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דבר ראשת המועצה
ימים של התחדשות לפנינו ,ומרגישים את זה
כבר באוויר.
ראש השנה בפתח ,שנה חדשה מגיעה ,הילדים
חזרו ללמוד ,הקטנטנים חזרו לגנים ומסביב
כבר רואים את השדות הירוקים ומריחים את
הסתיו.
התקופה האחרונה הוכיחה לנו כמועצה
וכקהילה כמה גמישות מחשבתית ,יצירתיות
ויכולת לנצל הזדמנויות יש לנו .בזמן של
מגיפה עולמית ,אי-וודאות ומשבר כלכלי
צמחו ברחבי המועצה הרבה דברים נפלאים
וחדשים .זה מרגש במיוחד כי בתקופת האלו
יש לכולנו זכות בחירה  -להכנע לאיבוד
הוודאות והשיגרה המוכרת או לקחת את
הלימון ולהפוך אותו לפאי לימון .אנחנו בחרנו
בפאי לימון.
עובדי מועצה אזורית גזר והתושבים שלנו
הם אנשים אופטימיים ,יצירתיים ומלאי
רוח התחדשות .תמיד ידעתי את זה ,אבל
משבר הקורונה רק חיזק את זה יותר .יש
לנו את היכולת ליצור יש מאין ,לאלתר אל
מול מציאות משתנה ומורכבת ,ולפעול יחד
כקהילה למען קהילה.
אז אחרי כמה חודשים של הסתגרות
והסתגלות השנה מתחדשים:
מתחדשים בחינוך  -בחודשים האחרונים
עבדו צוותי החינוך שלנו לילות כימים על
מנת לבנות תוכנית לימודים לשנה הבאה,
הדבר שהנחה אותם הוא אך ורק טובת
הילדים שלנו .עשינו תהליך עומק במהלכו
הפקנו לקחים מלימודים בצל קורונה ,פגישות
עם מנהלי וצוותי בתי הספר והגנים ,ותהליך
שיתוף ציבור שהובלנו ביוני  -כל אלו נתנו לנו
תמונה מלאה שאפשרה לנו לפתח תוכנית
לימודים משמעותית לילדים ,לצד שמירה על
הבריאות .התעקשנו ,על אף שמתווה משרד
החינוך אפשר לנו אחרת ,שכל כיתות בתי
הספר היסודיים ילמדו פיזית בבית הספר,
ולשם כך  -הכשרנו מבנים ,גייסנו כוח אדם
והוספנו תקציבים לחינוך .כדי שהחטיבות
והתיכונים יוכלו ללמוד מרחוק חיזקנו
והרחבנו את היכולות הטכנולוגיות של בתי
הספר – פס רחב לכל בתי הספר ,וואי-פיי
בכיתות הלימוד ובבתי הספר הממלכתיים
נעשה מעבר ללמידה באמצעות מחשבים ,על-
ידי רכישת מחשבים לילדים על-ידי ההורים,
ורכישת מחשבים למורים על-ידי המועצה
ורשת "ברנקו וייס".
בנוסף ,לתוך מארג בתי הספר במועצה
הצטרף בית ספר נוסף – ברוך הבא בית
הספר האנתרופוסופי "מעיין" אשר ליד

קיבוץ נען .בית הספר הצטרף לשורת בתי
הספר הממלכתיים במועצה ,מתוך תפיסה
של מגוון מענים בחינוך ורצון לאפשר חינוך
ציבורי אנתרופוספי למי שזו תפיסת עולמו
החינוכית.
בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לצוותי
החינוך שלנו במועצה שהפעילו בצורה
מעוררת השראה את קייטנות החופש הגדול
בבתי הספר ובגנים ,ואת קייטנת המדע
במחלקת מדע וחדשנות ,תוך כדי עבודה
על השנה הבאה .שתי הקייטנות התאפשרו
בסבסוד משמעותי של משרד החינוך ,משרד
המדע והטכנולוגיה.
מתחדשים בתשתיות חינוך  -השנה הזאת
תהיה אחרת ,הלימודים בה יראו אחרת ,אבל
משהו אחד יישאר זהה – ההשקעה הרבה שלנו
בסביבת למידה חדשנית ,בטוחה ומזמינה
עבור התלמידים שלנו .בכל קריות החינוך ובגני
ילדים רבים התבצעו שיפוצים משמעותיים;
בית ספר תיכון הרצוג עבר מתיחת פנים
משמעותית של  4.5מיליון שקלים – כיתות ז'-
י' זכו למרחבי לימוד חדשניים; הוקם מתחם
כושר; גינת זכרון לנופלים; ושדרוגים רבים
במבני בית הספר הוותיק .בית ספר שדות
איילון שודרג בשני מרחבי חצרות חדשים;
בשלהבות נבנו חדרי ספורט חדשים לבנים
ולבנות ,והוקם מתחם למידה חדשני ראשון
מסוגו במועצה; אולם הספורט בבית חשמונאי
שופץ מן המסד; גני ילדים חדשים הוקמו ביד
רמב"ם ובחולדה ובהם שמנו דגש על חצרות
חדשניות .השיפוצים ,בעלות של למעלה מ11-
מיליון שקלים ,מגיעים הן מתקציבי המועצה,
אך בעיקר מגיוס משאבים נרחב ממשרד
החינוך ,משרד התרבות והספורט ומכון ברנקו
וייס .הבטחנו לכם שנגייס כספים ממשרדי
ממשלה – וכך אנחנו עושים!
מתחדשים בדרכים  -גם הדרכים במועצה
עוברות שדרוג משמעותי מתקציב חברת
נתיבי ישראל והחודש הושלמה הכיכר
המרכזית בצומת פתחיה-פדיה על כביש 44
ומדרכה עד הכניסה למושבים .זאת בהמשך
לשביל להולכי רגל שהוקם מגני הדר לנען;
תאורה והסדרה של כביש שעלבים-משמר
איילון; החלפת תחנות ההסעה בכבישים
הראשיים; גשר מעל נחל גזר בכביש הכניסה
לקיבוץ גזר; ביטול פניות שמאלה מסוכנות
מבית העלמין המועצתי ומהמטמנה .ובקרוב
אנו מקווים לראות התחלת עבודות בכיכר
משמר איילון ,כיכר גזר ותחנת ההסעה בצומת
נוף איילון.
מתחדשים בתכנית מתאר כוללנית  -תכנית

