
במה 
התחדשנו?

פרי תכנון לטווח ארוך ופועל יוצא של 
תוכנית העבודה והעשייה לפיה פועלים 

אגפי ומחלקות המועצה, סיכום פרוייקטים 
והישגים של שנת עבודה 
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עיתון המועצה האזורית גזר
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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

הכרה בטוב
עמ' 5

שני פרסי הצטיינות העניק שר הפנים 
למועצה. על ניהול תקין ואחריות חברתית





המועצה ממשיכה במסורת האירוע השנתי של ברית יוצאי מרוקו. 
האנדלוסית  התזמורת  של  הופעתה  עמדה  השנה,  הערב  במוקד 
רזאל,  יונתן  והזמר  בוזגלו  בנימין  הפייטן  עם  אשדוד,  הישראלית 

שהפליאו בנגינה, שירה ופיוט.
בראשית הערב התקיימה קבלת פנים בלובי תפוח הפיס, שקושט 
הכיבוד  גם  וכך  המרוקאית  למסורת  ייחודיים  במוטיבים  במיוחד 
מתרבות  מרובה  הנאה  שנהנו  הרבים  לאורחים  שהוגש  העשיר, 
ומסורת ארוכת שנים וברוכת דורות, תוך התרפקות על זיכרונות, 

מראות וטעמים, מבית אבא.

ראש המועצה, פטר וייס, שפתח את הערב בדברי ברכה, אמר כי 
ערב ברית יוצאי מרוקו הוא מסורת מקסימה, שהשתרשה במועצה, 
פרשה כנפיים והפכה לנחלת הכלל, וכל זה בזכות הלב הרחב ואהבת 

האירוח של בנות ובני העדה.
עוד הודה ראש המועצה לשותפים לפעילות: ברית יוצאי מרוקו, 
ונשא  באירוע  שהשתתף  אוחיון,  שמעון  ד"ר  בראשה,  והעומד 
דברים ולרוח החיה מאחורי הפעילות הזאת - פנינה גבאי, שהפיקה 

והנחתה את הערב בחן רב.
יוצאי  סייעו בהכנה והפקת האירוע פורום מתנדבים סניף ברית 

מרוקו בגזר.

נמשכת המסורת בניחוח מרוקאי

קו פתוח לתושבים

פנייה למוקד

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

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

2
משולחן המינהלת      משולחן המינהלת משולחן המינהלת         משולחן המינהלת    משולחן המינהלת      

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

האנדלוסית אשדוד, יונתן רזאל והפייטן בנימין בוזגלו, באירוע השנתי של ברית יוצאי מרוקו במועצה

להורדת האפליקציה 
סרקו את הברקוד



3גזרי מידע  �  ינואר 2018
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חדש! אחרי אתר האינטרנט 
והפייסבוק מגיע האינסטגרם 

המועצתי
החברתיות  ברשתות  השימוש  את  מרחיבה  המועצה 
של  פעילותה  אחרי  לעקוב  התושבים  יכולים  ומעתה 
המועצה דרך האינסטגרם, במגמה לאמץ עוד כלי ניומדיה 
כדי להגביר את השקיפות בפעולות המועצה ולהביא את 
דרך  הנוער,  מבני  הגילים  מגוון  לידיעת  הרבה  העשייה 

הצעירים והבוגרים ועד לוותיקים. 
האינטרנט,  אתר  הגדולים,  לאחיו  מצטרף  האינסטגרם 

רהפייסבוק, האפליקציה החדשה לתושב, הניוזלטר וכמו
בן עיתון המועצה - "גזרי מידע", המשפרים את הקשר 

בין המועצה לתושבים.
בכוונת המועצה לנצל את האינסטגרם כדי להגביר את 
ובקרוב  המועצתית  בעשייה  התושבים  של  מעורבותם 
פרטים  לאינסטגרם.  שיועלו  תמונות  תחרות  תתקיים 

בהמשך. 
שווה לעקוב #מועצהאזוריתגזר

 

בעלי תפקידים חדשים במועצה
מ״מ רכזת ארכיון ופרוייקטים

שירי בנית נכנסה לתפקידה כמ"מ רכזת ארכיון 
ופרוייקטים.

ניתן לפנות אליה בנושאי עבודתה על פי תחומי האחריות 
כמפורט באתר המועצה.

 
דרכי התקשרות: 

טלפון משרד:  08-9274054
סלולארי:  050-4443250 

shiri@Gezer-region.muni.il  :כתובת מייל
 

את  שביצעה  זיסברנר  לכרמלה  לב  מקרב  מודה  המועצה 
לשירי  ומאחלים  לגמלאות  ויוצאת  בהצלחה  התפקיד 

הצלחה בתפקידה.
באשר לרישום למלגות לשנת 2018 ניתן לפנות לשירי על 

פי דרכי ההתקשרות הרשומים לעי"ל.

כמידי שנה, מעניקה המועצה מלגות לימוד לסטודנטים/ות 
תושבי המועצה.

גם השנה, במטרה להנגיש ולהקל על הציבור, אנו מפעילים 
הבקשה  את  להגיש  המאפשר  בקליק"  "מלגה  שירות  את 

למלגה בצורה מקוונת דרך אתר המועצה 
http://www.gezer-region.muni.il/page_34812

המעוניינים/ות בקבלת מלגה, מוזמנים לפנות על פי הרשום מטה:
1. הקריטריונים 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(.
בישראל  גבוהה  להשכלה  המועצה  ע"י  המוכר  במוסד  לימודים 

.B.A והמוסמך להעניק תואר ראשון
.)B.A( לימודים במסלול לתואר ראשון בלבד

שכר הלימוד המשולם לא יפחת מ- 6,000 שקל.
הצגת קבלות עבור תשלום בגובה של 6,000 שקל.

2. אישורים נדרשים ומצורפים לבקשה:
צילום תעודת זהות )כולל ספח הכתובת(. 

אישור לימודים לשנת התשע"ח מהמוסד האקדמי.
צירוף קבלות על תשלום שכר לימוד בגובה 6,000 שקל.

במסלול  הינם  הלימודים  כי  אישור 
לתואר ראשון בלבד.

הבהרות:  
1. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מקור או דרך אתר 

האינטרנט של המועצה באמצעות "מלגה בקליק" )לא יתקבלו 
בקשות בפקס(. 

2. חובה לצרף לבקשה את כל האישורים הנלווים הנזכרים לעיל.
באדר  יח'   ,5.3.2018 במועצה:  הטפסים  להגשת  אחרון  מועד   .3

התשע"ח.
4. סטודנט/ית שבקשתו/ה לא תעמוד בכל הקריטריונים האמורים, 
שנקבע  האחרון  המועד  לאחר   תוגש  שבקשתו/ה  סטודנט/ית  ו/או 

להגשה )5.3.2018(, תדחה בקשתו/ה על הסף. 
5. מובהר בזאת כי עמידה בתאריך הנ"ל )5.3.2018( הינה באחריות 

מגיש/ת הבקשה.
6. ניתן 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

7. בהגשת הבקשה בשירות "מלגה בקליק" יש למלא את כל השדות, 
דרך  המסמכים  את  לצלם  )ניתן  הנדרשים  האישורים  את  לצרף 
הטלפון הנייד(, ולהמתין עד שכל הקבצים עולים למערכת. רק פניות 
למען  תיבדקנה.  המועצה  של  המחשוב  במערכת  תתקבלנה  אשר 
יהווה  הפנייה  מספר  עם  במייל  חוזר  אישור  קבלת  רק  הספק,  הסר 

אסמכתא לכך שהבקשה התקבלה לבדיקת המועצה.

 בברכה,
פטר וייס - ראש המועצה

מלגות סטודנטים/ות 
   לשנת התשע"ח

GEZER
REGIONAL
COUNCIL

מועצה
אזורית

גזר

התרגיל דימה שריפת חורש שמאיימת על הישוב ובמהלכו שולבו 
יחידות מתנדבי כבאות והצלה מצוות משמר דוד-חולדה ומתנדבי 

יחידת הרפואה משמר דוד.
תורגלו  והמתנדבים,  המכלולים  ראשי  ובהם  המועצה  אנשי 
במבחר תרחישים ודילמות, תוך שילוב יחידות המתנדבים ופריסת 
חפ"ק מועצתי ואמצעים נוספים, בשיתוף פעולה עם צוות החירום 

היישובי )צח"י( משמר דוד.
התרגיל החל בהערכת מצב מועצתית, תוך תרגול מוקד המועצה 
ומכלולי החירום והסתיים בחבירה של מנהלי מכלולי החירום של 

המועצה עם צוות החירום של היישוב.
ורשות החירום הלאומית שהש ראנשי פיקוד העורף 

וצוות הבקרה, ציינו לטובה את מוכנות  תתפו בתרגיל 
מנהלי המכלולים וצוות החירום היישובי ושילובם עם 

המתנדבים.
איילון  מרחב  מנהל  את  כלל  לתרגיל  הבקרה  צוות 
פיקוד  מטעם  מכלוף.  מאיר  לאומית,  חירום  מרשות 
העורף נכחו קצין האוכלוסייה רס"ן עמירם מלכא וסגן 

רמאי כרמל קנ"ר שפלה, אשר הכינה את התרגיל לפר
טיו. 

יחידות  של  מאמנים  כוחות  בתרגיל  השתתפו  עוד 
בסיס  מפקד  ישראל,  משטרת  ונציגי  איילון  הכיבוי 

במסגרת היערכות המועצה לחירום התקיים תרגיל חירום רחב היקף במתכונת שריפה בישוב ופינויו

הפעלה ביל"ו, אורי חגג ומפקד היקל"ר רס"ן אילן שוורץ.
ראש המועצה שעמד מקרוב אחר התנהלות התרגיל, אמר כי אחד 
הנושאים העומדים בראש סדר העדיפויות של המועצה הוא ביטחון 
התושבים בימי שיגרה ובימי חירום. "בהתחשב בעובדה שהמציאות 
המועצה  ייאלצו  קיצון  ובמקרי  לעורף  עברה  שהחזית  היא  היום 
והיישובים לנהל את המשבר בעצמם פרק זמן ארוך עד שיגיע סיוע 

רמכוחות הביטחון, יש להתייחס בכל כובד הראש להיערכות המוק
דמת המיטבית, כדי שברגע האמת יידעו הכוחות איך להתמודד", 

אמר וייס. 

תרגיל חירום רחב היקף
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המשחקים  בגן  ההצללה  הנחת  הסתיימה  העבודות  במסגרת 
על  הקפדה  תוך  המקווה,  שיפוץ  הסתיים  בעזריה  אילון.  במשמר 
מגרש  מוקם  בעזריה  עוד  סביבתי.  ופיתוח  למבנה  עכשווי  עיצוב 

חנייה במתחם גני הילדים. 
בבית ספר שחקים הסתיימה בניית מבנה הנהלה וחדרי מורים.

ועוד בתחום התשתיות. 
נתיבי  ולחברת  התחבורה  למשרד  המועצה  בין  הפעולה  שיתוף 
פטר  המועצה,  ראש  שקיים  לפגישות  בהמשך  פרי.  נושא  ישראל 
נתיבי  חברת  מבצעת  ובנת"י,  התחבורה  במשרד  בכירים  עם  וייס, 

רישראל מספר פרוייקטים בנתיבי תחבורה הנושקים ליישובי המו
עצה. הסתיים התכנון של הרחבת צומת הכניסה לכרמי יוסף לכביש 
44, והביצוע יתחיל כבר בימים הקרובים. במסגרת העבודות יתווסף 
44. עוד בוצע קירר  נתיב האצה מצומת הכניסה לכרמי יוסף לכביש

צוף וריבוד של כביש הגישה לנען, בוצע קירצוף וריבוד לאורך כביש 
נוספה  המועצה,  ליישובי  המובילים  גישה  כבישי   ,433 וכביש   44

רמערכת תאורה ציבורית בכביש הכניסה לבית עוזיאל ובכביש הכני
סה לפתחיה ופדיה. 

מדרכות  וסלילת   4233 כביש  התנועה  מעגל  שדרוג  מתבצע  כן 
ושביל אופניים בכניסה לקריית החינוך בסתריה.

הכפרי  המרחב  פיתוח  אודות  מנסיוננו  ללמוד  באו  האורחים 
ופרוייקטים  התיירותי  בהיבט  וכן  והאסטרטגי  הניהולי  בהיבט 
לפיתוח  וייץ  מכון  בין  נעשה  הפעולה  שיתוף  ברי-קיימא. 

רבר-קיימא, לבין ראש המועצה פטר וייס, המעודד ותומך בפעי
לות התיירות והיזמות במועצה.

עבור  הכינה  צמח,  אילנית  במועצה,  והיזמות  התיירות  רכזת 

25 עמיתים, אנשי תיירות ממדינות שונות, ביניהן ארגנטינה, קניה, נפאל, וייטנאם, הודו, סרלינקה, ניגריה ועוד, 
הגיעו לביקור במועצה, על מנת ללמוד מאיתנו איך עושים תיירות בת קיימא

המועצה  פעילות  את  סקרה  אשר  באנגלית  מצגת  האורחים 
והעזרה המוגשת לעסקים החל משלב הרעיון, הרישוי, פתיחת 

העסק וליווי שוטף.
האורחים הודו על ההזדמנות ללמוד מניסיוננו וציינו כי לקחו 

איתם מספר רעיונות לייישום בשובם לארצם.

ממשיכים לפתח תשתיות ומבני ציבור ביישובים

נציגי מדינות מרחבי העולם הגיעו ללמוד על תיירות בת קיימא

עבודות הפיתוח בתשתיות ובמבני ציבור ביישובי 
המועצה, על פי תוכנית סדורה בתיאום עם ועדי 

היישובים, נמשכות במרץ רב

החל יישומה של תוכנית העבודה 
המועצתית לשנת 2018

לקחי  בסיס  על  ונכתבה  גובשה  העבודה  תוכנית 
הביצוע ומסקנות העשייה משנות העבודה הקודמות, 
כחלק ממאמצי מנהלי האגפים והמחלקות לייעל את 
עבודת המועצה, לשפר את השירות הניתן לתושבים 

בין המחל יותר  טובים  ואינטגרציה  רולהביא לתיאום 
קות, הפעילויות והשירותים הניתנים על ידי המועצה.

