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באתר המועצה
בטלפון 08-9274001
בוואטסאפ 052-33199900

מנהלת פרסום :מיכל דוקטורי
טלפון050-5456074 :
אי-מיילdar170504@gmail.com :
צלם המערכת :רונן חורש
גרפיקה :עדי בשארי DDstudio -
דפוס :רבגון
מו"ל :המועצה האזורית גזר
טל | 08-9274020 :פקס08-9274022 :

משה דוקטורי .צילום :רונן חורש

מוקד המועצה התחדש.
לשירותכם!
מוקד המועצה שודרג ומעכשיו יקבלו את הפניות
שלכם נציגות ונציגי שירות,
שעובדים ועובדות במועצה ,ובאמת מכירים אתכם.

חדש! וואטסאפ גזר
פתיחת קריאות דיגיטליות באתר המועצה
או בוואטסאפ  24שעות ביממה!

שימרו את המספר 052-3319900 -
או היכנסו למרחב האישי שלכם באתר
המועצה לביצוע פעולות דיגיטליות
המוקד פעיל  24שעות ביממה | מענה טלפוני ודיגטלי בין השעות 17:00-07:00
מענה דיגיטלי ו/או מענה אנושי לנושאים דחופים בין השעות  07:00-17:00למחרת

*08-9274001 | 5367
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דבר ראשת המועצה
תושבות ותושבים יקרים,
האביב חלף בשדותינו בשלל
אירועים קהילתיים – טור גזר
בחג פסח ,אירועי יום העצמאות
במועצה וביישובים ,פסטיבל ההומור
והסאטירה פרה-דוקס בגזר שכלל
אירועים איכותיים ויוצאי דופן,
שבוע הבריאות והספורט היה מהנה
ומלמד ,שבוע הספר ברחבי המועצה
באירועי ספרות מעולים לילדים
ומבוגרים ,אירועי חג השבועות
ביישובים ומופעי תרבות לאורך כל
התקופה.
הקיץ מסמל גם את סיומה של שנת
הלימודים – זו היתה שנת לימודים
שהחלה עמוק בתוך משבר הקורונה
(לפעמים נדמה כי שכחנו ,)...אך
הצוותים החינוכיים שלנו ידעו לפרוח
מהמשבר הזה ,ונדמה כי דווקא
השנתיים הללו הוציאו ממערכת
החינוך שלנו את מיטב היצירתיות בה
 בשבוע גזר נוף ילדותי עברו כללשכבות הגיל בבתי הספר ובתנועות
הנוער פעילויות ,סיורים וטיולים
שמטרתם לחבר להיסטוריה העשירה
והגאוגרפיה הייחודית של המועצה
שלנו – תוכלו לקרוא את זה בהרחבה
בהמשך הגיליון; כמו גם על הוראת
השואה הייחודית בבית ספר עתידים;
בית ספר מנגן שחקים ,עליו קראתם
בגיליון הקודם; מרבית בתי הספר
בחרו לציין את מסיבות סיום בית
הספר היסודי ובית הספר התיכון
בטיול משמעותי בשטח; כיתות א'-ג'
במועצה וחלק מגני הילדים יוצאים
ליום לימודים בשבוע ביער; בתיכון
הרצוג ציינו  60שנה למשפט אייכמן
במשפט מבוים; בבית ספר שדות
איילון מחוברים לבית ספר יונה
מארגנטינה באירועים משותפים,
ואגב כך לומדים גאוגרפיה ועמיות
יהודיות; בית הספר הדמוקרטי-
מונטסורי דרור סיים את שנת
הלימודים הראשונה שלו; ועוד ועוד.

החינוך במועצה מתפתח בזכות
והמעולים
היצירתיים
הצוותים
שלנו .בימים אלו נאבקים צוותי
ההוראה לעלות את שכרם ואנחנו
לצידם .כולנו רוצים מורים ומורות
שחולמים ומגשימים ,שמשקיעים
את כל מאודם בילדים שלנו .אנחנו
רוצות שהטובים והטובות ביותר ילכו
להוראה ,ויישארו .הדבר הכי חשוב
בחיינו והכי חשוב לעתיד המדינה
– הילדים והילדות שלנו – מופקד
בידי הצוותים החינוכיים – הגננות,
הסייעות ,המורות והמורים .וכולנו
יודעים שמחנכת מצוינת ,מחנך עם
אור בעיניים ,גננת משמעותית ,סייעת
אוהבת ,הן מה שעושה את כל ההבדל,
הן הדבר המשמעותי האמיתי לילדים
שלנו .מגיע להן להשתכר שכר הולם,
תנאי עבודה טובים ,שיקול דעת גמיש,
סמכויות רחבות יותר ,אמון וגיבוי
ממשרד החינוך ,הערכה ופירגון מצד
ההורים ,גבולות ברורים .שכר ראוי הוא
גמול על עבודה קשה ומקצועית .הוא
לא פרס ולא טובה שהמדינה עושה .זה
שיקול כלכלי להשקיע בעובדי ציבור
חשובים ,אלה שמגדלים את עתיד
המדינה ,את הילדים והילדות שלנו.
אני קוראת לכם להצטרף למחאת
המורים והמורות ולהשמיע את קולכם.
האתגרים של המועצה רבים ואנחנו
מקפידות ומקפידים להיות בכל זירה –
אם זה במאבק לשיפור מעמד המורים
והמורות בישראל ,ואם זה במאבק על
הבריאות שלכם .בחודש יוני הצגנו
– הן בכנסת והן בדיון ציבורי בפני
משרד הגנת הסביבה  -את עמדת
המועצה ביחס לחידוש היתר הפליטה
של מפעל נשר ,היתר פליטה אשר
יקבע את הרגולציה על המפעל ב7-
השנים הבאות ,ועמדנו על החמרת
התנאים בו ,כך שיעמדו בקו הקשיח
ביותר כלפי מפעלים דומים באירופה.
בנוסף ,התקדמנו צעד משמעותי נוסף

בהקמת אזור התעסוקה רג"מ מתקדם
עוד צעד ,עם קבלת האישור הסופי
של הוועדה לתכנון ובנייה להקמתו.
ייחודה של גזר – היה ונשאר  -האנשים
שלה .בגיליון זה תוכלו לקרוא את
סיפורו של משה דוקטורי ממושב
עזריה ,ראש המועצה בשנים 1968-
 ,1980אשר בעשור התשיעי לחייו
עדיין עובד כל יום בלול המשפחתי עם
בנו שי ואשתו המקסימה נועה; ואת
סיפורה של מיכל וואכטל חלמיש מגני
יוחנן ,שהקימה פלטפורמה לחיבור
בין תורמים לבין עובדות סוציאליות,
כדי לתת להן כלי לתמיכה מושכלת
במשפחות בטיפולן.
והנה מגיע הקיץ על הפעילות
הענפה המתוכננת בו  -בריכת
השחייה המועצתית פתוחה עבורכם,
קייטנות הקיץ של המועצה במחירים
ללא תחרות ,ופעילויות תרבות
נרחבות – חשוב לנו שתעקבו אחרי
שלל הפעילויות ,בכל אמצעי
הפרסום מאיתנו אליכם ,ובכל שעה
באתר המועצה .נמשיך לעבוד יחד,
בשיתוף פעולה כדי שהמועצה
אזורית גזר תמשיך להיות המקום
שהכי טוב לגור בו.

שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
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מבקרים בגזר – ומקדמים עשייה
אנחנו בגזר אוהבים להזמין אלינו
ולארח אנשים ואישים מכל הקשת
הפוליטית והחברתית בישראל.
לאחרונה התברכנו בכמה אורחים
חשובים במיוחד.
בתחילת אפריל ביקר אותנו שר
התקשורת יועז הנדל ,שהגיע לחנוך
את הנחת הסיבים במושב עזריה.
חזון הנחת הסיבים במרחב הכפרי
מובל על ידי השר ,ששם למטרה
לחבר את כל מדינת ישראל לסיבים
אופטיים ,גם ביישובים כמו שלנו,
אזורים פחות כלכליים לחברות
התקשורת.

הנחת הסיבים התרחשה הודות
לשיתוף פעולה שהובילה המועצה:
 45רשויות יצאו יחד למכרז להנחת
סיבים אופטיים במרחב הכפרי
והפריפריה ,ויחד השגנו מחיר
חסר תקדים .בשיתוף פעולה עם
הוועדים המקומיים ,הצלחנו לקדם
פריסה ביישובי המועצה ,ועד סוף
השנה כל יישובי המועצה יחוברו
לסיבים אופטיים ,כך שכולנו נוכל
לעבוד ,לשחק וללמוד במהירות
הסיב.

והיישובים ,ועתיד להפוך לפנינה
אמיתית .הביקור הסתיים ביקב בן
נון בו ראו האורחים את השילוב בין
גתות וחקלאות קדומה לחקלאות
יין מצטיינת ,ולקראת חג השבועות
התכבדו בגבינות של מחלבת עברי.

בהמשך החודש התארחה אצלנו
השרה לשוויון חברתי מרב
כהן .סיפרנו לשרה על הפעילות
הקהילתית העניפה שקורית אצלנו:
בשנה האחרונה הקמנו  15מועדוני
ותיקים ביישובי המועצה ,ובעזרת
המשרד לשוויון חברתי הכנסנו להם
תוכן :פעילות ספורט מטעם המשרד
במסגרת מיזם "נעים בשלישי",
פעילות אומנות ,חוסן ואוריינות
דיגיטלית במסגרת מיזם "יוצאים
בשלישי" ,פעילות "שלישי בטבע",
ועוד .בנוסף ,הצגנו לשרה את
תכנית העבודה שנבנתה בשיתוף
המשרד לשוויון חברתי והרמנו
כוסית לחג יחד עם הפורום הגאה
בגזר ,הצגנו את פעילות השוויון
המגדרי של המועצה ודיברנו על
דרכים להרחיבה ,וביקשנו מהשרה
לקדם את הקמתו של מרכז צעירים
במועצה לטובת גילי .18-35
בחודש מאי ביקרו במועצה מנהל
רשות העתיקות אלי אסקוזידו
וצוותו .האורחים פתחו את הבוקר
עם ראשת המועצה רותם ידלין
בתל גזר ,שם סיכמו על הרחבת
החפירות הקהילתיות בתל וחיבור
בתי הספר והקהילות היישוביות
לתל ולארכיאולוגיה בכלל .הביקור
המשיך בתל שעלבים ,הנמצא
בליבה של נוף איילון ולצד קריית
החינוך שעלבים ,שיקודם בשיתוף
פעולה של רשות העתיקות ,המועצה

בסוף החודש הגיעו אלינו מנכ"ל
קק"ל ,אמנון בן עמי ,וצוותו לישיבה
משותפת עם ראשת המועצה בבית
הרצל שביער חולדה ,לקידום
שותפות מרגשת עם המון חלומות
שכולנו נשמע עליהם ממש בקרוב.
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החלום הופך למציאות :בדרך להקמת הרג"מ
זה קורה! בחודש אפריל ניתן האישור
הסופי בוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה להקמת פארק התעסוקה רג"מ.
באמון ,בעבודה משותפת ,ובשילוב
ידיים יחד עם ראש עיריית רמלה -
מיכאל וידל ,וראש המועצה האזורית
חבל מודיעין  -שמעון סוסן ,עבר עוד
שלב בקידום הפארק.
פארק הרג"מ יכלול  75,000מ"ר של

שטחי מסחר ,שצפויים לספק 30,000
מקומות עבודה ויהווה מקפצה
כלכלית אדירה לפיתוח תעשייה,
מקומות עבודה והזדמנויות כלכליות
לתושבי האזור כולו .בנוסף ,הפארק
צפוי גם להגדיל את היקף ההכנסות
של הרשויות מהיטלים וארנונה,
שיאפשרו את פיתוח האזור וההשקעה
בכם  -התושבים והתושבות.