המתאר הכוללנית על כל שטחי המועצה
אושרה במליאת המועצה וכעת תוגש לוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה .תכנית המתאר
הכוללנית מגדירה את אופן פיתוח היישובים,
המועצה ,מבני הציבור ,חקלאות ,תיירות,
פיתוח כלכלי ,וזאת לצד הגדרת אופן שימור
השטחים הפתוחים ,האקולוגיים והחקלאיים
במועצה ,והיא תוצר של עבודה מאומצת
בשנתיים האחרונות.
מתחדשים בשעות הפנאי  -יצאנו החודש
עם פורטל החוגים העדכני של המועצה לשנת
תשפ"א .יש בו מגוון רחב של אפשרויות
לצמוח ,ללמוד ,וליהנות גם תחת הנחיות
הקורונה .הגדלנו את היצע החוגים לילדים
ולנוער ,יזמנו עוד הזדמנויות לילדים עם
צרכים מיוחדים ואל כל אלה הצטרפו השנה
מגוון חוגים חדשים לאוכלוסייה הבוגרת
שתוכל ליהנות משפע של אפשרויות
במוסיקה ,אומנות ספורט ועוד.
בהזדמנות זאת מבקשת להודות לצוות
קהילה ותרבות שהפליאו ברעיונות מחוץ
לקופסא בימי הקורונה ויצרו סידרה של
פעילויות במרחבים הפתוחים ברחבי המועצה
 מרכיבת שטח ,ניווט לתל גזר ,סיורים ליליים,תאטרון ילדים ביער ועוד.
מתחדשים בהגברת השקיפות  -הקורונה
הביאה אותנו לחזק את השירותים הדיגיטליים
הניתנים במועצה והקיץ שודרג אתר המועצה
ומהיום ניתן למצוא במידע ושירותים באתר
בצורה נוחה ויעילה .מעתה ניתן ליצור קשר
עם כל מחלקות המועצה באופן דיגיטלי,
לשלם תשלומים ,לבצע רכישות לאירועים
ועוד.
יש עוד הרבה דברים חדשים .תוכלו לקרוא
עליהם כאן ולהיות גאים כמוני שאתם חלק
מקהילה יוצרת ,פעילה ומתחדשת .שנה
חדשה בפתח ,וכולי תקווה שהיא תביא
איתה לכולכם רוח של התחדשות ,תנופה,
בניה ושגשוג .אני מבטיחה להמשיך לעשות
הכל כדי שכל תושב ותושב יקבל את מירב
ההזדמנויות להתחדש ברמה הכלכלית,
החברתית והקהילתית.
שלכם,
ראשת מועצה אזורית גזר
רותם ידלין
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יוזמה מרגשת במועצה אזורית גזר – מעניקים את זה הלאה
במהלך החודש האחרון קיבלו
כל אזרחי מדינת ישראל מענק
מהמדינה בעקבות התוכנית של
הממשלה מענק לכל אזרח .בזכות
פניות של תושבים ,שביקשו לתרום
את המענק שקיבלו ,החליטו
במועצה אזורית גזר לצאת ביוזמה
מרגשת – מעניקים את זה הלאה,
שמאפשרת לתושבי המועצה
שכעת פחות זקוקים למענק לתרום