פעילות  היתר, סקירת  בין  כוללת,  העבודה  תוכנית 
רכללית של כל מחלקה ומחלקה, בחירת היעדים העי

קריים, ציון המשימות המרכזיות והצבת לוחות זמנים 
ולתוכנית  היריעה  הורחבה  השנה  המשימות.  לביצוע 
התוכנית  ביניהם  חדשים,  נושאים  נוספו  העבודה 
אבטחה  בנושא  מענה  תוכנית  אנרגטית,  להתייעלות 

וסייבר, מיסוד מרכז צעירים במועצה ועוד. 
בתוך  חדשות  לתוכניות  התייחסות  ישנה  בנוסף 
היכל  לקידום  התוכנית  וביניהן  המחלקות  פעילות 

תרבות חדש, תוכנית לפיתוח מנהיגות בחינוך ועוד.
לדברי ראש המועצה התוכנית היא כלי עבודה מרכזי 
מתנהלת  לפיהם  אשר  מלאה  ושקיפות  תקין  לניהול 
שיטת  כי  המועצה,  ראש  אמר  עוד  המועצה.  עבודת 
ובאה  עבודה זאת הוכיחה את עצמה בשנים קודמות 

המוע קיבלה  עליה  תקציבית,  באיתנות  ביטוי  רלידי 
צה בימים אלה שוב את פרס שר הפנים, בהתייעלות 

המערכת ושיפור מתמשך של השירות לתושב. 
רבארבע השנים האחרונות, כחלק מפרוייקט השקי

העבודה  תוכנית  הוטמעה  במועצה,  שהוחל  פות 
תוכנית  תעלה  השנה  גם  המועצה.  באתר  המלאה 
מדיר כיישום  זאת  לאתר.  במלואה   2018 ל -העבודה 

לעידוד  התושבים,  לשיתוף  המועצה  ראש  של  ניותו 
השיח עם הציבור ולהגברת אמון התושבים במערכת.

תוכנית העבודה המועצתית לשנת 2018, הוכנה 
על ידי מנהלי אגפי, מחלקות ויחידות המועצה 
לקראת סוף שנת 2017, בהנחייתו של ראש 
המועצה לפעול על פי מודל תוכניות עבודה 

 סדורות שהפכו לחלק בלתי נפרד מדרך 
עבודת המועצה

בית ספר איתן במקום הראשון בבחינות המיצב 
בית ספר איתן הגיע למקום הראשון בבחינות המיצב במדע וטכנולוגיה מכלל בתי הספר בחינוך ההתיישבותי

הישג מרשים לבית ספר תיכון איתן שהגיע למקום הראשון בבחינות המיצב במדע וטכנולוגיה בשנת הלימודים תשע"ז, מכלל בתי 
הספר בחינוך ההתיישבותי. ראש המועצה, פטר וייס ומנהלת אגף החינוך, סיגל דאי, ברכו את התלמידים וצוות בית הספר על הישג 

יוצא דופן זה.
בימים אלה קיבלה מנהלת בית הספר, סיגל סטרשנוב, מכתב מיהושע צדוק, מפקח מדע, טכנולוגיה ותקשוב במשרד החינוך בו נכתב:

למקום  הגיע  ספרך  בית  וטכנולוגיה.  במדע  שעוסקים  והמנהלים  המורים  ולצוות  לך  לתלמידים,  להודות  נעימה  חובה  רואה  "אני 
הראשון בין בתי הספר של החינוך ההתיישבותי, כבר בפעם הראשונה שהשתתף במיצב.

ההישג במיצב במדע וטכנולוגיה הוא 633 נקודות. כמו כן 89% מהתלמידים השתתפו בבחינה, שהם 88 תלמידים. יש לכם את הזכות 
להצטרף למועדון ה-6 ואני מאחל לכם שתתמידו בחברות במועדון חשוב זה.

בשמי ובשם צוות ההדרכה במדע וטכנולוגיה, אני מביע את הערכתי והוקרתי לתהליך ולתוצאה. עלו והצליחו וראו ברכה בעמלכם".

הרחבת צומת כרמי יוסף גן משמר איילון

מעגל תנועה סתריה כביש הגישה לנען
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ראש המועצה, פטר וייס, קיבל 
משר הפנים, אריה דרעי ומנכ"ל 

משרד הפנים, מרדכי כהן, 
את פרס שר הפנים לאחריות 
חברתית לשנת 2016 בטקס 

שנערך בירושלים

הקרי בשל  וזאת  ענק  בהישג  מדובר  ר 
הייתה  בהם  והרבים  הנוקשים  טריונים 
המועצה צריכה לעמוד כדי לזכות בפרס.

המועצה  נדרשה  התחרות  במסגרת 
להוכיח הצטיינות בשורת נושאים: אמנת 
הציבור,  לפניות  ומענה  לתושב  שירות 
הנגישות  ותפיסת  הנגישות  חוק  יישום 
ותמיכה  קידום  ומתקדם,  רחב  באופן 
התנדבות  עידוד  ייחודיות,  באוכלוסיות 

המוני הציבור בעשייה  רבקהילה, שיתוף 
ציפאלית, קיום אירועי תרבות לכלל התושבים, היערכות לחירום, 
וביטויי אחריות חברתית  תכנון סביבתי המקדם ערכים חברתיים 

במועצה.
ונמצאה  אלה  בנושאים  וייסודי  מעמיק  באופן  נבדקה  המועצה 
ראויה לפרס ביחד עם מועצה אזורית אחת נוספת, מועצת משגב. 
עוד זכו בפרס ארבע ערים ומועצות מקומיות, כל אלה מתוך 267 

רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ.
ובפרס  תקין  לניהול  הפנים  שר  בפרס  שנה  מדי  זוכה  "המועצה 
השנייה  בפעם  ועוד  הזה  בפרס  הזכייה  אבל  יפה  ישראל  ארץ 

שגובשה  העבודה  תוכנית  פי  על  תפעל  לצעירים  הפעילות 
ביחידת הצעירים והנוער באגף תנ"ס, במסגרתה יכלול המפגש 
הורות  השכלה,  תעסוקה,  ביניהם:  נושאים  במגוון  יריד  השני 

צעירה ועוד.
המפגש השלישי יהיה בסגנון "הרצאה על הבר", עם מומחה 
באחד מהנושאים הנמצאים על סדר יומם של הצעירים: עסקים 

קטנים, תעסוקה בעידן האינטרנט, תזונה נכונה וכדומה.
המפגש הרביעי יכלול הרצאה או הופעה שעדיין בתכנון.

בנוסף מתוכנן קורס מגישי עזרה ראשונה, שיכלול 30 שעות 
הדרכה ויועבר על ידי מדריך מד"א מוסמך.

המועדים המדויקים של אירועים אלה יפורסמו בהמשך בכל 
אמצעי הפרסום של המועצה. 

מה  לדעת  הצעירים,  של  קולם  את  לשמוע  חשוב  למועצה 
מעניין אותם ולשתפם בעשייה.

הטקס התקיים במעמד מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, יו"ר 
רמרכז השלטון המקומי, חיים ביבס ויו"ר מרכז המועצות האזו

ריות, עמיר ריטוב. 
פרס ההצטיינות, בו זוכה המועצה במשך שנים רבות, ניתן לה 
על עמידה בקריטריונים שהולכים ומחמירים מדי שנה, ביניהם 
הכספי,  המשק  בניהול  יעילות  תקין,  ומינהל  עבודה  סדרי 
העסקת עובדים, ניהול התאגידים המועצתיים, ההוצאות לשכר 

מבוקר  שנתי  כספי  ודו"ח  הארנונה  גביית  אחוז  המוניציפאלי, 
ללא הסתייגויות.

המינהל  בתחום  נושאים  נבדקו  הכספית  להתנהלות  בנוסף 
התקין כגון התקשרויות כדין עם נותני שירותים, היעדר ליקויים 
בתחום כוח אדם ושכר, הענקת תמיכות בהתאם לנהלים ועוד.  

ראש המועצה, פטר וייס, אמר כי הוא גאה להמשיך במסורת 
ההצטיינות בתחום הניהול הכספי והמינהל התקין שמאפיין את 

המועצה, וכי זהו אות כבוד לעובדי המועצה המעיד על איכותם 
ומקצוענותם. וייס שיבח את גזבר המועצה, דוד גמליאל וצוותו, 

על תרומתם להישג חשוב זה.

תוכנית הפעילות השנתית של תחום הצעירים במועצה, נושא אותו יזם ודחף ראש המועצה, פטר וייס, הושקה 
בהופעה "קורעת" של הסטנדאפיסט שלום אסייג

ראש המועצה האזורית גזר, פטר וייס, קיבל את פרס משרד הפנים לניהול כספי תקין ע"ש חיים קוברסקי ז"ל 
לשנים תשע"ו - תשע"ז 2016-2017 משר הפנים, הרב אריה דרעי, בטקס שנערך בבנייני האומה בירושלים

חשובה אולי אף יותר והיא ממלאת אותי סיפוק וגאווה", אמר ראש 
המועצה והוסיף, "זאת בזכות מהות הפרס, שהיא העזרה ההדדית 

המו נבחנה  בהם  הנושאים  של  הרחב  המגוון  ובזכות  רוהקהילתית 
ואובייקטיבי כמשרד הפנים. אין ספק  גורם מקצועי  ידי  עצה, על 
גאים  להיות  ועובדי המועצה שיכולים  לעובדות  כבוד  אות  זהו  כי 

בהישג זה".
והשירו הרווחה  מחלקת  למנהלת  המועצה  ראש  הודה  רעוד 

ועו"ס שרון שרביט-מגן  תים החברתיים במועצה, אביגיל אנגלמן 
שסייעה לה, ולמנכ"ל המועצה, אריאל הילדסהיימר, שהובילו את 
תהליך הבדיקה מול משרד הפנים, בעקבותיו זכתה המועצה בפרס.

הישג ענק: המועצה זכתה בשנית בפרס שר 
הפנים לאחריות חברתית

שלום אסייג עם צעירי המועצה

פרס שר הפנים לניהול תקין לשנת 2016-2017

תבחינים למתן תמיכות
מליאת המועצה האזורית גזר, בישיבתה מיום 25/6/17 קבעה 
תבחינים ונוהל למתן תמיכות לגופים ועמותות בתחום הספורט, 

לשנת 2018, הפועלים בתחום המועצה.
לגופים  תמיכה  למתן  והנוהל  התבחינים,  של  מלא  נוסח 
ניתן  המועצה,  בהחלטת  נקבעו  אשר  בקריטריונים  העומדים 

לקבל במשרדה של מנהלת התרבות הגב' מרסל עמירה.
המעוניין  הנוהל,  ובהוראות  בתבחינים  העומד  גורם  כל  על 
בצירוף  לתמיכה,  הבקשה  להגיש  לתמיכה,  בקשה  בהגשת 
ליום  עד  התמיכות,  נוהל  פי  על  הנדרשים  המסמכים 
הגב'  במועצה,  התרבות  מנהלת  של  למשרדה  ה-28/2/18, 

מרסל עמירה.
בברכה, 
פטר וייס
ראש המועצה

ההתייעלות האנרגטית 
במועצה צוברת אנרגיה

בהמשך להשקת התוכנית להתייעלות 
אנרגטית, החלו במועצה לממש פרוייקטים 
בשטח וזאת במטרה לחסוך בעלויות חשמל 
ומים, להפחית זיהום סביבתי ולייצר איכות 

תאורה טובה יותר

במחלקת  תאורה  הוחלפה  שבוצעו:  הפרוייקטים  בין 
הגבייה, הותקנו חסכמים במוסדות המועצה שמקטינים את 
זרימת המים בצורה חכמה ומאפשרים ספיקה קבועה של 

מים ברמה נדרשת ונעימה.
המשתתפים  ילדים  גני  במספר  פיילוט  יחל  בקרוב 
התאורה  תוחלף  הפיילוט  במסגרת  ירוק.  גן  בפרוייקט 

רלתאורת לד החסכונית, ובנוסף תותקן מערכת פיקוד לכי
בוי כללי למזגנים ותאורה ביציאה מהגנים.

התקנת  של  למכרז  יציאה  לקראת  גגות  סקר  הוצג  כן 
רתאים פוטו וולטאים על גגות של מוסדות המועצה. התק

של  ובסופו  מכרז  הכנת  על  שוקדת  המועצה  אושר,  ציב 
מצריכת  אחוז  כ-50  של  לחסכון  המועצה  תגיע  תהליך 

החשמל של מוסדותיה.
אנרגיה  צריכת  בנושא  הרצאה  שמעו  המועצה  עובדי 
וזאת במטרה להבין כמה אנרגיה אנחנו צריכים באמת, כדי 
לנהל משק בית מתקדם וכן כיצד להפעיל נכון את מערכות 

החשמל במועצה ובבתי התושבים. 
רבסיום ההרצאה בנו העובדים והמרצה יחד הגדרות פשו

טות לתחום המותר והמיותר, כולל הנחיות לשימור אנרגיה 
במבני ציבור, מה מותר להפעיל וכיצד עוזבים מבני ציבור 

מבלי לבזבז אנרגיה לשווא.
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הפעלת היחידה לתשושי נפש
לבשר  שמחה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  מחלקת 

ונשל הולכות  וייס,  פטר  המועצה,  ראש  של  ביוזמתו  רכי 
מות ההכנות להקמת היחידה לתשושי נפש, משאב חשוב 
זה עשוי לתת מענה מקצועי ומותאם לאוכלוסיית תשושי 

הנפש במועצה.
במידה ובן משפחתכם מתאים להגדרה של אוכלוסיה זו 
אנו קוראים לכם לפנות למרכז היום ולברר את אפשרות 

השתלבותו במרכז.
לפרטים נוספים ובירור ניתן לפנות להילה 

גולדברג, מנהלת מרכז היום 08-9242246 וכן 
למיה שלו, עובדת סוציאלית לאזרחים הוותיקים 

במחלקת הרווחה 08-9274071

בשורה חשובה: המועצה 
מתחילה בתכנון היכל 
התרבות האזורי החדש

 בהמשך לעבודת מטה ולדיונים שהתקיימו בנושא 
בתקופה האחרונה, במסגרת דיון בישיבת מליאת 
המועצה, הציג ראש המועצה בפני הנוכחים את 

התוכנית לפיתוח ולקידום היכל תרבות אזורי 
חדש, בסמוך לקריית החינוך הדרומית ובו כ-600 

מושבים

מדובר בתוצר של עבודת מטה ארוכה של צוות אותו 
מספר  שנמשכה  פרס,   איתי  המועצה,  מהנדס  מוביל 
חודשים, בעקבותיה מתחיל בימים אלה תהליך קידום 
שלב התכנון, גיבוש אומדנים מפורטים והיתרים. כל זה 

כדי להיות מוכנים עם מכרז מסודר כבר בשנה הבאה. 
המועצה עומדת לשכור את שירותיו של יועץ מומחה 
את  להתאים  כדי  כאלה,  פרויקטים  של  לפרוגרמות 
לכמות  הקשור  בכל  המועצה  לצרכי  התרבות  אולם 
כמו  נוספים,  אפשריים  מכלולים  באולם,  המושבים 

חדרי חוגים, קפיטריה וכו.
החי לקריית  בצמוד  תרבות  אולם  להקים  רההחלטה 

נוך נובעת מהאפשרות לגישה ישירה למקום ולא דרך 
היישובים, דבר שימנע עומסי תנועה בימי הפעילות וכן 
מוביל ראש המועצה, להביא את  בזכות המגמה אותה 
התרבות אל התושבים. על פי תוכנית זאת כבר הופקו 
מוצ"ש תרבות שהפך למסורת, פרויקט גזרת המומחים, 
כן החלה הפעילות  ועוד, כל אלה באשכול הפיס, כמו 

בזאפה בחולדה.

