפר בילו
במסגרת תנופת הפיתוח שעוברים ישובי המועצה הסתיימו עבודות הפיתוח בכפר בילו ובפתחיה
בכפר בילו הוסדרה הצומת המחברת בין כפר בילו א' לכפר בילו
ב' בהתאם לתוכנית התנועה שאושרה בוועדת התנועה .שוקם גן
המשחקים ,נוסף דשא סינתטי ,שודרגו מגרשי הספורט ,נוספו
שערים למגרש הכדורגל וסלים למגרש הכדורסל.
כן הוסדרה מערכת הניקוז על ידי ביצוע עבודות איגום וניקוז,
שוקמו קטעי דרך ,כולל שיקום מדרכות ,אספלט וגידור במספר
מקומות.
בפתחיה הוקם מגרש חנייה במתחם גני הילדים .במסגרת העבו
דות שוקמו גם המדרכות.
יצוין כי העבודות מתבצעות על פי תוכנית סדורה בכלל היישובים
בתיאום ושיתוף פעולה עם הוועדים המקומיים.
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מלגות סטודנטים/ות
לשנת התשע"ח

כמידי שנה ,מעניקה המועצה מלגות לימוד לסטודנטים/ות
תושבי המועצה.
גם השנה ,במטרה להנגיש ולהקל על הציבור ,אנו מפעילים
את שירות "מלגה בקליק" המאפשר להגיש את הבקשה
למלגה בצורה מקוונת דרך אתר המועצה
http://www.gezer-region.muni.il/page_34812

נפתח מבצע ייחודי לטיפול
בחתולי רחוב
בעקבות החלטה שקיבל ראש המועצה,
החלה המועצה במבצע ייחודי לעיקור סירוס
וחיסון חתולי רחוב

אישור כי הלימודים הינם במסלול
לתואר ראשון בלבד.

הבהרות:

המעוניינים/ות בקבלת מלגה ,מוזמנים לפנות על פי הרשום מטה:

 .1הקריטריונים לקבלת מלגה:

תושב/ת המועצה ב 5-השנים האחרונות ברצף (למעט מי שהחליפ/ה
כתובת כתוצאה משרות צבאי סדיר או שירות לאומי ,למשך תקופת
שירותו/ה בפועל).
לימודים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל
והמוסמך להעניק תואר ראשון .B.A
לימודים במסלול לתואר ראשון בלבד (.)B.A
שכר הלימוד המשולם לא יפחת מ 6,000 -שקל.
הצגת קבלות עבור תשלום בגובה של  6,000שקל.

 .2אישורים נדרשים ומצורפים לבקשה:

צילום תעודת זהות (כולל ספח הכתובת).
אישור לימודים לשנת התשע"ח מהמוסד האקדמי.
צירוף קבלות על תשלום שכר לימוד בגובה  6,000שקל.
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 .1את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מקור או דרך אתר
האינטרנט של המועצה באמצעות "מלגה בקליק" (לא יתקבלו
בקשות בפקס).
 .2חובה לצרף לבקשה את כל האישורים הנלווים הנזכרים לעיל.
 .3מועד אחרון להגשת הטפסים במועצה ,5.3.2018 :יח' באדר
התשע"ח.
 .4סטודנט/ית שבקשתו/ה לא תעמוד בכל הקריטריונים האמורים,
ו/או סטודנט/ית שבקשתו/ה תוגש לאחר המועד האחרון שנקבע
להגשה ( ,)5.3.2018תדחה בקשתו/ה על הסף.
 .5מובהר בזאת כי עמידה בתאריך הנ"ל ( )5.3.2018הינה באחריות
מגיש/ת הבקשה.
 .6ניתן לקבל טפסי בקשת מלגה במזכירויות היישובים ,או במשרדי
המועצה ,אצל רכזת מלגות  -שירי בנית מזרחי (טל',)08-9274054 :
או באתר האינטרנט של המועצה בכתובת:
www.gezer-region.muni.il
 .7בהגשת הבקשה בשירות "מלגה בקליק" יש למלא את כל השדות,
לצרף את האישורים הנדרשים (ניתן לצלם את המסמכים דרך
הטלפון הנייד) ,ולהמתין עד שכל הקבצים עולים למערכת .רק פניות
אשר תתקבלנה במערכת המחשוב של המועצה תיבדקנה .למען
הסר הספק ,רק קבלת אישור חוזר במייל עם מספר הפנייה יהווה
אסמכתא לכך שהבקשה התקבלה לבדיקת המועצה.
בברכה,
פטר וייס  -ראש המועצה

התהליך מבוצע על ידי עמותת  SOSחיות ,בשיתוף
פעולה עם מאכילי החתולים ועם הנהגות היישובים.
זהו פיילוט ,במסגרתו יעוקרו בשלב ראשון  250חתולי
רחוב .מטרת העיקור והסירוס של חתולי הרחוב היא
לשמור באופן הומאני ומבוקר על הריבוי הטבעי שלהם
במרחב הציבורי ,לצמצם את הסכנות שאורבות להם
ברחוב וכן לצמצם את המטרד לתושבים.
לדברי וטרינר המועצה ,ד"ר כרמי הרשקוביץ ,מדובר
בלכידה ,עיקור או סירוס ושחרור החתול ,לאחר
שיתאושש ,חזרה למקום ממנו נלקח .עוד במסגרת זאת
יחוסן החתול נגד כלבת ,יקבל טיפולים רפואיים פשוטים
ויסומן באוזנו.
חשוב לציין כי החתול ,כמו כל יונק אחר ,יכול גם הוא
להעביר את מחלת הכלבת אך בניגוד לכלבים ,אין חובת
חיסון לחתולים.
מבצע העיקור ,בעלות כספית ניכרת ,מתקיים ביישובים
שנענו לפניית המועצה בנושא ומשתתפים במימון עלות
העיקור ,זאת בעקבות יוזמה משותפת של הנהלת המועק
צה ,הוועדה לאיכות הסביבה במועצה והנהגות היישובים.
ד"ר כרמי מבקש אף לשוב ולהזכיר ,כי האכלת חתולי
רחוב תיעשה בכפוף להנחיות הבאות:
יש להאכיל את החתולים בשטח שאינו מסכן אותם ואינו
מהווה מטרד לתושבים.
יש להאכיל את חתולי הרחוב במזון יבש ואיכותי ,בזמנים
ומקומות קבועים ,בכמות הנדרשת לכל ארוחה ולא מעבר
לכך.
יש להקפיד לאסוף את שאריות המזון ואת כלי האוכל
בגמר ההאכלה ,ולדאוג שהמקום יישאר נקי.
יש לדאוג למי שתייה ולתנאי סניטציה ,סביבה נקיה
מפסולת ופחי אשפה סגורים.

מאכילי חתולי הרחוב שטרם יצרו קשר ,מתבקשים
להתקשר לסימה  -מזכירת המחלקה הווטרינרית:
08-9274031

הושלמה היערכות המועצה להתמודדות עם מתקפת סייבר
בתום תהליך למידת הנושא ,הכשרות שנערכו לעובדים במועצה וכתיבת נהלי מחשוב ואבטחת מידע,
אשר הועלו לאתר האינטרנט של המועצה ,שקופים ופתוחים לעיון התושבים ,הושלמה היערכות המועצה
להתמודדות עם מתקפת סייבר
בתחילת התהליך בוצע סקר סיכונים למערכות המחשוב של
המועצה על ידי חברה חיצונית המתמחה בנושא .בעקבות הסקר
בוצעו פעולות לתיקון וצימצום הליקויים על ידי שימוש בחומרה
ותוכנה מתאימים.
כמו כן נכתבו נהלי עבודה בתחום,
על ידי יועץ המיחשוב ,בדגש על
מוכנות לאירוע סייבר ונהלי עבודה
במקרה של אירוע סייבר בפועל.
בין הנהלים שנכתבו:
נוהל אבטחת מידע המגדיר את
מדיניות המועצה בנושא אבטחת
המידע והפעולות למניעה ,תחזוקה
וניהול משימות אבטחת מידע.
נוהל התאוששות מאסון במערכות
התקשורת הרשתיות של המועצה.
נוהל הכלת אירוע סייבר המגדיר
דרכי טיפול והתמודדות עם אירועי
סייבר.
נוהל גיבוי ושיחזור מגיבוי והנחיות
התמודדות כיצד להימנע מווירוס

כופר.
בהמשך תתקיים פגישת עבודה עם נציג הרשות הלאומית לסייבר,
להצגת מוכנות המועצה בתחום וקבלת הנחיות.

מתקדמים בפעולות הנגשה
פיסית במבני חינוך ובמקומות
ציבוריים ברחבי המועצה
המועצה מיישמת בהתמדה את התוכנית הרב שנתית
לנגישות ,שהתווה ומוביל ראש המועצה ,ומקדמת
פעולות הנגשה פיסית במבני חינוך ובמקומות
ציבוריים ברחבי המועצה
במסגרת העבודות שבוצעו הוקמה רמפה והוסדר השביל
משער הכניסה בגן הילדים ניצנים בבית חשמונאי .הוקמה
רמפה בגן הילדים קשת בישרש והוסדרה חנייה לנכים
במתחם החנייה במקום.
עוד הוקמה רמפה ונבנו שירותים נגישים במבנה חיטה
בבית סדר שדות אילון והותאמו מדרגות בהתאם לתקן
במבנה תאנה .בכפר שמואל נוספו חניות נכים בגן הילדים
אצטרובל.
בבית העלמין האזורי הותאמו שירותים לנכים והוסדרה
חניית נכים.
מעבר לפעילות העניפה בתחום הפיסי ,ממשיכה המועצה
להכשיר את עובדי המועצה ,אשר שמעו הרצאה בנושא
נגישות השירות.
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בשורות בתחום תשתיות התחבורה
בפגישה שקיים ראש המועצה ,פטר וייס ,עם שר
התחבורה ישראל כץ ,לאחר עבודת מטה מאומצת
שקיימה המועצה בנושא מול משרד התחבורה,
נענה שר התחבורה לבקשת ראש המועצה ואישר
לקדם מספר פרוייקטים משמעותיים ברחבי
המועצה שהינם באחריות משרד התחבורה
בין הפרוייקטים שאושרו קידום מעגל תנועה נוסף על כביש
 424באזור משמר איילון ,חיבור נצר סרני לכביש  423באמצעות
כביש גישה לנס ציונה ,קידום מעגל תנועה נוסף על כביש 44
באזור הכניסה לפתחיה ופדיה.
בסיכום הפגישה הנחה שר התחבורה את חברת נתיבי ישראל
להתחיל בייזום הפרוייקטים ובמינוי צוות ניהול ותכנון לטובת
קידום נושאים חשובים אלה.
בנוסף על כך ,בעקבות הסיכומים והנחיות שר התחבורה ,בימים
אלה מבוצעות כבר בשטח עבודות חשובות ,שידרוג ופיתוח

טפסים דיגיטליים

בשורה לתושבים  -ביצוע הרשמות ,תשלומים ופעולות
בטפסים דיגיטאליים דרך אתר המועצה
במסגרת מאמצי המועצה לייעל ולהנגיש ככל הניתן
את השירות לתושבים ולחסוך מהם את הצורך להגיע
לבניין המועצה ,הועלו לאתר מגוון טפסים המשמשים
את מחלקות המועצה ,כך שמתאפשר לתושבים למלאם
באופן דיגיטאלי ולשלוח אותם למועצה דרך המרשתת
(אינטרנט) .יש לציין כי גזר היא בין הראשונות בקרב
המועצות האזוריות אשר מנגישה טפסים והופכת אותם
לדיגיטליים.
בין הטפסים שהועברו לפורמט דיגיטלי ניתן למצוא
טופס רישום לחוגים של אגף התנ"ס ,טפסי הנחות והצהק
רות של מחלקת הגבייה ,טופס בקשת מידע לפי חוק
חופש המידע ,טופס הרשמה והנחיות לקבלת טיפולים
במשכל ,מגוון טפסים בתחום הרווחה ועוד.
כל הטפסים הדיגיטליים מונגשים לבעלי מוגבלויות
ומהווים עוד צעד משמעותי בהתאם לתוכנית האב לקיק
דום הנגישות אותה יזם ראש המועצה פטר וייס.
את הטפסים ניתן למצוא בכפתור "טפסים שימושיים"
http://www.gezer-region.muni.il/
בדף הבית
 page_37229או בדפי המחלקות השונות.

מגבירים את הפיקוח בנושא
חומרים מסוכנים
במסגרת מאמצי המועצה לשמור על שלום
התושבים ,הוגבר הפיקוח בנושא הטיפול בחומרים
מסוכנים
עסקים אשר בבעלותם חומרים מסוכנים ,נדרשים
להגיע למחלקת רישוי עסקים במועצה ולהסדיר את
רישיון העסק .לעסקים שלא יפעלו להסדרת רישיון
תשלח התראה ובמקרה הצורך יוגשו נגדם כתבי אישום.
המועצה מבקשת מהציבור לסייע לה בנושא ,לפנות
למחלקת רישוי עסקים ולדווח במידה וידוע על עסק
אשר בבעלותו חומרים מסוכנים .זאת מעבר לאותם
עסקים הידועים ומוכרים למועצה ונמצאים תחת פיקוח,
בקרה ומעקב.
כמו כן ,המועצה עובדת בשיתוף פעולה עם מחלקת
פיקוח רישוי עסקים של המשרד להגנת הסביבה ,בכל
הנוגע לאיתור וטיפול בעסקים אלה.