אותו לקרן מיוחד לטובת מי שיותר
צריכים אותו כעת 60,000 .שקלים
נאספו בקרן המיוחדת בעקבות
תרומות התושבים ובמועצה
מעניקים באמצעותה כעת מחשב
לכל ילד שאין ברשותו או יכולתו
להשיג לקראת שנת הלימודים
הבאה.
ראשת מועצה אזורית גזר ,רותם
ידלין " :הקרן הזו היא כוחה של

הקהילה שלנו .פנו אלינו תושבים
עם הרעיון ליוזמה והחלטנו לאמץ
אותה .בזכות תושבים נפלאים
שנפגעו פחות בקורונה הצטבר
סכום תרומות שיגיע כעת למי
שצריך יותר .אני גאה בתושבים
שלנו ,ברצון שלהם לתרום ולסייע
למי שזקוק לכך ,וברגישות לראות
איך תרומה של אחד היא חיבוק
גדול לאחר".

בגזר קוטעים את שרשרת ההדבקה
החל ממקרה הבידוד הראשון בקרית
החינוך בשעלבים בתחילת חודש יוני,
הקמנו במועצה נוהל חולה מאומת
אשר בא לקטוע את שרשרת ההדבקה
בטרם משרד הבריאות מפרסם את
המלצותיו .מנהלת אגף הרווחה
והשירותים החברתיים ,בת שבע פיק,
מקבלת באופן דיסקרטי את שם החולה
ממשרד הבריאות ומבצעת תחקיר
אפידמיולוגי .לאחר עיבוד הנתונים
מול מחלקות המועצה וצח"י היישובים,
מובא המידע לציבור באמצעות

קבוצות הוואטסאפ היישוביות ובאתר
המועצה ,תוך שמירת פרטיות החולה.
נוהל זה הוכיח את עצמו במספר
רב של פעמים בהם הצלחנו לבודד
תושבים שבאו במגע עם חולה מאומת
ובכך צמצמנו משמעותית את כמות
הנדבקים הפוטנציאלית.
הנהלת מועצה אזורית גזר מתנדבת
בכל עת לשתף בידע שאנחנו לומדים
במועצה  -הן רשויות אחרות והן את
הממשלה .ראשת המועצה ,רותם
ידלין ,נפגשה עם הצוות שהוקם

על ידי הממשלה לקטיעת שרשרת
ההדבקה "צוות זיפו" ללמד את חלקה
של הרשות המקומית בניהול משבר
הקורונה והשתתפה בדיונים במל״ל.
בכנס השלטון המקומי ,הודיעה
הממשלה כי היא מבקשת לתת לרשויות
המקומיות את מירב הסמכויות על
מנת שנוכל לפעול לטובת תושבינו.
ראש תחום עורף במל״ל ,ציינה את
חלקה של מועצה אזורית גזר בהבהרת
חשיבות הרשות המקומית בשבירת
שרשרת ההדבקה.

מליאת המועצה אישרה את תכנית המתאר הכוללנית של המועצה
בישיבה חגיגית

תכנית מתאר כוללנית היא תכנית
סטטוטורית על כל שטח המועצה,
המגדירה את אופן פיתוח
היישובים ,המועצה ,מבני הציבור,
חקלאות ,תיירות ,פיתוח כלכלי,
וזאת לצד הגדרת אופן שימור

השטחים הפתוחים ,האקולוגיים
והחקלאיים במועצה.
קידום תכנון המרחב הציבורי בגזר,
הינו אחד היעדים המרכזיים ששמה
ראשת המועצה ,רותם ידלין ,על
שולחנה ,ואישור תכנית המתאר
הכוללנית הינו צעד משמעותי
לעתיד המועצה .לדבריה" :תכנית
המתאר הכוללנית הינה כברת
דרך לעתיד מועצה אזורית גזר,
להבטחת עתידה הכפרי והחקלאי,
לפיתוח בר קיימא של יישוביה,
לשמירה על ההיסטוריה ,הסביבה

והשטחים הפתוחים שלה ,להבטחת
איכות חיים גבוהה ופיתוח כלכלי
התואם את אופי המועצה".
התכנית ממשיכה כעת לאישור
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
אישור תכנית המתאר הכוללנית
בוועדה המחוזית יהפוך את תהליך
התכנון במועצה למהיר יותר,
זול יותר ,שקוף יותר ונגיש יותר
עבורכם התושבים.
ראשת המועצה הודתה למהנדס
המועצה עמית קפוזה ששם את
הנושא בראש סדר היום המקצועי
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של הוועדה לתכנון ובנייה.
לאדריכל התכנית ,חגי דביר
וצוות היועצים המקצועי והרחב

של התכנית ,לאיתי פרס שהחל
בתהליך החשוב ,לחברי המליאה,
להנהגות היישובים ,לצוות הוועדה

לתכנון ובנייה ,למשרד החקלאות
על המימון ,ולכל מי שהעיר והאיר
לאורך הדרך.