הוותיק  לאזרח  היום  מרכז  בבנין 
בריאות  מחוויות  המשתתפים  נהנו 
פעילות  הרצאות,  שכללו  וגוף,  נפש 
בריאות,  דוכני  בונה עצם,  התעמלות 
ואף  עיסויים  בריאה,  בוקר  ארוחת 

זומבה סוחפת עם מוזיקה קצבית. 
ראש המועצה פטר וייס הגיע לברך 
את הוותיקים בברכת בריאות איתנה. 
המחלקה  בשיתוף  אורגן  ההפנינג 
לשירותים חברתיים, היחידה לאזרח 
וצוות  היום  מרכז  צוות  הוותיק, 

הקהילה התומכת.

כמיטב המסורת התקיים הפנינג בריאות חווייתי ומהנה לאזרחים הוותיקים במועצה

בריאות זה שם המשחק

המתקיימת  תערוכה  הינה  בחשיכה  דיאלוג 
מדריכים  ידי  על  ומודרכת  מוחלטת  בחשיכה 

רעיוורים וכבדי ראייה. הזמנה לשקט הינה תערו
כבדי  ידי  על  ומודרכת  בתקשורת  העוסקת  כה 

שמיעה וחרשים.
בשרם  על  המשתתפים  חוו  הסיור  במסגרת 
את הפעילות היומיומית והקשיים אותם חווים 

אנשים עם מוגבלות.
נרגשים  למועצה  חזרו  בתוכנית  המשתתפים 
הגבירה  הפעילות  כי  ואמרו  התפעלות  ומלאי 
באופן משמעותי את מודעותם לנושא הנגישות 

וזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

התמקדה  רבי  פרופ'  של  הרצאתו 
בגיאופוליטיקה המשתנה במזרח התיכון ועסקה 

והאתג הפורה  הסהר  מדינות  של  רבהתפרקותן 
רים העומדים בפני מדינת ישראל עקב כך.

המועצה  תושבי  את  תפגיש  הבאה  ההרצאה 
עם כתב הפלילים של חברת החדשות, גיא פלג, 

שהס ביותר  החמות  הפרשיות  על  יספר  ראשר 
עירו את הציבור ופתחו את מהדורות החדשות.
רהערב השלישי יהיה עם הפילוסוף והמתמטי

קאי, ד"ר חיים שפירא, במהלכו ירצה על תורת 
המשחקים בעסקים וביום יום.

ברי מותנית  אך  חופשית,  להרצאות  רהכניסה 
שום מראש.

במסגרת תוכנית האב לנגישות שמקדם ראש המועצה, התקיימה פעילות מיוחדת, זאת השנה השנייה, 
במסגרתה נסעו תושבי המועצה למוזיאון הילדים בחולון, שם השתתפו בתוכניות מרתקות הנקראות "דיאלוג 

בחשיכה" ו"הזמנה לשקט"

מיזם התרבות החדש של המועצה, "גזרת המומחים" יצא לדרך בערב מרתק, עם פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז 
משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, באוניברסיטת תל אביב. את המיזם מפיק האגף לתרבות, נוער 

וספורט בעידודו של ראש המועצה, פטר וייס

עשרות מתושבי המועצה השתתפו 
בפעילות יום הנגישות הבינלאומי

מיזם התרבות החדש - ״גזרת המומחים״ 
יצא לדרך



היכרות הכושר לנשים 
בואו להתנסות בסדנה קבוצתית להליכה נורדית 

וכושר
ביום ראשון, 7.1.2018 בשעה 9:30 

במועדון נשים כפרי בבית חשמונאי
משום  יעילה,  הכי  הגופנית  הפעילות  היא  נורדית  הליכה 
יתרונות  מקסימום  עם  חכמה,  גופנית  פעילות  שזוהי 
בריאותיים, משולבת בכיף ובנוחות. זו הליכה בעזרת מוטות, 

שהפכה לטרנד עולמי. 
קצב  העלאת  ללא  הלב,  קצב  את  מעלה  נורדית   הליכה 
חזה  הזרועות,  הכתפיים,  את  ומגמישה  מפעילה  התפוקה. 

עליון ושרירי הגב, שבדרך כלל תפוסים ומכווצים.

הסדנה ללא תשלום
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להרשמה:
פנינה גבאי – יועצת ראש המועצה לקידום 

מעמד האישה

העצמהנשית
מאת: פנינה גבאי - יועצת ראש המועצה למעמד האישה

תורהגזרי בס”ד

הרב אהרון מרצבך - שעלבים

ספר שמות
במכללה  לתנ"ך  המרצה  נכנס  השנה  בתחילת 
"רציתי  לתלמידים:  ופנה  ההרצאות  לאולם 
לעדכן אתכם בקשר לספר שנלמד השנה בקורס, 
"מוזר מאוד",  שיש חוסר דיוק במה שפורסם". 
הגיב אחד התלמידים, "דובר על כך שבקורס זה 
נלמד השנה ספר שמות". החלו להישמע רחשים 
מקצות האולם, אם אכן כך, יש פה חוסר הגינות, 

כי כבר רכשנו ספרים והוצאנו כסף לריק.
להירגע.  מהם  וביקש  לעצמו,  חייך  המרצה 
"מיד תבינו את כוונתי, לא נתתם לי להשלים את 

המשפט.
'ספר  לספר  קראתם  מדוע  לי,  אמרו  ובכן, 

שמות'"?
כך  הלוא  שאלתו,  על  התלמידים  התפלאו 

רקוראים לכל חמשה חומשי תורה, על שם תחי
לתם - בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

הלכות  בספר  נעיין  "בואו  המרצה:  הסביר 
גדולות שהוא אחד מספרי הפסיקה הראשונים 
בישראל, וספר הפסיקה החשוב ביותר מתקופת 
הגאונים, שחובר על ידי רבי שמעון קיירא, אחד 
מזרח  שבדרום  בצרה  בעיר  שחי  בבל,  מגאוני 
בבל. בשנת ד' אלפים תקפ"ה )על פי הביוגרפיה 
לספר הלכות גדולות בפרויקט השו"ת בר אילן(. 
שם בסימן עו כתב: חמשה חומשי תורה - ספר 

רבראשית וחומש שיני וספר כהנים וחומש הפקו
דים ומשנה תורה.

לפלא הוא, שהחריג את ספר שמות, ולא קראו 
קראו  אלא  לו,  המיוחד  בכינוי  הספרים  כשאר 

סתם 'ספר שני'".
מי שמתייחס לכך הוא הרב נפתלי צבי יהודה 
ברלין )ראשי תיבות הנצי"ב(, בהקדמת לחיבורו 
'העמק דבר' על ספר שמות והנה ציטוט מדבריו:
הוא שני לספר  ביחוד  זה הספר  "בא ללמדנו, 
הספר,  מזה  שני  חלק  הוא  כי  הבריאה,  ראשית 

זיכרו וכמאמרם  הבריאה.  סדר  נגמר  בו  רהיינו 
שנקראו  ישראל  בשביל  'בראשית  לברכה  נם 
ראשית', פירוש תכלית העולם בכלל, הוא שיהא 
אומה אחת חלק ה' עמו, וזה לא נשלם עד שיצאו 
לצורה  שיהיו  לתכליתם  ובאו  ממצרים  ישראל 
ומצות.  תורה  עול  עליהם  שקבלו  במה  אחרת 
ובזה נכלל גם זה התכלית שיהיו ראויים להיות 

לאור גוים להעמידם על ידיעת אלקי עולם"
לחדד  בא  קיירא  שמעון  רבי  דבריו:  תמצית 
ספר  הוא  בראשית  ספר  מאוד.  גדול  יסוד  לנו 
יש  שמות  ספר  את  העולם.  בריאת  הבריאה, 
הוא  גם  בראשית,  לספר  שני'  כ'ספר  לראות 
ממשיך לעסוק בבריאה. הפיכת עם ישראל לעם, 
הבריאה.  סיום  הם  סיני,  בהר  התורה  וקבלת 
בריאת העולם לא הסתיימה בשעה שנעשו הים 
והיבשה והצמחים והחיות והדגים והאדם, אלא 
לאחר קבלת התורה. ספר שמות הוא פרק ב' של 

הבריאה.
יש כאן מבט יסודי ומשמעותי על מהות חיינו 

כיהודים.
גדול  אדם  נשמת  לעילוי  נכתבים  הדברים 
מופלאה  דמות  דורות,  של  מידה  בקנה  וענק 
אהרן  הרב    - במחיצתה  לחיות  דורנו  שזכה 
לייב שטיינמן זצ"ל, שנפטר לאחרונה בגיל 104, 
וכל חייו היוו מודל של תפישת החיים הזו, 'בא 

רבימים' המלאים בתורה, בצניעות בשמחה בענ
ווה וחכמת חיים גדולה.

ת.נ.צ.ב.ה

מוניציפאליים
שירותים

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.

איסוף פסולת גושית ינואר 2018 

יום ראשון
07/01/18

יום שני
08/01/18

יום שלישי
09/01/18

יום רביעי
10/01/18

יום חמישי
11/01/18

יום שישי
12/01/18

כפר בן נון
משמר איילון

משמר דוד
חולדה

עזריה
גזר

פדיה
בית חשמונאיפתחיה

יום ראשון
14/01/18

יום שני
15/01/18

יום שלישי
16/01/18

יום רביעי
17/01/18

יום חמישי
18/01/18

יום שישי
19/01/18

גני הדרבית עוזיאלמצליחכרמי יוסף
יד רמב"םרמות מאיר

יום ראשון
21/01/18

יום שני
22/01/18

יום שלישי
23/01/18

יום רביעי
24/01/18

יום חמישי
25/01/18

יום שישי
26/01/18

יציץכפר שמואל
נען

נצר סרני
ישרשכפר ביל״ו

יום ראשון
28/01/18

יום שני
29/01/18

יום שלישי
30/01/18

יום רביעי
31/01/18

סתריה
נוף איילון

א׳-ב׳ 
שעלבים

גני יוחנן

איסוף פסולת גושית פברואר 2018  

יום ראשון
04/02/18

יום שני
05/02/18

יום שלישי
06/02/18

יום רביעי
07/02/18

יום חמישי
08/02/18

יום שישי
09/02/18

כפר בן נון
משמר איילון

משמר דוד
חולדה

עזריה
גזר

פדיה
בית חשמונאיפתחיה

יום ראשון
11/02/18

יום שני
12/02/18

יום שלישי
13/02/18

יום רביעי
14/02/18

יום חמישי
15/02/18

יום שישי
16/02/18

גני הדרבית עוזיאלמצליחכרמי יוסף
יד רמב"םרמות מאיר

יום ראשון
18/02/18

יום שני
19/02/18

יום שלישי
20/02/18

יום רביעי
21/02/18

יום חמישי
22/02/18

יום שישי
23/02/18

יציץכפר שמואל
נען

נצר סרני
ישרשכפר ביל״ו

יום ראשון
25/02/18

יום שני
26/02/18

יום שלישי
27/02/18

יום רביעי
28/02/18

סתריה
נוף איילון

א׳-ב׳ 
שעלבים

גני יוחנן

וטרינריה - חיסונים נגד כלבת ינואר-פברואר 2018

מיקוםשעותתאריך חיסוןשם היישוב

מזכירות12.01.201808:00-08:15גני הדר

מזכירות19.01.201808:00-08:30משמר איילון

מזכירות26.01.201808:00-08:30כפר בן נון

מזכירות09.02.201808:00-08:30נען

צרכניה16.02.201808:00-08:30בית עוזיאל

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 סרני 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

   

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

"אמנות ואמונה"

תערוכתה של סבינה סעד
רמות מאיר, 

בחודש ינואר באשכול הפייס 
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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 590 מ' בית 270 מ'

עם 2 יחידות מניבות!!!

בכרמי יוסף
בית ייחודי 227 מ'+יחידה!
נוף אירופאי! 4,900,000 ₪

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

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!

בבית חשמונאי
בהרחבה, 6 חד' 220/350

בסטנדרט מאוד גבוה! נוף!

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

בכרמי יוסף
מגרש 1800 מ', בית מרווח
250 מ', זכות לבית נוסף!

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 

בצלפון
משק 30 דונם בית 150 מ'

פוטנציאלי! נוף פתוח!

בבית חשמונאי
בכרמים, פינתי, 6 חד' + 
מרתף, מיידי בהזדמנות!

נמכר
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מומלץ להצטייד בנעליים נוחות ומים. 
הכניסה לתל חופשית ואין צורך בתיאום מראש.

תצפית מכרמי יוסף 
בסיום הטיול בתל גזר לפני היציאה מכרמי יוסף מומלץ בחום 
מהנוף  וליהנות  איילון  עמק  על  המשקיפה  בתצפית  לעצור 

המרהיב.