מועצה אזורית גזר מתנגדת להיתר הפליטה של מפעל נשר

ראשת המועצה רותם ידלין ,יו"ר
ועדת הגנת הסביבה רונית ויתקון-
ברקאי ,חברי המליאה דרורה
בלגה וישראל כהן ,יניר שמולביץ
מנהל אגף אשכול המרחב הכפרי,

יחד עם תושבים רבים
מובילים את התנגדות
המועצה לחידוש היתר
הפליטה של מפעל
נשר ,היתר פליטה אשר
יקבע את הרגולציה
על המפעל ב 7-השנים
הבאות.
בשנים האחרונות עבר
מפעל נשר לשימוש
בשריפת פסולות כמקור
אנרגיה .בדיון בהתנגדות
במשרד להגנת הסביבה,
כמו גם בדיון בוועדת פנים והגנת
סביבה של הכנסת ,טענה ראשת
המועצה כי בשריפת פסולות יש
יתרון למדינת ישראל כפתרון
לבעיית הפסולת ,אבל הדרישה

מליאת המועצה נפרדת מישראל כהן
מליאת המועצה נפרדה בתחילת
חודש אפריל מישראל כהן ,נציג
עזריה למליאה ב 29-השנים
האחרונות .ישראל שימש בתפקיד
יו"ר ועדת הנחות של המועצה במשך
שנים ארוכות ,במסגרתו הושיט יד
לתושבי המועצה בשעתם הקשה,
ברגישות ומתוך תפיסת שירות ציבור.

במליאה ,מונה תחתיו כנציג עזריה
יוסי בסעד ,בוגר בית ספר הרצוג,
והעברת המקל הבינ-דורית במושב
היתה מרגשת.
תודה לישראל כהן על  29שנים של
התנדבות ועשייה ציבורית מפוארת,
בשם תושבות ותושבי המועצה
כולם!

החד-משמעית שלנו – היא
שהתנאים שיחולו על מפעל נשר
יהיו של התנאים המחמירים ביותר
הקיימים ביחס למפעל שריפת
פסולת ולא תנאים של מפעל מלט
(שהינם תנאים מקלים).
המועצה דרשה כי יוחל דיגום
סביבתי נרחב למזהמים בסביבת
המפעל ,וכי משרד הבריאות יבצע
סקר אפידמיולוגי נרחב שיראה
מה ההשפעה של הזיהום הנפלט
מזה שנים מהמפעל על הבריאות
תושבי המועצה.
המועצה תמשיך לעמוד על
המשמר מול הגורמים הממונים
ולוודא כי כל הפעולות וההגבלים
הנדרשים יבוצעו כדי להבטיח את
בריאות התושבות והתושבים בגזר.
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"אוניברסיטה בעם" הגיעה לגזר

בתחילת חודש מאי הסתיימה השנה
הראשונה בתכנית "אוניברסיטה
בעם" באוניברסיטה העברית.
במהלך שנת הלימודים האקדמית
נסעו הסטודנטיות והסטודנטים בכל
יום שלישי לאוניברסיטה העברית
בירושלים ,שם חלקם למדו קורס

מבוא לפסיכולוגיה וחלקם קורס
מבוא למינהל עסקים .הם האמינו
בעצמם ,למדו שהם אוהבים ללמוד,
והכי חשוב – שבכל גיל דלתות
האוניברסיטה העברית פתוחות.
כי ידע זה כוח ,וכוח מגיע לכולן
ולכולם.

בגזר יודעים :הנוער הוא העתיד
משקיעים בנוער העתיד :מחלקת
הנוער של המועצה האזורית גזר
הוציאה את רכזי הנוער ביישובי
המועצה ליומיים של למידה וסיכום
הכשרה שנתי בנושא תקשורת
נכונה ויישומה בשטח .מנהלת אגף
החינוך ,שלי קרן ,נכחה בסמינר
והעשירה את הרכזים בכלים ובידע
מקצועי.
מספר ימים לאחר שובם ,ערכה
המועצה ערב הוקרה למדריכי
תנועות הנוער ולפעילים ,שעובדים
יומם וליל על מנת להפעיל ,לתרום
ולחנך את הנוער ביישובים .ראשת
המועצה ,רותם ידלין ,הודתה
למשתתפים על הבחירה להיות

ומנהיגות
מנהיגים
בקהילה ,להתוות דרך
ולהנחיל ערכים.
בתכנית האומנותית
נהנו בני הנוער ממופע
מוזיקלי של נציגי
כנפיים של קרמבו,
"אור ואש" ,מתחרות
בחידון "קהוט" בין
היישובים בנושא "עד
כמה אני מכיר/ה את
המועצה שלי?" ,השחקן
עופר חיון סיפר את
סיפור חייו ,ולקינוח -
ממופע סטנדאפ של
הקומיקאית הדר לוי.

ראשת המועצה רותם ידלין אמרה:
"אני גאה בכל אחת ואחד מכם ,על
האמונה ,על ההשקעה בלימודים,
על כך שהוכחתם שבכל גיל אפשר.
על הידע שחלקתם עם המשפחות
שלכם בארוחות שישי ,ועל כך
שתחזרו לאוניברסיטה בשנה הבאה
ללמוד קורס מבוא למשפטים".
ידלין סיפרה שעבורה מדובר
בסגירת מעגל אישית :היא פתחה
את התכנית אוניברסיטה בעם
באוניברסיטה העברית לפני שמונה
שנים כשהייתה מנכ"לית התכנית
הארצית ,וכעת שמחה לחזור,
להרגיש בבית ולגלות שהקסם של
אוניברסיטה בעם ממשיך.
מעוניינים ומעוניינות להצטרף
לתוכנית בשנה הבאה? צרו קשר
עם שרון אקשטיין באגף לשירותים
חברתיים ,ההרשמה בעיצומה!
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כמה כיף לצחוק יחד :פסטיבל פרה דוקס בגזר
בסוף שבוע ארוך של הומור משובח
התקיים פסטיבל "פרה-דוקס" בגזר.
הפסטיבל נפתח בערב מחווה מרגש
לכתיבתו ההומוריסטית של הסופר,
המשורר והפזמונאי ,יורם טהרלב
ז"ל ,עם דפנה ארמוני ורוביק רוזנטל.
ערב מרגש נוסף נערך לזכרו של
אורי אורבך ז"ל ,בו קובי אריאלי,
שי צ׳רקה ,אורי פינק ,נוסקו
ומיכל אורבך שוחחו על כתיבתו
ההומוריסטית וחיבורו למדורי
הסאטירה .את הערב ליווה בשירה
אריק סיני .עוד התארח בפסטיבל
מוני מושונוב האחד והיחיד,
שלקח אותנו ממחוזות ילדותו
ועד לסיפורים מצחיקים מאחורי
הקלעים לאורך שנות הקריירה שלו.

במהלך הפסטיבל הוצגה
תערוכה של קריקטוריסטים
שישי
וביום
ישראליים,
התקיים שוק פרה דוקס -
הפנינג שמח במיוחד לכל
המשפחה ,עם דוכני יצירה
ופעילויות ,בהשתתפות אמני
קריקטורה וקומיקס ,ובהם לא
אחר מהגאווה המקומית שלנו
 מושיק לין מנצר סרני .במפגשאומן השיק לין את ספרו החדש -
"זה מה יש" ,ובו מאות קריקטורות
רישומי
דיוקנאות,
פוליטיות,
עיפרון ,איורים ,ציורי נוף וסיפורים.
בנוסף ,הקהל הצעיר נהנה בסדנאות
קומיקס ,קריקטורה ואנימציה עם
ניר מולד ,אורי פינק ,עמוס אלנבוגן

ויובל כספי.
אגף קהילה מודה למנהל האמנותי
ניסים חזקיהו (נוסקו) על יצירת
התכנית המיוחדת והאיכותית,
וכמובן לוועדות התרבות ביישובים
שאירחו את הפסטיבל  -נצר סרני,
ישרש ,משמר איילון ,עזריה ויד
רמב"ם.

Israel

WE RUN EVERYWHERE

בואו לעוף איתנו
במרוץ הכי שמח לש השנה

28.10.22
פרטים באתר המועצה
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אלופות ליגת גזרשת לעונת המשחקים  21-22הן נשות מצליח

בסופה של עונת משחקים מותחת
ומלאה בתהפוכות ,הגיעו לפלייאוף
העליון ארבע קבוצות ראויות
שהוכיחו שהרוח על המגרש
מנצחת :מצליח ,בית חשמונאי,

ישרש וקבוצת גן רווה שהצטרפה
לליגה רק השנה .בסוף מאי נערכו
המשחקים שחתמו את הליגה,
ולאחר משחקים מותחים וצמודים
העניקה ראשת המועצה רותם ידלין

את הגביעים לקבוצות הזוכות:
מקום שלישי – ישרש ,מקום שני
 בית חשמונאי ,מקום ראשון– מצליח!
גזרשת ,ליגת כדורשת הנשים
של גזר בהובלת הילה כהן גולן,
מאחדת ומגבשת שמונה קבוצות
משמונה ישובים שונים .הנשים
מתאמנות ומשחקות אחת נגד
השניה לאורך כל השנה .גאים בכל
אחת ואחת מכן על ההשתתפות
הספורטיבית לאורך כל השנה
ומברכים את הזוכות האלופות!
תעקבו אחריהן  -בימים אלה
מתאמנת קבוצת המועצה למכביה!

טורניר הכדורגל חזר למגרש  -ופדיה הם אלופים!

צילום :רונן חורש

בסוף מאי התקיים טורניר הכדורגל
בין יישובי המועצה .על המגרש
במושב מצליח המארח עלו הקבוצות
מהיישובים פתחיה ,פדיה ,בית
עוזיאל ,כרמי יוסף ,נצר סרני ,מצליח,
עזריה ,נען ,חולדה ,משמר דוד ויציץ.
לאחר משחקים מותחים ומהנים

הינה התוצאות :קיבוץ נצר סרני
במקום השלישי ,עזריה במקום
השני ,ופדיה במקום הראשון! שחקן
מצטיין :טל צימרמן מנצר סרני .מלך
השערים :רם נחום מפדיה.
את האירוע מובילים ומארגנים
התושבים חי אוזן ממושב פתחיה

ואדיר ועקנין ממושב עזריה ,ויחד עם
מחלקת הספורט במועצה מוציאים
לפועל מיזם ספורטיבי קהילתי
מנצח .ברכות לזוכים ,ותודה מיוחדת
למושב מצליח וליחיאל ביטון
על האירוח וההירתמות להצלחת
הטורניר.
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אליפות גזר הפתוחה לילדים בג'ודו

כ 200-מתחרים בגילאי ,5-12
מהמועדונים בגזר ,ראשון לציון,
רחובות ,חולון ,מזכרת בתיה וטל שחר,

התכנסו באולם הספורט
בקרית החינוך בית חשמונאי
לאליפות גזר הפתוחה בג'ודו.
את התחרות הובילו באופן
מופתי רכז הג'ודו ומאמן
נבחרת הג'ודו ,יוסי ליפרמן,
לצד הצוות המקצועי,
בשיתוף פעולה מלא עם
מחלקת הספורט של המועצה.
לפני תחילת התחרויות ,הגיעו
ספורטאי נבחרת הג'ודו של המועצה,

ביניהם מדליסטית גביע אירופה גאיה
בר-אור ,וחברי נבחרת ישראל  -יונתן
חכיאשווילי ,אמה סעד ,אורי אופק
ודניאל בראשי  -והעבירו אימון חוויתי
לכל הספורטאים שהגיעו להתחרות
כחלק מחימום לפני התחרות.
מתוך המתחרים ,כ 80-ספורטאים
ייצגו את המועדון שלנו משלוחות
החוגים בית חשמונאי וחולדה ,ורבים
מהם הביאו הישגים אישיים מרשימים.
ברכות לזוכים ולמשתתפים!