הצומת בכניסה לכרמי יוסף ושידרוג כביש הגישה לקיבוץ נען,
התקנת מערכת תאורה ציבורית בכביש הגישה לבית עוזיאל
ובכביש הכניסה לפתחיה ולפדיה ,ביצוע שידרוג ,חידוש אספלט,
קירצוף וריבוד כבישים ,התקנת מעקות בטיחות לאורך חלק
מרכזי מכבישי המועצה ,ביניהם כביש מס'  ,44כביש מס' ,424
כביש מס' .411
כן מתבצע על ידי המועצה ,שידרוג מעגל התנועה בכביש 4233
וסלילת מדרכות ושביל אופניים בכניסה לקריית החינוך הדרומית

בסתריה וביצוע ריבוד של שני המסלולים בכבי ש  40באזור המ�ק
ביל לסתריה באמצעות אספלט שקט.
בפגישה השתתפו שר התחבורה ,ישראל כץ ,ראש המועצה,
פטר וייס ,מנכ"ל חברת נתיבי ישראל ,ניסים פרץ ,הצוות המקצוק
עי של שר התחבורה ומהנדס המועצה ,איתי פרס.
ראש המועצה הודה לשר התחבורה ואמר כי ההחלטות שקיבל
שר התחבורה ישפרו את תשתיות התחבורה במועצה ומדובר
בהחלט בבשורות חשובות ומשמעותיות לתושבי המועצה.

נפתחה כיתת ותיקים נוספת
נפתחה כיתת לימוד נוספת לאזרחים הוותיקים .הכיתה שנפתחה באולפנת שעלבים מתווספת לכיתה הפועלת
בתיכון איתן ,במסגרתן לומדים האזרחים הוותיקים לימודי העשרה ,מתערים בחיי בית הספר ומחזקים את
הקשר עם הדור הצעיר

התוכנית היא פרי שיתוף פעולה של המשרד לשיוויון חברתי,
יוצעת המועצה לאזרחים ותיקים ,מחלקת הרווחה ואגף החינוך.
"לתשוקה ללמוד ולהשכיל אין גיל" ,אמר ראש המועצה בטקס
פתיחת הכיתה החדשה.
וייס בירך את התלמידים ואת צוות המורים וסיפר על היכרות
רבת שנים עם חלק ניכר מתלמידי ותלמידות הכיתה" ,אני ממש
שמח לראותכם על ספסל הלימודים והייתי מאוד רוצה להצטרף
אליכם" ,אמר .עוד הודה ראש המועצה לכל הגורמים שחברו
למימוש הפרוייקט.
בטקס השתתפו הנהלת האולפנה וראשי הנהלת קריית החינוך
בשעלבים ,הגב' חני גולדנברג  -נציגת המשרד לשוויון חברתי,
אביגיל אנגלמן  -מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברק
תיים ויועצת ראש המועצה לאזרחים ותיקים במועצה ,סיגל

דאי  -מנהלת מחלקת החינוך ופנינה גבאי  -רכזת פעילות הפנאי
לאזרחים וותיקים.
מנהל האולפנה ,מוטי נייהוז בירך את השותפים בפתיחת הכיתה
ודיבר על חשיבות נוכחותם של הוותיקים במתחם האולפנה כלפי
התלמידות והמסר החינוכי המועבר אליהן בדרך זו והתייחס לחשיק
בות של העברת המסרים הערכיים מדור לדור.
אביגיל אנגלמן תיארה את השתלשלות המהלכים שהובילו למעמד
המיוחל .נציג הנהלת קרית החינוך ,פרוידיגר הביע את הערכתו הרבה
לסיוע המועצה ומחלקת החינוך לאורך השנים .נציגת המשרד לשווין
חברתי בירכה את הנוכחים במילים חמות והדגישה את ייחודיותו של
הגיל השלישי.
אזרחים וותיקים נוספים המעוניינים לברר פרטים ולהירשם ,מוזק
מנים לפנות לפנינה גבאי.

עוד חידוש במועצה :הופעות ושיתוף פעולה בין המועצה לזאפה
שיתוף פעולה בין  המועצה לבין זאפה כרם ברקן ,אשר קידם ראש המועצה ,מביא רוח חדשה לחיי התרבות במועצה
הפעילות הראשונה שתתקיים במקום היא מופע סטנדאפ של צביקה הדר ,בו הוא בודק בדרכו ההומוריסטית מיהו האשם בשני
אירועי הלב שקיבל בגיל כה צעיר (ראה פרטים בעמ' .)18
במהלך השנה יתקיימו בזאפה כרם ברקן מספר מופעים ,בהם יזכו תושבי המועצה בהנחה משמעותית ש ל  40%לשני כרטיסים למ�ש
פחה .האירועים יפורסמו מראש באמצעי הפרסום של המועצה.
מופעים אלה מצטרפים לשני מיזמי תרבות חדשים שכבר פועלים :מוצ"ש תרבות וגזרת המומחים ,וביחד יוצרים תמהיל תרבותי
ייחודי למגוון קהלים ,כולל צעירים.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מנהלת התרבות במועצה  -מרסל עמירה.

גזרי מידע  פברואר 2018

שירותים
מוניציפאליים
איסוף פסולת גושית פברואר 2018
יום ראשון יום שני יום שלישי
06/02/18 05/02/18 04/02/18
כפר בן נון משמר דוד עזריה
גזר
משמר איילון חולדה
יום ראשון יום שני יום שלישי
13/02/18 12/02/18 11/02/18
כרמי יוסף

מצליח בית עוזיאל

יום ראשון יום שני יום שלישי
20/02/18 19/02/18 18/02/18
נצר סרני
כפר שמואל יציץ
כפר ביל״ו
נען
יום ראשון יום שני יום שלישי
27/02/18 26/02/18 25/02/18
נוף איילון
א׳-ב׳
סתריה
שעלבים

יום חמישי יום שישי
09/02/18 08/02/18

יום רביעי
07/02/18
פדיה
פתחיה בית חשמונאי
יום רביעי יום חמישי יום שישי
16/02/18 15/02/18 14/02/18
גני הדר
מאיר יד רמב"ם
רמות
יום רביעי יום חמישי יום שישי
23/02/18 22/02/18 21/02/18
ישרש
יום רביעי
28/02/18

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

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

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

לידיעתכם:

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

גני יוחנן

יום ה'
יום ד'
מצליח
גני הדר
רמות מאיר ישרש
נען
יציץ
כפר ביל”ו נצר סרני
גני יוחנן

בס”ד

יום ו'
כרמי יוסף

וטרינריה  -חיסונים נגד כלבת ינואר-פברואר 2018
שם היישוב

תאריך חיסון

שעות

מיקום

נען

09.02.2018

08:00-08:30

מזכירות

בית עוזיאל

16.02.2018

08:00-08:30

צרכניה

בית ספר שדות איילון מצטיין בתחום המעורבות החברתית
המעורבות החברתית היא יעד מרכזי ביעדי התוכנית האסטק
רטגית של משרד החינוך .בשנה"ל תשע"ז בחר בית ספר ״שדות
איילון" לקדם את המעורבות במעגל הבית ספרי ,באמצעות
יישום מודל "שגרירי מפתח הל"ב" .בתום תהליך הערכה ארצי
של משרד החינוך ,נמצא כי יישום מודל השגרירים של בית ספר
״שדות איילון" היה ברמת הצטיינות.
במכתב שהתקבל בבית הספר מאת הממונה על החינוך החבק
רתי ערכי במשרד החינוך ,אורית צעירי ויו"ר ועדת ההקצבות,
שולה בן נון ,ממנו המבשר על ההישג הנאה.
זו השנה הרביעית בה זוכה בית הספר בפרס הצטיינות על
החינוך החברתי ערכי ובהתאם לכך זכאית חברת הילדים למימון
יוזמות חברתיות-ערכיות מטעם ממשרד החינוך.

ענבל הדס  -רכזת חברתית ,בשדות איילון מספרת על התוכנית:
"תוכנית 'שגרירי מפתח הל"ב' הינה תוכנית חברתית-ערכית לטיפוח
מעורבות חברתית .הפעלת התוכנית מאפשרת לכל תלמיד לגלות
מעורבות חברתית ולפעול כשגריר המעודד את יישומם של ערכי
'מפתח הל"ב' בכיתה ,בשכבה ,בבית הספר; בשיעור ,בהפסקה; במשק
פחה ,בקהילה ועוד .שגרירי 'מפתח הל"ב' נדרשים ללמוד את הערך
החודשי ,לתכנן וליזום רעיונות מגוונים ליישומו ,תוך שהם מקפיק
דים על הליך דמוקרטי והרחבת מעגל השותפים הפועלים ליישומו.
השגרירים נדרשים לתעד ולפרסם את המהלך החברתי-ערכי ברמה
הבית-ספרית ,האזורית והארצית .מדובר על כיתה אחת מכל שכבה,
בה התלמידים מתכננים ומעבירים שגרירות לשאר תלמידי השכבה
שלהם".

הסתיים סבב שיפוץ ותחזוקה ביותר מ 100-מקלטים ציבוריים
ביישובי המועצה
במסגרת מגוון פעולות המועצה להיערך לשעת חירום ובהמשך להנחיית ראש המועצה לתת עדיפות לנושא המקלטים
הציבוריים ,ביצעה המועצה לראשונה ,סבב תחזוקה מקיף ביותר מ 100-מקלטים ציבוריים ביישובים
המטרה היא שימור ואחזקת
המקלטים הציבוריים ברמה גבוהה
ושמירה על תקינות האמצעים
לשעת חירום הנמצאים במקלטים,
כך שבעת הצורך יתאפשר השימוש
בהם בתנאים הולמים.
יודגש כי תחזוקת המקלטים הציק
בוריים היא באחריות היישובים
עצמם ופעילות המועצה בנושא
התקיימה בשיתוף פעולה מלא עם
וועדי הישובים ועל דעתם .במסגק
רת סבב התחזוקה שופרו תשתיות
חשמל במקלטים בהם יש חיבור
קבוע.
פעילות חשובה זאת נמצאת גם
בתוכנית העבודה של שנת .2018

גזרי תורה
הרב אהרון מרצבך  -שעלבים

תאורה דו צדדית
 תפיליןבחצר הנחלה של המשפחה ,במושב ,עומד עץ
עתיק יומין ,הנותן פירות טובים .סבא וסבתא
ילדיהם ,הנכדים ואף הנינים ,כולם מטפלים בגינה
של המשפחה ובעץ העתיק ,בהרבה אהבה.
בכל שנה לקראת ט"ו בשבט ,מאירים את העץ
משני עבריו ,והמראה מרהיב.
בליל ט"ו בשבט ,יושבים בסלון של סבא וסבתא,
ליד שולחן ערוך בכל מיני פירות העץ והאדמה,
שנשתבחה בהם ארצנו הקדושה.
סבא מספר על קורות עלייתם לארץ ,על הקמת
ביתם כאן ,הרוח נושבת בחוץ ,וענפי העץ העתיק
המואר ,נעים לכאן ולכאן מחמתה ,כאילו מצטרק
פים ומהנהנים בהסכמה לדברי סבא.
סבא פותח בדבר תורה קצר ,ומתמקד בכל שנה
באחת ממצוות התורה.
"כשראיתי את העץ המואר ,סמל המשפחה,
חשבתי לעצמי לדבר השנה על מצוות תפילין"
הוא אומר.
"סבא! איך הגעת מהעץ לתפילין"? שאל אחד
הנכדים.
סבא מחייך" ,עם קצת דמיון אפשר להגיע רחוק,
ראיתי את התאורה משני צידיו ,ופתאום נתברר
לי מובנו הבהיר של פסוק בתורה העוסק במצוות
התפילין.
מצווה זו כוללת שני חלקים  )1תפילין של יד,
כנגד הלב )2 .תפילין של ראש כנגד המוח.
וכך כתוב בתורה על תפילין (שמות יג ,ט):
שמות פרק יג'
וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אוֹ ת ַעל יָ ְד ָך (תפילין של יד)
ּולְ זִ ָּכרוֹ ן ֵּבין ֵעינֶ ָיך (תפילין של ראש)
לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְּבפִ ָיך ...
כמו  2הפרוז'קטורים אל מול העץ ,כך תפילין של
יד מצד אחד ,ותפילין של ראש מצד שני ,מקרינים
על הפה הנמצא באמצע ,והם נותנים בהירות לאור
התורה הנלמדת בפה.
ככה כל בוקר יהודי מניח תפילין ,מתחיל כמה
חודשים לפני בר המצווה עד סוף ימיו ,בכל יום
ויום ,תאורה דו צדדית מכיוון המוח ומכיוון הלב,
והיא כאילו מאירה את הפה ,שיהיה כלי טוב
לקיום התורה ,בלימוד התורה בקיום מצוותיה,
בדאגה למעשים טובים ,שלא יהיה חלילה סוג של
כלי שרוב יעודו לדברים בטלים".
כמובן אנו מקיימים את המצוות ,בלא תלות
בטעמן וסיבתן ,כך נצטווינו בתורה מאת ה' .גם
לא כל בוקר יוצא שחושבים על העוצמה הטמונה
במבט הזה שהזכרנו ,אבל באמת זה מרגש לחשוב
על כך שיש תזכורת יומית נצחית ,למה שיוצא מן
הפה (וגם מה שנכנס לפה).
בעולם שניזון ללא הפסקה מאמירות והכרזות
והצהרות ודיבורים ,המשתנים חדשים לבקרים
בהתאם לשיקולים ואינטרסים ,ולפי רוח הזמן,
עומדת מעל כל זה ,כמו גורד שחקים ,המצווה הזו
המכווינה בכל בוקר את דרכו של האדם אל מול
בוראו.
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בית במושב
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן

מושבי השפלה והסביבה

בית במושב

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

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

בניהול מאיר קריחלי

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

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

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' ,זכות לבית נוסף!