איפה אוכלים 
במרכז המסחרי של כרמי יוסף, שוכן "חומוס זרזיר" אשר פתוח 
על  מבוסס  התפריט  שבוע.  בסופי  גם  באזור  המטיילים  לקהל 

המטבח הים תיכוני.

המועצה  לאתר  הכנסו  לטיולים?  ורעיונות  אתרים  עוד  רוצים 
/http://www.gezer-region.muni.il וצאו לטייל

אתר מורשת תל גזר
גם  שהוא  גזר"  "תל  המורשת  באתר  בביקור  הטיול  את  נתחיל 

מקור שמה של המועצה ומתנוסס על סמלה. 
תל גזר, העיר העתיקה, נוסדה באלף השלישי לפנה"ס, בתקופת 

התי הברונזה  בתקופה  לפנה"ס,  השני  באלף  הקדומה.  רהברונזה 
כונה, הוקפה העיר סוללת עפר ונבנו בה מגדל ענק, שער מרשים 
ואתר פולחני. גזר היא אחד האתרים הבודדים שזיהויים אינו מוטל 
המציינות  כתובות  נמצאו  התל  את  הסובבות  הגבעות  על  בספק: 
את "תחום גזר". הכתובות הן מן התקופה הרומית, והן מעידות על 

גבולות היישוב, ובעיקר על שמו. 

דרכי הגעה: 
תל גזר דרך קיבוץ גזר

ימינה לדרך עפר  גזר לפני שער הקיבוץ פונים  נוסעים לקיבוץ 
הממשיכה בצמוד לגדר הקיבוץ. מגיעים לצומת T ופונים שמאלה 
שמלאה  דרך  לעקוף  כדי  ימינה  ופונים  ממשיכים  שמאלה.  ושוב 
בוץ בחורף. ליד בית הבד המודרני, ממשיכים ישר למעלה, לחניון 

בראש התל.
גחון  עם  רכב  או   4*4 לרכבי  מותאת  זה  ממסלול  לתל  ההגעה 
גבוה. את החזור אפשר לעשות בדרך יפה לא פחות וקצרה יותר 

דרך הישוב כרמי יוסף. 

תל גזר דרך כרמי יוסף 
ונוסעים  גפן  פונים שמאלה לרחוב  יוסף, בכיכר  נכנסים לכרמי 
עד סופו. עוברים את המחסום שפתוח רוב שעות היום וממשיכים 
בנסיעה של כ-800 מטרים צפונה, מחוץ ליישוב. בפיצול השבילים 
כדי  ימינה  פונים  ובפיצול  כ-400 מטרים  נוסעים  פונים שמאלה, 

לעלות בדרך משובשת אל התל.

אולם  את  גדשו  המועצה  מרחבי  עסקים  ובעלי  יזמים  עשרות 
שמעמידה  והדרכים  הפעולות  למגוון  ונחשפו  במועצה  המליאה 
את  לחזק  ובמקביל  עסקיהם  וקידום  לעידוד  לרשותם  המועצה 
ההיכרות ביניהם, שתאפשר להפרות שיתופי פעולה. השנה נכחו 

בכנס גם ראשי וועדים על מנת לעודד יזמויות ביישוביהם.
"מאז הכנס הראשון", אמר וייס למשתתפים, "עשינו קפיצת דרך 
משמעותית ובשיתוף עם משרד התיירות וגורמים נוספים הפכנו 
בסופי  המתגברת  חול,  בימי  בעיקר  פנים  לתיירות  עניין  מוקד 
הקהילתיים  באירועים  יותר  הרבה  מאסיבית  והופכת  השבוע 
הגדולים שאנו מפיקים. בנוסף אנחנו מקיימים הכשרות מקצועיות 
לעוסקים בענף, בהן משתתפים יותר ויתר בעלי עניין, משקיעים 

בחשיפה תקשורתית של אתרי התיירות אצלנו, דרך סיורים רבים 
של עיתונאים ובלוגרים ועוד. מטרת כל העשייה הזאת, היא להביא 

עוד ועוד מקומות ומקורות תעסוקה לתושבים שלנו". 
עסקים  רישוי  אגף  מנהלת  של  הרצאתה  עמדה  הכנס  במוקד 
ושיפורים  בעידכונים  שעסקה  מונדרוביץ',  חווה  הפנים,  במשרד 
רישוי  מנהלת תחום  דבריה השלימה  רישוי עסקים. את  בתהליך 
עסקים במועצה, כרמית גבע ומהנדס המועצה, איתי פרס. רכזת 
המועצה  פעילות  את  סקרה  צמח,  אילנית  במועצה,  התיירות 
בתחום בשנה החולפת וכן תוכניות לשנה הקרובה, ביניהן שידרוג 
אתר תל גזר, תכנון ופיתוח סובב לב גזר שלב ב', שיתוף הפעולה 
עם קק"ל בנוגע לבית הרצל, שיתופי הפעולה עם משרד התיירות 
ועוד. בהמשך רותקו המשתתפים מהרצאתו של ערן שחר, "ד"ר 

התלהבות" שעסק בגורמים המניעים אותנו לפעולה.
כנס התיירנים הוא בבחינת מסורת שהשתרשה במועצה במטרה 
לשמש במה לעסקים, כחלק מהמאמץ המשולב לקדם את עסקי 

התושבים, לפתח ולעודד את התיירות במועצה. 

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
כנס התיירות והיזמות השלישי

טיול לסופ״ש

המועצה קיימה את הכנס המקצועי השלישי לתיירות ויזמות לתושבים העוסקים בנושא, זאת במסגרת תוכנית 
האב לתיירות שמקדם ראש המועצה, פטר וייס

בהפוגה מהגשמים כשהכל ירוק מסביב והראות נקייה, זו אחת התקופות המומלצות לצאת לטייל עם 
המשפחה וחיות המחמד ברחבי המועצה

קול קורא לעסקים וליזמים במועצה אזורית גזר, 
להסתייע בפרסומי המועצה בעיתונות הארצית 

והמקומית, לקראת חול המועד פסח
והמקומית  הארצית  בעיתונות  לפרסם  המועצה  בכוונת 

אירועים אשר יתקיימו במהלך חג הפסח. 
עסקים אשר בכוונתם לקיים פעילות מיוחדת במהלך החג 
והמעוניינים להופיע בעיתונות הארצית ובפרסומי המועצה, 

מוזמנים להעביר פרטים לפי הפירוט להלן:
שם העסק | אופי הפעילות ושעות הפעילות | כתובת העסק 
 | | תמונה  | איש קשר  | טלפונים להתקשרות  ודרכי הגעה 

הטבה אטרטקטיבית

פרטים יש להעביר לאילנית צמח עד ה-1.2.18
ilanit712@gmail.com :במייל

לפרטים נוספים: 050-8674505

*שירות זה הינו חלק מקידום תחום התיירות והייזמות ברחבי המועצה 
ויובהר בזאת כי אין למועצה כל אחריות לשירות או לאיכותו הניתן על ידי 

העסק או היזם"



תושבים יקרים!
פועלת  המועצה  לכם,  כידוע 
לאורך כל השנה במגוון נושאים 
החיים  תחומי  את  המקיפים 
לצד  ולקהילה.  לתושב  הנוגעים 
השוטפים,  בנושאים  העיסוק 
להתחדש  השנה  גם  גאים,  אנו 
ביוזמות  בפרוייקטים, באירועים, 

ובהישגים יוצאי דופן. 
אלו ועוד הם פרי תכנון לטווח ארוך ופועל יוצא של תוכנית 
ומצאנו  המועצה,  ומחלקות  אגפי  פועלים  לפיה  העבודה 

לנכון להביא בפניכם את עיקרי הדברים.
במועצה  לעשייה,  הרבים  השותפים  לכל  מודה  אני 

וביישובים.
– הקדוש ברוך הוא  "כל העוסקים בצרכי הציבור באמונה 

ישלם שכרם". 

בברכה
פטר וייס
ראש המועצה האזורית גזר

      תשתיות, הנדסה ופיתוח

ובריכת  הספורט  מרכז  מתחם  של  והפעלה  הקמה   >>
השחייה החדשה  של המועצה.

<< השלמת סלילת כביש מחבר בין המועצה לישפרו סנטר.

כולל  ביישובים  פיתוח  עבודות  ביצוע  והרחבת  המשך   >>
בניית, שדרוג ושיפוץ מבני ציבור, מדרכות, כבישים, מעגלי 

תנועה, תאורה ועוד.

<< המשך הקמה ושדרוג מתקני משחקים על פי תו תקן 
ושדרוג מגרשי ספורט ביישובים.

<< שדרוג בית העלמין האזורי, הרחבתו ושיפור התשתיות 
סביבו.

<< הצבת מתקן גניזה בבית העלמין של המועצה.

<< קידום פרוייקט שבילי אופניים – "סובב לב גזר".

<< יישום תוכנית האב לביוב ברחבי המועצה.

בשיתוף  הכוללנית  המתאר  תוכנית  הכנת   המשך   >>
הציבור.

ואינטראקטיבית  מתקדמת    GIS מערכת   הכנסת   >>
לאתר המועצה ובה כל שכבות המידע.

מבנה  ושיפוץ  נפש  לתשושי  היחידה  בניית  השלמת   >>
מרכז היום לוותיקים.

"היכל התרבות" החדש  והערכות לבינוי  << תחילת תכנון 
של המועצה.

לשימור  ביישובים  הארכיונים  ושדרוג  בשיקום  סיוע   >>
ההיסטוריה והמסורת היישובית.

       חינוך

       שירותים חברתיים וקהילה

       נוער וצעירים

<< הרחבת פרוייקט כיתת לימוד לוותיקים בהובלת מחלקת 
החינוך  אגף  ובשיתוף  החברתיים  והשירותים  הרווחה 

והמשרד לשוויון חברתי.

המאבק  במסגרת  המועצה  ראש  אגרת  והפצת  מיסוד   >>
בסמים ובאלכוהול לקראת פתיחת שנת הלימודים.

<< העשרת הצוותים החינוכיים במידע בנושא מניעת שימוש 
בחומרים ממכרים.

טיפוליים  והוספת  המסורתי  הבריאות  הפנינג  שדרוג   >>
אלטרנטיביים מסובסדים.

אוכלוסיית  על  בדגש  נוסף  בריאות  הפנינג  מיסוד   >>
הוותיקים ובשיתוף מרכז היום לקשיש.

בהעצמת  העוסק  כפרי  נשים  מועדון  פעילות  הרחבת   >>
קורסים  סדנאות,  הרצאות,  כגון:  מגוונות  ובפעילויות  נשים 

בנושא העצמה כלכלית ועוד. 

ומניעת  נשים  נגד  אלימות  בנושא  ייחודי  הסברה  ערב   >>
הטרדה מינית.

<< ערב הסברה להורים ואנשי מקצוע בנושא פגיעה בילדים 
ובני נוער עם צרכים מיוחדים.  

<< הרחבת פרוייקט ערבי עדות ומורשת ושילוב ערב ייחודי 

<< זכיית ראש המועצה באות יקיר תנועות הנוער הארצי.

<< זכיית ראש המועצה באות יקיר מינהל חברה ונוער של 
משרד החינוך מחוז מרכז.

במסגרת  למתבגרים  מענה  מרכז  ומיסוד  הקמת   >>
השירות הפסיכולוגי.

פעולה  תוכנית  והכנת  במועצה  הצעירים  מרכז  קידום   >>
לקידום הצעירים במועצה.

פי  על  בארץ  הספר  בתי  בצמרת  נמצאת  המועצה   >>
עלייה  רושמת  והיא  החינוך  משרד  של  החינוכית  התמונה 

משמעותית באחוז הזכאים לבגרות.

לחשיבה  כמקור   – חינוכית  מנהיגות  פורום  מיסוד   >>
ולקביעת אתגרי מערכת החינוך לשנים הבאות.

<< פיתוח ובניית גני הילדים החדשים בישובי המועצה.

<< בוצע מעבר לניהול עצמי מלא בכל בתי הספר היסודיים.

הספר  בתי  בכל  פדגוגית  והדרכה  ליווי  הליך  קיום   >>
היסודיים.

<< הסתיימו בניית 6 כיתות בשדות איילון ובניין מנהלה חדש 
בבית ספר "עתידים".

<< הסתיימו בניית 6 כיתות במבנה מנהלה חדש בבית ספר 
"שחקים".

<< הסתיימה בניית אודיטוריום וחדרי מחול בתיכון "הרצוג".

"שלהבת  ספר  בבית  המשולב  הספורט  מגרש  שודרג   >>
בנים".

<< נבנתה סדנא ליצירה בעץ, ברזל ובחומרים שונים בתיכון 
"איתן".

קיימות  על  בדגש  למידה  מרחב  פיתוח   – ירוק"  "חלום   >>
ואיכות סביבה לרווחת תלמידי תיכון "הרצוג".

לעדות אשכנז.

לאילוף  סדנאות  באמצעות  נוער  לבני  תמיכה  קבוצות   >>
כלבים.

<< הפעלת סדנאות מיוחדות- "הורות בצמיחה".

<< כניסה לפרוייקט "הלפי", אתר חברתי לסיוע בהתנדבויות 
חד פעמיות באמצעות אפליקציה של המחלקה לשירותים 

חברתיים.

<< הפעלת קבוצת תמיכה לבני משפחה  של חולים דמנטיים 
על דרכי התמודדות עם המחלה בשיתוף עמותת "עמדא". 

<< גיוס מתנדבים מגשרים חדשים למרכז הגישור המועצתי. 

<< הרחבת העלאת המודעות לסיכונים שבסוכרת באמצעות 
פרסומי המועצה.

האזרחים  של  התומכת  הקהילה  וגדלה  הורחבה   >>
הוותיקים. 

<< הכשרות לשומרי הסף של האזרחים הוותיקים ולעובדי 
המועצה בתחום מניעת אובדנות במסגרת הועדה בשיתוף 

משרד הבריאות.   

<< פתיחת מועדונית חדשה לילדי בית הספר במושב פדיה.

באמצעות  נערות  לקבוצת  בנות"  "מעגל  הקמת   >>
המחלקה לשירותים חברתיים.

<< קיום הופעות ואירועי תרבות בסבסוד מיוחד לצעירים.

<< כנס השקה ושיח על תחום הצעירים במועצה.