שבוע הבריאות והספורט בגזר
המועצה האזורית גזר ידועה ככזו
שמקדמת ערכים של ספורט כאורח
חיים .במועצה מאמינים שספורט,
מעבר להיותו בריא ,הוא כלי
מחבר ומשמח שיכול להוות גשר
בין אנשים ,בין גילאים ,בין דתות.
לכן בכל שנה מוקדש שבוע שלם
להעלאת המודעות לחיים בריאים,
להיכרות עם הגוף ,לתזונה נכונה,
לחיזוק ולספורט משותף.
שבוע הספורט ,שהתקיים במאי,
כלל פעילויות ספורט ובריאות

בכל רחבי המועצה ולכל
הגילאים :בבתי הספר
התיכוניים פעילויות בנושא
בריאות גוף ונפש; בבתי
הספר היסודיים שיעורים
ופעילויות על חשיבות
הבריאות והספורט בשגרה;
טורניר כדורגל מועצתי
לבוגרים; טורניר כדורעף
בבתי הספר התיכוניים,
ובנוסף ,פעילויות ספורט משותפות
לוותיקים ולילדי הגן במספר

יישובים במועצה .החיבור היה
מדהים .מחכים כבר לשנה הבאה!

"גזר בעיניים שלי"  -תערוכת אמנים ואמניות מקומיים
במסגרת "שבוע גזר  -נוף
תושבות
יצרו
ילדותי",
ותושבים מרחבי המועצה בכל
הגילאים (הצעיר ביניהם בן
 )!4יצירות אמנות מרשימות -
בציור ,צילום ,פיסול ,קרמיקה,
צורפות ,רקמה וטלאים.
היצירות הן אוסף מרתק
של נקודות מבט אישיות
על מקום מגוריהם במועצה

האזורית גזר ומשמעותו עבורם.
במאי
שהתקיימה
התערוכה,
באשכול הפיס בבית חשמונאי,
היתה יפהפייה ומרגשת ,והמבקרים
זכו לשמוע את הסיפורים שמאחורי
היצירות המקסימות .תודה לאמנית
אלנית לדר-רייכמן על הסיוע
באוצרות ובתלייה ,ושיתוף הפעולה
עם מחלקת תרבות  -אגף קהילה,
ואגף החינוך.

10

גזרי מידע | יוני | 2022

עסקים במועצה אזורית גזר  -על המפה!

מחלקת קידום ורישוי עסקים של
מועצה אזורית גזר יצאה במהלך
חסר תקדים וכבר למעלה משלושה
חודשים שהעסקים המקומיים
מפורסמים ברשימות החמות של
אפליקציית איזי ,והעלות -עלינו.
הנתונים מהדוחות מעידים ,ללא
עוררין ,כי שיתוף הפעולה עם
חברת איזי קידם את כלל העסקים
המקומיים ,והגדיל באופן משמעותי
את תנועת הלקוחות לעסקים אלו.
כמו כן ,רשימת העסקים המקומיים,
באפליקציית איזי ,התעדכנה ומופיעה
ברשימה ייעודית הנקראת "לטעום.
לבלות .לטייל" במועצה אזורית
גזר .הרשימה נמצאת בעמוד הבית
של אפלקציית איזי תחת הכותרת
"רשימות חמות" .סדר הרשימות הינו

אקראי ומשתנה ולכן במידה ולא
מצאתם את הרשימה הייעודית ,יש
לגלול כדי להגיע אליה .פרסומה של
הרשימה בפייסבוק זכה לכ55,000 -
צפיות בשבוע (בעוד שכלל העסקים
המופיעים באפליקציית איזי נחשפים
מידי חודש ,ללמעלה משלושה מיליון
לקוחות פוטנציאליים).
רשימת העסקים ,באפליקציית איזי,
תעודכן ותשתנה לאורך השנה בהתאם
לאירועי המועצה השונים ,למבצעי
חשיפה ולהקמת מועדני לקוחות,
לכן אנו ממליצים ,לבעלי ובעלות
העסקים ,להצטרף ,כבר עכשו ,למאות
העסקים שכבר תפסו בעלות .תפיסת
בעלות מתבצעת ללא עלות ,באזור
הניהול של האפליקציה ומאפשרת
את ניהול את דף העסק :עדכון פרטי

יחד גם בחול המועד
לאורך חג הפסח התקיימו
ברחבי
קהילתיים
אירועים
המועצה :סדנת מקשטים בטבע
בבית חשמונאי ,סדנת קצב בגינה
הקהילתית בכרמי יוסף ,סדנת
קליעה למבוגרים בקיבוץ גזר
וסדנת בובות בגינה הקהילתית

בכפר בן נון.
האירועים ,שהופקו בידי אגף
קהילה ,היחידה הסביבתית
ומובילי הגינות ,זכו להצלחה
בקרב הקהל הרב שהגיע
ונהנה ,וזו ההזדמנות להגיד
 -תודה.

העסק ושעות פתיחה ,הוספת תמונות
ושיפור נראות דף העסק .עידכון דף
העסק יאפשר ללקוחות הנמצאים
בקרבת מקום ,לקבל את כל המידע
שהם צריכים ,כדי שיבחרו להגיע
דווקא לעסק הנדרש .כמו כן ,בעל
עסק מקומי שיתפוס בעלות יקבל
הטבה בשווי  ₪ 300לקידום מומן
באיזי  ,ללא עלות !
כדי להבין כיצד ניתן לתפוס בעלות
ולעדכן את דף העסק ,מומלץ להיכנס
לאתר המועצה -לסרטון ההסבר
הנמצא בעמוד של מחלקת קידום
ורישוי עסקים.
שלכם ובשבילכם,
מחלקת קידום ורישוי עסקים
צמיחה כלכלית
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חוויה בכרם
יין ד תרבות ד קהילה

פסטיבל חוויה בכרם חוזר ובגדול!

 | 4-16.9.2022מגוון אירועי יין ,מוסיקה ומחול
| פרטים בקרוב באתר המועצה |

מוכרים ונהנים
* ההטבה תנתן לאחר מכירת הבית ובהתנייה של תשלום דמי התיווך  + 2%מע"מ מהמוכר

אני מוכרת לכם את הבית
ואתם נהנים בלילה מפנק כולל ארוחת בוקר במלון יוקרתי
רוייאל ביץ ת"א  /אוריינט ירושלים

בבלעדיות!!!
בכפר בן נון

בכפר בן נון

בית בודד על מגרש של  1.1דונם

נחלה  28דונם

מחיר ₪ 8,490,000

מחיר ₪ 12,990,000

כ
י
ה
ב
י
ת
ש
ל
ך
סימה טייר
ש
ו
ו
ה
י
ו רת

052-8481484
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קשר שהולך ומתחזק:

בגזר ציינו את שבוע נוף ילדותי השני
המועצה האזורית גזר ,על  25יישוביה ,מלאה בהיסטוריה מרגשת ובסיפורים מרתקים שבמרכזם מייסדים
ומייסדות שפעלו בתקופות מכריעות בתולדות הציונות בשם החזון ,המדינה והעם .מי יידעו טוב יותר
לספר את דברי ימי גזר מהתושבים שלה? על יוזמה מקומית חלוצית שחוגגת שנה שניה של פרויקט
קהילתי עשיר ומחבר
בשנה שעברה הושקה יוזמת
'נוף ילדותי' ביישובי המועצה,
במטרה לחבר בין קהילות
היישובים ושכבות הגילאים
במועצה על בסיס ההיסטוריה
המשותפת שלנו כאן במרחב,
השזורה סיפורים מעוררי השראה.
היוזמה ,שצמחה באגף החינוך,
מתוך תפיסת החשיבות והרצון
להרחיב את החיבור בין האדם
למקום בו הוא חי ,התבססה על
התובנה האופיינית לגזר שאי
אפשר להסתפק רק בתיאורים
ובסיפורים תיאורטיים ,ואין כמו
מגע ידיים ,או נכון יותר מהלך
רגליים ,ומבט עיניים ,כדי ליצור
חוויה נזכרת ומשמעותית באמת.
הפרויקט כלל טיולים ,מפגשים
וחוויות משותפות ,שהעלו על
נס את המורשת האזורית וזכו
לפופולריות גדולה.
השנה החליטו במועצה האזורית
להרחיב ולהעמיק את התכנים
והחוויות של המיזם ,ובנו תוכנית
פדגוגית מורכבת ,שתחזק את
הזיקה של כלל התלמידים
במערכות החינוך בגזר ליישובי
המועצה ולסיפוריהם ,עם תכנים
וחוויות מותאמי גיל .השבוע ,שכלל

אינספור אירועי עומק ,נוהל על ידי
מחלקת בית הספר ומחלקת חינוך
חברתי קהילתי ,בשיתוף פעולה
רוחבי משמעותי של כלל מחלקות
המועצה ,בתי הספר והקהילה.
ליטל אלגביש ורונית חזן מאגף
החינוך במועצה ,מספרות" :יוזמת
נוף ילדותי נוצרה מתוך ההבנה
שהסביבה שבה אנו חיים אינה
רק פיזית .היא אוצרת בתוכה
שיעורים ,לקחים ומשמעויות שיש
בהם את הכוח ללכת איתנו כל
חיינו ,ולהוות שער לעולם גדוש
ומרתק של ידיעה ,השכלה וחיבור
שורשי למרחב בכל הרבדים .הבנו
שהיכרות ,אינטראקציה והגברת
תחושת החיבור הן אבני הבניין של
תחושת שייכות מעצימה וגאווה
מקומית תורמת ובונה".
"את המסורת של שבוע נוף ילדותי
התחלנו בשנה שעברה בכך שהכרנו
למנהלי בתי הספר ולרכזי תנועות
הנוער חלק מהמרחבים הייחודיים
של המועצה והזמנו את כלל
הקהילה  -תלמידים ,חניכי תנועות
הנוער והקהילה הרחבה לצאת
ולטייל ברחבי המועצה .ההיענות
היתה מדהימה .ילדים ומבוגרים
מכל יישובי המועצה סיירו בין

נקודות עם חשיבות היסטוריות
והכירו דמויות מפתח שהפכו את
המרחב היישובי לבסיס של מה
שהוא היום .הצלחת השנה שעברה
רק חיזקה את ההחלטה להפוך
את 'נוף ילדותי' למיזם מתמשך,
כזה שיפעל לא רק בשנים הבאות,
אלא לאורך השנה כולה ,והשנה
בנינו תכנית ספיראלית מותאמת
פדגוגית לכל שכבת גיל במטרה
שלאורך השנים כל תלמיד
ותלמידה בגזר יחוו וילמדו גם
בכיתה וגם ברגליים את כל מה
שיש במרחב הייחודי שלנו .מדובר
בתוכנית מקיפה ביותר ,שתכנונה
והוצאתה לפועל הצליחו הודות
לשיתוף הפעולה המדהים בין
מחלקת בית הספר ומחלקת חינוך
חברתי קהילתי ,ולמעשה יחד עם
כל מחלקות המועצה".
עם  25יישובים וקהילות רבות
במרחב המועצה ,קשה להפריז
בחשיבות התוכן החינוכי והחוויתי
שניתן להפיק משיתוף הילדים
והילדות במערכתה החינוך שלנו
בסיפוריהם ,משנות ההקמה
המאתגרות ועד ימינו ,עם חגיגה
של הישגיות ,הצלחה ויוזמה
מקומיות ,בטעם המיוחד של גזר.
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שכבה א'-ג' :מגלים את רזי הסביבה הקרובה

בכל בתי הספר במועצה ,שכבות א-ג
למדו ויצרו מתוך פרספקטיבה של
היכרות עם סביבתם הקרובה ,עם
מימד של בחירה והתאמות תוכניות
וחוויתיות לפי דגשים בית ספריים.
כך ,בשלהבת בנים סיירו באסם
ובמתפרה ,ושמעו מסיפורי הוותיקים
על ההיסטוריה של שעלבים .בבית

הספר שלהבת בנות יצאו לסיור
בעמק אילון ,וציירו על אבנים את
הנוף הנשקף המאפיין את הסביבה.
בבית הספר עתידים כתבו את
"ספר המועצה שלי" ,המקבץ אוסף
סיפורים על הישובים והמועצה מפי
הילדים ,כפי ששמעו ולמדו בקהילה.
בבית הספר שדות אילון התלמידים
בשכבה ציירו ויצרו מיצגים המתארים
את סביבת החיים במועצה וביישוב,
בשיתוף הקהילה וההורים .בבית
הספר גוונים הילדים הצטלמו
בנקודות עניין ברחבי המועצה והעלו
את הצילומים ללוח משותף .בבית

הספר שחקים מתקיימים מפגשי
חונכות שבמסגרתם הבוגרים מלמדים
את הצעירים את סיפורה של המועצה
ואת המאפיינים המרכזיים והייחוד
של כל יישוב .בבית הספר מעין
הילידם לומדים להכיר את הסביבה
דרך טיול רגלי מנען לסתריה ,עם
עצירות בנקודות חשובות בדרך .בבית
הספר דרור לומדים במסגרת המיזם
את מקצוע השפה דרך משימות
מגוונות על המועצה ,כגון יצירת
חיבור 'לו הייתי ראש/ת מועצה',
כתיבת המלצה אישית לטיול באזור
ותיעוד סיפור היישוב והמשפחה.