בית ייחודי  220/800מ'
יחידת דיור! נוף אירופאי

נחלה  1700מ'  28 +דונם
בית  190מ' זכות לבית נוסף!

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בהרחבה 6 ,חד' 220/350
בסטנדרט מאוד גבוה! נוף!

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!

מגרש  750מ' בית  160מ'
+יחידה ,גינה יפהפיה!!!

בכפר שמואל

ברמות מאיר

בבית חשמונאי

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

משק רחב!  25דונם
בית  110מ' ,פוטנציאלי!

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

להשכרה חנות/משרדים
 20עד  80מטר מיידי!

נוף משגע!!! בית  240מ׳
מגרש  25 + 1850דונם

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

בכרמי יוסף

במשמר איילון

בפתחיה

בפתחיה

באחיסמך

להשכרה 250/850
 7חד׳  +מרתף ,מיידי!

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

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

מגרש  815מ' ,בית מושקע
מתאים לשתי משפחות!

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

מגרש  590מ' בית  270מ'
עם  2יחידות מניבות!!!

בואי נאכל עוד תותים
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פעם תות שדה היה תות שדה ,נקודה .כלומר תות ,שגדל בשדה .אבל הראש היהודי הקודח
לא נח והנה אנחנו מוצאים את עצמנו בשדה (חממה) תות–תלוי ,בבוקר של כיף ,קוטפים
כאוות נפשנו ,מבלי להתכופף אפילו ,אוכלים ככל יכולתנו ועל הדרך גם לומדים משהו
גיל סלמה ,48 ,פתחיה ,דור שלישי במושב ,ממשיך ,ביחד עם
ההורים ,את המשק של סבא ,ממייסדי המושב ,שהגיע מתוניס.

בהבנה וסובלנות את תנועת האנשים והמכוניות בסופי שבוע וגם
היו הראשונים לבוא לקנות תות".

פרי מפונק
"אני נולדתי לתוך כרמים וחייתי כרמים כל חיי" ,מספר גיל,
"אחרי הצבא ויציאה קצרה מהמושב ,כשחזרתי ,השתעממתי קצת
מהכרמים ורציתי לשנות .חיפשתי ,ניסיתי והגעתי לתות .התות",
מציין גיל" ,הוא פרי מפונק מאוד ורגיש מאוד וכל מה שאני עושה
בענף הזה ,הוא תוצאה של ניסוי ולמידה .קודם כל נושא הגידול
בגובה ,שהוא הדבר הבולט לעין .הקרקע באזור שלנו לא מתאימה
לתות .התות אוהב קרקע חולית .כך שמלכתחילה הבנתי שצריך
לגדל את התות במנותק מהקרקע וכך הגעתי לגידול בגובה נוח
לעבודה ,לטיפול ,לקטיף .אנשים לא מבינים כמה קשה להגיע
לסלסלת תות ,שהפירות בה גדולים ,יפים וללא מחלות וריקבון.
אנחנו מגדלים שבעה זנים שונים של תות ,גם כדי לשפר את הפרי
כל הזמן וגם כדי ליצור רצף של הבשלה על פני כמה שיותר זמן.
כל אחד מהזנים רגיש למזיקים אחרים ,מבקש השקייה וטמפרק
טורה שונות ואנחנו יוצרים עבורם כמעט תנאי מעבדה .כל זה",
מדגיש גיל" ,נהיה מורכב עוד יותר ,כי פה הכל אורגני וביולוגי,
מה שמשפר את האיכות ,אבל גם את הרגישות".

ללמד ולשמור על היבול
גיל ,שמוטרד מאוד ממצב החקלאות והחקלאים בארץ ,רואה את
עצמו במידת מה גם כשליח ציבור" .אני מקבל את פני כל הבאים
בהסבר מקצועי ,בהתאם לגילאים ולעניין .אבל מקפיד להסביר
כך שיהיה ברור במה כרוך גידול התות ועבודת האדמה .אני גם
מסביר ומלמד כיצד לקטוף כך שיישמר הצמח וימשיך לתת פרי,
כי מאוד בקלות אפשר למשוך בתות האדום והמגרה ולעקור יחד
איתו את הצמח כולו .וצריך הרבה סבלנות" ,הוא מחייך" ,כי ילדים

ותודה לגיל
והציבור ,מסתבר ,אכן נהנה .הפייסבוק מוצף בתגובות של
התלהבות ,תודה והמלצות של מי שכבר היה" .תחנת חובה למנת
מתיקות ובריאות בשבתות בדרך לטיולי פריחה או סתם לכייף
משפחתי .מותק של מקום" ,כותב אחד המבקרים .ויש ביניהם
כאלה שמחכים בקוצר רוח להודעה על פתיחת העונה וחוזרים
שוב ושוב.

אז העונה בשיאה וכולכם מוזמנים.
גיל והתות מחכים לכם050-4614406 :

לא רק טעים ,גם בריא

 12דברים שכדאי לדעת על תות שדה

(על פי מנהלת יחידה לתזונה ודיאטה ב"שירותי בריאות כללית")

זה ילדים ,וישראלים זה ישראלים ויש בהחלט עבודת שיקום
אחרי כל סוף שבוע של קטיף .אבל אני אוהב אנשים ועוד יותר
מזה ילדים ומוכן להסביר ככל שהם מוכנים להקשיב ומאוד משמח
אותי שאנשים באים ,נהנים מהביקור ,לומדים משהו על חקלאות
וגידול ומקנחים את כל זה באדום המתוק הנפלא הזה".

לומד תוך כדי תנועה
אז גיל נדלק על רעיון הגידול בגובה ,התארגן ,למד את הרצוק
נות והצרכים של הפרי ,ושתל .והגיעה העונה הראשונה .עכשיו
צריך ליצור מערך קטיף ,אריזה ושיווק .את הכל ,לאט ,לאט למד
גיל תוך כדי תנועה .הוא הבין שכמעט כל הפרי בחממה מבשיל
בבת אחת וכך עלה הרעיון להזמין בסופי שבוע את הציבור הרחב
לקטיף עצמי .ואנשים באו .אז גיל הבין שהם צריכים מקום חנייה
למכוניותיהם ודאג לחנייה .הילדים עוד התרוצצו ,וקטפו ואכלו
והיו מרוצים ,אבל ההורים כבר שבעו וקצת התעייפו .אז גיל הבין
שצריך לדאוג להורים לאזור ישיבה ולכוס קפה" .וכך ,משבוע
לשבוע" ,הוא אומר" ,למדתי עוד משהו ,הבנתי עוד משהו ,שיניתי
עוד משהו .קיבלתי תמיכה ועידוד רבים מאילנית צמח ,האחראית
על נושא התיירות במועצה וגם אנשי המושב פירגנו מאד ,קיבלו

הם בעלי סגולות אנטי-אוקסידנטיות העוזרות במניעת דלקות
וזיהומים בגוף ובמניעת מחלת הסרטן .אפילו יותר מפירות
ההדר.
הם עשירים מאוד בויטמין  .cכוס תות שדה מספקת את כמות
הויטמין המומלצת לאדם ביום.
הם עשירים בפקטין ובסיבים ,שחיוניים לפעילות תקינה של
המעיים.
הם עשירים בחומרים שנמצאו מיטיבים עם מצב הרוח.
הם ידועים ,ברפואה העממית ,כנפלאים לטיפול
בהצטננות ,דלקות גרון ודלקות חניכיים.
הם מזרזים את ייצור האנטי-היסטמינים,
שהם חומרים אנטי-אלרגיים.
הם בעלי תכונות נוגדות דלקות פרקים,
אסטמה וטרשת עורקים.
יש בהם מרכיבים הנחשבים משתנים
ומצויינים לטיפול באבנים בכליות.
יש בהם מרכיבים נוגדי סרטן מסוג
פרוסטטה ,שד ואחרים.
יש בהם רכיבים תזונתיים המחזקים
את המערכת החיסונית.
יש להם יתרונות רבים בתחום הקוסמטיקה  -הם ידועים
כמבהירים כתמים בעור ובשיניים וגם כתמי-שמש על הפנים.
והקלוריות? בכוס תות-שדה ,או ב 150-גרם ,יש כחמישים
קלוריות .זיל-הזול.
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מכבי נ.ש.ר עזריה

אגודת ספורט שקיימת כבר  40שנים
גידלה יותר מ 70-אלופי ישראל -
בענף האגרוף האולימפי.
חניכיה השתתפו בעשרות
תחרויות בינלאומיות,
אולימפיאדה ואליפויות
אירופה והעולם.

פעילות וחדר כושר
שמתאים גם לנשים!

מכבי נ.ש.ר עזריה מזמינה אתכם לקחת חלק
בפעילות ספורט בריא במושב עזריה

ומזמינה אתכם להצטרף
אם ברצונכם לבנות בטחון עצמי  -זה אצלנו
חוסן נפשי בגוף בריא  -זה אצלנו
נערים/ות שקיבלו כבר
צו גיוס זכאים לאימונים
ריכוז ומשמעת אישית  -זה אצלנו
חינם בחדר הכושר

אצלנו תמצאו :אימוני כושר ,חדר כושר ,אימוני אגרוף
למטרת כושר גופני ואימוני אגרוף תחרותי
אימונים רב-גוניים  -טרום אגרוף לילדים בכיתות א'-ג'

פתוח כל יום בין השעות .17:30-21:00

המועדון ממוקם צמוד למזכירות מושב עזריה.
מחירים מיוחדים למשפחות ולבודדים.

מנהל מקצועי  -אריק דרוקמן ,מאמן בינלאומי,
יו"ר ועדה מקצועית של אגרוף ישראלי ומאמן ראשי
של נבחרת ישראל 052-2931059
יובל טוויג  -יו"ר אגודה מאמן מוסמך ושופט
בינלאומי 050-5-3111950

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
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טיול לסופ״ש

הסופות מאחורינו ,הגשמים הטובים עושים טוב לאיכרים ואנו נמצאים בעיצומו של חודש שבט ,נצלו את
הסופ"ש הזה וצאו לגלות שוב את יופיה של הארץ ,במרחק קצר מהבית
שדרת הוושינגטוניות ומצפה טל
ממצבת צ'יז'יק נמשיך צפונה בשדרת דקלי וושינגק
טוניה ,שאורכה כקילומטר אחד .השדרה משלבת עצים
עתיקים יחד עם נטיעות צעירות .בקצה הצפוני של
השדרה נמצא אתר הנצחה  -מצפה טל ,לזכרו של סגן
טל צמח ,בן חולדה וקצין ביחידת מגלן ,שנהרג בהתקפת
מחבלים באזור חמאם אל-מאליח בשנת .2002

יער חולדה  /בית הרצל
נתחיל את הביקור ביער חולדה הנקרא גם יער הרצל השוכן
מזרחית לקיבוץ חולדה ,מדובר באחד היערות היפים במועצה,
המחבר בין נקודות חן רבות במרחק הליכה קצר.
יער חולדה ניטע בשנת  1907לזיכרו של בנימין זאב הרצל ,חוזה
מדינת היהודים ,אשר היה אחד המסייעים להקמת קק"ל .כשנק
תיים לאחר מותו החליטו בקרן להקים מפעל "תרומת עצי זית"
ולהקים את "בית הרצל" המרשים ,כאתר להנצחת זכרו.

בית הרצל שימש כבית החווה ביער חולדה ,והיום הוא משמש
כמוזיאון קטן לתולדות המקום .המוזיאון פעיל בסופי שבוע בלבד
(ימי שישי בשעות  ,09:00-14:00שבתות בשעות .)10:00-15:00
אם הגעתם והמקום סגור התקשרו למספר הטלפון המופיע על
דלת המבנה ,והשומר יגיע לפתוח את המוזיאון.
החווה התבססה על עובדי אדמה .לניהול החווה גויס האגרונום
לואי בריש ,שהגיע עם מעט מאוד ניסיון חקלאי וקשרים עם אוטו
ורבורג ,הבוטנאי הגרמני הידוע .ארתור רופין קיבל אותו לעבודה

איך מגיעים?