<< הוספת מופעי סטנד אפ ואירועים מיוחדים לצעירים.

<< תיכון "הרצוג" נבחר שוב להיות בין בתי הספר הערכיים 
במדינה.

על  בדגש  "איתן"  תיכון  בחצר  פיתוח  עבודות  בוצעו   >>
הצללות.

"פירסט"  פרוייקט  של  ויצירה  עבודה  חדר  וצויד  שופץ   >>
המשותף לתיכון "איתן" ו"הרצוג".

בתיכון  ופיזיקה  כימיה  מעבדות  של  מקיף  שיפוץ  בוצע   >>
"הרצוג".

<< שופץ חדר מדעים בבית ספר "עתידים".

<< עוצבו מרחבי למידה מזמינים באשכול הפיס.

<< נבנה מגרש קט-רגל בבית ספר "שלהבת בנים" ו"שדות 
איילון".

<< טופלו גינות נוי במוסדות החינוך בקריית חינוך "שעלבים", 
בישיבת שעלבים ובאולפנת שלהבת בנים ובנות.

<< התקיים פרוייקט שחמט לתלמידי כיתות ב' בבית הספר 
"שחקים" ו"גוונים".

<< פיתוח סדנאות כתיבה וערבי יוצרים בספריה האזורית.
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       תרבות, ספורט ופנאי

קידום  לצורך  ולבעלי עסקים  ליזמים  קורא  קול  גיבוש   >>
ובהמשך  ופנאי,  תרבות  בתחומי  פעולה  ושיתופי  חסויות 

לכך, חתימת הסכמי מסגרת לפרוייקטים משותפים.

לתושבי  מסובסד  במחיר  להופעות  תוכנית  גיבוש   >>
המועצה במתחם הזאפה החדש.

בהשתתפות  תרבות"  "מוצ"ש  ערבי  פרוייקט  מיסוד   >>
והתקשורתית  התרבותית  הפוליטית,  בצמרת  בכירים 

ומאות רבות מתושבי המועצה.

<< קידום פרוייקט בימות פיס במסגרתו נהנים התושבים 
מהופעות אומנים מן השורה הראשונה במועצה. 

<< מיסוד "ניווגזר", אירוע ניווט חווייתי לכל המשפחה בחול 
המועד סוכות.

<< פתיחת פרוייקט "מחזור שני" של קייטנות הקיץ בחודש 
אוגוסט.

<< קידום פרוייקט "הפנינג טניס" לציבור הרחב.

אירועי  במסגרת  הסופטבול  תחרויות  בקידום  סיוע   >>
המכביה.

<< מיסוד והקמת להקת המחול "הורה גזר" והשתתפותה 
לראשונה בפסטיבל המחולות בכרמיאל.

בסיוע  המועצה  לוותיקי  מסובסדים  תרבות  מופעי   >>
המשרד לשוויון חברתי.

במסגרת  לחגים  היערכות  סדנאות  ויצירת  פיתוח   >>
הפעילות לתרבות תורנית. 

<< ייזום פעילות קהילתית במסגרת שבתות אירוח לקידום 
התרבות התורנית.

<< ייזום פרוייקט חלוקת 2000 דגלוני שמחת תורה לבתי 
הכנסת במועצה.

לנישואין  ולנרשמים  לנרשמות  הדרכה  ספר  הענקת   >>
ומתן ספר תהילים עם הקדשה למתגייסים.

<< ערב הרכבים מוזיקליים אזורי ראשון במועצה.

<< פיתוח חוגים שונים חדשים לנוער בתחום האנגלית.

       קידום הנגישות במועצה
שנתית,  חמש  וייחודית,  מפורטת  אב  תוכנית  הטמעת   >>

בנושא הנגישות.

פי  על  הדרגתי  בתהליך  וציבור  חינוך  מוסדות  הנגשת   >>
תוכנית האב.

והכנת רשימה של תושבים עם צרכים מיוחדים  << מיפוי 
ותושבים עם מוגבלות ביישובי המועצה.

<< שיפור ההנגשה לאנשים עם מוגבלות באירועי המועצה.

הרווחה  בתחומי  שונים  בנושאים  פניה  טפסי  הנגשת   >>
והשירותים החברתיים.

<< מעליות פרטניות לילדים עם מוגבלויות בבי"ס "שחקים".

<< קידום הנגשת מסמכים באתר המועצה.

<< סיור נגישות למוזיאון "דיאלוג בחשיכה" בחולון לתושבי 
המועצה.

<< הנגשת אפליקצית המידע והשירותים של המועצה.

       ניהול תקין, שקיפות ושיפור הקשר עם התושב
<< זכייה בפרס הארצי של שר הפנים ל"אחריות חברתית".

בשיתוף  לתושבים  המועצה  בין  השירות  אמנת  עדכון   >>
מחלקות המועצה ובשיתוף הציבור.

המועצה  ברחבי  הציבורית  התחבורה  מערך  עיבוי   >>
באמצעות משרד התחבורה.

אפשרות  כולל  לתושב,  חדשה  אפליקציה  השקת   >>
לתשלומים מקוונים ומערכות פניה מתקדמות.

המענה  החלפת  באמצעות  לתושבים  המענה  שיפור   >>
הקולי במועצה למקצועי ואחיד בכל שלוחות המועצה.

עבודתם  איכות  ובקרת  עובדים  הערכת  תהליך  ביצוע   >>
במסגרת שיפור השירות לתושבים.

<< קו פתוח וקבלת קהל מיוחדת לבעלי עסקים במחלקה 
לרישוי עסקים.

<< הפצת ניוזלטר מקוון ל 20 אלף טלפונים ניידים במאגר 
המועצה.

מקוון  באופן  וגזם  פסולת  ואיסוף  הפינוי  לוחות  שילוב   >>
באתר המועצה.

לתושבים  וקליטה  מידע  פנים,  קבלת  ערכת  הכנת   >>

החדשים.

<< הפקת והענקת לוח שנה מועצתי חגיגי לכלל התושבים.

<< הרחבת שירותי תשלומים על חיסונים לכלבים ורישיונות 
עסק דרך אתר המועצה.

<< פתיחת תיק תושב מקוון ונגיש באתר המועצה. 

<< הפקת סרטון תדמית חדש למועצה.

להגברת  קמפיין  וביצוע  חדש  מוקד  סרטון  הפקת   >>
המודעות לשירותי המוקד.

וגיבוש  התחבורה  בתחום  רצון  שביעות  סקר  ביצוע   >>
תוכנית פעולה לקידום הנושא.

<< השלמת הליך מקיף להסדרת התקשרויות המועצה עם 
נותני שירותים חיצוניים.

ברכבי  ילדים  שכחת  ומניעת  לאיתור  מערכת  הכנסת   >>
ההסעות של המועצה.

בפינת  חדשים  עיון  ועמדת  אלקטרוני  מסך  הצבת   >>
ההנצחה המועצתית.

<< מינוי רב למועצה בשיתוף המשרד לענייני דת.
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       ביטחון אישי והיערכות לחירום 
עם  פעולה  בשיתוף  משולב  שיטור  יחידת  הקמת   >>
הביטחון  להגברת  תוכנית  מימוש  כולל  ישראל  משטרת 

האישי.

<< הגברת פעילות ומבצעים תוך שת"פ עם מג"ב, המשטרה 
גנבים  חוליות  תפיסת  מכך,  וכתוצאה  המועצה,  ומתנדבי 

וירידה בהיקפי הפשיעה החקלאית והכללית.

לכבאות  המתנדבים  ליחידת  חדשה  כבאית  רכישת   >>
והצלה ביישובים משמר דוד וחולדה.

משולבת  היערכות  בביקורת  למועצה   )94( מצוין  ציון   >>
לחירום שביצעו פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית.

חדשים  יישוביים(  חירום  )צוותי  צח"י  צוותי  הכשרת   >>
ברחבי המועצה.

המדמה  בתרחיש  לחירום  היערכות  תרגילי  ביצוע   >>
שריפות.

<< ייזום פאנל היערכות לרעידות אדמה ביישובים.

<< קיום קורס חובשים לנוער ושילובם במערך ההתנדבות 
בחירום.

איחוד  ידי  על  לתושבים  ראשונה  עזרה  קורס  קידום   >>
הצלה.

<< הטמעת מערכת אבטחת מידע מתקדמת

המגינה על מכלול הסביבה הדיגיטלית במועצה.

לסיכוני  מודעות  בנושא  המועצה  לעובדי  השתלמות   >>
אבטחת מידע בעבודה עם מחשב.

<< רכישה וזיווד של ציוד לחירום כגון עוקב מים חדש ועוד.

<< הכנת אוגדן מקיף בנושא המענה לאירועי סייבר. 

בחירום"  מתנדב  "נוער  והפנינג  ייחודי  ערב  גיבוש   >>
בשיתוף יחידת חילוץ והצלה.

<< ניהול וביצוע פרוייקט אחזקת מקלטים בישובי המועצה 
לשימור כשירות לשעת חרום.

<< ביצוע ביקורות תקינות.

       קידום תיירות ויזמות
<< המשך מסורת הפקה וביצוע של פסטיבל "חוויה בכרם" 
בהשתתפות למעלה מ-6000 משתתפים תוך שילוב "אביב 

אמנים ובתים פתוחים" בימי הפסטיבל. 
<< מספר שיא של עסקים ויזמים באירועי הפסטיבל.

ומורשת  << הרחבת פרוייקט סיורי תושבים באתרי תיירות 
במועצה.

ימי  ובעלי עסקים לקראת  << קידום עידוד תיירות מקומית 
החגים באמצעות פרסומים מקומיים וארציים. 

לקידום  והגנים  הטבע  רשות  עם  פעולה  שיתוף  קידום   >>
אתר תל גזר והכנסתו למפת התיירות הארצית.

<< קידום שיתוף פעולה עם קק"ל לפיתוח בית הרצל ויער 
חולדה כיעד תיירותי.

<< קיום קורס חדש בתחום שיווק ומכירות לעסקים ולייזמים 
בשיתוף משרד התיירות. 

<< סיורי כתבים זרים בעסקים ויזמויות ביישובים בשת"פ עם 
וחשיפת העסקים הקטנים  עידוד  לקידום,  משרד התיירות 

במועצה.
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       תברואה קיימות וסביבה

<< מיסוד סיירת תברואה תוך שימוש ברכב ייעודי ושימוש 
"עברייני  לאיתור  טכנולוגיים  ובקרה  אכיפה  באמצעי 

פסולת".

<< הקמת מערכת בקרה ופיקוח לניטור שפכי תעשיה על 
פי חוק המים.

<< שדרוג ותוספת מתקנים לפסולת זכוכית במרכזי המיחזור.

המועצה  בסבסוד  קומפוסטרים  לרכישת  חדש  מכרז   >>
והובלתם עד לבית הרוכש.

<< גיבוש מכרז להצבה ופינוי פחי אריזות - "פחים כתומים".

<< המשך התקנת כלי אצירה לפסולת הטמונים בקרקע.

<< מינוי ממונה אנרגיה וגיבוש תוכנית רשותית להתייעלות 
אנרגטית.

<< הקמת פינת מיחזור פסולת אלקטרונית במחסני המועצה.

<< פריסת מצלמות בתחנות שאיבה, ובנקודות אסטרטגיות 
לאיתור עברייני פסולת.

<< ייזום פרוייקט התנדבות ייחודי של עובדי המועצה ובני 
הנוער למען האזרחים הוותיקים.

<< ביצוע פעולות לחסכון אנרגטי כגון: החלפת גופי תאורה 
לתאורה חסכונית.



יום טעימות ציונות דתית
במסגרת חודש "ציונות דתית", יצאו בנות התיכון בי''ט 
כסלו - יום פטירת הרב נריה זצ''ל, ליום סיור מיוחד 

ומושקע

לרגל חגיגות 70 שנה למדינה, הוצעו לבנות שבעה סיורים בכל 
דתית בפן  ציונית  משקף עשייה  מהם  אחד  כל  אשר  הארץ  רחבי 

שונה.
בגוש  התיישבות  שבות,  באלון  צומת  מכון  היו:  האפשרויות 
טלמונים, יפו בעקבות הרב קוק, כפר הרא''ה, קרית גת בעקבות 

הפלוגה הדתית, עשייה חברתית בלוד וביקור בכפר חב''ד.
לכל סיור היה צבע משלו וחולצות בהתאם.

עם  חוויות  מחליפות  היום,  בסוף  הבנות  את  לפגוש  מרגש  היה 
חברות שסיירו במקומות שונים.

בית ספר שלהבת בנים
פעילות חנוכה במודיעין

ביום הראשון של חנוכה יצאנו לפעילות באתר אום-אל-עמדאן 
בעיר מודיעין. זהו אתר עתיק שנחפר ושוקם ומתארכים אותו לימי 
בית שני. יש יסוד סביר להניח שזהו חלק ממודיעין ההיסטורית, 

העיר ממנה יצאו החשמונאים.
במס הייתה  הפעילות  מגוונות.  פעילות  תחנות  הופעלו  רבאתר 

גרת "אין לי ארץ אחר"ת )אח, חבר, רע, תומך(". היה יפה לראות 

בתחנות רבות את התלמידים הבוגרים עובדים יחד עם החניכים 
הצעירים שלהם.

על  לשמוע  העתיק,  הכנסת  בבית  כולם  התכנסו  היום,  לסיכום 
שיושבים  לדעת  מיוחד  מעמד  זה  היה  המקום.  של  ההיסטוריה 
לפני  אבנים שיתכן שישבו החשמונאים,  אותם  ועל  באותו מקום 

יותר מאלפיים שנה.

פעילות חוגים
טכניקות  לומדים   - אורגמי  החוגים.  מגוון  את  הרחבנו  השנה 
יצירה בעזרת קיפולי נייר. פסיפס - כעת יוצרים יצירה משותפת 
של שבעת המינים. כתיבת סת"ם - לימוד יסודות הכתיבה על גבי 
קלף. פיסול בפלסטלינה - יצירת דמויות של חיות חמודות. בישול 
- הכנת מאכלים מגוונים. "מפגשוקו" עם המנהל - מפגש היכרות 

הדדי עם המנהל סביב שוקו ועוגיות.
על  שונים,  בערכים  שטרות   - "מחמאות"  צוברים  התלמידים 
השתתפות  שוברי  רוכשים  ה"מחמאות"  בעזרת  טובה.  התנהגות 

בחוגים. כל החוגים מופעלים על ידי אנשי הצוות.