חופש של למידה והעשרה
המועצה רואה חשיבות רבה בהקניית
שגרת לימודים רציפה ,לצד חזרה
לשגרת התעסוקה של ההורים.
במהלך חמישה שבועות הפעיל אגף
החינוך את בית ספר של החופש
הגדול בצורה יוצאת דופן .הילדים
הגיעו לשעות מהנות ואיכותיות
תוך שמירה הדוקה על כללי משרד
הבריאות ושמירה על בריאות הילדים.
ראשת המועצה רותם ידלין הודתה
לנשות ואנשי הצוות של בתי הספר
והגנים של החופש הגדול על קיץ
יוצא דופן ואמרה " :בזמן שבחוץ
יש מגיפה עולמית וחוסר וודאות,

צוותי החינוך שלנו היו
עוגן של ביטחון ויציבות
וגילו מנהיגות חינוכית
ויכולת אלתור מול
מציאות חדשה ,משתנה
ומורכבת",
הקייטנות נוהלו בצורה
ומעוררת
איכותית
גאווה ,זכו לשבחים מהורים רבים
ואפשרו לאלפי משפחות להמשיך
את שגרת העבודה שלהן.
לאור ההצלחה של שנה שעברה,
גם השנה הפיקה המועצה קייטנת
מדעים לכיתות א'-ד' ,בשיתוף משרד

המדע והטכנולוגיה .הילדים דיווחו
כי היה להם מעניין וכיף  -הם בנו,
חקרו ולמדו בצורה חוויתית על
רובוטיקה ,אוירודינמיקה ,חשמל,
כימיה ,פיסיקה שימושית ,תכנות
ועוד.

אלוף פיקוד העורף אורי גורדין בפגישת עבודה במועצה

אלוף פיקוד העורף ,האלוף אורי
גורדין ,מפקד המחוז ,אל"מ איתי
לוי וקנ״ר שפלה סגן יסמין צדוק,

הגיעו לפגישת עבודה במועצה.
ראשת המועצה ,רותם ידלין,
מנכ״לית המועצה ,כרמל טל,
ומנהלת השירותים החברתיים ,בת
שבע פיק הציגו לאלוף הפיקוד
את התנהלות המועצה בתקופת
הקורונה ,בדגש על הנוהל הייחודי
של קטיעת שרשרת ההדבקה
שמיושם בגזר ,ותפיסת ההסברה
והשיתוף עם התושבים .האלוף

גורדין תושב סתריה ,ציין לשבח את
מערך ההסברה לתושבים בתקופת
הקורונה.
עוד הוצגה בפגישה הערכות
המועצה לשעת חירום ביטחונית,
תחקור אירועי נובמבר 2019
)״חגורה שחורה״( ,פריסת המקלטים
במוסדות החינוך במועצה ,השלמת
מיגוניות בגני ילדים בחצי השנה
האחרונה והפערים לשעת חירום.

כיכר חדשה בפתחיה-פדיה
הושלמו עבודות הפיתוח בכניסה
ליישובים פתחיה ופדיה הכוללת
כיכר מרכזית בצומת על כביש
 44ומדרכה עד הכניסה למושבים,
המהווים שיפור בטיחותי משמעותי
לנוסעים ולהולכי הרגל במושבים.
המועצה בשיתוף פעולה מצויין
עם נתיבי ישראל ,ממשיכה לשדרג
את הדרכים במועצה :שביל להולכי

רגל מגני הדר לנען; תאורה בכביש
שעלבים-משמר איילון; החלפת
תחנות ההסעה בכבישים הראשיים;
גשר מעל נחל גזר בכביש הכניסה
לגזר; ביטול פניות שמאלה
מסוכנות מבית העלמין המועצתי
ומהמטמנה.
יחד עם נתיבי ישראל תתחיל בשנת
העבודה הבאה העבודה על כיכר

משמר איילון ,כיכר גזר ותחנת
ההסעה בצומת נוף איילון.
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מגשימים חלומות לילדים עם צרכים מיוחדים

בחופש הגדול היה לעלמה עידן בת
ה  9.5 -מבית חשמונאי ולירן פרג׳ בן
ה  14ממצליח הגיעו היה יום חווייתי
ונפלא מיוחד .בדיוק כמוהם.