שכבה ד' :שיעורים בייצוג ושלטון מקומי
איך פועלת המועצה בגזר? אילו
אגפים ומחלקות יש בה ,ובמה
עוסקים בכל אחד ואחת מהם?
את ההיכרות החשובה הזו עם
גורם משמעותי בחייהם קיבלו
תלמידי שכבה ד' בבתי הספר
במועצה דרך מערך השיעור "ת.ז.
– מועצה אזורית גזר".

בנוסף ,ביקרו תלמידי השכבה
בבניין המועצה ופגשו את ראשת
המועצה רותם ידלין שסקרה את
המתרחש בצורה מונגשת לילדים,
לצד בעלי תפקידים אחרים
שהסבירו את מהות ואופן פעולת
המועצה ביומיום.

שכבה ה' :גזר לאורך ולרוחב
במסגרת שבוע 'נוף ילדותי' יצאו
תלמידי כיתות ה' בגזר ללמוד ולחקור
דרך הרגליים והמפגש הבלתי אמצעי
את סוגי ההתיישבות השונים שלנו
במועצה ,מההווה דרך העבר ועד
העבר הקדום במרחב.
במהלך השבוע התקיימו סיורים רבים
בנושא ההתיישבות ביישובים השונים

במרחב המועצה :הילדים פקדו את
מוזיאון בית החמרה בנען והשתתפו
בסיור בקיבוץ גזר ובגן הלאומי תל
גזר .בנוסף לכך ,מדריכי תנועות
הנוער ,בשיתוף מחלקת החינוך,
העשירו את תלמידי כיתות ה' בתכני
'היישוב שלי' כחלק מתפיסת הרצף
החינוכי.
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שכבה ו' :ההשראה שלי בגזר
תלמידי כיתות ו' בבתי הספר מועצה
העמיקו בלימודים בחברותא על
דמויות המופת שצמחו ביישובי
המועצה וסייעו להקמתם .סיכום
הלמידה התרחש ביער חולדה ,שם
צפו תלמידי השכבה בהצגה 'הרצל
בא לבקר' ,שממחישה את הקשר

בין החזון הציוני ,כפי שראה אותו
חוזה המדינה ,לבין החיים באזור
בימינו .לצד זאת התלמידים רכשו
אוצר מילים ומושגים הנוגע לטיפול
ביער ולגישה הציוניות לייעור כחלק
ממושגי המפתח חזון ,הגשמה,
חלוציות והתיישבות.

שכבה ז'-ט' :יהדות ,אמנות ושורשים
ילדי שכבות ז' עד ט' סיירו ביישובים
שונים במועצה ופגשו אמנים ויזמים
מקומיים מתחום הקיימות ,שגזר
רואה בו נושא רב חשיבות .תלמידי
כיתות ז' ,בנוסף ,למדו וחקרו את
היישובים שלהם במסגרת עבודת

שורשים מיוחדת ,עם כתבי חידה
שמאירים סוגיות וזמנים משמעותיים
בהיסטוריה היישובית .את פעילות
כתבי החידות העבירו תלמידי כיתות
ז' לתמידי כיתות ו' בתנועות הנוער
שלהם ,בשותפות מחלקת הנוער.

שכבה י' :הזהות שמאחורי התעודה
חלק מתוכנית שנתית להיכרות
עם פעולות המועצה ,שזכתה
לכותרת "להיות אזרח במועצה
אזורית גזר" ,ועל רקע ההכנה
לקבלת תעודת הזהות בגילאים
אלה ,השתתפו תלמידות ותלמידי
שכבה י' במסע מורשת חוייתי,
הכולל היכרות מודרכת עם
כמה מאתרי המורשת החשובים

במרחבי המועצה .התלמידים
השתתפו בשיח שנועד להעמיק
את ההיכרות ההדדית בין
התלמידות והתלמידים ,וצעדו
יחד בשבילי המועצה מתל גזר
עד יער המגינים ,במסע שהסתיים
בטקס חגיגי ומרגש באנדרטת
'דרך הגבורה' לחללי חיל ההנדסה
במערכות ישראל שבמשמר דוד.

כל הקהילה שותפה!
במסגרת אירועי שבוע נוף ילדותי
הוזמנו תושבות ותושבי המועצה
ליצור אמנות המבטאת את
תחושותיהם וחוויותיהם מהחיים
במרחב המועצה 22 .תושבות
ותושבים נענו לאתגר ,והתוצאה:
 22יצירות מדהימות המשקפות

עושר של נקודות מבט וכשרון
אמנותי יוצא דופן.
בנוסף ,שני סיורי מורשת שנפתחו
לקהילת גזר כולה ,פתחו פתח
להיכרות עם ההווה ועם העבר
שלנו בחוות שפון ובגן הלאומי
תל גזר.
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הגנים של גזר
גן צבעוני – רמות מאיר
לקראת חגיגות יום העצמאות
תכננו ילדי הגן ,יחד עם הגננת
טל והסייעת נטלי ,בימת בידור
והופעות בחצר הגן .הילדים
בחרו שטח להקמת הבמה ,בחרו
אביזרים וקישוטים שהוסיפו
לחגיגה ,ותכננו הופעות שירה

וריקוד בדגש על שירי ארץ ישראל.
הילדים התנסו במכירת כרטיסים
לקהל ,בחירת אביזרים לכל הצגה
ומופע ,וחוו למידה משמעותית
ומהנה .ההצגות והמופעים היו
מלאים בשמחה ,התרגשות והמון
כיף.

גן חמנית – קיבוץ נען
לקראת יום המעשים הטובים שוחח
דני ,הגנן של ילדי גן חמנית שבקיבוץ
נען ,עם הילדים על רעיונות לפעילות.
הילדים החליטו להעניק שי לחיות
שבמשק החי ,אותם הם מבקרים אחת
לשבוע במהלך השנה באופן קבוע.
בשיתוף הורי הגן הילדים יצרו
"פשטידת איצטרובלים" שנתלתה

על עצי המשק ,והכינו מוביילים
לעופות תוך צביעת קוביות והשחלת
חרוזים .בנוסף ,הילדים הביאו מחצר
הגרוטאות צינורות בגדלים שונים
ויצרו מסלול לארנבים במרחב
שלהם .הילדים גם קטפו ירק מגן
הירק והאכילו את העזים ,הסוסים
והארנבים.

גן סיגלית – קיבוץ חולדה
שמונה גנים השתתפו השנה
בתוכנית יוצאת דופן של חוג
ספידסטאק .ספיד סטאק הוא
סוג של משחק ספורטיבי בעזרת
כוסות :המשחק כול בניית סדרה
של מבנים מהכוסות ופירוקם
בזמן הקצר ביותר.
כל גן קיבל  2סטים מלאים של
כוסות לשימוש בגן .התוכנית,
שהועברה על ידי נאוה רוזנברג,
השתלבה בגן מדי שבוע והתפרסה
לאורך  10שעורים ,במטרה לשפר
קורדינאציה ,תיאום עין יד ,ריכוז,

לימוד אותיות ומספרים ובעיקר
הנאה ושמחת יצירה.
בגן סיגלית בקיבוץ חולדה,
הילדים נהנו בכל שיעור מחדש,
כולם  -הילדים והצוות חיכו
בקוצר רוח למפגש הבא .התוכנית
ממשיכה בגן בסיום החוג ,לאחר
שהגננת וצוות הגן למדו מתוך
מטרה להמשיך ולהנות מהשיטה
אשר נוטעת ביטחון ,יצירתיות,
דימיון ,תיאום בידיים ועוד.
ללא ספק ,זו למידה חוויתית
ואחרת.
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דרך עיני הילדים
בבית הספר עתידים ,כמו בשאר בתי הספר במועצה ,יום השואה מקבל התייחסות נרחבת ומשמעותית.
מיצג שעמלו עליו תלמידי כיתה ה' הוצג השנה בבית הספר והביא בדרך יוצאת דופן ומרגשת את סיפוריהם
של  12ילדים יהודים בשואה .את הפרוייקט הובילה דניאלה גרין-קפויה ,מחנכת הכיתה ,בשיתוף המחנכת
לאמנות ,שירה גורן סבאג
הנצחת זכר השואה היא תמיד
אתגר .במערכת החינוך ,אתגר
הזיכרון וההנצחה מקבל משנה
תוקף ,כשהציפיה שילדים יקחו
חלק בזיכרון ההיסטורי עולה בד
בבד עם הצורך ליצור עבורם תכנים
שמתאימים לגילאים הרכים שלהם
וליכולתם לעבד את החוויה.
בכיתה ה' 3שבבית הספר עתידים,
בהובלת המחנכת דניאלה גרין
ובשיתוף המחנכת לאמנות שירה
גורן סבאג ,הציגו התלמידים
השנה פרוייקט שממלא את הפער
שבין הזיכרון להוויה היומיומית
באמצעות יצירתיות נוגעת ללב,
כזו ששמה במרכז את החיים
היהודיים העשירים באמצעות
המחשת סיפוריהם של  12ילדים
בשואה .המיצג המיוחד מתכתב
עם אנדרטת הכיסאות המפורסמת
בקרקוב ,מהסמלים הבולטים של
זכרון השואה באירופה.
דניאלה גרין ,מחנכת הכיתה,
מספרת" :הוראת שואה היא לא
דבר שעושים יום אחד ,אלא משהו
שמלמדים בצורה ספירלית במשך
כל השנה .כדי לתת לזכרון השואה
משמעות רלוונטית לילדים בבית
ספר יסודי ,בחרתי לעשות הומאז'
לאנדרטת הכיסאות בקרקוב .כך
תיווכנו לילדים דמויות של ילדים,
בגילאים לא מאוד שונים משלהם,
שהיו בשואה .את הדמויות הם
פגשו דרך כיסא שיצרו בעצמם,

ומביא לידי ביטוי את העולם האישי
של כל אחת מהדמויות המונצחות:
תחביבים ,תחומי עניין ,הישגים
מיוחדים.

למידה משמעותית על נושא
טעון במיוחד
דניאלה ,שהשתלמה בהוראת שואה
ביד ושם ,עוסקת בהנגשת תכנים

העוסקים בשואה לילדים מזה
תקופה" .לילדים אין באמת תפיסה
של מה זה השואה" ,היא אומרת" .גם
עבורנו ,כמבוגרים ,מדובר במשימה
קשה מאוד ולא תמיד אפשרית.
אבל אני כן מצליחה לחשוף ,דרך
סיפורים ,שירים וחפצים ,חלק
מהחיים שהיו לפני השואה וגם
אחריה ,עם שותפות ביצירת המדינה
ובניית החיים בה.