יום המורה
נפתח  הבוקר  ולמורים.  לתלמידים  בפעילויות  צויין  המורה  יום 

רבשטיח אדום, חברי הנהגת התלמידים חילקו פרחים, ברכות ומד
ליות למורות שנכנסו בשער.

והפעילות את  הורים מתנדבים  לכיתות  נכנסו  בשעה הראשונה 
התלמידים במגוון פעילויות , בזמן זה נהנה הצוות מארוחת בוקר 

מפנקת. 
תודה גדולה לכל המארגנים, לחברי הנהגת ההורים והיו"ר עמית 

גולדברג, תודה לכל ההורים שפינו מזמנם והגיעו להגיד תודה. 

מסיבת אותיות
שכבת א' ציינה את סיום הלמידה של אותיות הא"ב בפעילויות 
הנושא  כאשר  שונות,  בתחנות  פעלו  הילדים  משותפת.  שכבתית 
הסתובבו  התלמידים  החנוכה.  וחג  הא"ב  אותיות  היו  המשותף 
בין ההפעלות: בלשים בחדר חושך,  ונהנו מאוד  בקבוצות קטנות 
לוח  על  אותיות  בין  קפיצה  אותיות,  בצורת  עוגיות  של  אפייה 

משחק בחצר, חיפוש אותיות בערימה של נייר גרוס.
בדרך זו סיכמו הילדים את למידת האותיות בצורה חווייתית.

אולפנת בנות שעלבים
מסע תודעה - י''ב

בנות כיתה יב' יצאו למסע תודעה בן חמישה ימים ברחבי הארץ, 
המעגל  דרך  המסע עבר  ה'".  מבקשי  לב  "ישמח  הכותרת  תחת 
בעיסוק  והסתיים  ישראלי  הכלל-  החברתי,  המשפחתי,  האישי, 

בעבודת ה'.
רוב התלמידות יצאו למסע ללא מכשירי טלפון ניידים על מנת 

לאפשר לעצמן הזדמנות להקשבה פנימית אמיתית.
רגעים  הבנות  עם  יחד  ולהרגיש  לראות  לשמוע,  היה  מדהים 

קטנים וגדולים של שמחה, למידה והתבגרות.

חגיגות כ''ט בנובמבר
לציון 70 שנה להחלטה הגורלית באו"ם על הקמת מדינה יהודית 
בארץ ישראל, פתחנו את היום בלימוד מהות ההצבעה בפן הרוחני  

ולאחר מכן, פרצנו בריקודי הורה לרגל האירוע וחלוקת גזוז.
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גני ילדים
גן כלנית - משמר דוד

טיול למפעל מיגוון
מדבקות  לייצור  במפעל  ביקרנו  הקהילה  עם  מהקשר  כחלק 

ביישוב.
במהלך הסיור למדנו כיצד מייצרים מדבקות, כיצד יוצרים גוונים 

רשונים של צבעים ובסוף הסיור חיכתה לנו הפתעה. מכונה שהדפי
סה מדבקות של כל ילדי גן כלנית.

זה המקום להודות לצוות המפעל על האירוח ועל הסבלנות!
רינת ורינה

גן שקדיה - מושב עזריה 
ילדי גן שקדיה אירחו את ילדי כיתות א' יחד עם מורותיהם. 

הגן  לילדי  והכינו  פתוחות  בזרועות  בגן  התקבלו  א'  כיתה  ילדי 
לימודיים  תכנים  עם  החנוכה,  חג  לכבוד  מקסימות  פעילויות 
נרות  מניית  חנוכה,  בנושא  פותח  צליל  כגון  למידה,  ומיומנויות 

החנוכה ועוד. 

האינטראקציה החברתית בין ילדי הגן בני ה-3-4 לבין הילדים 
רהבוגרים של כיתה א' היתה יוצאת מן הכלל, הם שיחקו יחד בפעי

לויות השונות, עזרו אחד לשני ושיחקו יחד בחצר הגן. 

בית ספר גוונים
חנוכיות זוהרות

לקראת חנוכה התפארה מבואת המינהלה בתערוכה 
חנוכיות מחומרים ממוחזרים

הספר.  בבית  ומתמשכת  ארוכה  מסורת  כבר  היא  זו  תערוכה 
התלמידים המשיכו להפתיע בעבודות היצירתיות שהכינו. המורה 
בחלוקת  התערוכה  את  סיכמו  הירוקה  ההנהגה  וילדי  כהן  ריטה 
תעודות ומדליות למשתתפים. מחכים לראות את התערוכה הבאה.

חינוך



למפגש עם תלמידי השכבה. 
הילדים למדו על תהליך האילוף של הכלבים והשתלבותם בחייו 
של העיוור, תוך לקיחת חלק פעיל בהובלת כלבי נחייה. המפגש 
שונות,  מהי  להבין  לילדים  מסייע  עיוור  אדם  עם  אמצעי  הבלתי 

מהם מוערבות חברתית, אחריות ומחויבות לזולת.

אור לחייל הבודד
בצה"ל  בודדים  חיילים  של  יומם  שגרת  את  האירה  ד'  שכבת 
על ידי הכנת חבילות שי צנועות ומלאות בהערכה להתמודדותם 

האמיצה במהלך השירות ללא משפחה תומכת.
את  המנהלת  מיכאל,  מעגן  קיבוץ  חברת  אייזנר,  יעל  את  הזמנו 

רפרוייקט אימוץ חיילים בודדים בתנועה הקיבוצית להרצות ליל
דים על החיילים הבודדים ובעיקר על חשיבות תמיכת האוכלוסיה 

האזרחית בחום מהבית. 
תלמידי השכבה והוריהם פתחו את לבם ביד רחבה הכינו חבילות 

וכתבו מכתבים חמים ואוהבים.

כיתה  וכל  בכיתותיהם  שהכינו  הבולים  את  התלמידים  הציגו  תו 
רבחרה את הבול שייצג אותה. בולים אלו הועברו לידי נציגי הכי

תות ב"ועדת 70 שנה" והם החליטו על חמשת הבולים שישתתפו 
בחרות.

ביום התחרות הגיעה כל כיתה לבחור את הבול המנצח של בית 
הספר. 

ניתנה זכות  הבחירה הייתה אישית ולכל תלמיד/ה בבית הספר 
הבחירה.

אנו מברכים את יואב חוזה, תלמיד כיתה ג'3 על זכייתו בתחרות 
כל  לאורך  ספרנו  בית  את  וילווה  יודפס  יצר  אותו  הבול  הבולים. 

השנה.

מאירים את הקהילה
לכל איש יש נר

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר
ואין איש שאין לו נר.

וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, 
ולהדליקו לאבוקה גדולה 

ולהאיר את העולם כולו..." )הרב קוק(

זו השנה השלישית שאנו הופכים את חג חנוכה 
לחג של אור בקהילה. כל שכבה לוקחת על עצמה 

פרוייקט ייחודי שמוקדש לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, 
מתכננת, יוצרת ומעניקה

אור לילדי הגן
תלמידי שכבת א' האירו לילדי הגנים בחג החנוכה. התלמידים 

הכינו הצגה ופעילות משותפת של יצירה שירים וריקודים.

אור לבית הקשיש
רתלמידי כיתות ב' הגיעו לבית הקשיש לשמח את האזרחים הותי

קים. התלמידים קראו באוזני הוותיקים את סיפור החנוכה , שרו 
שירים וצבעו ביחד את סמלי החג. הקשישים נהנו ושיתפו פעולה.

אור לעיוור
ייחודי,  פרוייקט  יוצרים "אור בקהילה". זהו  ג'  שכבה  תלמידי 
שהחל לפני כ-19 שנה. הלמידה מתמקדת בעולמם של העיוורים 
וכבדי הראייה ומשולבת אינטגרטיבית בתוכנית הלימודים לקראת 

חג החנוכה, במקצועות עברית, כישורי חיים ומתמטיקה. 
כשבועיים לפני חג החנוכה יצאו הילדים למכירת נרות החנוכה 

ביישובי המועצה. 
נחייה,  כלבי  עם  תורן  עמי  הגיע  הנושא,  של  מסכמת  כפעילות 

בית ספר שחקים
יום המורה

ביום המורה היתה לנו הזדמנות לעצור ולהודות לצוות החינוכי 
ההורים,  ידי  מעשי  מפנקת  צהריים  בארוחת  התחלנו  ילדינו.  של 
הצוות  ולקינוח  התלמידים  של  תודה  סרטון  הקרנת  מכן  לאחר 
שיחק משחקי אימפרוביזציה וצחק במופע סטנדאפ. ועד המורים 
העניק לכל איש צוות מכתבי תודה מהילדים ושי צנוע. הצוות נהנה 

מאוד, צחק הרבה! ובעיקר יצא קצת מהשגרה העמוסה. 
תודות רבות להורים על רוח ההתנדבות והעשייה.

בית ספר שדות איילון
יום המורה

רנציגי מועצת התלמידים, בהובלתה של ענבל הדס, הרכזת החב
רתית , ציינו את יום המורה באופן ראוי ומכובד. 

החינוכי  לצוות  מרגשים  הערכה  מכתבי  כתבו  המועצה  נציגי 
בבית הספר וצרפו שי צנוע מהנהלת בית הספר.

בשמחה  והתקבלו  החינוכי  לצוות  הוגשו  המרגשים  המכתבים 
ובהכרת תודה . 

בנתינה  שעסק  בכיתות  שיעור  המועצה  נציגי  העבירו  בנוסף 
והוקרה. 

ודאגו  החגיגית  לאווירה  הם  גם  נרתמו  המוסדית  ההנהגה  הורי 
כאות  למורים  שהוגשה  ועשירה,  מפנקת  צהריים  ארוחת  לבשל 

הערכה.
ענבל הדס

70 שנות תקומה בול מייצג
במסגרת חגיגות ה-70 שנה למדינת ישראל, ערכנו 

תחרות בולים

רהתלמידים והוריהם נרתמו למשימה החגיגית ויצרו בולים מקו
ריים ויצירתיים, המשקפים את הרוח הישראלית והבית ספרית גם 

יחד.
במסגר דמוקרטי,  תהליך  היה  המנצח  הבול  בחירת  רתהליך 
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לגדול בגזר - שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(
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בסיכון  מצויים  הם  כי  חשש  עולה  לגביהם  ומתבגרים,  ילדים 
טיפול  הצורך  בעת  ומקבלים  הערכה,  עוברים  לאובדנות, 

פסיכולוגי במסגרת השפ"ח. 

השירות הפסיכולוגי - המשלים )שפ"מ(                                    
)שפ"מ(,  המשלים  הפסיכולוגי  השירות  קיים  השפ"ח,  לצד 
לשוק  יחסית  נמוכות  בעלויות  שירותים  לקהילה  המעניק 

הפרטי. 
אבחון פסיכו-דידקטי לגילאי חטיבת ביניים ותיכון.

לקשיים  המקור  את  הבודק  היקף,  רחב  פסיכולוגי  אבחון 
בלמידה וקשיים רגשיים, וכולל המלצות לדרכי טיפול ובמידת 

הצורך, התאמות לבחינות הבגרות.
אבחון הדלגה לשנתון בוגר.

טיפולים והדרכות הורים לכל הגילאים.
אבחוני קשב, הכוללים אבחון ממוחשב )מוקסו(.

נשמח לעמוד לשירותכם! 
לפרטים, יש לפנות למזכירות השירות הפסיכולוגי - 

08-9274061

ייעוץ חד פעמית, עם פסיכולוגית מהשירות הפסיכולוגי. 
2. מפגשי הורים בנושא גמילה מטיטולים - מתקיימים פעמיים 
לגמול  שמסייעים  פרקטיים  כלים  ניתנים  במפגשים  בשנה. 

ילדים ברגישות, בנחישות ובקלות.

ילדים גדולים - בעיות גדולות!   
שאלות,  מלאת  ומרגשת,  סוערת  תקופה  הינו  ההתבגרות  גיל 

התלבטויות וכאבים. 
והוריהם,  הנוער  לבני  נגיש  מענה  למתן  רבה  חשיבות  קיימת 

ולשם כך הקים השירות הפסיכולוגי את "המרכז למתבגרים". 
המרכז מאפשר לבני נוער ולהוריהם, לפנות ולקבל שיחות עם 
פסיכולוג, ללא עלות. ניתן לקבל ייעוץ והכוונה, טיפולים קצרי 
בנושאים  והורים  למתבגרים  וקבוצות  הורים  הדרכות  טווח, 

שונים.
  

 התוכנית הלאומית למניעת אובדנות
כל  עברו  במסגרתה  הלאומית,  בתוכנית  חלק  לוקח  השפ"ח 
מסוכנות  רמת  הערכת  לביצוע  הכשרה  בתחנה  הפסיכולוגים 

לאובדנות ולביצוע טיפולים מתאימים.

החינוך  למערכות  למשפחה,  להורים,  לילדים,  שירותים 
ולקהילה.

השירות הפסיכולוגי של מועצה אזורית גזר, חרט על דגלו 
מתן מענה בכל מעגל החיים: מהגיל הרך והמורכב ועד גיל 

ההתבגרות הסוער. 

ילדים קטנים - בעיות קטנות?     
בעיות התפתחותיות בגיל הרך, שאינן מזוהות ומטופלות, מהוות 
לתת  למטרה  לו  שם  השפ"ח  כן,  על  בריאים.  לחיים  מכשול 
מענה של מניעה וטיפול גם בגיל הרך, ואימץ את "תוכנית מעגן" 
בשיתוף  המועצה,  בגנוני  מופעלת  התוכנית  גן(.  תומך  )מערך 
של  התפתחותיים  לצרכים  מענה  ונותנת  מ.ש.כ.ל,  עם  פעולה 
צוות שמורכב  איש מקצוע מתוך  בגילאי שלוש-ארבע.  ילדים 
ויועצת  בעיסוק  מרפאה  תקשורת,  קלינאית  מפסיכולוגית, 
הצוותים  את  ומלווה  בגנונים,  לשבועיים  אחת  מבקר  חינוכית, 

החינוכיים בהתמודדותם היומיומית. 
שלוש- בגילאי  ילדים  להורי  נוספים  שירותים  ניתנים  בנוסף 

ארבע הכוללים:
1. ייעוץ חד פעמי ללא עלות - כל הורה זכאי לפנות לפגישת 

הרב  הקשר  מפגשי  ותרומת  החשיבות  על  בפרוייקט  שהשתתפו 
דורי ליחסים ולקרבה עם סבא/סבתא.  אורנה דרום, רכזת הקשר 
הרב דורי של מחוז מרכז נכחה בטקס וציינה את איכות העבודה 

ועומק העשייה בתחום זה בבית ספרנו.
מובילת התכנית - אורלי מאירי

 אור לאלון
תלמידי שכבת ו' האירו לאלון לוי, החולה במחלת הדושן. 