ולירן
עלמה
הגיעו ללשכת
ראשת המועצה,
ידלין,
רותם
שאירחה את
השניים ושמעה
מהם רשמים
מבית הספר
החיים
ועל
בחופש הגדול
בצד קורונה .לאחר מכן המשיכו הם
ליער לח"י ,נפגשו עם לוחמי האש
ולוחמי מג"ב ונסעו לתחנת המשטרה
ברמלה .שם שמעו הסבר על מחלקת

זיהוי פלילי )מז"פ( ,הכירו את עבודת
היומנאי ,ואף קיבלו דרגות ותעודת
שוטר ממ"מ מפקד התחנה קצין
אג׳מ מרחב שפלה אלעד קליין.
לפני ארוחת הצהריים נפגשו הילדים
עם חבלן משטרה שהציג בפניהם
את עבודת הרובוט המשטרתי ,ועם
הכלבן המשטרתי וכלבו .לסיום נהנו
הילדים מפגישה עם מגדל צאן
שהסביר על תפקיד השוטר במרחב
הכפרי.
תודה למש"קים עינב עמר ומהרי
אסקיאס ולכל סגל בסיס גזר על יום
מהנה במיוחד לילדים.

חופשיים בטבע
החופש הגדול הציב בפנינו שגרה
חדשה בה לא ניתן להתקהל ולא
ניתן לערוך אירועי תרבות במרחבים
סגורים .לצד כל המגבלות הפיקו
בשיתוף
הסביבתית
היחידה
אגף קהילה אירועים מהנים לכל
המשפחה תוך שילובם בטבע
המקסים של המועצה.
ניווטגזר  -פעילות ניווט למשפחות
בתל גזר .כל משפחה הגיעה בחלון
זמן שיועד לה ,קיבלה חידה ויצאה
להרפתקה מהנה בתל ,תוך שמירה
על כללי משרד הבריאות .את
הפעילות הפעילה חברת "עגור
אירועי ניווט" מבית חשמונאי.
תאטרון קהילתי בטבע  -ילדי
המועצה נהנו מהצגת תאטרון בובות
מפתיעה ביער חולדה .בהתחלה הם
טיילו ביער ולאחר מכן התיישבו
וראו תאטרון בובות מיוחד בטבע.
סיורים ליליים  -אז מה קורה
בגזר בלילות? בשעות שבדרך כלל
כל אחד נמצא בביתו יצאו סיורי
תושבים ליליים מיוחדים ברחבי
המועצה .בטיול למרגלות תל גזר

בואך עין ורדה פגשו התושבים
בעכבישים שונים ,זיקיות ,אילניות,
קרפדות ,עקרב ועוד מיני חרקים
מרתקים .את הסיורים הדריך ערן
בנקר ,צפר ומדריך טבע ,תושב
כפר שמואל ,באופן מיוחד ,מסקרן
ומרתק .ערן תפס ,החזיק ,הסביר
וכמובן גם שחרר ,וכך נחשפנו
למינים שלא היינו מודעים לקיומם.
אוהבים ורוכבים  -טבע ורכיבה
על אופניים הם בין הסממנים
הבולטים של המועצה והשילוב
בינהם הוליד ארבעה סיורי רכיבה
מודרכת באיזור יער המגנים
בהנחייתו המקצועית של מוטי
קלמר ,בעלי "גלגלי גזר" תושב בית
חשמונאי .בסיור השתתפו משפחות
ואף זוגות שלקחו פסק זמן לרכיבה
משותפת.

סדנאות ביער לח"י מלאכות
מסורתיות  -את החופש הגדול
קינחנו בסדנאות של מלאכות
מסורתיות בהדרכת סטודיו "שפת
המדבר"  -משפחה צעירה שיצאה
למסע בישראל עם משאיות וידע

צילום :עודד עובדיה

במלאכות מסורתיות .התושבים
נהנו משלוש סדנאות מהנות ביער
לח"י  -נגרות ,ליבוד וקליעה.
פעילות ספורטיבית לילדים –
בשני סבבים ובחלוקה לגילאים,
נהנו הילדים מאחר צהריים מהנה
ביישוב כפר שמואל בו הזיזו את
הגוף תוך כדי משחק ,תנועה וקצב,
ושיחקו במשחקי זיכרון ,זריזות ,כוח
ושיווי משקל .את ההפעלה העבירה
שרון בויוק ,תושבת כפר שמואל.
ללא ספק הצלחנו בהחלט להפוך
את הלימון ללימודנה ,לייצר
פעילויות תרבות ולהנות מהטבע
והמשפחתיות גם יחד.
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מונית החופש
מה עשו בני הנוער שלנו בלילות
אוגוסט החמים? הם חיכו בחולצה
לבנה ברחוב וחיכו למונית החופש!
פרוייקט מונית החופש ,על
בסיס תכנית הטלוויזה המצליחה
'מונית הכסף' ,הגיעה לכל יישובי
המועצה .במונית היו שני מדריכי

מוגנות של המועצה – טל נגר
ומאור כהן .שיצאו עם הילדים
לנסיעת טריוויה נושאת פרסים.
כל ילד ענה על  9שאלות ואף יכול
היה להיעזר בחבר טלפוני ובעזרה
מהרחוב .באחת הנסיעות חיכתה
לנערות ולנערים שלנו הפתעה

וליד ההגה ישבה ראשת המועצה,
רותם ידלין ,שאיתגרה בשאלות
והעניקה פרסים לעונים נכונה.
את מונית החופש הפיקה מחלקת
הנוער בשיתוף מחלקת חינוך
חברתי קהילתי.
להתראות בקיץ הבא!