כיוון שלא היה לו נעים לסרב לורבורג ,אך מהר מאד נאלץ לפטר
אותו ושכר במקומו את האגרונום יצחק וילקנסקי (אשר בעתיד
ייסד את מכון וולקני) .וילקנסקי הפך את חולדה לחוות לימוד
והוסיף עצי פרי ,שקדיות וחרובים ועצי סרק אשר העצימו את
יופיו של המקום.
במלחמת העולם הראשונה ( )1914החווה ננטשה ובארץ הייתה
מכת ארבה שפשטה על הארץ כולה והשמידה את הנטיעות .בתום
המלחמה התיישבו בחולדה קבוצות של חלוצים שהביאו עימם
את רעיון הייעור לשם כיסוי שטחים חשופים" .נייער את ההר,
נחייה אותו וגם ניישב" ,הם אמרו .במאורעות תרפ"ט ( )1929תקפו
ערבים את חולדה ,בעו ד  20צעירים עומדים מולם באומץ וב�נ
חישות .התוקפים הציתו את היער והגורן ,אך המגנים מנעו את
החדירה לחצר .בקרב נהרג אפרים צ'יזיק ,מפקד חולדה ואחיה
של שרה צ'יזיק שנפלה בקרב ההגנה על תל חי ,שהפך לסמל של
עמידת מעטים מול רבים .סיפורם הטראגי של צ'יזיק ואחותו
שרה ,מבטא את ההקרבה ואת המסירות של החלוצים שבזכותם
קם מפעל ההתיישבות בארץ ישראל.

הכניסה ליער חולדה היא מכביש  ,411בין צומת חולדה
(בכביש  )3ובין מזכרת בתיה.
הפנייה משולטת בשלט הכוונה חום ,ונמצאת  2ק"מ
צפונית-מערבית לצומת חולדה ,וק"מ מזרחית לקיבוץ
חולדה.
לתיאום ביקורים ב"בית הרצל" התקשרו אל "קו ליער"
של קק"ל ,בטל' .1-800-350-550
תודות :אתר נופים ואנשים ,קק"ל.

להתפנק בפיקניק
יער חולדה משופע חניונים ונקודות חן לשבת בהן ולערוך פיקק
ניק ,ממליצה להצטייד מבעוד מועד ולהגיע מוכנים לבילוי של
שעות .מרגע שתגיעו לא תרצו לעזוב.

קצת אמנות לקינוח
בקיבוץ חולדה שוכנת גלרית דודאים ,של האמנית והיוצרת,
דינה דודאי .דינה יוצרת בחימר דמויות המקרינות רוך בתנוק
עתן ומייצרות תחושת רוגע למתבונן בהן .בגלריה ניתן לשמוע
אודות סיפור חייה ועבודתה ואף להזמין סדנאות .הביקור בגלריה
בתיאום מראש.08-9445283 :

אנדרטת צ'יז'יק (אנדרטת "עבודה והגנה")
צפונית לבית הרצל ניצב פסל אבן מרשים שהוקם על ידי הפסלת
בתיה לישנסקי בשנת  .1937במקום זה קבור אפריים צ'יז'יק,
מפקד חולדה ,שנפל בקרב על חולדה ב .1929-מונצחות בה שלוש
דמויות :אפריים צ'יז'יק ,שרה צ'יז'יק אחותו ,ודמות שלישית
שזיהוייה אינו ודאי( .ייתכן בנימין מונטר ,חבר חולדה שנהרג אף
הוא בתל חי).

בריכת קו השילוח
בריכת מים גדולה ועל קירותיה שלטי הסבר המתעדים את
קורות קו המים לירושלים במלחמת העצמאות.

"מדברת בצבעים"
האמן :ליזה ברדוגו
פתיחת התערוכה תתקיים
ביום ג׳  6.2.18בשעה .19:00
התערוכה תוצג במהלך
חודש פברואר 2018
האשכול פתוח
בימים א’-ה’ | בין השעות 08:00-21:00
| בין השעות 08:00-12:00
בימים ו’
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צאו לטייל כי יש לנו מועצה יפה!

השירות הווטרינרי

נלחמים בכלבת

הושלם פיזור מהאוויר של חיסון אוראלי נגד כלבת לחיות הבר
בשטחים הירוקים וסביב היישובים
חיסון זה מיועד לשועלים ותנים ונעשה באמצעות פיזור מהאוויר של פיתיונות ,הנראים
כקופסאות גפרורים קטנות בצבע חום ,בעלות ריח המושך את השועלים והתנים ,אשר
נושאים את החיסון .כאשר בעל החיים נוגס בהם ,מגיע התרכיב למגע עם ריריות הפה ומביא
להתחסנותו.
החיסונים פוזרו על ידי השירותים הווטרינריים ,בהתאם להספקת החיסונים ממשרד החקק
לאות .נכון לעכשיו כל התנים ,השועלים והכלבים באזור המועצה שנתפסו ונבדקו ,נמצאו
נקיים מכלבת.
אנו שבים ומזכירים  -הקפידו לחסן את כלביכם נגד כלבת.
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גזרי מידע  פברואר 2018
מאוד אוהבים את המקום .יש הרבה משותף .אתמול למשל ,התקק
שרה מישהי כדי להתייעץ לגבי קושי עם ארבעה ילדים .אנשים
מתקשרים ,מתייעצים ,מבקשים עזרה או עצה" ,למוסי יש עוד
הרבה תוכניות ,למפגשים ,לסדנאות ועוד "אהבת חינם זה לתת
בלי לצפות לתמורה" ,היא אומרת" ,חונכנו לתת ,אז אם זה בדברים
שאפשר ,שלנו יותר קל ,אז למה לא".

כך אמר הרב
הרב מנחם סגל ואישתו מוסי מאמינים שלמקום שבו
אתה גר ,יש ערך מוסף ,שאתה מביא איתך ושבכל
מקום אתה יכול לתרום ולעזור .את ההחלטה לגור
במשמר דוד ,הם רואים כתשובה שניתנה לתפילתם
הרב מנחם (שני מימין) ואשתו מוסי (משמאל) עם כיתת בני/בנות המצווה מהיישוב

משמר דוד ,פעם קיבוץ ,היום ישוב קהילתי ,מחוז של חילוניות,
מתהדר בשכונת הרחבה כפרית אופיינית .שלווה ,ציוץ ציפורים,
גני משחקים .צמיחה של ישוב שהגיע עד משבר קיומי ויצא ממנו.
לא המקום שבו אתה מצפה לראות דתי לבוש שחורים ואישה נאה
שמקפידה על גרביונים ושרוולים מכסי מרפק בעיצומו של הקיץ,
או ילדים מגודלי פאות בגן המשחקים .אבל מנחם ומוסי סגל,
מרגישים מאוד בנוח ועמלים לענות בעיקר על הציפיות שלהם
עצמם ושל הקדוש ברוך הוא.

הדרך מקווינס למשמר דוד
"הרבי לימד אותנו שלמקום שאתה גר בו יש ערך מוסף ,מעבר
למגורים" ,מספר הרב מנחם" ,פעם נסעתי להתפלל בקברו של
הרבי מלובביץ בקווינס .איך שיצאתי מהתפילה שם ,פגשתי חבר
טוב ,שמשרת בימ"מ .הוא סיפר לי שהוא גר במשמר דוד .שיש
פה בית כנסת ומחפשים רב .אמרתי אולי זו התשובה שלי .אישתי
אמרה ודאי שזו התשובה .התפללת ונענית" .היום הם גרים בהרק
חבה (תרתי משמע) .ההתחלה היתה שונה" .הגענו לפה ומצאנו
מקום צפוף ,שנראה כאתר בנייה ,הכלים הכבדים עדיין ברחוק
בות" ,מספרת מוסי ,כשהיא מערסלת את בתה הקטנה' ,הנסיכה',
שהגיעה אחרי שלושה בנים" ,כבר היינו עם שלושה ילדים .זה היה
מאוד קשה ,אבל אהבנו את זה והתמסרנו .אנחנו אוהבים שקט וחיי
כפר" ,היא מוסיפה ומחזקת את הסיבות להחלטה" ,ומשמר דוד זה
אמצע הדרך בין לוד לירושלים ,המקומות שמשם אנחנו באים ושם
נמצאים ההורים".

פינה חמה בלב למסורת היהודית
הרב מנחם סגל הוא רב בית הכנסת ביישוב" .בית הכנסת היה
פה לפני שבאנו" ,הוא אומר" ,האנשים שמנהלים את בית הכנסת,
הם אנשים עם פינה חמה בלב למסורת ישראל .מקרבים מאד את
הלבבות .הם דואגים למניין ולטקסים ,אני רק ממלא את תפקיק
די .עורך את התפילה .הצרכים באים מתוך הקהילה והם עולים.
למשל ,נתן שרעבי זל' ,חבר קיבוץ שנפטר בדיוק לפני שנה וביקשו
שאערוך תפילה לעילוי נשמתו .אני עוסק בהתקנת מזוזות ,כבר
פנו אלי שאערוך בר מצווה ,התבקשתי לערוך לוויה .אני בקשר
טוב עם ועדת תרבות ויש שיתוף פעולה .ילדי הגנים מבקרים בבית
הכנסת וביום כיפור מבקשים שאתקע בשופר .בחנוכה השתתפנו
בהדלקת נר ואחר כך אנשים ביקשו שנבוא אליהם ,לברך ובסוף
עוד חזרנו הביתה עם ארגז סופגניות .נכנסתי פה לצוות חירום,
אני בקורס עזרה ראשונה עם אנשים מהיישוב .הקשר הוא מאד
אינטנסיבי".
הוא מבקש להודות מאד לרב המועצה ,הרב אילן סעדה ,שעוזר
ומסייע ואף מקיים פעילויות שונות ,בהן משתתפים גם אנשים
נוספים מהיישוב.

הרב מנחם עורך טקס בר מצווה בכותל למשפחת אמיתי מהיישוב

עד ביאת המשיח
"אני מרגיש שיש פה קשר קהילתי מאד עמוק" ,אומר הרב מנחם,
"זה ישוב בהקמה ואנחנו מרגישים שאנחנו חלק מההתפתחות.
אנחנו מרגישים שזה המקום שבו אנחנו צריכים לגור .טוב לנו
פה .זכות .כיף גדול" .בינתיים אין מניין לתפילה בימות החול ואת
תפילותיו עורך הרב מנחם בלוד הסמוכה ,שם הוא עובד ולשם הוא
אף לוקח כל יום את ילדיו לגן ולבית הספר ואינו רואה בכך בעיה.
"אין לנו ציפייה להגדלת הקהילה הדתית ביישוב" ,הוא אומר" ,מה
שיש פה טוב לנו .האמונה יותר חזקה מאיתנו .אנחנו רואים את
זה כמקום קבע ,עד ביאת המשיח .האנשים פה מכבדים ומוקירים
את ההתייחסות שלנו ,אבל לנו זה נראה מאד טבעי .אהבת ישראל
עושה רק טוב .הלוואי ותשרה ברכה על מעשה ידינו".
לסיכום קורא הרב מנחם לתושבי המועצה גם מהיישובים
הסמוכים ולכל מי שמעוניין להיעזר בו בטקסים ,אירועים וכו'
לפנות אליו.054-6772770 :
הוא ישמח לעזור בכל שאלה ולהגיש כל שירות או סיוע.

מתקין מזוזה במשרדי הוועד המחודשים ביישוב

אהבת ישראל עושה רק טוב
"החינוך החבדי מעודד לעזור ,לתרום ,בעיקר בעניין היהדות",
אומרת מוסי ומספרת גם על הצד החברתי" ,יש פה הרבה משפחות
צעירות ,עם ילדים בני אותו גיל של הילדים שלנו .זה ישוב מאד
קהילתי ,יש המון אנשים שתורמים מעצמם .ההורים והמשפחות
בכותל עם בני המצווה

חגיגת ל״ג בעומר במשמר דוד

גזרי מידע

ורווחה
חברה

משפחתון  -חממה קטנה אבל גדולה
הנה הגיע הרגע בו החלטתם להכניס את האוצר שלכם למסגק
רת חינוכית ולצאת לעבודה .אז כדאי לדעת שממש כאן במועצה,
פועלים משפחתונים שמציעים להורים מסגרת טיפולית-חינוכית
קטנה וביתית עבור ילדיהם ,עם יחס אישי וחם לכל ילד ,נהנים
מסדר יום גמיש ,אוכל טרי וביתי ומשתתפים בתוכניות העשרה
רבות ומגוונות.
הפעילות במשפחתונים מבוססת על ידע התפתחותי מקצוק
עי ,תוך שימת דגש על צרכיהם ומאפייניהם של כל אחד ואחד
מהילדים ובהתאם לקצב האישי שלהם .בכל משפחתון חמישה
ילדים בגילאי  3חודשים עד  3שנים  -תינוקות ופעוטות ,ממש כמו
במשפחה ומכאן שמם.
משפחתונים אלה מעניקים לילדים המתחנכים בהם את הכלים
לצעדים הראשונים לקראת עצמאות ולרכישת כישורי חיים
בתחומים שונים .המשפחתונים פועלים על פי הנחיות ונהלים
של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ותחת פיקוח
ובהנחיה של רכזת משפחתונים במועצה .הפיקוח כולל מעקב
אחר סדר יום ,תפריט שבועי ,מפרט בטיחות ,גישה חינוכית ,ציוד
במשפחתון ועוד ,בהתאם לנוהלי האגף למעונות יום ומשפחתונים.
מנהלות המשפחתונים במועצה הן נשות חינוך ותיקות ,שעברו
קורס מטפלות סיווג  1של משרד התמ"ת ,ונוסף על כך ,משתתפות
לאורך כל השנה בתוכנית הדרכה אישית וקבוצתית.
המועצה תשמח לצרף לשורותיה מנהלי/ות משפחתונים חדשים/
ות אשר חזונם להקים מסגרת חינוכית בביתם ,שתהווה עבור
ילדים בית חם ונעים וסביבה תומכת ומכבדת ,מקום שבו יוכלו
ילדים לגלות את עצמם ואת העולם.