תלמידי השכבה יחד עם תלמידי התיכון ארזו את משלוחי המנות 
לטובת איסוף הכספים הדרושים להתמודדות עם מחלתו של 

אלו, תוך תפילה ותקווה עבור הילד המקסים הזה.

הקשר הרב דורי
לאזרח  תלמיד  בין  ייחודי  גשר  בונה  דורי  הרב  הקשר  תוכנית 
ותיק, באמצעות למידה הדדית וחוויה חינוכית-ערכית משותפת. 

רהמבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט והתלמיד נחשף לסיפו
רו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק. יחדיו הם מתעדים את 

המורשת בכלים דיגיטליים.
ביום שישי התכנסנו בחדר זה"ב קבוצת תלמידי הקשר הרב דורי 
והורים, לטקס פתיחת פרוייקט הקשר  ו', סבים, סבתות  משכבת 
הרב דורי. הטקס  כלל מופע קצר של להקת התיגוף, בהובלתה של 
ליאל שמש, סרטונים וברכות. במהלך הטקס שמענו מיפי תלמידים 

 אור לילדי ״אור שלום״
תלמידי שכבה ה' לקחו חלק בהארת חגם של ילדי האומנה 

מעמותת "אור שלום". )זו השנה השלישית(, לטובת היוזמה "כי 
לא מוותרים על אף ילד". תלמידי השכבה הכינו וקנו משחקים 

וברכות.

היתר  בין  בצל,  חבויים  או  נשכחים  באזורים  וניגע  שלנו  החיים 
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
האגדה על השיח הקטן

על פי ספרה רב המכר של אסנת ישפה
ביום רביעי, 24.1.18 

בשעה 16:30 בספרייה 
בין  ירוק  ביער 
הגבוהים  העצים 
שיח  לו  צמח 
קוצים שלא אהב 
"אני  עצמו:  את 
סתם שיח דוקרני 
פרחים  חסר 
אפילו  ומכוער, 
שר  לי."  אין  ריח 
את  שמע  היער 

במקום  זהב  עלי  לו  העניק  ובמטה קסמים  בכיו של השיח הקטן 
קוצים. אך שוב לא היה השיח שמח ומאושר, כי עלי הזהב הנוצצים 
מטה  את  היער  שר  ושוב  הפעיל  שוב  השודדים.  את  עליו  הביאו 

הקסמים אך אף פעם לא היה השיח שמח ומרוצה.
האם בסופו של דבר יאהב השיח הצעיר את עצמו כמו שהוא?

לגילאי גן 5-3

נשים ממקום של מבוכה, בושה ואשמה ביחס למיניות שלהן, אל 
מקום משוחרר ופתוח יותר.

ספריה של מור-סלע:
ספר ילדים )2004(

"להיות אמא" )2010(
"ערות" - נשים מדברות מיניות )2017(

סדרת הרצאות
ספרות וקולנוע

ביום רביעי 10.1.18
10:30-12:00 בספרייה 

העציץ הריק
”תיאטרונויה"

ביום רביעי 17.1.18 
בשעה 16:30 בספרייה

סיפור עם סיני בעיבוד מודרני.
לגילאי 2-6

חדש 
"סיפורים מהלכים"

סדנת היכרות עם הביבליותרפיה
ביום רביעי 24.1.18 

בשעה 10:30-12:00 בספרייה 
העמקת ההיכרות עם עצמך ועם אחרים דרך שפת הספרות. 

סיפור  על  המבט  את  נרחיב  ונושם.  חי  כסיפור  עצמנו  על  נתבונן 

ערב סופרים
מפגש עם תמר מור סלע

ביום ראשון 7.1.18 
בשעה 19:30 בספרייה

סלע,  מור  תמר  הסופרת 
 - "ערות  בספר  כתבה 
נשים מדברות מיניות" 23 
על  נשים  של  מונולוגים 
ונפש,  גוף  ותשוקה,  מין 

ודעות  ועונג, פגיעות, רצון לשחרור, מחסומים  ופחד, בושה  הנאה 
קדומות. 

כפי  נשים,  של  והמורכב  העמוק  המיני  בעולמן  עוסקת  ההרצאה 
נשים  של  חיים  חוויות  מתוך  בספר,  הסיפורים  מתוך  שמשתקף 

אמיתיות וגלויות פנים. 
נשמע על התהליך המאתגר של כתיבת הספר ועל הדרך שעוברות 

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

sifgezer@gmail.com   �   08-9274098

ספרייה 
אזורית
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תפיסת כלב משוטט והחרמתו
בשל התפשטות מחלת הכלבת מהצפון לכיוון המרכז ובהמשך לפרסומים של המחלקה הווטרינרית 
בנושא, הגבירה המחלקה את פעילותה. הגיעו אלינו דיווחים על כלב באחד היישובים שמשוטט חופשי 

ומטיל פחד על השכנים. 
התברר שהכלב הוחזק ללא רישיון ולא חוסן. לאחר שבעלי הכלב התעלם מכל בקשה ואזהרה בכתב 

ובעל פה, פנתה המחלקה לבית המפשט. משהתקבל צו מבית משפט נתפס הכלב והוחרם.  
המועצה תעשה כל שביכולתה להמשיך ולהגן על התושבים מפני מחלת הכלבת.

אני קורא שוב לכל בעלי הכלבים לקשור את הכלבים ולדאוג לחסנם בזמן! 

דר' הרשקוביץ כרמי
וטרינר המועצה

ביקור במפעל נשר
במסגרת שיתוף הפעולה 
בין המועצה למפעל נשר 
ביקרה קבוצת תושבים 

במפעל

פעי על  סקירה  שמעו  רהמבקרים 
איכות  נושאי  על  בדגש  המפעל  לות 
סביבה, מפי סמנכ"ל איכות הסביבה של 

המפעל, ד"ר עמית מרמור.
והשירים  הסיפורים  על  כוורת",  ועד  אינשטיין  "מאריק  תרבותי,  מערב  המשתתפים  נהנו  בהמשך 

היפים של המוזיקה הישראלית, במופע והרצאה של נעם רפפורט ואלי שמלץ. 
 

יום שיא לגני הילדים אשר 
עברו הסמכה לגן ירוק וגן 

ירוק מתמיד
שקמה  גן  מצליח,  תמר  גן  חולדה,  פשוש  גן 

סתריה )ירוק מתמיד(
כמדי שנה אנו מכנסים את ילדי הגנים אשר עברו 
הסמכה לגנים ירוקים, ליום שיא. השנה התכנסנו 
בקיבוץ חולדה, בחורשה המקומית, כדי לחוש את 

הטבע וליהנות מפעילות משוחררת, שכללה 
משחק קבוצתי ענק, בהשתתפות כל ילדי הגנים, 100 ילדים.

התגלגלנו בדשא, שיחקנו במשחקי דמיון, הכנו כדורי זרעים מחימר ויצרנו יחד מנדלה ענקית אשר 
נשארה בחורשה להנאת התושבים. הילדים נהנו מאוד.

תודה לכל השותפות והשותפים להצלחת האירוע.

איכותוקיימות

קהילה תומכת - חיים 
עצמאיים לנכים בגזר

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים 
במועצה בודקת את האפשרות להקמת 

קהילה תומכת עבור אוכלוסיית 
התושבים עם נכות.

 
מהי התוכנית: 

"קהילה תומכת - חיים עצמאיים לנכים בגזר" 
חברי  מקבלים  שבמסגרתה  תוכנית  היא 
להם  המאפשרים  שירותים  מגוון  הקהילה 

לחיות בביתם באופן עצמאי ובביטחון.
למי מיועדת התוכנית? 

מוגבלות  עם  לאנשים  מיועדת  התוכנית 
או  ראייה  חושית,  מוגבלות  כולל  פיזית, 
שמוכרים  נוירו-פסיכולוגי,  ליקוי  או  שמיעה, 
בביטוח לאומי כבעלי נכות של 40% לפחות, 

בגילאי 21-65 תושבי המועצה.

השירותים הניתנים במסגרת 
התוכנית: 

Þ חיבור למוקד שירותי מצוקה
Þ גיבוי לצרכים ייחודיים כמו חילוץ ותיקון 

כיסא גלגלים 
Þ פעילות חברתית

Þ ביקורי בית לתמיכה וייעוץ
Þ סיוע במימוש זכויות

כמה זה עולה? 
השירות כרוך בתשלום חודשי לכל בית אב. 
גובה ההשתתפות לפי נקודות הזיכוי נקבע 

ע"פ תקנות. 
 לפרטים, הרשמה ובדיקת זכאותך: 

עו"ס אלעד מישל-שכטר: 
 08-9274076 

בימים א'-ה' בשעות הבוקר

חברהורווחה

צרו קשר עם הרב מירי גולד ונשמח לעמוד לשירותכם:
info@birkatshalom.net :בטל׳: 050-5711086 או במייל

מחפשים טקס יהודי וישראלי, משמעותי, חווייתי ומוסיקלי, 
שוויוני ומתאים בדיוק לכם?

קהילת "ברכת שלום"
מזמינה אתכם לערוך טקס בר ובת מצווה

בבית הכנסת של הקהילה בקיבוץ גזר. 
בואו להיות שותפים לעיצוב בר/בת מצווה

משפחתי, משמעותי שוויוני וליברלי.

הבת או 
הבן 

מגיעים 
למצוות?

קהילת ברכת שלום



תרבות מבוגרים
חיית מחמד – מציג תיאטרון בית לסין

המועצה  מבניין  )באוטובוס(  יציאה   ,8.1.18 שני,  ביום 
למוזיאון א"י רמת אביב בשעה 19:00 

הזמן.  כל  רבים  קלוגר(  )נתי  כריסטין  וזוגתו  הויברגר(  )רמי  אנרי 
וצינים. היא דורשת ממנו מתנה  שניהם דעתנים, שחצנים, שנונים 
מביא  הוא  לכלב,  מתכוונת  היא  מחמד.  חיית  אהבתו:  את  להוכיח 
לה דג זהב! וכך הופך פיניון, דג הזהב התמים, לקלף המיקוח של 
)דב  ז'אן-פייר  יתווסף  שאליה  הזאת,  המטורפת  היחסים  מערכת 
ודוניה  לב  טוב  תמהוני  כריסטין,  של  מהעבר  מסתורי  אורח  נבון(, 

)ירדן גוז(, צעירה לבבית שרק מסבכת עוד יותר את המסובך. 
מחיר: כרטיס + נסיעה: 100 שקל, לאזרח ותיק 90 שקל

מועדון הסרט הטוב
אור בין האוקיינוסים

ביום שלישי, 23.1.18 בשעה 20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי

המקום  ולנטיין,  )בלו  סיאנפרנס  דרק  של  תקופתית  מלודרמה 
בתוך היער(, הממוקמת בתחילת המאה העשרים. זוג מוצא תינוק 
הנשטף אל חוף הים ומחליט לגדלו. העניינים מסתבכים כאשר אמו 
)בושה,  פסבינדר  מייקל  נהדר.  קאסט  לתמונה.  נכנסת  הביולוגית 
ורייצ'ל  ויקנדר )הנערה הדנית, אקס מכינה(  ג'ובס(, אליסיה  סטיב 

וייז )הלובסטר(. מבוסס על רב המכר של מ.ל. סטדמן

כניסה חופשית

טיול
חווית הארץ

ממרומי הגליל העליון אל העמק 
תל קדש ואגמון החולה
ביום שבת, 20.1.18

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

בהדרכת: דקל שגב – מורה דרך מוסמך
מקדש  שרידי  אתר   Þ העליון  שבגליל  קדש  ותל  קדש  בקעת 
מרהיב ביופיו ובמתחם סביבו סרקופגים מעוטרים ושרידים נוספים 
 Þ נון  בן  יהושע  של  קבורתו  ציון  יושע-  נבי   Þ הרומית  מהתקופה 
נודדים  Þ  אגמון החולה העשיר בעופות  תצפית על עמק החולה 

ובעשרות אלפי עגורים בעונה זו Þ  פריחה חורפית צבעונית ויפה.
הטיול בדרגת קושי קלה!

)הכניסות לאתרים בתשלום(
יש להצטייד בנעלי הליכה, כיסוי ראש, מים ומזון לכל היום.

מחיר: 80 שקל 

בס"ד 
תרבות תורנית

מר ציפן
יותר מ-400 משתתפים הגיעו לצפות בהצגה מר 
ציפן, מבית כושרות, בכיכובם של אסי צובל, יונתן 

רוזנק ואריאל קרן, כוכבי  הילדים מערוץ מאיר 
השחקנים הצליחו לרתק, להלהיב ולהצחיק, את הילדים וההורים 

בגילאים שונים, דתיים ושאינם דתיים. 
חשיבות  לצד  במטבח,  הכשרות  בחשיבות  עוסקת  ההצגה 
המסר  כעסנית.  ולא  חברית  בצורה  העובדים  כלפי  ההתנהגות 
עם  ומלהיבה  מסקרנת, מצחיקה  זורמת,  עניינית,  בצורה  הועבר 

אקרובטיקה, פעלולים ושירים.
במהלך ההצגה הוזמנו ילדים, בנים ובנות, להשתתף בהצגה, קיבלו 

תלבושות והיו חלק בלתי נפרד מההצגה.
לסובבים  יפה  והתנהגות  חברות  צריך.  במטבח  שכשרות  שנזכור 

במטבח, חובה.