אתר חדש למועצה
במטרה להנגיש לתושבים ,היום יותר
מתמיד ,את השירותים הדיגיטליים
העומדים לרשותם ,שודרג אתר
המועצה ומהיום ניתן למצוא במידע
ושירותים באתר בצורה נוחה ויעילה.

למרות משבר הקורונה ,הדורש
מאיתנו לשמור על ריחוק חברתי,
השימוש באתר המועצה מאפשר
לנו לתת לתושבים שירותים גם
מרחוק ומעתה ניתן ליצור קשר

עם כל מחלקות המועצה באופן
דיגיטלי ,לשלם תשלומים ,לבצע
רכישות לאירועים ,ליצור קשר עם
המוקד ועוד .כתובת האתר -
/https://www.gezer-region.muni.il

מנהלת מחלקת בתי הספר החדשה  -רונית חזן
שמי רונית חזן ,נשואה  3 +ילדים
בוגרים ,בת קיבוץ כפר החורש,
מתגוררת בנס ציונה.
אני אקדמאית בעלת תואר שני
בתחום החינוך בדגש על מנהל
חינוך ותכנון לימודים.
מאז ומתמיד נשמתי חינוך
מהבית ,בחרתי בחינוך ועסקתי כל חיי בתחום.
הייתי מש"קית הוראה בצבא ,לימדתי יזמות תעשיתיית
בעמותה לקשרי תעשיה עם הקהילה ,הייתי מורה
ומחנכת בבית ספר "כרמים" בראשון לציון ,הדרכתי
מורים בתחומי השפה העברית ,תכנון ולימודים והערכה,
ליוויתי מנהלים בתחומים פדגוגיים מגוונים וניהלתי
שמונה שנים את בית ספר "האלה" במועצה אזורית יואב.
אני מאמינה שבית ספר הוא מקום בו צריך להרגיש
בבית ולאהוב ספר .הבית מייצג את תחושת השייכות,
המשפחתיות ,הקהילתיות והאהבה למקום ולאנשים.
הספר מייצג את הקריאה ,הסקרנות ,השפה ואהבת
הלמידה.
בחרתי לצאת לדרך חינוכית חדשה ,ולהמשיך לפעול
למען חינוך איכותי ומשמעותי.
אני מודה לכם על ההזדמנות שהענקתם לי ומקווה
שאצליח להשתלב ,לתרום ולפעול למען קהילת גזר,
ומאמינה שארגיש בבית.

אגף קהילה

תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה

סדנת מוסיקה לגמלאים
מוסיקה לגמלאים "פס הקול של החיים"
סדנא בת  8מפגשים בין התאריכים 12.10.20-30.11.20
 | 10:00-11:30מועדון יד רמב"ם
"פס קול של חיים" – בהנחיית טל בן אור – מומחה בשינוי ותהליכים דרך
המוסיקה .המוסיקה בכלל והשירים בפרט ,מהווים פס קול של מי שאנחנו
ומה שאנחנו ,מילדותנו ועד היום .אנשים ,מקומות ,אירועים שזורים
בשירים שחלקם אנו מכירים וחלקם יכולים להביע את שהכרנו ,ראינו
והיינו .המוסיקה יודעת לתאר רגש ותחושה ,המוסיקה מאפשרת לאדם
להעצים את עצמו ולבטא את עולמו.
עלות הסדנא 450 :ש"ח רישום באתר המועצה ,פורטל חוגים
לפרטים :זוהר בן שימול מנהלת החוגים 052-3597119 08-9274007
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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

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

ביציץ

בכרמי יוסף

בית צופה לנוף עד האופק!
₪ 4,800,000 ,265/830

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

נחלה טובלת בחורש טבעי
₪ 6,100,000 265/1800

 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

במשמר דוד

בכרמי יוסף

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
₪ 7,000,000

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

דו משפחתי מודרני וחדש
₪ 3,980,000

צופה לנוף מרהיב ביופיו
₪ 5,650,000

ליעוץ טלפוני  /פגישה ללא התחייבות

www.mhome.co.il | 054-4520232 | 054-4520231

הגינה
של סבא
וסבתא
בואו להתנדב
במיזם גינון רב דורי

פרוייקט משותף של מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים והיחידה הסביבתית
מיזם גינון רב דורי המשלב אהבת האדמה ואהבת ילדים
סבא וסבתא  -אוהבים את מלאכת הגינון? יש לכם ידע ויכולת לתחזק גינה לאורך זמן וכמובן אוהבים ילדים? זה בדיוק בשבילכם!
בואו להתנדב בעשייה משמעותית בהפעלת "הגינה של סבא וסבתא" בשיתוף ילדי המועדוניות.
איפה? ההתנדבות היא במועדוניות ביישובים יציץ ופדיה
מתי? החל מחודש ספטמבר בשעות אחר הצהריים
כמה פעמים בשבוע? כמה שתרצו!