מרכז הגישור המועצתי מחדש את פניו
מרכז הגישור במועצה הוקם לפני מספר שנים כמיזם
שירותי נוסף לטובת התושבים ,במטרה לסייע ליישב
סיכסוכים שיש בהם היבט משפטי ,שללא הליך הגישור
ידרשו פתרון במסגרת ערכאה שיפוטית
בשנה שעברה פרסמנו קול קורא במסגרתו קראנו למגשרים
מתנדבים בעלי הסמכה להתנדב במרכז ולשמחתנו ,קריאתנו
נענתה ומספר מגשרים אשר הוסמכו והוכשרו לערוך הליכי גישור,
נענו בחיוב להתנדב ולבצע את הליכי הגישור.
הגישור הינו הליך חסוי ליישוב סיכסוכים המוסדר על פי חוק,
של משא ומתן בין צדדים ,אשר מתנהל באמצעות צד שלישי-
המגשר .המגשר הינו צד נייטרלי ,ותפקידו לנהל את ההליך במסק
גרתו ניתנת הזדמנות לכל צד להציג את עמדתו בסיכסוך ולשמוע
את הצד השני .המגשר מסייע לצדדים לבנות במשותף מתווה
לפתרון הסיכסוך.
בשנים האחרונות הלכה והתרחבה התפישה לפיה יש לנסות
וליישב סיכסוכים באמצעות הליכי גישור בטרם פניה לערכאות
שיפוטיות .הגישור חוסך לצדדים זמן וכסף ונותן להם הזדמנות
לבטא את עמדתם באווירה נינוחה ,מתאים את הפתרון לצרכי
הצדדים ומאפשר להתמקד במה שיהיה ולא במה שהיה .הדוגמאות
הבאות ימחישו נסיבות בגינן ניתן לפנות למרכז הגישור:

עבודה ותעסוקה

מיכל עבדה שלוש שנים במשרד פרסום .היא הייתה עובדת
מוערכת ועמדה בכל היעדים שהממונים עליה הציבו לה .לאחר
כשנתיים וחצי נכנסה מיכל להריון ראשון .היא סיפרה על כך בהתק
להבות לעמיתיה ולמנהל שלה .מיכל החלה להרגיש כי המנהל שלה
מתנכל אליה ,לוקח ממנה סמכויות אשר היו בידיה ולא מזמן אותה
לישיבות כפי שזומנה בעבר .כאשר פנתה אליו מיכל להבין האם
אירע דבר אשר גרם לשינוי מצידו ביחס אליה ,אמר לה ,שהוא
מאוכזב שלא שיתפה אותו בתוכניות שלה להגדיל את המשפחה.
לאחר שילדה ביקשה מיכל לתאם את מועד חזרתה לעבודתה אך
גילתה לתדהמתה שיש לה מחליפה קבועה וכי אין לה לאן לחזור.
היא הגישה תביעה לבית הדין לעבודה ומחכה לדיון בעוד חצי
שנה .בעל המשרד אשר גר ביישוב במועצה ,ראה את הפרסום

מנהלות המשפחתונים באחת ההדרכות בנושא כלים למימוש יכולות הילד בעזרת סביבת משחק מותאמת אישית

שימו לב!
הרישום למשפחתונים מיום ראשון  4.2.2018עד 22.2.2018
(הוקדם השנה) בימים א'-ה' בין השעות8:30-12:00 :
במשרדי מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים.
על ההורים להצטייד ב-
 Vתעודת זהות עם הספח בו רשום הילד.
 Vשלושה תלושי שכר אחרונים של שני ההורים (עצמאים  -שומת מס לשנת )2016
 Vדמי רישום בסך  133שקל
 Vחדש!  -ניתן לבצע את הרישום באופן מקוון ,הטפסים ותשלום דמי הרישום באתר המועצה.
במקרה של מספר נרשמים גבוה ממספר המקומות ,תיערך ועדת קבלה על פי הנחיות המשרד.

לפרטים נוספים :עו"ס סיגל ירון ,רכזת המשפחתונים טל'08-9274551:
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של מרכז הגישור הקהילתי ופנה בבקשה לנסות ולהגיע להסכמות
מבלי להיזקק להליך משפטי ארוך ,בעלויות גבוהות ,אשר מסב אי
נוחות לצדדים.

יחסי שכנות

רמי ויוסי גרים כבר  40שנה בשכנות במושב במועצה .במשך כל
שנות שכנותם ,מערכת היחסים ביניהם איננה טובה .בכל פעם אחד
מהצדדים מטיח האשמות בשכן ,פעם על החנייה בשטח שאינו
שלו ,פעם על הרעש במנוחת הצהריים ,פעם על זריקת האשפה
בפח השכן ועל נביחות הכלבים בשעות הלילה.
לפני מספר חודשים שבע רמי מן המלחמות ופתח בהליך משפטי
כנגד יוסי .בתביעתו טען רמי כי יוסי גנב לו שטח אשר למעשה
שייך לו ,והציב גדר חדשה המפרידה בין השטחים.
מזל ,אשתו של יוסי ,אשר סבורה שהדרך הנכונה היא דרך
השלום ולא דרך המלחמה ,פנתה למרכז הגישור הקהילתי ,על מנת
להגיע לפתרון מוסכם של הצדדים בדרכי נועם ולמנוע את הסלמת
הסיכסוך.

יחסי משפחה

אמנון ,רויטל ,גיל ואורי ,הינם אחים .אביהם הלך לעולמו לפני
כ 15-שנה ולפני כחמישה חודשים איבדו את אמם בתאונה
מצערת .לאחר שנסתיימה השבעה החלו לדון ביניהם על הירושה.
הרוחות התלהטו במהירות ובאמצע ויכוח שלף גיל צוואה אשר
הוצגה כצוואת האם .בצוואה נקבע כי המשק ,הרכוש ,המטלטלין
וכל הכספים ,יועברו במלואם לגיל.
שאר האחים נרעשו והטיחו בגיל האשמות קשות ,לאחר שגיל
הגיש בקשה לצו קיום צוואת האם ,הגישו בזה אחר זו האחים התנק
גדותם לקיום הצוואה בטענה שהיא זויפה על ידי גיל.
בעוד כחודש יתקיים הדיון הראשון בבית המשפט ,אך רגע לפני
כן פנתה בתו של גיל ,יעל ,וביקשה ממרכז הגישור הקהילתי לסייע
לאחים להגיע להסכמות באמצעות הליך של גישור.

תושבים המעוניינים לברר פרטים מוזמנים לפנות אל עו"ס
קרן פישר ,או לממלא מקומה ,אלעד מישל-שכטר
בטל'  08-9274076או במייל kerenf@gezer-region.muni.il
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חינוך

בית ספר גוונים

חונכות קריאה

שלוש פעמים בשבוע ,נפגשים ילדי ג׳ 3עם ילדי א׳ 1לחונכות
קריאה.
בשני מפגשים קוראים הצעירים מהסיפרונים שלהם ובמפגש
השלישי אנחנו קוראים החונכים לקטנים מתוך ספרים שהביאו
מהבית" .אנחנו מאוד נהנים מהחונכות כי אנחנו משתפרים גם
בקריאה שלנו ,ובעצם לומדים בדרך מהנה וכיפית" ,מעידות שיר
פולק וארבל אבנטל ג׳.3

בס"ד

בית ספר שלהבת בנות

מסיבת יציאת מצרים

במסגרת שעורי תורה למדו בנות כתה ג' על יציאת מצרים,
קריעת ים סוף ושירת הים .עם סיום הלמידה חגגה השכבה בצורה
חווייתית את "מסיבת יציאת מצרים".
הבנות הגיעו מחופשות ליוצאי מצרים והמורות מחופשות למשה
רבנו ולמרים הנביאה .המסיבה החלה במשחקי גיבוש שכללו
קפיצות צפרדע ודמיון מודרך בחושך.

שבוע השפה העברית
במשך שבוע השפה העברית כל שכבה עברה פעילות
בנושא
שכבת א' -מסיבת אותיות  /שכבת ב' -יצירת מילים בשיטת
"הלחם בסיסים" .התלמידים יצרו מילים מקוריות וקיבלו חלקי
פאזל מחוברים עליהם כתבו את המילים שיצרו .בנוסף ,הכינו
קרטון חלב עם מילה מחודשת משלהם ,בנוסח קרטוני החלב של
"תנובה" ולסיום שיחקו את המשחק חי צומח דומם  /שכבת ג' -
הכינו בולים עם פתגמים מפורסמים  /שכבת ד'  -ההיסטוריה של
אליעזר בן יהודה ורצונו להחיות את השפה העברית .התלמידים
ערכו השוואה בין מילים לועזיות למילים בשפה העברית ולבסוף

שבוע השפה העברית
שבוע השפה העברית נפתח בטקס חגיגי שבו פגשנו את
דמותו של שרוליק
את שרוליק יצר המאייר והקריקטוריסט דוש .אנחנו משאילים
את דמותו הצעירה של שרוליק לאירועי שנת ה 70-של מדינת
ישראל .תלמידי בית הספר הכירו סופרים שונים ויצרו תערוק
כה בעקבות הלמידה .תלמידי א' יצרו בעקבות המשורר הלאומי
ח"נ ביאליק ,תלמידי ב' למדו על יצירות קלסיות של חיה שנהב,
לאה גולדברג ולוין קיפניס .תלמידי ג' איירו כריכות של ספרים
אהובים ,תלמידי ד' הכירו את היוצרים יהונתן גפן ,גלילה רון פדר
ומיכאל אבס .שכבות ה'-ו' ערכו היכרות מעמיקה עם הסופרת
נאוה מקמל-עתיר.

לאחר מכן התחלקו הבנות לקבוצות ועברו בתחנות השונות:
הכינו ג'לי אדום בתחנת "דם",
יצרו צפרדעים ושאר בעלי חיים מפלסטלינה בתחנות "צפרדע",
"ערוב" ו"דבר"  .בתחנת "חשך"  -בעיניים מכוסות חיפשו "אוצק
רות"  -מטבעות שוקולד שהודבקו לקיר.
בתחנת ה"הודיה" קישטו הבנות תוף מרים וכל קבוצה הכינה
ריקוד למנגינת שיר שלמדו בנושא שירת מרים .
לסיכום הכינו פאזל שאלות ותשובות שעסקו בחומר הנלמד
והתמונה שהתקבלה הייתה תמונת יציאת מצרים .בשמחה ובששון
יצאו הבנות ממצרים היישר לשבת קדש פרשת "בשלח" -שבת
שירה.

חגיגת עברית
נערך משחק ארץ עיר ברוח השפה העברית  /שכבת ה'  -תחנות
סביב הקריאה המונחית "בעקבות הבית הנעלם" .תחנה ראשונה
עסקה בהכנת כריכה חדשה לספר עם תקציר שהם חיברו .התחנה
השנייה עסקה במציאת פעלים ושמות עצם סביב שם הספר.
התחנה השלישית עסקה במשחק ארץ עיר סביב פעלים ,שמות
עצם ,רגשות ,תואר ועוד.

מסיבת אותיות
תלמידי שכבת א' חגגו את סיום הקניית האותיות במסיבה
גדולה .כל תלמיד הביא מאכל או חפץ המתחיל בצליל שהגריל
בהגרלה שקדמה למסיבה .בתערוכה הסביר כל ילד מה הביא ואיך
זה מתקשר לצליל .לאחר מכן שיחקו התלמידים בינגו עם צלילי
קמץ פתח ושווא .לקינוח אפו התלמידים והמחנכות עוגיות בצורת
אותיות כל אחד לפי אותיות שמו.

לאחר תהליך ארוך של למידה ואיסוף חומר ,הקימו בנות
כיתות ה' ,לכבוד שבוע השפה העברית ,חדר מעוצב
שכולו על טהרת העברית
הבנות בהנחיית המחנכת ורכזת השפה אסנת בן יעקב ,אספו,
כתבו ,גזרו ,הדביקו ויצרו משחקי שפה מקסימים ,שסודרו בתחק
נות למידה.
על פי סדר שנקבע מראש ,נכנסה כל כיתה לחדר עברית ,קיבלה
הסברים על התחנות מפי המדריכות הצעירות מכיתות ה' והתחיק
לה ללמוד בהנאה תוך כדי המשחק.
העונג ללמוד בצורה חווייתית ומשמעותית -השאיר בנו טעם
טוב של עוד.