בשונה מחומרים שמיועדים לקהל
מבוגר יותר ,בחרתי להדגיש כאן את
החיים :מתוך  12הדמויות שמונצחות
באמצעות המיצג שלנו 10 ,שרדו
את השואה .מבין אלה שלא שרדו,
בחרתי להנציח את דמותו של פרדי
הירש ,מחנך והומניסט עם סיפור
חיים מדהים ,שלצער כולנו לא שרד
את אושוויץ ,אבל חייו ופעולותיו,
כולל ובמיוחד בזמן השואה ,מהוות
השראה ומופת".
בכיתתה של דניאלה זכר השואה
מקבל צורה מיוחדת ,מותאמת
גיל ,ששמה דגש על החיים –
החיים העשירים בגולה וחייהם של
הניצולים ששרדו ועלו לישראל.
"אנחנו קצת נוטים לשכוח את
החיים שהתנהלו לפני מלחמת
העולם השניה" ,אומרת דניאלה.
"אבל הבנת החיים האלה חשובה,
כמו גם לימוד כבוד האדם וערך
חיי האדם כלקח בלתי נפרד מזכרון
התקופה האפלה ההיא ,שתישאר
אתגר חינוכי לא פשוט .במיצג,
השנה ,אני מרגישה שהצלחנו לגעת
בנושא בצורה שמזמינה את הצופים
לזכור ,לחשוב ולהרגיש .ההישג הוא
של הילדים".
המיצג של תלמידי כיתה ה'  3מבית
הספר עתידים היה חלק מרצף
של פרוייקטים ואירועי זכרון לרגל
יום השואה ,המבטאים את המקום
המיוחד של זכר השואה בקהילת
גזר.
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חלוץ ,ראש מועצה ולולן:

משה דוקטורי מגלם את סיפורה המדהים של גזר
הוא נולד בשכונת נחלאות בירושלים .אביו ,רחמים דוקטורי ,התגייס למשטרה הבריטית ,ואז לצבא
הבריטי .הוריו היו מגרעין המקימים של מושב עזריה ,ומהשנים הקשות של ההקמה הוא הגיע לשרת
במגוון תפקידים ציבוריים ,כולל  3קדנציות כראש מועצה .והלול? היוזמה שהתחיל הסב מנוהלת כיום
בידי הנכד ,שממשיך את החזון
ללכת בבוץ העמוק של השבילים
שחיברו בין הבתים והצרכניה .אבל
ההורים שלי היו מסורים לרעיון
הציוני בכל מאודם .למעשה הם
היו חלק מהגרעין הירושלמי שרצה
לעלות לאדמות כאן עוד קודם ,אבל
הבריטים לא אישרו להם .לאחר
מלחמת העצמאות ,כשתושבי
הכפרים הערבים באזור כבר לא היו
כאן ,הציעו לחברי הגרעין של הורי
להתיישב בכפר הנטוש אלבריה.
החברים קיבלו את ההצעה ,שיפצו
בתים ועברו להתגורר בהם ,וכך
הוקם המושב".

אתה מתאר תקופה לא פשוטה
כשמנהלים שיחה עם משה
דוקטורי ,קשה להאמין שמדובר
באדם שנמצא בשלהי העשור
התשיעי לחייו .הוא חד ומלא
להט ,וזוכר סיטואציות לפרטי
פרטים ,גם כאלה שהתרחשו לפני
עשרות רבות של שנים .כילד שגדל
בירושלים ולקח חלק בפעולות
של הגדנ"ע וההגנה בעיר ,הוא היה
שותף עם הוריו בייסוד המושב
עזריה עוד בגלגולו הראשון ,על
חורבות הכפר אלבריה .זכרונו
שופע אנקדוטות אישיות וכאלה
שהן בעלות חשיבות היסטורית של
ממש.
“ההורים הגיעו מעיראק” ,מספר
משה" .אבא עלה ב 1933-עם ילד
אחד ,אחי הגדול ,ואמא שהייתה
בהריון איתי .בסביבתו כעסו עליו:

לא כל כך הבינו מה מניע בחור
צעיר לעזוב את עיראק השוקקת
והמשגשגת של הימים ההם ולהגיע
לכאן ,למה שראו כשממה .כאן
אבי התגייס למשטרה הבריטית
ושמר בשדה התעופה עטרות.
ב ,1944-במהלך מלחמת העולם,
אבי עזב את המשטרה והתגייס
לצבא הבריטי .אחרי המלחמה הוא
חזר ,התגייס שוב למשטרה ושמר
בעטרות עד להקמת המדינה".

אתה זוכר את הימים הראשונים
בעזריה?
"בוודאי .אני זוכר היטב את השנים
הראשונות כאן ,ואת הקשיים
הגדולים שהתלוו לחיים במקום
שעוד לא היה מחובר לחשמל
אפילו ,ולא היו בו כבישים סלולים,
כשבחורף הייתה ממש סכנת חיים

"כשאני חושב על הימים ההם ,קשה
לי להאמין שאנשים באו והתיישבו
בתנאים כאלה .מדובר בתנאים
שבזמנים שלנו קשה אפילו לדמיין.
בלי חשמל ,בלי רכבים לאף
אחד ,עם עגלות רתומות לסוסים
וחמורים היינו נוסעים לרמלה
לקנות מצרכים ,כולל נפט למאור
והסקה ,כי חשמל לא היה בעזריה
עד שנת  .1955כמעט כל התושבים
שבאו בשנים הראשונות האלה
עזבו .ההורים שלי היו המשפחה
היחידה שנשארה מגל ההתיישבות
הראשון של המייסדים .והנה ,היום
כבר יש לי ילדים ונכדים במושב".

היו גם אתגרים אחרים
"בשנים הראשונות היו כל הזמן
מסתננים באזור :ערבים מהכפרים
לשעבר וממקומות אחרים ,שעברו
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את הגבול מירדן ובאו לאזור שלנו
לגנוב ולפגוע .כמעט כל לילה
משמר הגבול היה מעדכן אותנו
שיש חשש לחדירת מסתננים ,והיינו
צריכים להגביר את השמירה ,שגם
כך מתחה את הכוחות שלנו לקצה.
היו זמנים שמחצית מהתושבים היו
עסוקים בשמירה בלילות .עד כדי
כך המצב היה מתוח .אני הייתי
יוצא לשמור עם אבא שלי עוד
לפני שהתגייסתי לצה"ל ב,1951-
ולילה אחד זכור לי במיוחד :בסיור
שמעתי רעשים חשודים מכיוון
שבו היה מונח ציוד חקלאי שלנו.
כשסיפרתי על כך לקצין הביטחון
הוא אמר לי להתעלם .לא רציתי
לוותר ,ויריתי לעבר מקור הרעש.
בבוקר גילינו שמסתננים אכן ניסו
לגנוב משם צינורות שהיו מיועדים
להשקיה ,וכתוצאה מהירי הם זרקו
אותם וברחו על גמלים".
"ב 18-השנים הראשונות לקיום
עזריה ,רוב המשפחות שהגיעו עזבו
לאחר כמה זמן .החיים היו פשוט
קשים מדי .רק אחרי  1967התחלנו
שנשארות,
משפחות
לראות
והתחילה תחושה של יציבות

אמיתית כאן".

הגננת שהגיעה לטפל בילדים
בשנת  1960ונשארה עד היום
את אשתו ,נועה ,משה מכיר בזמן
שהוא משמש מזכיר היישוב ,והיא
מגיעה מתל אביב כדי לשמש גננת
לילדי המקום" .יום יום באוטובוס
מתל אביב" ,מספרת נועה,
"והאוטובוסים אז
לא היו נכנסים
לתוך היישובים.
היה צריך לטפס
ברגל מהכביש
דרך
הראשי,
ואדי ובוץ ,ומה
לא .אבל אהבתי
את
מאוד
המקום ,והילדים,
ונשארתי".
הייתי
"אני
מזכיר" ,מספר
משה" ,ונועה הייתה מגיעה כדי
לבקש כל מני דברים עבור הילדים,
וכך הכרנו .בשנת  1961כבר
התחתנו".

אחרת ,התעסק משה כבר אחרי
שירותו הצבאי ,כששימש כמזכיר
משמר השבעה ,וחבר מליאה
והנהלת המועצה בגזר ,ולאחר מכן
גם כיו"ר ומזכיר ביישוב עזריה.
את הקפיצה שלו בפוליטיקה
עשה בשנות השישים ,כשבעצת
חבר ממושב ישרש החליט לנסות
להיבחר לראש המועצה" .הגיע הזמן
שיהיה ראש מועצה מושבניק" ,אמר
לו החבר ,הוא מספר" :עד אז ראשי
המועצה בגזר היו כולם קיבוצניקים.
"התמודדתי ,ובהפתעה גדולה
ניצחתי בבחירות ההן ,בשנת .1968
כולם היו מופתעים ,גם אני בעצמי
וגם החברים שלנו מהקיבוצים.
כמובן שלימים עבדנו יחד לטובת
המועצה".
במהלך  12השנים שכיהן כראש
מועצה ,עושים יישובי המועצה
זינוק משמעותי ,עם השקעה
נרחבת בתשתיות ,סלילת כבישים
והקמת מבני ציבור .קווי התחבורה

הציבורית מתחילים להיכנס לגזר,
היישובים בית חשמונאי וכרמי
יוסף עולים על המפה ,ויישובי
המועצה מתאכלסים בקצב גבוה
מבעבר בתושבים שבאו להישאר.
מנהיג מקומי נולד
בפוליטיקה מקומית ,ברמה כזו או "קיבלנו תקציבים גדולים לשיקום
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כבישים
לסלילת
המושבים,
ולתשתיות ,והשתמשנו בהם בצורה
הטובה ביותר שיכולנו ,לרווחת כלל
התושבים במועצה" ,מספר דוקטורי.

עיסוק שעובר
במשפחת דוקטורי

מדור

לדור

את הלול המשפחתי ,שמחזיק
כ 4500-מטילות ,התחיל רחמים,
אביו של משה דוקטורי ,בימיו
הראשונים של המושב .משה
מספר" :אבא שלי הקים לול גדול,
ולימים אני החלטתי להמשיך
אותו .חקלאות כמובן הוא לא למד
בעיראק אלא כאן בארץ .מדריכים
חקלאיים מהסוכנות היהודית
ומלשכת ההדרכה של משרד
החקלאות היו מגיעים למושב,
ולימדו את התושבים במסגרת
השתלמויות וקורסים רבים שנגעו
לכל ענף לכל היבטיו .כך יכלו גם
מי שלא עסקו בחקלאות מימיהם
להפוך למגדלים מצליחים תוך
תקופה קצרה .אני זוכר שאבא שלי,
בימים שבהם עסקתי בפוליטיקה,
אמר לי שאני לא אהיה ראש מועצה
כל החיים ,ושכדאי לי לדאוג שיהיה
לי עיסוק נוסף .זו אחת הסיבות
שהמשכתי את הענף המשפחתי.
כיום הבן שלי מטפל בכל עניניי

הלול ,אני בעיקר דמות ייצוגית
בו" ,הוא מוסיף בחיוך ,ומזמין את
שי ,בנו ,לספר על התנהלות לול
המטילות כיום.

כהכנה לשיווק .התפקיד שלנו כיום
הוא בעיקר לפקח ולראות מה קורה
בלול ,שהציוד תקין ,שיש למטילות
מים ותערובת בכמות מספקת
וכיוצא בזה".

שורשים עמוקים באדמת עזריה ,שי
דוקטורי מודע היטב למיתולוגיה
המשפחתית ,אותה הוא סופג
ועוסק
מילדותו,
בתחזוקה השוטפת של
הלול" .בלול מודרני
כבר כמעט שאין עבודה
פיזית" ,הוא מספר.
מבצעות
"מכונות
את רוב התפקידים
המסורתיים ,והביצים
עוברות מתאי ההטלה
על גבי מסוע ישירות
לתחנת המיון ,שם הן
מסומנות
נשקלות,
תפוגה
בתאריך
וממויינות לפי גודל,

"רוב הביצים נמכרות לרשת שיווק
חקלאי ,וחלק אחר נמכר באופן
ישיר אצלנו לתושבים באיזור,
במכירה ישירה שאנחנו מבצעים
פעמיים בשבוע" (בימי חמישי
מ 16:00עד  19:00ובימי שישי
מ 08:00עד .)12:00

לול חופש עם רמה גבוהה של
מי הלקוחות העיקריים של
מיכון ומכירה ישירה במשק
כדור שלישי למשפחה שנטעה הלול?