במחדש
ועצה

לפרטים ניתן לפנות:
שרון אקשטיין עו"ס רכזת עבודה קהילתית אזרחים ותיקים ומתנדבים sharone@gezer-region.muni.il 08-9274069
נופר ששון עופר רכזת קיימות וחינוך סביבתי nufar@gezer-region.muni.il 052-6407261
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בגזר
חוגים
לילדים ,נוער ומבוגרים
תשפ"א 2020-2021
חוגים חדשים | חוגים למבוגרים בבקרים
חוגים לילדים עם צרכים מיוחדים | חוגים ביישובים
פרטים והרשמה באתר המועצה
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ובנחישות:
ביצירתיות
מערכת החינוך במועצה האזורית מוכנה לחזרה לא-לשגרה
משבר הקורונה שהגיח לעולמנו הביא איתו תחושה של אי ודאות וחוסר יציבות ,אך גם יצר
הזדמנות .הצורך בריחוק הפיזי ובשמירה על בריאות התלמידים ,מחייבת לסגל מציאות חדשה.
אבל איך עושים זאת ושומרים על למידה משמעותית ,פעילות חברתית וקהילה? מפיקים לקחים
מהחצי השנה החולפת ,מקיימים שיח עם המחנכים והמנהלים ושומעים את ההורים .כל אלו
הביאו לגיבוש תובנות חשובות לשנת הלימודים הבאה – שנת לימודים בצל קורונה.
וירוס הקורונה שהתפרץ בכל העולם וגם
בישראל יצר מציאות חיים לא-צפויה
ובעלת פיתולים והפתעות חדשות
לבקרים .אתגר גדול במיוחד עבור כלל
המדינות שבהן נרשמה ההתפרצות הוא
ניהול מערכת הלימודים ,החיונית לא
רק לתלמידים הבאים בשעריה ,אלא
גם עבור הורים ,משפחות והכלכלה
כולה.
גם אצלנו ,במועצה האזורית גזר,
הקורונה גרמה לאילוצים רבים ,לסגרים
ובידודים ,כמו בכל מקום אחר כמעט.
עכשיו ,כששנת לימודים חדשה בפתח,
ועל רקע גורמים רבים של אי-וודאות,

מתגלה דווקא תמונה מעודדת על
העומד להתרחש בתחום החינוך
ביישובי המועצה ,גם בצל הקורונה.
בחודשים האחרונים עסקו הגורמים
הרלוונטיים במועצה לא רק בגיבוש
תוכניות פרטניות לפתיחת שנת
הלימודים וניהולה ,אלא גם בשיתוף
מאסיבי של הקהילה בהכנות ובתוכניות.
לדברי ראשת המועצה רותם ידלין ,אחת
המטרות החשובות הייתה לפוגג את
אי-הודאות עד כמה שניתן ,ולהבטיח
להורים שעומדת להיות למידה מיטבית
מצד אחד ,ואפשרות לחזור לעבודה
מסודרת מצד שני .איך? זו אחת משתי

הבשורות הגדולות :הראשונה ,במועצה
האזורית גזר ילדי בתי הספר היסודיים
ילמדו חמישה ימים בשבוע ,למרות
שההנחיות של משרד החינוך דורשות
יומיים בלבד בבית הספר ושלושה
ימים מרחוק בגילאי ה' ומעלה" .ילדים
בכיתות ה'-ו' צריכים מסגרת לימודים
מסודרת ,וצריכים סביבה חברתית
פעילה .חשבנו שזו טעות ממדרגה
ראשונה להותיר ילדים בגילאים האלה
לבדם בבית ,והבנו את החשיבות של
יציאה מסודרת לעבודה עבור ההורים,
ולכן הצבנו לעצמנו מטרה בתחילת
הדרך שכל תלמידי היסודי במועצה,
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בכל הכיתות ,ילמדו חמישה ימים
בשבוע בבית הספר" ,אומרת ידלין.