תרבות ילדים
פלפלי לקטנטנים  

עם אלי פלפלי
"פלפלי והגיטרה"

ביום שני, 8.1.18 בשעה 16:30
באשכול הפיס בית חשמונאי  

כניסה חופשית

הצגת ילדים - הצגת מנויים
תיאטרון שלנו מציג:

חי ודק
ביום שני,  15.1.18 בשעה 17:00

באשכול הפיס בית חשמונאי

הפקה חדשה ומקורית על בריאות הפה וחשיבות ציחצוח שיניים, 
המצליחה  הקלטת  ובעקבות  שלנו"  "התיאטרון  של  היוצר  מבית 

"חידק וצ'פצ'ולה" של משה דץ וסמדר שיר.
בלילה, כשהילדים מתכרבלים במיטתם, מתעוררים לעבודתם שני 
יצורים קטנטנים - חי ודק - שני חיידקים חובבי ממתקים שאוהבים 

לחפור בשיני הילדים וליצור בהן מנהרות וחורים.
אם אינכם מאמינים, תוכלו לשאול את עדי. היא פגשה אותם...

משתתפים: אורן כהן / אבנר נינו, דורית טל שלו, תמר שטיין, ערן 
חגי, לירון ויגדור / נופר אליהו
נותרו מספר מקומות פנויים. 

מחיר: 45 שקל 

אלכס לקטנטנים  
התיאטרון של אלכס 

"הפיל הצבעוני"
ביום שני, 22.1.18 בשעה 16:30

באשכול הפיס בית חשמונאי  

כניסה חופשית
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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



17גזרי מידע  �  ינואר 2018

בשעות הערב המוקדמות, ממש עם רדת החשיכה, הגענו ליעדנו, 
החברים,  המשפחות,  פנינו  את  קיבלו  בו  והנעים,  החמים  הקיבוץ 
וילדי ונערי הקיבוץ, אשר לא השתתפו במירוץ. בנוסף, כפתיחתה 
של מסורת חדשה, חיכו לנו לבושים בחולצות תנועה, חניכי הנוער 
הלפיד  את  לקבל  כדי  ומדריכותיהם  ו'  שכבה  של  והלומד  העובד 

משכבה ז', כאתגר מזמין למשימה של שנה הבאה.
אותו  הנעורים,  מבנה  ליד  מרגש,  סיום  בטקס  חתמנו  האירוע  את 
ניהלו ילדי הנעורים עם גל פפקין, מארגן המירוץ, בשיתוף פעולה 
כתובת  כשמאחוריהם  עמדו  ז'  כיתה  ילדי  הטקס,  לסיום  מופתי. 
בשבוע  רב  בעמל  עבדנו  עליה  מהנעורים",  סרני  לנצר   70" אש: 
האחרון. אווירת החג כבר הורגשה בעת שנדלקה הכתובת והקהל 
באירוח  קינחנו  עצמו  היום  את  לגרש".  חושך  "באנו  בשירת  פוצח 

המשפחות בבית הנעורים, עם תה וכיבוד קל.
ענבר שמשון - מדריך הנעורים ורכז הנוער העובד והלומד 

מירוץ הלפיד - מכבי צעיר
בחג החנוכה יצאו סניפי כרמי יוסף, כפר שמואל, 

פתחיה ויד רמבם של "מכבי צעיר" למירוצי הלפיד 
המסורתיים של התנועה

שכבת הבוגרים יצאה לשלושה ימים מאתגרים בתנאי שטח, טיילו 
הבוגרים  הטיול  במהלך  למצדה.  עלו  האחרון  וביום  צאלים  בנחל 
הכינו לעצמם את האוכל, עברו פעולות על האזור בו הם נמצאים 
להמשיך  כדי  יום,  היום  משגרת  והשתחררו  התגבשו  ובעיקר 

באנרגיות חיוביות להמשך השנה.
כלל סניפי מכבי צעיר יצאו ל'מרוץ לפיד החניכים'- בסימן 70 שנה 
במסלול  היום  את  התחילו  והחניכים  המדריכים  ישראל.  למדינת 
שביל המעיינות שזהו חלק קצר מתוך שביל ישראל, למדו על האזור 
ונהנו מהנוף המרהיב. לאחר סיום המסלול הגיעו כל סניפי "מכבי 
פתחיה  שמואל,  כפר  יוסף,  כרמי  המועצה,  סניפי  ביניהם  צעיר" 
המסורתית  הלפידים  בצעדת  והתחילו  לציון  לראשון  רמבם,  ויד 
לכיוון בית מכבי, שם התנהל טקס הסיום שסגר את היום. במהלך 
הטקס זכו סניף כרמי יוסף וסניף כפר שמואל בגביעי יעדים כחלק 

מהתוכנית השנתית.

חוגים
תוכנית השף החושב

חגיגה של טעמים וניחוחות!        
מתי יצא לכם לאחרונה לבשל מתכון חדש ומרגש? 
מי שאוהב את עולם המטבח וודאי יבין את התחושה 

הנפלאה וההתרגשות בהכנת תבשיל חדש

ילדים כידוע אוהבים טעמים מסוימים ורובם לא מעוניינים להיחשף 
לטעמים חדשים.

לכן, לאחר שנים של ניסוי ובחינות, מצאנו את הדרך הנכונה לגרום 
לילדים לרצות לטעום טעמים חדשים!

הינה תוכנית העשרה  – אשר  יצרנו את תוכנית השף החושב  וכך 
בתחום הבישול.

כל אחד ממשתתפי התוכנית יוכל לענוד תג "השף החושב" בסוף 
השנה, כאשר הוא ידע להכין מספר רב של תבשילים ומנו, על פי 

ידע שירכוש במהלך השנה.
גם את  ויכיר  יבין את חשיבות המרכיבים של המנות  כל משתתף 

עולם הבישול המולקולארי. 
מה לומדים בתוכנית השף החושב?

הנכונה,  התזונה  חיוניות  כמותית,  הערכה  עצמאות,  הרגלי  פיתוח 
תהליכים  הויטמינים,  תפקידי  שונים,  מאכלים  של  תזונתי  ערך 
מדעיים במזון, הכרת אבות המזון, שימוש באמצעי זהירות, חשיבות 
)פחמימות,  מזונות  סוגי  הגדרת  הילד,  להתפתחות  החלב  מוצרי 

חלבונים, שומנים, ויטמינים ועוד(.
לוח זמנים:

בשלוחת בית חשמונאי, בימי רביעי – כיתות ב' ומעלה 15:30-16:45
גנים-א' 16:45-18:00        

שלוחת נען, בימי ראשון  17:00-18:00
שלוחת נוף איילון, בימי ראשון 17:00-18:00     

לפרטים והרשמה: זוהר פרץ, מנהלת החוגים 08-9274007 
052-3597119 /

נוער
רוקדים ומאירים את חג החנוכה 

כנס חנוכה במחול ה-5 של המועצה התקיים במהלך 
חופשת החנוכה 

שלושה  במשך  ומגוונות,  שונות  מחול  סדנאות  תשע  כלל  הכנס 
ובניהול  אורחים  מורים  ידי  על  מועברות  הסדנאות  פעילות.  ימי 

האומנותי של עדי אזולאי.
בין הסגנונות: היפ הופ, מחול הודי, מודרני, דראמס, מחול אפריקאי, 

אימפרוביזאציה ועוד.
ורבע  שעה  של  סדנאות  בשלוש  המשתתפים  התנסו  יום  בכל 

ופעילות מסכמת לסיום היום.

בסרט  היום  את  הרקדנים  סיכמו  השני  היום  בסיום  המסורת,  כיד 
מחול ופופקרן. ביום השלישי והאחרון לכנס הציגו המשתתפים את 
ימי הכנס בהצגת עבודות מרשימה על בימת  התוצרים משלושת 

המופעים באשכול פיס בית חשמונאי.
הכנס נותן מענה ריקודי מקצועי וכן העשרה לתלמידי חוגי המחול 
שונים,  מחול  ותחומי  לסגנונות  הרקדנים  חשיפת  ידי  על  במועצה 

תוך הנאה, חדוות הריקוד והתמקצעות בתחום.
בכל  שהגיעו  המקסימים  ולרקדנים  וכמובן  למחול  למורים  תודה 

בוקר עם חיוך.

להתראות בכנס המחול הבא

"האש חיה, האש דולקת"
את ההפוגה שלקח החורף מביקורו הקצר, ניצלו 
כבכל שנה בקיבוץ נצר סרני לטובת מרוץ הלפיד 

המסורתי, בו השתתפו גם רבים מנערי ונערות כיתות 
ז'-י"ב ומדריכיהם

יצאנו  הצהריים,  שעות  לפני  מעט  החורף,  שלקח  הזמן  בפסק 
אזור  ליד  ההתכנסות  בנקודת  מודיעין.  פאתי  לכיוון  מהקיבוץ 
מרחנו  שתינו,  תודרכנו,  נמתחנו,  הריצה,  לפני  מעט  התעשייה, 
המסורתית  לריצה  ויצאנו  קבוצתית,  תמונה  הגנה,  בקרם  עצמנו 

והטקסית, המסתיימת חזרה בקיבוץ.

כאשר  מכובדת,  ורצות  רצים  חבורת  השתתפה  עצמו  במירוץ 
מחציתם עושים את מלוא המסלול, מעט יותר מחצי מרתון )כ-23 
עוד  מצטרפים  מראש,  מוכנות  בנקודות  המסלול,  ולאורך  ק"מ( 
רצות ורצים. ליווי הרכבים הצמודים לרצים נעשה מטעמי בטיחות 
על  להשתתף  בכך  לחפצים  לאפשר  כוונה  מתוך  גם  אך  וביטחון, 
ולרדת  ולעלות  ירצו,  ועוד מתיחה קלה של אתגר אם  יכולתם,  פי 
גם  אותנו  ליווה  מרשים  לוגיסטי  צוות  השונות.  בנקודות  מהרכב 

מנטאלית וגם פיזית.
השנה ייחדנו את המירוץ לסמל 70 שנים לקיבוץ ולמדינה. ובהתאם 
לכך, בחרנו לשתף יותר את בני הנוער, אשר יישאו את הלפיד ויאירו 
את דרכנו. בנוסף, במסגרת זו, המשיכו את המסורת כיתה ז' אשר 
כלומר  המצוות,  שנת  של  המשימות  כאחת  המירוץ  את  המשיכו 
בגבורה  עשו  אותה  משימה  זו.  בשנה  הכיתה  משימות  מי"ג  אחת 

והתמודדות עם הקשיים שעולים, תוך חיזוק הדדי.
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לפני שנתיים נפטר בני יהונתן, בן ה-35 מסרטן בכבד, שנה אחרי שחשף 
את הסוד הנורא שצבע את חייו מגיל 12: פגיעה מינית שחווה בתוך 

המשפחה הארץ ישראלית, הנורמטיבית, במקום היותר חם, מכיל ובטוח.
לפני פטירתו ביקש: עשו הכל - הכל - הכל כדי שילדים ונערים לא יפגעו כי 

פגיעה מינית בילדות, קשה מסרטן בכבד".
הדרך בה בחרנו למלא אחר צוואתו: הפקת מחזה שיש בו את הכוח 

להעלות את המודעות למגיפה הפוגעת בכל רבדי החברה הישראלית.

דרמה אנושית
המבוססת על סיפור אמיתי

הצגה

שחמט

ביום שלישי ה-16.1.18 בשעה 20:00   |   באשכול הפיס בבית חשמונאי
הכניסה חופשית

ספורט
חנוקפוארה

אירוע  התקיים  החג  לכבוד 
חוג  לתלמידי  'חנוקפוארה' 

הקפוארה של המועצה.
סדנאות  ממגוון  נהנו  הילדים 
קפו-פייט,  אקרובטיקה,   -
מעגל  יסודות  וסדנת  מוזיקה, 

הקפוארה.
חנוכה  נרות  הודלקו  לסיום 

וחולקו סופגניות. 
היה אירוע כייפי, מוצלח וטעים!

טאקואנדו
תחרות אליפות אליצור הפתוחה בטאקוונדו התארחה אצלנו בחג החנוכה

עמותת  ידי  על  נערכה  האליפות 
כ-250  בהשתתפות  סאנגרוק, 
רחבי  מכל  ממועדונים  ספורטאים 

הארץ.
האליפות, המוכרת כתחרות ליגה על 
ידי התאחדות הישראלית לטאקוונדו, 
פטר  המועצה  ראש  בברכת  נערכה 
וייס, בתמיכת המועצה ובחסות אגודת 
אליצור המהווים גורמים תומכים עבור 
נהנו  הספורטאים  סאנגרוק.  עמותת 
שמשמש  מתקדם  אלקטרוני  מציוד 

באליפויות עולם ואולימפיאדה.
זכה  מהמועצה,  סאנגרוק  מועדון 
קבוצתי  בגביע  הראשון  במקום 
במקומות  זכו  רבים  וספורטאים 

ראשונים. 
כל הכבוד לכל הספורטאים 

ולמאמנים!



גם השנה, כמו בשש השנים האחרונות התקיימה תחרות חנוכיות בין בני הנוער 
מכל ישובי המועצה.

הנושא השנה היה גיבורים.
מי הוא גיבור? על מה חושב כל אחד מאיתנו כשהוא שומע את המילה גיבור?

כל קבוצה יכלה לעוף במחשבה ולקחה את הנושא לכיוון אחר!
היצירתית,  החשיבה  את  לראות  היה  אפשר  רבה!  היתה  כולם  של  ההשקעה 

היציאה מהקופסה ושיתוף הקהילה.
 

הקריטריונים לדירוג
þ כמה שיותר בני נוער ומבוגרים בקהילה שותפים לעשייה ונמצאים ביום התחרות.

þ מקוריות ויצירתיות
þ שמירה על איכות הסביבה - שימוש בחומרים קיימים.

 
לאחר לבטים רבים להלן הכרזת השופטים:

מקום ראשון - בית עוזיאל - גיבורים בהיסטוריה היהודית
מקום שני - כפר בן נון - גיבורי המקרא

מקום שלישי - עזריה - חנוכית לוחמי האש
חביב הקהל - נען - לוחמי שיירת הל"ה

גיבורי תחרות חנוכיות 2017
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מקום ראשון. בית עוזיאל

מקום שני. כפר בן נון

מקום שלישי. עזריה

חביב הקהל. נען

בית חשמונאי

מצליח

ישרשמשמר איילוןנצר סרני

כפר ביל״ו