ואיך זה להיות דור שלישי
ללולנים?
"במשפחה שלנו אנחנו חיים את
ההתיישבות .אני מרגיש שמה שאני
עושה הוא ממש חלק מהמפעל
הציוני .להחזיק משק ,להיות יצרן
של תוצרת חקלאית ,זה שונה מכל
עבודה אחרת .עבורי ,כמו עבור
משפחתי ,מדובר בעבודה עם ערך
מיוחד".
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כששיק ושוק נפגשים
למיזם קהילתי בכפר בן נון

בכפר נן נון נפתח מיזם שמשלב
בין אופנה לקהילה :צמוד
למינימרקט נפתחה חנות יד
שנייה מדליקה בשם ,BE-NOON
ובה בגדים ,נעליים ,תכשיטים
ואקססוריז ,לנשים ,גברים וילדים
 שכל הכנסותיה מיועדותלפעילות הנוער בכפר.
שמעתם יד שנייה וחשבתם
קיימות? זה נכון כמובן .אבל
תחשבו גם סטייל אמיתי.
בחנות מקפידים ביותר על
איכות ,עיצוב ואסתטיקה .כל
הפריטים שמתקבלים ממויינים,

ונבחרים אך ורק דברים חדשים
או כחדשים  -דברים שווים,
מעוצבים ,מיוחדים ,או בקיצור
 כאלה שיוזמות הפרויקט היורוצות לקנות בעצמן .כן ,זה כולל
גם מותגים כמו סאקס ,סטפנל,
גוצ׳י ,בוס ,פולו UGG ,ועוד.
נשמע נהדר? עוד לא שמעתם
את המחיר ...הכל נמכר במחירים
סמליים שנעים בין  10ל50 -
שקלים.
"אמנם זהבית בלחסן ואני יזמנו
והקמנו את החנות ,ואנחנו אלו
שמנהלות את המיזם ,דואגות

לפרסום ,למיון וכו׳ ,אבל בני
הנוער הם אלו שעובדים בחנות
במהלך שעות הפתיחה" ,אומרת
שולי זסלבסקי" ,אנחנו כל הזמן
מקבלות שקיות של דברים,
ממיינות אותם יחד עם הנערים
והנערות ,ודואגות לחדש את
המלאי בחנות מדי שבוע .אנחנו
חושבות שלמיזם חשיבות רבה
מבחינה חברתית ,קהילתית,
חינוכית וסביבתית  -ולא בהכרח
בסדר הזה".
יאללה ,קפצנו לכפר בן נון לזרוק
על עצמנו משהו.
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גזר בתנופה של עשייה תרבותית
רותם אלקובי  -מנהל אגף הקהילה והצוות שאיתו ,מוביל עם הפנים קדימה בביטחון ובאמונה בכוחה של
קהילת גזר .שיחה עם מנהל עסוק במיוחד על יוזמות חדשות ,היצע חוגים צומח וקטלוג אירועים מרשים
שממצב את גזר כמרכז תרבות ישראלית

קשה לתפוס את רותם אלקובי
לשיחה :בכל רגע הטלפון שלו
מצלצל עם הודעות ועדכונים
חשובים ,וכמעט כל תושב או
עובד מועצה שפוגש אותו מתעכב
רגע כדי לומר שלום ולהוסיף איזו
תובנה או בקשה .אגף קהילה
שרותם מנהל מרכז תחתיו חמש
מחלקות (ספורט ,חוגים ,תרבות,
תרבות יהודית וספרייה) עם
פעילות מגוונת וענפה ,והיענות

מדהימה של הקהל המקומי:
ממספר יוצא דופן של
 12,000מנויים לספרייה,
ועד שלל חוגים ביישובי
המועצה לכל הגילאים,
מחלקת ספורט שמייצרת
אלופים ואלופות מקומיים,
ונוכחות מרשימה ומפרגנת
של תושבות ותושבי המועצה
בפעילויות ומופעים לכל
אורך השנה.
באוקטובר האחרון התקיים
פסטיבל 'חוויה בכרם',
ששיאו היה 'מרוץ הבוז'ולה'
השני בגזר ,שחוגג את
תרבות היין הייחודית של
האזור ,עם כ 4000-רצים
ורצות בין השטחים והכרמים
של המועצה .פסטיבל
"חוויה בכרם" נערך
זו השנה השביעית,
התפרש
ולראשונה
על פני חודש שלם
של אירועים ומופעים
ברחבי המועצה  -ביקבים,
במחלבות בפינות המורשת
ובעסקים ביישובי המועצה,
מתוך תפיסה שבאה לקדם
את העסקים המקומיים.
במהלך הפסטיבל נערכו
הופעות של אמנים מובילים
כמו מוש בן ארי ,נועם חורב
ומארק אליהו ,לצד סדנאות
והרצאות מלאות תוכן.
"ערך השיתוף חשוב לנו

מאוד" ,אומר רותם" ,הוצאנו
קול קורא בשיתוף אגף החינוך
לתושבי המועצה שמזמין אותם
לתאר את גזר מבעד לעיניים
שלהם ביצירות אמנות שונות.
חילקנו  30קנבסים וקיבלנו יצירות
מהממות שהוצגו לקהל בתערוכה
מיוחדת במסגרת שבוע גזר ,יצירה
מקומית ,בהשתתפות התושבים
שלנו ,היא נכס שאנחנו מטפחים
ונמשיך להשקיע בו".

אין רגע דל
מפסטיבל ,למרוץ ,הצגה או
לסדנא ,צוות אגף הקהילה שוקד
על יצירת לוח שנה מלא פעילויות
ליישובי המועצה ,עם עשרות חוגים
מגוונים שמאפשרים לילדים
ולמבוגרים להכיר ולפגוש אמנות,
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תרבות ויצירה משלל סוגים ,ברמה
גבוהה ואיכותית" .אנחנו תמיד
מחפשים את הדבר המעניין ויוצא
הדופן" ,אומר רותם" .בפורים
האחרון ,למשל ,התקיימה תערוכת
'גיטרות מתחפשות' ,שהפגישה
בין מי שהייתה ברשותם גיטרה
ישנה לבין מי שרצו לקשט ולעטר
גיטרה לכבוד פורים .היצירתיות
שהפגינו התושבים שלנו הייתה
פשוט מדהימה .וכמובן היה
בתערוכה גם הערך המוסף
של שימוש חוזר בחומרים,
שילדי החוגים היו שותפים
לו".
הספורט
מחלקת
גם
לא נחה ,ועומלת לא רק
על צמיחת ספורטאים
ומצטיינות
מצטיינים
מיישובי המועצה ,אלא גם
על מגוון אירועי ספורט
הקהל
את
שיימשכו
הרחב וייצרו מפגשים
משמעותיים בקהילה .מרוץ
האופניים "טור גזר" על שם
איתי שטיינברגר ז"ל ,מושך

מאות רוכבים מכל הארץ; בצעדת
הרצל האחרונה השתתפו אלפי
צועדים וצועדות מכל רחבי הארץ,
עם נושא "מסביב לעולם" מושקע
במיוחד ,ותחנות לאורך הצעדה
שעוצבו ברוח מדינות שונות
בעולם ,בהן יכלו המשתתפים
ליהנות מאטרקציות מגוונות,
ביניהן להקה ברזילאית וסדנאות
שונות.

מחלקת תרבות יהודית באגף
קהילה דואגת לתכנים ייעודיים
לקהל שומרי המסורת ,עם טיולים,
הרצאות וסדנאות שהותאמו
במיוחד עבורם ועבורן" .אחד
הנושאים החשובים לנו הוא
שיתוף של כמה שיותר יישובים
במועצה בפעילויות ובמיזמים
שלנו ,כלומר מעבר למודל
קהילתי ,עם תנועה במרחב
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ודגשים מיוחדים לכל יישוב .אני
חייב להגיד שהמודל הזה עובד
נפלא ותורם גם לתיירות מבחוץ
וגם להיכרות שלנו ,בין יישובי
המועצה ,עם חיבור שמבוסס
על מכנה משותף נהדר :יצירה,
חוויה ותרבות".

חגיגה של ספרים וסופרים
בספרייה של גזר נותנים
מענה לבתי הספר בשעות
הבוקר ולקהילה בשעות אחר
הצהריים ,עם שעות פנאי
ומפגשי תרבות ,הצגות ילדים
מתקיימות
בנוסף,
ועוד.
בספרייה תערוכות אמנות
בהתבסס על נושאים וימים
מיוחדים :ביום האישה האחרון
ייחדו בספרייה תערוכה בנושא
נשים ונשיות ,ובימי הזיכרון
והשואה הוצגו תערוכות
שעסקו בנושאים הקשורים
לימים אלה.
בשבוע הספר של גזר ,שנערך
בסוף חודש מאי וכלל מגוון
אירועים ,הרצאות ומפגשים,
מספר רב של תושבים מיישובי
המועצה שבחרו לענות לקול
הקורא מכרו את הספרים פרי

עטם בדוכני היריד" .הכל כחלק
מהמגמה של תמיכה באמנים
וביוצרים שלנו כאן בגזר ,ומתוך

רצון לתת מקום מכובד ליצירה
שלהם ושלהן כאן בבית" ,מדגיש
רותם.
"אני חייב לציין לטובה את
שיתוף הפעולה הפורה עם
ועדי היישובים ורכזי התרבות
בכל יישובי המועצה ,שעובדים
יחד איתנו כדי להנגיש בצורה
הטובה ביותר את פעילויות
התרבות" ,מסכם רותם" ,ותודה
כמובן להנהלת המועצה ולעבודה
משותפת מדהימה עם הצוות
הנפלא שלי ,שבלעדיו כל זה לא
היה קורה .אני מסתכל קדימה
לשנה מלאת עשייה תרבותית
וקהילתית בגזר ,ולקיץ עתיר
אירועים מרתקים ומרגשים".
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הרב אהרן מרצבך

גישת חיים
פעמים ביום ,אולם איננו שמים לב להכוונה
הנפלאה הטמונה בה.
ֹלקי!
ֱא ַ
ּוׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה,
נְ צֹור לְ ׁשֹונִ י ֵמ ָרעְ ,
וְ לִ ְמ ַקלְ֒לַ י נַ ְפ ִׁשי ִתּדֹום ,וְ נַ ְפ ִׁשי ּכֶ ָע ָפר לַ ּכֹל
ִּת ְהיֶ ה.
תֹור ֶֽתָךְּ ,וב ִמ ְצו ֶֹֽתיָך ִּת ְרּדֹף נַ ְפ ִׁשי.
ְּפ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ְ֒בים ָעלַ י ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם
וְ כֹל ַהחֹוׁש ִ
וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ַׁש ְב ָּתם ...
משימה א :נסחו בלשונכם את חלקי התפילה
הזו.
ריבונו של עולם!
 .1כאשר בא לי לומר משהו רע על אחרים.
עזור לי להימנע מכך .כמו כן מנע אותי
מלנפח סיטואציות ומלעגל פינות ,שלא
אציג דברים באופן שונה מן האמת ,בקיצור
שלא ארמה ולא אשקר.
 .2תן בי את הכוח לשלוט בתגובות שלי מול
סגנון בוטה ואלים של אחרים ,ואפילו אם
ידרכו עלי וישפילו אותי לא אגרר לנהוג
כמותם ,אלא אפעל בשיקול דעת באופן