סיירת הצבי
בית ספרנו נבחר להיות שותף ב"סיירת הצבי" -קורס למידה
דרך המחשב בנושא כתיבת סיפורים .יישר כח לבנות שהשתתפו
בסיירת והפכו ל"סופרות צעירות".
ועוד בעניין כתיבת סיפורים .בנות רבות מבית הספר כתבו סיפוק
רים מקסימים ל"מירוץ הצבי" .מתוכם נבחרו סיפורים שנשלחו
לתחרות .כל שאר הסיפורים יוקראו על ידי הכותבות בפני תלמיק
דות בית הספר בחדר עברית.

השיא היה במפגש פנים אל מול פנים עם הסופרים שולמית
צרפתי ,מיכאל אבס ונאווה מקמל -עתיר.

בית ספר שחקים

יום ה100-

תלמידי שכבות א'-ב' חגגו את יום ה  100 -בשלל פעילויות
ומשימות חווייתיות ומגוונות :מגד ל  100כוסות ,כתרים ומש�ק
פיים ,המחשות של  100דברים שעליהם להודות ,כיצד אראה
כשאהיה בן  ,100כתיבת  100תרגילים שסכומם  100ועוד.
לרגל חגיגות יום המאה צוות המחנכות לבשו מדים חדשים
וחגיגיים והתלמידים נהנו מאוד מהחוויות המגוונות.

תיכון ברנקו וייס אית"ן

מדריכים צעירים בדרכים
תלמידי המנהיגות הצעירה נבחרו ללמוד ולהדריך את תלמידי
בית הספר בנושא "רכיבה בטוחה על אופניים" .ההכשרה הועברה
על ידי מדריך מטעם עמותת "מדריכים בדרכים" .בסיום ההכשרה
העבירו נציגי המנהיגות הצעירה שיעור בנושא בכיתתם .ההרצאה
כללה מצגת בנושא רכיבה בטוחה ,אביזרי בטיחות וכללי רכיבה.
בנוסף שיחקו הילדים במשחקי חשיבה הקשורים לנושא .בסיום
הפעילות קיבלו כל תלמיד ותלמידה תעודה וחולצה מטעם העמוק
תה .תלמידי בית הספר למדו שיעור חשוב של "ונשמרתם לנפק
שותיכם".

בוקר שירה

"מה גורם לאדם לעשות מעשה"? זו השאלה הפורייה
שמובילה השנה שכבת ח' במסגרת לימודי קהילת
החשיבה בספרות
בשלב זה של השנה (שלב החניכה בלמידה) ,נחשפים התלמידים
לסוגות ספרותיות ,מושגים ,טקסטים ומתנסים בלמידה פעילה
דרך הפריזמה של השאלה המנחה .לכל מורה מתאפשרת העמקת
הלמידה בהיבט ,שהוא חש כי ירחיב את ההבנה וההתנסות של
התלמידים ויסייע להם להבין טוב יותר נגזרות בשאלה הפורייה.
השנה ,בחרה המורה נעמי להעמיק את ההתנסות הספרותית

גזרי מידע
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בית ספר שדות איילון

יום המאה

דווקא דרך שירה .היא ערכה בוקר שירה ,אליו התכוננו התלמיק
דים ,כתבו שירים ,הפיקו הזמנות ,קישטו את הכיתה ,הכינו מאכק
לים והגיעו נרגשים ומוכנים .רבים ממורי בית הספר הוזמנו לחלוק
עימם את הישגם ולשמוע "מה גורם לאדם לעשות מעשה"?
החוויה שלהם כפי שניסחו אותה:
במסגרת שעורי ספרות תלמידי כיתה ח' ערכו אירוע שירה.
התהליך לקראת אירוע השירה החל חודשיים מראש ,כאשר לכל
אורך התהליך עמדה השאלה הפורייה שאנו עוסקים בה השנה "מה
גורם לאדם לעשות מעשה"?
שאלה זו משתקפת דרך כל היצירות שלמדנו בשעורי ספרות.
לכן ,החלטנו למנף שאלה זו דרך אירוע שירה ,שהביא לידי ביטוי
את כישורי הכתיבה של התלמידים.

לקראת יום השיא ,תלמידי הכיתות והמחנכות העלו רעיונות
לפעילויות מגוונות בכל תחומי הדעת וכך ביום ה  100 -חגגנו 100
בכל התחומים
באנגלית  100 -מילים ופירושן.
בהיסטוריה  100 -מושגים הקשורים ל  70 -שנות מדינה.
בעברית  -ניבים ופתגמים בנושא המושג מאה.
במתמטיקה  -חידות ופעילויות העשרה.
במהלך היום עסקו התלמידים בחידות ,תרגילים ,פעילויות
יצירה ועוד .את היום קינחנו בעוגות ה .100 -
עידית טל  -רכזת מתמטיקה

יום הלשון העברית
פתחנו את היום בתיאטרון רחוב סביב פועלו של מחייה השפה
העברית אליעזר בן יהודה ,על ידי ילדי אשכול תיאטרון תנועה,
שהופיעו בכל ההפסקות בנקודות שונות ברחבי בית הספר ,תוך
השמעת שירים בנושא .בחצר המרכזית נתלו מילים שהאקדמיה
ללשון חידשה ולאורך כל היום יצאו תלמידים עם המחנכות לקרוא
את המילים והגדרתן ,במקביל ללמידה בנושא ובסוף היום התקיים
חידון על המילים ,שהועבר על ידי כיתות ו'.

שלב הגמר הארצית של תחרות הסייבר
בתחום המתמטיקה
בתחילת התהליך נקבע שהשירים שיכתבו יונחו על ידי כלל
יחיד ,שפת כתיבה נאותה ומכובדת ,אך מעבר לכך ניתן לתלמידים
חופש יצירתי ויד חופשית כפרי דמיונם.
בתחילת ינואר התקיים אירוע השירה ,כאשר כל ילד לקח חלק
במגוון תפקידים :כתיבת והצגת השירים ,תכנון נראות הכיתה,
עיצוב והפקת הזמנות ,בניית מצגת כרקע והנחיית האירוע.
אנו התלמידים עברנו תהליך של התנסות בכתיבת שירים וכן
התנסינו בהפקת אירוע כקבוצה מגובשת וכיחידים .הרגשנו שביק
טאנו את היצירתיות שבנו וקיבלנו במה להציג את עולמנו האישי.
בין השירים שהוצגו היו שירים מבדרים ומשעשעים ,חלקם
אישיים ,אינטימיים וחלקם ,עמוקים.
אין ספק שזוהי חוויה מיוחדת עבורנו שפתחה בפנינו דרך לימוד
חדשה ,ואפשרות לביטוי עצמי ,מקווים שנמשיך להפיק אירועים
מסוג זה בהמשך.
אנו רוצים להודות למורתנו לספרות נעמי ,על היוזמה ופיתוח
הרעיון.
תלמידי כיתות ח' בית ספר איתן

אולימפיאדת התכנות הלאומית יצאה לדרך ביוזמתו של שר
החינוך .מטרתה של האולימפיאדה היא חשיפת תכנות כמקצוע
טכנולוגי מוביל ,בדרך חווייתית ומאתגרת ותוך העלאת המוטיק
בציה והרצון אצל תלמידים ללמוד מקצועות טכנולוגיים .האוליק
מפיאדה מתבצעת בשיתוף יחד עם קרן רש"י וארגון תעשיות
ההייטק הישראלי .ITAI
השנה החלה תחרות סייבר בתחום המתמטיקה ,בהשתתפות
 1500בתי ספר.
בשלב הראשון השתתפו בתחרות כלל תלמידי בית הספר מכיק
תות א'-ו' .מידי יום התלמידים שיחקו ותרגלו בדרך חוויתית
באתר "עשר אצבעות" .ככל שעלו בשלבים נחשפו יותר ויותר
לחומרים מאתגרים ומעניינים .מידי יום פרסמנו לוח תוצאות בית
ספרי וארצי .בזכות ההתמדה ,האימון בבית הספר ובבית ,אנו בין
מאה בתי הספר שהעפילו לגמר .נאחל הצלחה לתלמידים שייצגו
את בית הספר בגמר בחודש מרץ.
נוסף לכך אנו בעיצומה של תחרות התכנות:
כיתות ב'-ו' ,משתתפים זו השנה השלישית בתחרות קוד מנקי
וכרגע נמצאים במקום  43מתוך כ 1500-בתי ספר
תלמידי כיתות ה'-ו' מתחרים ומשחקים גם ב.coderZ-
שלוש קבוצות מייצגות את המועצה  -כרגע במקום שני ורביעי.

בית ספר תלמוד תורה דביר

הכרת הטוב

מידה יסודית וחשובה בחיינו היא הכרת הטוב .הבנים למדו על
חשיבות וערכיות הנושא ותרגמו זאת הלכה למעשה ,בכיתות
השונות .התלמידים הצעירים כתבו מעשיהם הטובים במחברת
מיוחדת ,התלמידים התחזקו במצות כיבוד הורים.

ערב כיתה בהשתתפות ההורים בכיתות ו'
לרגל סיום לימוד מסכת הציגו התלמידים הצגה בנושא הכרת
הטוב שהוצגה גם בימי החנוכה לתלמידי היסודי.
במסגרת מבצע חשוב זה ,תלמידי כיתה ח יצאו לפעילות התנק
דבות בארגון 'חסדי אנוש' שבמבוא חורון .לפני הפעילות שמעו
הבנים הסבר על פעילות הארגון שמשמש בית לפגועי נפש במטרה
לשלבם בקהילה .הם ארזו יותר מ  2,000 -מארזים לחנוכה ,עבור
עמותה שמטפלת בילדים חולי סרטן .לאחר מכן סעדו הבנים
סעודת מצוה לרגל סיום לימוד משנה ממסכת בבא בתרא.

טיולים
כיתות א'-ב'

.הבנים יצאו למרחבים של ארצנו הקדושה ,בשמורת נחל פולג
היבש והבוצי .שם אכלו ארוחת בוקר וצפו בהצגה של המדריק
כים על גאולת אדמות הארץ מידי הערבים וייבוש הביצות והפק
רחת השממה .הבנים הלכו על ערוץ נחל פולג ,מלמטה ראו את
המים ,עד שהגיעו למצוק הכורכר האמצעי של השרון ,שם שמעו
על שיטות לייבוש ביצות ועל תהליך היווצרות הכורכר .חצו את
הכביש על גשר ,ומשם הלכו לדיונות החול שרמזו על ים קרוב.
הבנים נהנו להתפלש בגבעה עם חול רך ,ולשמוע את הסיפור
על נדידת גרגיר החול מאפריקה הרחוקה .משם ירדו לים לשחק
בחול ,לשכשך את הרגליים ,וליהנות מקולות הגלים .כשהגיעו
לפארק השלולית בנתניה גשם עז ניתך והם הסבו יעדם לפארק
המומינים בראש העין .שם אכלו ארוחת צהריים ,נהנו מקרמבו
שסבא של אילון כהן נ"י הביא לנו ,שחקו במתקנים הכיפיים וחזרו
הביתה מאושרים ושמחים.

כיתות ג'-ד'

הבנים טיילו באזור בית שמש ,במערות בית גוברין וצפו באמפי-
תיאטרון המחודש של בית גוברין ,לאחר מכן הספיקו גם לזחול
במערת חירבת מדרס.
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סדרת הרצאות ספרות וקולנוע

ביום רביעי 7.2.18
 11:00-12:00בספרייה

"לקרוא שירה"
עם קובי מידן

ביום ראשון 11.2.18
בשעה  19:30בספרייה

איך קוראים שיר? מיהם קוראי השירה
הגדולים ,המשוררים או אולי שחקנים?
במפגש הזה נפגוש דוגמאות רבות -
בהקלטות ובקטעי סרטים של משוררים וקוראים אחרים ,ונעסוק
גם ב"קריאה" הייחודית לתרבות העברית  -הלחנת שירי משוררים.
ספריו :ספר הכמיהה ,מאת לאונרד כהן ,תרגום מאנגלית  -קובי
מידן  ,2007הגביהו את קורת הגג ,נגרים ,מאנגלית  -קובי מידן,
 ,2006בית חרושת לשירים ,מאת קובי מידן ,איורים  -דוד פולונסקי,
2003

חדש בספרייה

"סיפורים מהלכים"
בימי רביעי28.2.18 / 14.2.18 ,
משעה  11:00-12:00בספרייה
סדנת ביבליותרפיה

הסדנה מיועדת לנשים ולגברים שרוצים להעמיק את ההיכרות עם
עצמם ועם אחרים ,דרך שפת הספרות.
נתבונן על עצמנו כסיפור חי ונושם .נרחיב את המבט על 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".
מה בסדנה? קריאת שירים וסיפורים ודיון בהם .בתרגילי כתיבה
ותרגילים יצירתיים ,להרחיב ולמצוא את הסיפור של כל אחד ואחת.
מנחת הקבוצה מהמרכז הישראלי לביבליותרפיה.
הסדנה נערכת בקבוצה אינטימית ,ללא תשלום.