לרגל פתיחת שנת הלימודים הבאה עלינו
לטובה
במהלך סדנה ל'אימון אישי' ,ייחדה מנחת
הסדנה את אחד המפגשים לתירגול
התנהלות נכונה במערכות יחסים.
הוצגו סיטואציות שונות ,של מצבי מתח
המובילים להרמות קול להאשמות והכפשות
הדדיות ,בין עמיתים לעבודה /בין בעל
ואשתו /במערכות שלטון.
בשלב הבא של ההתנסות הכריזה המנחה:
יש לי עבורכם הצעה ,משהו הדומה ל'דיאטה'
בתחום האכילה .החיים של כולנו ישתנו מן
הקצה אל הקצה.
נאמרה על ידי אחד מגדולי ישראל ,חכם
בבלי מתקופת התלמוד ,האמורא 'מר בריה
דרבינא'.
הוא ראה בכך נושא כל כך הכרחי לחיים
תקינים ,עד שניסח לעצמו תפילה מיוחדת,
אותה היה מוסיף באופן קבוע בסיום
התפילה שתיקנו חז"ל.
ובעקבותיו ,כולנו אומרים את התפילה הזו 3

בונה ומועיל.
 .3עזור לי להשקיע את מירב כוחותי
במסלול חיובי ,שתהיה לי היכולת לעסוק
בתורה שנתת לנו ,ולראות את היופי שיש
במצוותיה ,עד שאשתוקק לעשות מצוות.
 .4סקל את מגמות הרוע של המתנגדים לי,
ושנה את גישתם אלי.
משימה ב :יש להתבונן במבנה התפילה –
לשים לב לסדר הבקשות.
ברוב המקרים באירוע של מריבה והטחת
דברים ,המיתווה המוכר לנו ,לצערינו,
שהאחד מטיל את כל האשמה בשני.
לעיתים ,במקרה הטוב ,מוסיף בסוף שגם לי
יש מה להשתפר.
כאן לוקח אותנו 'מר בריה דרבינא' למסלול
הפוך לחלוטין :בשלושת השלבים הראשונים
האדם עוסק בשלימות של עצמו ,ורק אחרי
שבדק את עצמו ,עובר לעסוק במתנגדיו.
מהפיכה של ממש ,בעולם הפוך
שנזכה לחיות כך

בית משלי נכסים

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

דינה שרביט

בעלת רשיון תיווך מספר
 021435מטעם משרד
המשפטים ,תואר  B.Aותעודת
גישור מאוניברסיטת תל אביב,
יועצת פנג שוואי בכירה

בעלי ניסיון עשיר בביצוע עסקאות במושבים של משקים חקלאיים,
משקי עזר ,בתים בהרחבה ,מגרשים ועשרות המלצות של קונים
ומוכרים .אצלנו תמצאו איכות אנושית ,אמינות ומקצועיות.

בית משלי נכסים

בבית עוזיאל

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

ביציץ

בכרמי יוסף

נחלה יפה גובלת בשדות
₪ 6,500,000

בית במיקום מקסים! צופה לנוף
מרהיב ₪ 5,900,000

נחלה טובלת בחורש טבעי
₪ 8,000,000 265/1800

 10דונם ברצף במיקום שקט וירוק,
כל המשק  26דונם ₪ 6,500,000

נחלה פינתית עם נוף בית של
 271מ"ר על  1.8דונם  17 +דונם
חקלאיים

בטל שחר

בסתריה

בכפר שמואל

בכרמי יוסף

ברמות מאיר

מול נוף ירוק ,משק של  32דונם,
מזה  14דונם ברצף ליד הבית +
מחסנים מאושרים₪ 9,000,000 .

משק של  22דונם 8.5 ,דונם ברצף
ליד הבית עם חזית רחבה
₪ 8,000,000

נחלה  19דונם ברצף 78 ,מ' חזית
בית חדיש של  250מ"ר

צופה לנוף מרהיב ביופיו
₪ 5,650,000

מגרש חצי דונם לבניה עצמית
מיקום מעולה ₪ 3,500,000

ליעוץ טלפוני  /פגישה ללא התחייבות

www.mhome.co.il | 054-4520232 | 054-4520231
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הייטק בשירות החברה:

החזון של מיכל וואכטל חלמיש
היא מהנדסת תוכנה ומנהלת פיתוח בחברת יוטפו ,מתגוררת בגני יוחנן ,וממש במקרה הקימה עמותה
שמחוללת מהפך בתחום הסיוע החברתי בישראל .הכירו את "הקבוצה"  -מיזם טכנולוגי  ,חלוצי מסוגו,
אשר מחבר בין הרצון לתרום לבין הצורך בסיוע והפך לכלי בארנסל של עובדות ועובדים סוציאלים
מצפון ועד דרום

"הכל התחיל כמו הרבה דברים ומה הייתה התשובה?
אחרים ,לגמרי במקרה" ,מספרת
מיכל וואכטל חלמיש" .לפני כמה
שנים הייתה לי שמחה משפחתית,
וכחלק מהעניין רציתי לתרום כסף
למשפחה שצריכה משהו .אבל
לא הכרתי משפחה כזו באופן
אישי ,והפתרון שחשבתי עליו היה
להתקשר לרווחה ולשאול אם ידוע
להם על משפחה שזקוקה לסיוע
כספי לצורך ספציפי .ברווחה
ענו שבוודאי ,הם מכירים הרבה
משפחות כאלה ,ושאולי אוכל
להנחות אותם לאיזו משפחה אני
מכוונת ,לא ידעתי איך לכוון אז
פשוט ביקשתי ממנה שתספר לי על
המשפחה האחרונה שהיא ראתה".

"היא סיפרה לי על אמא חד הורית
לארבעה ילדים שדוד השמש שלה
התקלקל ,ולא היה באפשרותה
לקנות דוד שמש חדש .היא סיפרה
לי על מקלחות קרות שהאמא
נאלצה לעשות לילדים .הסיפור הזה
נגע לי עמוק בלב" ,אומרת מיכל.
מיכל מגלה שדוד חדש עולה
כ 3000-שקלים ,משמעותית יותר
ממה שהתכוונה לתת כחלק מאותו
אירוע משפחתי .אבל לוותר בלי
לעזור למשפחה היא לא הייתה
מוכנה" .אמנם לא היה לי את כל
הסכום אבל היה לי הרבה רצון.
כתבתי לכמה חברים שלי ושאלתי
אותם מי מעוניין לקחת חלק

בקבוצת רכישה התנדבותית" ,היא
מספרת" .הסברתי במה מדובר,
וקיוויתי שתוך כמה ימים החברים
יעזרו לי להשלים את הסכום .כנראה
שהערכתי בחסר את הרצון לתרום,
כי תוך עשר דקות מלוא הסכום היה
בידי .ההתגייסות הייתה פנטסטית".
מיכל מעבירה את הכסף לאיש
הדודים הנבחר ,שמתקין את
המערכת בבית המשפחה .העובדת
הסוציאלית ,בשמחתה על המחווה,
שולחת מכתב תודה" .דרך התרומה
הזאת היא בדיוק מה שחיפשתי,
אפשרות לעזור לאדם או משפחה
אחת שזקוקה לכתף ויד מושטתת
בדרך שקופה ופשוטה ,בלי מתווכים
באמצע" היא אומרת.
חודש עובר ,ומיכל מבינה שהיא
מעוניינת לעשות שוב את הסיבוב
הזה ,בין צורך לתת לתיווך של
הרווחה לצורך אמיתי של משפחה
אמיתית" .שוב יצרתי קשר עם
הרווחה ,ושוב הפנו אותי למשפחה
עם צורך דוחק .השתמשתי ברשימה
שכבר הייתה לי ,של חברים
שמעוניינים לתרום ,ועברנו את
אותו תהליך ,עם תשלום ישיר לאיש
המקצוע או לשירות הנדרש .ומאז זה
הפך להרגל :בכל חודש הייתי יוצרת
קשר עם הרווחה והם היו מפנים
אותי למשפחה ,והייתי מגייסת את
החבר'ה לעזרה – פעם רופא שיניים,
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פעם תיקון או החלפת מוצר חיוני".
היוזמה הקטנה של מיכל הופכת
לסוג של פעילות מסודרת ,אבל
בעצם לא ממש ,כי במשך שלוש
שנים ויותר היא פועלת ללא
פלטפורמה ייעודית ,תוך הסתמכות
על מאגר תומכים שכולם מכירים
אותה ישירות או הצטרפו בשיטת
"חבר מביא חבר"" .אנשים ביקשו
ממני להוסיף את החבר הזה או
קרוב המשפחה הזה לרשימת
התפוצה של ״הקבוצה״ כי אנשים
ממש חיפשו דרך לעזור ורק לא
היתה להם הגישה למי שבאמת
צריך .זה מאוד ריגש אותי״.
"אחרי כמעט ארבע שנים כאלה,
אני מתחילה להבין שאני מתפעלת
אופרציה שצריכה תשתית ארגונית
מסודרת שתוכל להזניק את המיזם
לגבהים שהוא באמת יכול להגיע
אליה".
מתמחה
שבעצמה
מיכל,
בפלטפורמות אינטרנט למוצרים
ושירותים שונים ,מתחילה לחשוב
כיצד ניתן לקדם את היוזמה
שלה .אחת החברות שמגלה את
ההתלהבות והנכונות הגדולות
לסייע היא מי שהופכת לשותפתה,
מירי גרינבוים שהייתה מבין אלה
שקיבלו את המייל הראשון ,ונשארה
כל הדרך.
מירי ,הייטקיסטית לשעבר והיום
סטודנטית ללימודי רפואה ,חוברת
למיכל ויחד הן מקימות פלטפורמה
דיגיטלית שמחברת בין תורמים
לנזקקים למשפחות שמטופלות
ברווחה ,בתיווכם של העובדים
הסוציאליים .באתר "הקבוצה"
מתפרסמים מקרים של משפחות
מטופלות ברווחה ,אשר זקוקות
והכרחיים.
מהותיים
לצרכים
תורמים יכולים להיכנס לאתר,

להתחבר למקרים שנוגעים לליבם
ולתרום לפי יכולתם ורצונם.
ההגיון המנחה של הפלטפורמה הוא
זה שהוביל את מיכל מתחילת הדרך:
רק עובדים סוציאליים רשאים
להגיש בקשות לאתר "הקבוצה",
מתוך אמונה שהם הקו הראשון
לאוכלוסיות שמתקשות כלכלית.
בנוסף ,כל הכספים שנתרמים ,עד
השקל האחרון ,מועברים ישירות
לספק השירות המבוקש .אין
עמלות ,אין גזירת קופון.
״ויש עוד חוק״ ,מוסיפה מיכל,
״אנחנו עוזרים בצרכים גדולים וחד
פעמיים ,לא בחשבונות שוטפים
או תמיכות קבועות לאורך זמן.
אנחנו מאמינים בהושטת יד ברגעי
משבר לא בהישענות מוחלטת .בין
התורמים יש כאלה שמעדיפים לתת
חכות ולא דגים ,אנחנו נמצאים בין
הדגים לחכות ,אדם בלי מקרר לא
יכול ללכת ולדוג .עקרונות הברזל
האלה נשמרו ונשמרים בקפידה
בכל גלגולי המיזם".
בכל סבב של תמיכה ,עם העברת
התשלום ,התומכים מקבלים אישור
שכספם הגיע לספק השירות או
המוצר ,לצד מכתב תודה מהעובד
או העובדת הסוציאלית.
"בחלומות הכי טובים שלי" אומרת
מיכל " ,חשבתי שאם נוכל לעזור
למשפחה אחת או שתיים בחודש
אז זה היה שווה את זה .מה שקרה
הוא שבחמש שנים עזרנו כבר
ל 1800-משפחות בכל רחבי הארץ,
מעמק בית שאן עד שדרות".
האתר שתכננו והוציאו לפועל מירי
ומיכל לא רק שימש להגדלת מעגל
התומכים בצורה משמעותית ,הוא
גם הפך את הפלטפורמה לכלי
עבודה עבור עובדים ועובדות
סוציאליות מכל הארץ 80 :מחלקות