עיבוד לסיפור עם על מיחזור
בקצה השכונה ממש בפינה ,גרה סבתא פנינה ,סבתא של אילאיל.
סבתא פנינה היא סבתא מיוחדת במינה מכל דבר עושה ממש
פנינה היא ממחזרת כל דבר שהיא רואה.
מבד אדום שנפל עליה ככה פתאום באמצע היום ,הכינה מעיל
לנכדתה אילאיל ואחרי שהמעיל נהיה קטן סבתא פנינה לוקחת
מספריים חוט ומחט סרט מדידה ומיד מתחילה בעבודה ,ומהמעיל
תופרת חצאית ואפודה וזה עוד לא הסוף בואו ותראו איך מכל דבר
היא עושה משהו אחר יפה יותר.
מתאים לגילאי 2-6

בעזרת המחתרת הציונית .יקר הגיע
למעברה ,צמח בקיבוץ שפיים ,שם פרח
בספורט ובאמנות.
יקר צמח מתאר את חוויותיו בלהקות
צבאיות ,בתיאטרון ובבימוי בבתי-סוהר.
הספר פואטי ומתובל באנקדוטות
משעשעות ובמפגשים עם דמויות
מפורסמות המוכרות לנו מעולם
התיאטרון והטלוויזיה .מתוארים בו
מפגשים אנושיים מרגשים ,כמו גם יחסי
עובד ומעביד ברשות השידור ,שכולם יחד אורגים את מרקם חייו
המרתקים של יקר צמח ,ומאפשרים לקורא הצצה מעניינת אל
מאחורי הקלעים.
יקר צמח ,חקלאי ועובד אדמה ,זכה למלגות בלונדון ,שם הוסמך
לבימוי תיאטרון ,קולנוע וטלוויזיה ושיחק בהצגות יחיד עבד ברשות
השידור  -מפיק ובמאי.

הקתדרה ללימוד עגנון
ומעיינותיו
נפגשים עם ש"י עגנון

מפגש חודשי עם זוכה פרס נובל
הראשון בישראל
עם ד"ר מיכל שיר-אל
מרצה וחוקרת יצירת עגנון

ביום רביעי 21.2.18
בשעה  11:00-12:30בבוקר

אין צורך בקריאה מוקדמת
עותקי הסיפור יעמדו לפני
המשתתפים

ערב סופרים ושירה

עם יקר צמח ונדב רבין
על הספר צמח בעקתו
יפרח
ביום ראשון 25.2.18
בשעה  19:30בספרייה

הילד יקר צמח גדל בבית ציוני
בבגדד .אחיו הציונים נרדפו ,נשפטו
ונאסרו ,והוברחו כולם לישראל

חדש! השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) פותח דלת לייעוץ התפתחותי (לידה-שלוש שנים)
השירות הפסיכולוגי מזמין אתכם להתייעץ בכל שאלה
הקשורה לילדכם הצעיר ,במחיר מסובסד
"הוא עדיין לא מחייך" " /היא עדיין לא מתהפכת" " /היא עדיין
לא מדברת" " /אני עדיין לא התאהבתי בתינוק שלי" " /הוא
רוצה רק את אמא שלו"
נושאים רבים מטרידים אותנו בהורות ,תמיד יהיו לנו ספקות,
תהיות וחששות .בכל הזדמנות אנו שואלים ,מתייעצים,
מחליפים מידע עם החברות ,עם השכנה או בפורומים שונים
באינטרנט .אולם לפעמים יש צורך במענה ממוקד ומקצועי,
המכוון לילד הפרטי שלנו.
במהלך שנות החיים הראשונות הילד עובר תהליכים
התפתחותיים מורכבים ,מפתח יכולת תנועה וניידות ,מגבש
תחושת עצמי ,רוכש ידע על העולם ועל נורמות ההתנהגות
המקובלות ,רוכש שליטה בשפה ,ומייצר קשרים חברתיים
עם ילדים ומבוגרים הסובבים אותו .במקביל ,גם אתם ההורים
חווים בשנות ההורות הראשונות ,עם כל אחד מהילדים שלכם,
תהפוכות ושינויים משמעותיים .לפיכך ,אתם עשויים להיקלע
לצמתים בהם תחושו צורך להתייעץ עם איש מקצוע ,לקבל
הכוונה ,הדרכה ,טיפול מתאים או דברי הרגעה.

מתי צריך לפנות לייעוץ מקצועי בגיל הינקות?
בשונה ממחלה גופנית ,הסימנים המעידים על קשיים
התפתחותיים ורגשים הם חמקמקים יותר .לפעמים
האינטואיציות ההוריות שלכם מאותתות שמשהו אינו כשורה
ולפעמים האנשים בסביבתכם רומזים לכם .יש מצבים בהם
הילד דווקא מתפתח מצוין ,אך אתם חשים שקשה לכם ,להציב
גבולות ,לתמרן בין הורות לקריירה ,או בין הורות לבין הזוגיות
ועוד.
מספר נושאים מרכזיים המצדיקים פניה לייעוץ מקצועי
עיכוב התפתחותי אצל הילד -ילדים מתפתחים בקצב שונה
האחד מהשני ,וטווח ההתפתחות הנורמלי רחב .עם זאת ,עלול
להיות עיכוב ביכולת התנועה ,עיכוב בהתפתחות השפה (או
נסיגה שפתית) ועיכוב בהתפתחות הרגשית-חברתית (היעדר
חיוך חברתי ,היעדר קשר עין ,הימנעות מקשר עם הסביבה).
קשיים בתפקודים מסוימים של הילד  -קשיי שינה (קושי
בהירדמות ,יקיצות ,סיוטים) ,קשיי אכילה (קושי במעבר למזון
מוצק ,ילד שמרבה להקיא ,אכילה מוגזמת) ,קשיים בתהליך
הגמילה מטיטולים ,קשיים בהשתלבות בגן (קשיי פרידה,
תוקפנות ,התבודדות).
שינוי קיצוני ולא מוסבר בהתנהגות הילד  -ילדים שונים זה מזה

במאפייני המזג שלהם :במצב רוחם הכללי ובדפוסי ההתנהגות
המאפיינים אותם .יש לשים לב לשינוי מובהק במאפיינים אלו.
סבל משמעותי שנגרם לילד או לסביבתו -כשהילד מתנהג
בצורה תוקפנית ובלתי נשלטת כלפי ילדים/מבוגרים/
בעלי-חיים או כשאינו מציית כלל לחוקים ולגבולות ונוטה
להתפרצויות זעם תכופות.
התלבטויות וקשיים הנוגעים להורות -אם ישנם ספקות לגבי
טיב הקשר ביניכם לבין הילד ,אם אתם תוהים לגבי הסמכות
ההורית ,אם אתם מודאגים מהשינוי בזוגיות לאחר שהפכתם
להורים או שיש חילוקי דעות סביב חינוך הילדים.
חשיבות האיתור המוקדם
הורים נוטים לפעמים לדחות את הפנייה להתייעצות מקצועית
מתוך הנחה שהבעיה תיפתר מאליה .חשוב לדעת שקשיים
רבים בשנות הילדות המוקדמות ניתנים לטיפול פשוט וקל
כשהם מאותרים במועד .עם זאת ,יש מקרים בהם המתנה
ממושכת עלולה להקשות על הטיפול ולגרום לנזקים מיותרים.
לפיכך ,בכל מקרה שמתעורר בכם ספק ,כדאי לפנות לייעוץ
ראשוני.
אנחנו לשירותכם!
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וק ימות
איכות

מפגש מועצות ירוקות 2018
מידי שנה נפגשים נציגי המועצות הירוקות
בבתי הספר היסודיים לשלושה מפגשים
משמעותיים במהלך השנה
המפגש הראשון התקיים במהלך חודש ינואר באשכול הפיס
בבית חשמונאי ,בהשתתפות  120ילדים ,אשר שמעו הרצאה
מרתקת של הצלם אייל ברטוב .אייל חלק איתנו את עולם הטבע
מנקודת מבטו ואת אהבתו לחיות בכלל .ההרצאה היתה מרגשת
ומעוררת השראה .הילדים התעניינו ושאלו שאלות נבונות.
אנו מאחלים למועצות הירוקות ,אשר פועלות במרץ בבתי
הספר ,שנת הסברה סביבתית פורייה ומשמעותית!

לכל בית ספר כיס
בתחילת החודש קיבלו בתי הספר מתנה
סביבתית – קיר כיסי שתילה
קיר כיסי השתילה זהו בד
חזק ,אשר נתפר ככיסים
ומשמש לשתילה וזריעה.
את קיר הכיסים תולים
בצורה אנכית על קיר בית
הספר והכיסים הרבים
הופכים לקיר ירוק צבעוני
ומרהיב.
כל בית ספר הזמין את
הגודל הרצוי לכיסוי הקיר
שנבחר ,התלמידים תלו,
שתלו וזרעו.
הקיר נותן אווירה נעימה,
צבע ושמחה בגובה עיני
הילדים.

חודש שבט סביבתי ושמח

איך לחסוך מים בלי להתאמץ
תשעה תלמידי שכבה ז' בבית הספר הרצוג
המשתתפים בפרוייקט בינלאומי הנקרא ,FLL
מצאו שיטה לחיסכון במים
הפרוייקט נמשך חצי שנת לימודים ,ומתחלק לכמה חלקים :חקר
 כל שנה נבחר נושא אחר ,הנושא השנה הוא מים .רובוט  -בוניםמחלקי לגו רובוט שעושה משימות הקשורות בנושא המים .ערכי
ליבה  -לפרוייקט שמונה ערכי ליבה שהמשתתפים צריכים לעמוד
בהם במהלך העונה ובתחרות להציג איך מיישמים אותם.
בסוף השנה מתקיימת תחרות אזורית ,בה מציגים המשתתפים

את התוצרים שלהם .הקבוצות הטובות ביותר בתחרות האזורית
עולות לתחרות הארצית ,שלושת הקבוצות הטובות ביותר בארק
צית עולות לעולמית.
אנחנו ,קבוצת התלמידים מהרצוג ,בחרנו בפרוייקט החקר שלנו
בנושא המים להתמקד בבעיה של בזבוז מים ובמיוחד בבעית בזבוז
המים בהורדת מים בשירותים .א אחרי שלמדנו על הנושא הכללי,
העלינו המון רעיונות ופתרונות .בחרנו לשים משהו בתוך הניאגרה
שיתפוס נפח .עשינו ניסוי שבו בדקנו כמה ליטרים של מים מנקים
את השתן והצואה ללא בעיה .מהניסוי הבנו שניתן לחסוך ליטר
מים בכל הורדה .עשינו ניסוי נוסף שבו לקחנו מגוון כלים ,שנפחם
ליטר ובדקנו איזה כלי נכנס לתוך הניאגרה ולא מפריע להורדת
המים .גילינו שבקבוק של ליטר של חברות נביעות או מי עדן,
אינם מפריעים לפעולת הניאגרה.
המטרה שלנו היא ליישם את הרעיון בכמה שיותר שירותים
ולחסוך כמה שיותר מים.
בואו ועזרו לנו ליישם את הרעיון גם אצלכם כל מה שצריך
לעשות זה:
לפתוח את מכסה הניאגרה ,להוריד את כל המים ,להכניס בקבוק
של ליטר של חברת נביעות או מי עדן מלא במים ולסגור את מכסה
הניאגרה .כך תחסכו ליטר מים בכל הורדה.
בבית ספרנו אנו חוסכים:
 1,000ליטרים של מים ביום
 5,000ליטרים של מים בשבוע
 20,000ליטרים של מים בחודש
וכרבע מיליון ליטרים של מים בשנה וזה רק בבית ספרנו!

גני גולן כרמי יוסף
ניסיון משנת  1995בהפעלת גנים בגיל הרך

מגיל 4
חודשים
עד  3שנים
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 Vגישה חינוכית ייחודית הדוגלת במיצוי הפוטנציאל של כל ילד
 Vתוכנית התפתחות אישית לכל יל ֿד
 Vפיקוח והדרכה פדגוגית
 Vצוות גדול ,מיומן ומקצועי המקבל את ילדכם כל בוקר בחיוך
 Vתזונה מוקפדת ובריאה בליווי תזונאית ילדים
 Vוהכי חשוב  -אהבה אמיתית ונכונות לנתינה של הצוות כאילו היו הילדים ילדיהם האישיים

ב-נפתח
בב 7:30
וקר

נותרו מקומות אחרונים בקבוצת התינוקיה והפעוטות.

בו‡ו לר‡ו˙ ‡יך מ˘˜יעים בחינוך יל„ים ברמ‡ ‰חר˙

לפרטים והרשמה :טל' 052-4876718
רח' הכלנית ורח' הגפן ,כרמי יוסף

דוא"ל | karmey@ganeygolan.co.il :אתרwww.ganeygolan.co.il :

גנים נוספים ברשת :משמר השבעה ,תל אביב ,מודיעין
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תנ”ס

תרבות.נוער.
ספורט

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

תרבות ילדים
שעת סיפור

"האור של קיפודי"

ביום שני 5.2.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי
עם המספרת אפרת אשוש

"העץ הנדיב"

ביום שני 12.2.18 ,בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי
עם המספרת לימור שושן

כניסה חופשית
הצגת מנויים

תיאטרון השעה הישראלי מציג:
פרח לב הזהב

ביום שני 19.2.18 ,בשעה 17:00
באשכול הפיס בית חשמונאי

את משפחתה .דרמה רגישה ומורכבת ,החושפת את הצופים
לעולם שהוצג רק פעמים מעטות על מסכינו.