רווחה בישראל כבר מפנות
משפחות במצוקה לפלטפורמה
לסיוע במקרה של צורך ספציפי
ודחוף ,כשאגף הרווחה בגזר ,כמובן,
הוא אחד מהן.
"הרעיון שעומד מאחורי המיזם
מבוסס על ההבנה שעם הוצאות
שוטפות הרבה משפחות עוד
מצליחות להסתדר איכשהו ,אבל
לפעמים כשיש הוצאה חד פעמית
משמעותית של אלפי שקלים ,כמו
למשל מכונת כביסה שהתקלקלה
או אבחון שחייבים לעשות לילד
ודמי ההשתתפות עדיין מגיעים
ליותר מ 1000-שקל ,פשוט
לא מצליחים לגייס את הכסף
מהתקציב המשפחתי המצומצם,
והמצוקה הקיימת ממילא הופכת
לקשה ובעייתית הרבה יותר .בעזרת
הפלטפורמה משפחות שמופנות
על ידי הרווחה יכולות לגייס סכום
חד פעמי של עד  5000שקלים,
שיועבר ישירות לספק השירות או
המוצר .יש הרבה משפחות בישראל
שסכום כזה עושה הבדל ממשי
באיכות החיים שלהם ,ומעולה
שיש מי שמוכנים לעזור ,וגם את
הפלטפורמה לעשות זאת בקלות
ובידיעה בטוחה שכל הכסף הולך
למוצר או לשירות ספציפי וייעודי
בלבד ,מאה אחוז מהפעמים ,מאה
אחוז מהמקרים".
היא גדלה בבני ברק למשפחה
דתית לאומית ,וגילתה משיכה
לתחום התוכנה עוד בתחילת שנות
העשרים לחייה .אחרי שנים שבהן
עבדה בפיתוח מוצרי תוכנה ,נקלעה
מיכל לדילמה :היא נהנתה מאוד
מהעבודה שלה ,אבל חשה במקביל
צורך לעבוד יותר עם אנשים .היא
התחילה ללמוד לתואר ראשון
בפסיכולוגיה ,ובסיומו כשעמדה
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להירשם לתואר שני ולהתחיל
בהסבה מקצועית לטיפול ,הבוס
שלה פנה אליה והציע לה להתקדם
לתפקיד ניהולי ,עם הטיעון המוחץ
שאם לא תאהב לנהל תוכל לעזוב
תוך שנה שנתיים ולעסוק במה
שהיא רוצה ,קרי טיפול" .בדיעבד
אני מודה לו ושמחה שנשארתי",
אומרת מיכל" ,כי הידע הטכנולוגי
שלי והסביבה היזמית שיש בהייטק
תרמו רבות להצלחה של הקמת
הפלטפורמה הזאת".
כשמבקשים ממיכל לתת דוגמא
לסיפור סיוע אחד זכור במיוחד,
היא משיבה שכל  1800סיפורי
ההצלחה של הפלטפורמה ייחודיים
וחשובים .ובכל זאת ,מקרה אחד,

יוצא דופן ,זכור לה במיוחד ועוזר אבל היה לה כלי להתחיל דרך
לה לזכור לשם מה יצאה לדרך חדשה ,וזה עושה הבדל משמעותי
הזו" .לפני כמה שנים קיבלנו פניה בחיים של אדם".
מאישה אחת מבית שמש ,שביקשה
סיוע ללמוד נהיגה ולהוציא רישיון.
באופן שגרתי היינו רואות בבקשה
כזו מותרות כביכול ,ולא עזרה
דחופה מהסוג שהתכוונו אליו .אבל
כשבררנו את תנאי המקרה התגלה
לנו שמדובר באישה חרדית שבעלה
אובחן כחולה  .ALSמתוך החשש
שלה שתהפוך למפרנסת יחידה
לשישה ילדים ,היא ביקשה להוציא
רשיון נהיגה כדי שתוכל לתמוך
במשפחה שלה .אישרנו את הבקשה
שלה .כשבעלה נפטר מהמחלה
הטרגדיה הייתה קשה ללא ספק,
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התחושה שדברים זזים :רותם אלקיים היא עובדת
החודש של המועצה האזורית
היא הגיעה למועצה כמחליפתה של עובדת שיצאה לחופשת לידה ,ובארבע השנים שחלפו מאז היא
משרתת את הציבור של גזר בכמה תפקידים ,ביניהם דאגה לחיות הבית ביישובי המועצה האזורית ,וכמובן
לשלום התושבים
אחרי  15שנים שעבדה בחברת
שילוח בינלאומית גדולה ,רותם
אלקיים הבינה שהיא מעוניינת
בשינוי בחייה .כשהתפנתה משרה
זמנית במועצה האזורית גזר בסוף
 ,2017היא החליטה לנסות את מזלה.
מאז ,למרות כמה וכמה שינויים,
היא נשארת במועצה ,ולא חוסכת
במחמאות לתרבות הארגונית
ולעובדים לצידה במחלקות המועצה
השונות .רותם אלקיים ,שמתגוררת
בבית חשמונאי יחד עם בעלה ושלוש
הבנות רוני ( )14שירה ( )11ומאיה
( 6וחצי) ,היא עובדת החודש של
המועצה האזורית.
אהלן רותם ,ברכות!
"תודה רבה ,זה תמיד משמח לקבל
פרגון ,בטח במקום עבודה שאני
כל כך מחוברת אליו כמו המועצה
האזורית".
את מזכירת הווטרינר של המועצה
האזורית .במה עוסקים במחלקה
הזו באופן יומיומי?
"המחלקה שלנו אחראית על בריאות
חיות הבית והמשק בתחומי המועצה
האזורית ,כשבמשקים כמובן יש
פיקוח וטיפול נוספים וייעודיים.
אנחנו דואגים לחיסונים לכלבים,
לטיפול בחיות משוטטות ,ועוד.
במועצה אזורית שיש בה שטחים
פתוחים נרחבים ,במרחב שהוא כפרי,
ומתאפיין בבעלי חיים רבים באופן
יחסי ,חשוב מאוד להיות עם היד
על הדופק כל הזמן כדי לשמור על

בריאות החיות ובריאות התושבים.
אנחנו מתזכרים תושבים כשמגיע
הזמן לחסן את הכלב ,מטפלים
במקרי התעללות ונשיכות ויודעים
להזעיק לוכדי חיות בהתאם לצורך".
נשמע שהשגרה אצלכם לא לגמרי
שגרתית
"כן זה נכון ,וזו אחת הסיבות שאני
אוהבת את העבודה כאן .אנחנו
מגיבים לפניות של הציבור ,ואי
אפשר לדעת מה בדיוק ידווח לנו.
אני זוכרת שבפעם הראשונה שדיווחו
לנו על גמל משוטט בשטח פתוח ליד
אחד היישובים ,הייתי די מופתעת.
אבל אחרי פעם או פעמיים מתרגלים
גם לזה ,ובעיקר כשיש לנו את מגוון
המענים הנדרשים להתמודד עם
הפתעות שכאלה".
כמי שעבדה שנים ארוכות בשוק
הפרטי ,איך את חווה את המעבר
לעבודה בגוף ציבורי כמו המועצה?
"מנסיוני אני יכולה להגיד שההבדל
משמעותי מאוד .בשוק הפרטי הדגש
הוא על רווח ואספקטים פיננסיים,
ואצלנו המטרה היא לתת את השירות
הטוב ביותר לאזרח .אני מאוד
מתחברת לסגנון הזה ,וכמי שגרה
בתחומי המועצה בעצמי ומכירה
את הדברים הן מהצד של תושבת
והן מהצד של נותנת שירותים ,בסוג
כזה של עבודה יש סיפוק אמיתי.
בנוסף לכך אצלנו במועצה יש אווירה
של קשב ותמיכה בעובדים ,וגם זה
דבר שגורם לי ולאחרות לבוא בכיף

לעבודה .ברור לנו שבכל מקרה של
בעיה או אתגר שמצריך התגייסות
מערכתית ,יקשיבו לנו וינסו לסייע".
בארבע השנים שאת במועצה ,וכבר
מילאת בה כמה תפקידים ,את
מרגישה שיש שינוי באווירה ובאופי
הפעולה המועצה? בדגשים שהיא
שמה לעצמה?
"יש אווירה מצויינת של צמיחה
והתחדשות בגזר ,וכמובן שהיא
מורגשת גם במשרדי המועצה .אם
זה פתיחה של בית ספר חדש ואם
זה אזור התעשייה החדש ,המשותף
לגזר ,למודיעין ולרמלה .יוזמות
חדשות בכל התחומים ,ובכלל ,רוח
של שיפור מתמיד של השירות
לאזרח.
בתחום הזה אני כוללת גם את
המערכת הממוחשבת החדשה
שנכנסת לפעולה במועצה האזורית,
ותקפיץ בצורה משמעותית את
איכות וחוויית השירות שיקבלו
התושבים ,עם השפעה על כלל
הממשקים של התושבים עם
המועצה ,וגם אצלנו בווטרינריה.
בעתיד הקרוב השירות הדיגיטלי
במועצה יעשה קפיצה גדולה מאוד
לרווחת התושבים ,כשגם אצלנו,
בתוך המועצה ,הזמינות של המידע
תהיה טובה הרבה יותר ,ותאפשר
טיפול מהיר ואיכותי בכל נושא .יש
למה לחכות".
האופטימיות של רותם ,אנחנו חייבים
לומר ,כבשה גם אותנו.
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להבטיח ולקיים :חודש הקיימות של גזר,

חגיגה של קהילה וטבע

בחודשים מרץ ואפריל ציינו במועצה
האזורית את חודש הקיימות של גזר,
שנועד לחגוג ולהעמיק את החיבור
של הקהילה האנושית בגזר עם הטבע,
מתוך הבנה שחיבור כזה חיוני להמשך
השגשוג במרחב ולהבטחת איכות
חיים לאורך שנים.
במסגרת חודש הקיימות נערכו
פעילויות רבות ,תוך שהתושבים הוזמנו
לקחת חלק וליהנות מההתעוררות
האביבית הנהדרת של גזר ,עם פריחה
טבעית מרהיבה ,נדידת ציפורים ומגוון
בעלי חיים מרתקים בסביבה.
הפעילויות המגוונות ,אליהן נרשמו
והגיעו תושבים מכלל היישובים במרחב

המועצה ,כללו סיורי טבע וצפרות
בשעות הבוקר והערב ,סקר טבע ומיפוי
של המגוון הביולוגי ,יוזמת המועצה
בשיתוף הקהילה ,סיור עששיות מרגש
וסדנת פרפרים מהטבע ,בשיתוף
קהילת ניטור הפרפרים המקומית.
לצד סיורים ופעילויות בטבע נערכו
אירועים אקולוגיים ביישובים ,והגינות
האקולוגיות ביישובי גזר זכו לתשומת
לב מיוחדת ,כחלק מהרצון להביא
את החיבור לטבע לתוך הקהילה וחיי
היומיום של התושבים.
בתי הספר במועצה זכו לפעילויות
שונות בטבע ,בהשתתפות נלהבת של
התלמידים ,הצוותים ונציגויות ההורים.

שכבה ד' בבית הספר שחקים ,למשל,
למדה את רזי ניטור היונקים ,בהובלת
אסף בן דוד וענת שוהם ,במאמץ
ממושך שהגיע ליום שיא בחודש
הקיימות ,לאחר שיתוף פעולה ממושך
בפעילויות בבית הספר בהשתתפות
ההורים.
קיימות ,חיבור לטבע והגברת
השותפות והמעורבות של תושבים
בפרוייקטים שונים עם הסביבה
הטבעית בגזר הם חלק בלתי נפרד
מחזון המועצה ומשליחות היחידה
הסביבתית .בחודש הקיימות בגזר
המגמות האלה הציבו רף חדש – עד
חודש קיימות הבא עלינו לטובה.
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קיץג ז רחם
ב
אירועים לכל המשפחה
ברחבי המועצה
פרטים באתר המועצה