כניסה חופשית
טיול

חווית הארץ
הירקון ומקורותיו עבר והווה

בהדרכת :שוקי שגב – מורה דרך מוסמך

ביום שבת17.2.17 ,
יציאה בשעה  7:30ממשרדי המועצה.
חזרה משוערת ב20:00-

של קבלת החלטות ,תוך הבאת דוגמאות על קבלת החלטות של
מנהיגים ואחרים ,בתהליכים העומדים בראש סדר היום הציבורי
כגון מחירי הדיור ועוד.
המפגש הבא במסגרת גזרת המומחים" ,שעה על גג העולם –
מצוינות בדרך לפיסגה"  -יתקיים ב ,20.2.18-עם דורון הראל,
מטפס ההרים הישראלי הראשון שהגיע לפסגת האוורסט.

הצלקות הנסתרות

מאות מתושבי המועצה צפו מרותקים ונרגשים בהצגה
"שחמט" ויצאו עם תובנות נוספות והמון שאלות
לפני מספר חודשים קיבלנו המלצה להזמין את ההצגה "שחמט"
שנושאה פגיעה מינית בילדים ובנוער.

תצפית ממגדל צדק  ôירידה למתחם "אפק" שבו שרידים
מרשימים החל מהמאה ה 15-לפנה"ס ועד לימי המנדט הבריטי.
 ôגדות הירקון והשיקום הנרחב שמבוצע בשנים האחרונות
 ôמתקני מים עתיקים.
הטיול בדרגת קושי קלה.
(הכניסות לאתרים בתשלום)
יש להצטייד בנעלי הליכה ,כיסוי ראש ,מים ומזון לכל היום.

מחיר 80 :שקל לאדם

על פי סיפורו המוכר והאהוב של הנס כריסטיאן אנדרסן.
סיפור הילדים התמים ומלא החן הופך באמצעות כתיבתו המופלאה
של אפרים סידון להצגה מלאת קסם ,רצופת הומור והרפתקאות,
מוסיקה ושירים.
ילד קטן נחוש להציל את אמו החולה .על מסירות ללא קץ ועל
נכונות ליטול סיכונים ולצאת למסע ארוך אל הלא נודע.
שחקנים :עדי אייזנמן  /מאיר טולדנו ,אתי וקנין ,שלומי טפיארו,
הראל מורד  /נמרוד דגן ,שחר רז ,יובל שלומוביץ.
נותרו מספר מקומות פנויים.

מחיר 45 :שקל

תרבות מבוגרים
מועדון הסרט הטוב
סופת חול

ביום שלישי 6.2.18 ,בשעה 20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

סרט הביכורים של עילית זקצר ,זוכה פרס חבר השופטים
בסאנדנס ובשלל פרסי אופיר לרבות הסרט הטוב ביותר ,מספר
את סיפורן של נשות משפחה בדואית המתגוררת בנגב .ג׳לילה
בת ה( 42-רובא בלאל-עספור ,עטאש) מתכוננת לקראת חגיגות
חתונתו השנייה של בעלה סולימאן (הייתאם עומארי ,בית לחם),
לאישה הצעירה ממנה בעשרים שנה .ביתה בת ה 18-לילה (למיס
עמאר בתפקיד ראשון) ,מנהלת רומן אסור .הסוד הזה צפוי לטלטל

ערב מרתק עם ד"ר חיים שפירא במסגרת
"גזרת המומחים"

מול אולם מלא ריתק ד"ר
חיים שפירא את תושבי
המועצה בהרצאתו "תורת
המשחקים בעסקים וביום
יום" ,במסגרת המפגש
השלישי של מיזם התרבות
החדש של המועצה" ,גזרת
המומחים".
ד"ר שפירא בעל שני תוארי
ד"ר ,האחד במתמטיקה
(תורת המשחקים( והשני
בהוראת המדעים (על האין
סוף) ,הרצה על הפסיכולוגיה

שמענו שמדובר בהצגה מקצועית ואיכותית ,אבל שאינה פשוטה
לעיכול .חששנו שלא נצליח להוציא את התושבים בלילה חורפי אל
אולם התאטרון ,להצגה בנושא לא פשוט ,שיוצריה אינם מוכרים.
לא פנינה לוין ,המחזאית ,לא אליהו וקנין ,הבמאי ולא השחקנים:
אילנה קיויתי-דברנפורט ,אורי פנירי ,תמיר ביידר ,נופר אילדיס וארז
קנטור ,המצויינים.
בדיעבד אנו יודעים שזכינו ,העוסקים בתחום החברתי במועצה,
להביא לתושבים את ההצגה המרתקת ,המרגשת ,המקצועית
והמלמדת .במשך יותר משעה ישב הקהל נטוע במקומו כשהצליל
היחידי שנשמע באולם הוא של הדמעות הזולגות  .
שחמט היא הצגה ארץ ישראלית מקורית .את המחזה כתבה אמא
של יהונתן ,פנינה לוין שביחד עם הבמאי ,יקיר אליהו וקנין ,יצרו
הצגה המבוססת על הסיפור המקורי אבל שינו את שמות הנפשות,
את שמות המקומות ואת רצף האירועים.
ההצגה מדברת על יפתח ,דתל"ש (דתי ציוני לשעבר) שחלה
בסרטן נדיר בכבד ,כשנה לאחר שחשף באומץ לב נדיר את
הפגיעה המינית שנפגע בהיותו בן  12על ידי קרוב משפחה בביתם
של קרובי משפחה .הסוד של יפתח היה מוסתר אף ממנו עצמו
בשל תהליך הדחקה ,כפי שקורה לרבים מנפגעי הפגיעות המיניות.
מתברר (על פי מחקר שנעשה באוניברסיטת חיפה לפני כשנה),
שאחד מכל חמישה נערים בישראל נפגע פגיעה מינית .בכל בית
חמישי בישראל ישנו הילד-הנער שכבר לא יאמין לאיש .בכל בית
חמישי בישראל יוותרו ילדים ונערים שצלקות הפגיעות המיניות

גזרי מידע



פברואר 17 2018

שהם נושאים ,לעולם לא יגלידו( .בהרצאתה אומרת המחזאית
שמפגישות שקיימה בשנתיים האחרונות עם יותר מ 50-נפגעים,
הורים נערים וגברים ,היא בטוחה שיש הרבה יותר ,וכי בנים נמנעים
מלפתוח את הסוד מפאת הבושה " -אני הגבר גבר מהסיירת
המובחרת? אני העילוי של הישיבה הגבוהה? אני הגאון של
הפקולטה הכי נחשבת? מי יאמין שאני לא אחראי לפגיעה? מי יאמין
שהתסמינים הרפואיים הם כתוצאה מהפגיעה? מי יאמין שהקשיים
החברתיים ,הגירושין שלי ואי תיפקודי כאבא קשורים לפגיעה"?

נוער

פסטיבילו 2018

ה"פסטיבילו" הוא אירוע השיא ,מופע לו מחכות
ומחכים כל חניכי הקן במשך כל השנה

ההכנות לאירוע התחילו כחודש לפני ,במסגרתן צוות הפעילים
והמדריכים בחרו את נושא האירוע ,והשנה נבחר הנושא חלל.
הצוות התחלק לקבוצות משימתיות ,כשלכל משימה משמעות רבה
לקיום האירוע .בין הקבוצות המשימתיות :תפאורה ,לוגיסטיקה,
קטעי קישור ועוד.
כל אחת מהשכבות מ-ג' עד ח' ,בחרה שיר ,יצרה כוריאוגרפיה
ונפגשה לחזרות מרובות במהלך החודש לקראת המופע.
כל התקופה לוותה במוזיקה ואווירה נעימה ומאפשרת ביטוי יצירה,
והיתה מגבשת מאוד לקבוצות המודרכות ולקן כולו.
בתחילת חודש ינואר התקיימו חזרות גנרליות שבסיומן קיים הצוות
לילה לבן מדהים ,אותו תכננו וארגנו המש"צים (שכבת י"ב) .פתחנו
את הלילה הלבן בקבלת שבת והמשכנו לרצף ערבים חברתיים.
מזג האוויר היה סוער והתחממנו בעזרת שוקו חם בשקי השינה
ללילה מלא חוויות צחוק.
בבוקר שבת הכין הצוות ארוחת בוקר מלאה ומזינה ,כשלאחריה
הגיעו החניכים להמשך הכנות וחזרות.
קהילת כפר ביל"ו וחברים הגיעו לצפות במופע שהיה מקסים
ובסופו שכבת ט' הט'רום-פעילים תפקדו כחבר השופטים וחילקו
לכל אחת מהקבוצות תארים ,כמשובים חיוביים על ההצגות.
היה מרגש לראות את שיתוף הפעולה בין כל החניכים והצוות בקן
מכיתה ג׳ ועד י"ב.
נתראה בשנה הבאה!
מעין  -מד"בית כפר ביל"ו

פסטי-חולדה 2018

בפעם הראשונה בתולדות קיבוץ חולדה התקיים
אירוע ה-פסטיחולדה
הנושא הנבחר לאירוע היה שירי דיסני ,כל קבוצה בחרה לה שיר
מתוך אחד הסרטים ויצרה לו ריקוד .במשך חודש שלם כל הצוות,
פעילים ומדריכים ,עבדו על תפאורה ,סרטונים פרסום ,מכירת
כרטיסים וחזרות ,לעצמם ולחניכים כדי להרים בקיבוץ אירוע בלתי

נשכח ,שיהפוך למסורת בשנים הבאות.
ובאמת זה הצליח! האירוע היה מאורגן ומרשים ,התפאורה הייתה
מושקעת ,הריקודים היו יפהפיים והילדים היו לבושים בתלבושות
מושקעות והכי חמודים שיצא לכם לפגוש .באחריות!
השופטים בתחרות היו בוגרי הקן ,שהיום בשנות שירות ובשירות
הצבאי .הם שפטו באובייקטיביות ורצינות את כל השכבות משכבת
ד' עד שכבת ט'.
במקום השלישי זכו שכבת ד' המתוקים ,שרקדו את השיר 'מה
שטוב לדב' מתוך ספר הג'ונגל.
במקום השני זכו שכבת ו' המקסימים ,שרקדו את השיר 'בתוך הים'
מתוך הסרט בת הים הקטנה.
ובמקום הראשון זכו שכבת ז' האלופים ,שרקדו את השיר 'בכיף
שלך' מתוך הסרט מואנה.
מעבר למקומות בתחרות ,כל שכבה זכתה בתואר על התהליך
והתוצר הסופי אליו הגיע:
שכבת ד'  -הכי הרבה משתתפים בריקוד
שכבת ה'  -התלבושת הכי מושקעת (החניכים הכינו אותה)
שכבת ו'  -הכי הרבה אפקטים מיוחדים במופע.
שכבת ז'  -הכי מדוייקים ומתואמים בתנועות.
שכבת ח'  -הכי הרבה אביזרים יצירתיים בריקוד.
שכבת ט'  -למדו את הריקוד הכי מהר
וצוות הבוגרים  -מבחינתי הם המנצחים האמיתיים של כל האירוע
הזה!
יש לנו נוער איכותי ,נהדר ומוכשר! שנמשיך לגדול ולגלות עד כמה
גבוה אנחנו יכולים להגיע ולעוד פסטיחולדה בשנים הבאות!
דותן חייקה ,מד״בית חולדה
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תרבות תורנית

נמשכת מסורת שבת הפיוטים השנתית

הקשר של חודש שבט לשורשי היהדות כולל בתוכו תרבות שירה
ופיוטים .במסגרת ערבי שירה יהודית ,התקיימה בנוף איילון שעלבים
שבת הפיוטים השנתית
כבכל שבת מתכנסת המשפחה ליד שולחן שבת ושרה את הפיוטים המבטאים את ההתחברות לבורא
עולם.
בפרשת "בא" זכו תושבי המועצה לשבת פיוטים מרוממת ,בהשתתפות פייטנים מהשורה הראשונה,
חיים גרבי אילן עריכא ודוד נחמני .ילדים ,נוער ,נשים וגברים התכנסו במועדון היישוב שמעו והצטרפו
לשירת הבקשות עד לשעות המאוחרות של הלילה ,הודות לשיתוף הפעולה עם גבאי בתי הכנסת,
שתורם לקשר ההיסטורי והתרבותי במהלך כל השנה כולה.
לערב הפיוטים הגיעו תושבים מיציץ ,יד רמב"ם בית חשמונאי ומשמר איילון ,וראש המועצה ,פטר
וייס ,כיבד את האירוע בנוכחותו.
הפיוטים בנוסחים ירושלמי ומרוקאי נתנו לציבור את ההרגשה אכן אנחנו מחוברים לשורשים שלנו
מבית אבא .כלי המוזיקה ,הדרבוקה והכינור ,הוסיפו גם הם לנעימות המיוחדות והמרגשות של המוזיקה
הפיוטית.
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