אכן הישג גדול .איך זה קרה?
"דבר ראשון היה צריך לייצר מרחבי
למידה לכל הקבוצות הללו ,שכן מכיתה
ג' ואילך כל כיתה פוצלה לשתי קבוצות.
חקרנו את כל המרחבים במועצה
ופרסנו את בתי הספר היסודיים לתוך
התיכונים ,הספריה ואשכול הפיס.
הדבר הצריך שיתוף פעולה מסיבי בין
כל זרועות המועצה ,והרבה רצון טוב.
בשלב השני ,גייסנו כוח אדם נוסף לבתי
הספר היסודיים שיאפשר ללמד את
כלל הכיתות המפוצלות ולבסוף ,הוספו
תקציבים למערכת החינוך – מתקציבי
משרד החינוך ותקציבי המועצה".
כאמור ,העיקרון המנחה בגיבוש
התוכנית לבתי הספר היסודיים היה
שכלל הילדים ,ללא יוצא מהכלל ,יגיעו
לבית הספר וילמדו חמש שעות בכל
יום ,גם אם הדבר לא נדרש בהנחיות
משרד החינוך .תלמידי כיתות א' וב'

ילמדו כבשגרה ,ללא פיצול ,בימים
ראשון עד חמישי .תלמידי כיתות ג'-ו'
יתחלקו לפי הצורך לקבוצות של עד 18
תלמידים בקבוצה ,כשמחנכת הכיתה
תהיה אחראית על שתי הקבוצות
ותסתייע בשני עוזרי הוראה – כך גם
הם ילמדו חמישה ימים בשבוע.
העיקרון המוביל הוא :עוד .עוד כיתות,
עוד צוות חינוכי ,עוד שעות .כדי לאפשר
את המרווח הטוב ביותר בין תלמידים
ובין כיתות וקבוצות ,וזאת תוך שמירה
על הבריאות ,המועצה איתרה במשך
הקיץ עשרות מרחבי לימוד חדשים:
באשכול הפיס ,באולמות הספורט
ובבתי הספר התיכוניים ,שהיסודיים
"פלשו" לתחומיהם.

זה נשמע דווקא כמו שדרוג
"אפשר בהחלט לראות את זה ככה.
החלטנו לחבק את השינוי שמשבר
הקורונה גרם ,ולהפיק ממנו את
המיטב עבור התלמידים והקהילה
שלנו .כן ,מדובר באתגר רציני ,אבל

לצד זאת קיבלנו אפשרות לעשות
קפיצה גדולה קדימה ביישום שינויים
מתבקשים וחיוניים במערכת החינוך
שלנו .פתחנו אופקים חדשים בכל
הרבדים של הלמידה :הן באופן
העברת התוכן הלימודי ,שיהיה מגוון
מאוד השנה ,והן מבחינת המרחבים
בהם תתקיים הלמידה .מהפידבק
שקיבלנו מהקהילה ,ומעבודת השיתוף
האינטנסיבית שאנחנו מבצעים עם
הצוותים המקצועיים אפשר להגיד
ברמה גבוהה מאוד של ביטחון שאנחנו
בדרך הנכונה.
גם אופני הלמידה ייעשו מגוונים יותר,
ויכללו יותר למידה דיגיטלית ועצמאית
לצד למידה קבוצתית-חברתית .שעות
פרטניות יינתנו השנה גם בזום אישי או
קבוצתי על פי החלטת המורה ,והכיתות
יתאמנו על למידה היברידית ,כלומר
היכרות עם למידה מקוונת למקרה של
סגר או בידוד.
בנוסף ,יש יתרון משמעותי גם ללמידה
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בחמישה ימים בשבוע בבתי הספר
הייסודים .בבתי הספר תיווצר שגרה
חדשה שבמסגרתה כלל המורות
והמורים נמצאים בבית הספר בכל
יום שבו מתקיימים לימודים .הילדים
מרוויחים את נוכחות המחנכת בכל יום
בשבוע וזו תמיכה רגשית משמעותית
עבור התלמידים ,בית הספר מרוויח
גמישות תכנונית בבניית מערכת
השעות והצוות מרוויח זמן פיתוח
משותף נגיש וקל שעד היום לא
התאפשר".

לשבור גבולות ,להתגמש
ולהתעצם

"בחזרה לא-לשגרה" הפך למעין
סלוגן של החזרה לבית הספר
השנה .מה זה בעצם אומר?
"מטבע הלשון הזה של אורי שטרייכמן,
יו"ר ועדת החינוך שלנו ,בעצם מצביע
על הגישה שהמועצה אימצה לקראת
שנת הלימודים הבאה .אנחנו חוזרים
לא-לשגרה ,ואנחנו מחבקים את זה.
אנחנו מאמינים שהגיע העת לשבור את
השגרה הקיימת זה עידנים במערכת
החינוך ,וכי הקורונה דווקא גרמה לנו
– סוף סוף – לאפשרות ליצור שגרת
חינוך אחרת ,שעד היום לא התאפשרה.

חינוך

נושא שקשור לשנת הלימודים החדשה.
כך ,תוך תנועה קדימה עם תכנון קפדני
והשארת מקום להתאמות שיידרשו,
אנחנו יוצרים מרחב בטוח וצפוי עד
כמה שניתן של פעילות חינוכית
ולימודית".

מה עשיתם על מנת לצמצם
בידודים?
"אנחנו פועלים על סמך ההנחה שיהיו
מקרים כאלו שניאלץ להתמודד איתם.
כדי לצמצם את החשיפה הבריאותית,
ואת הבידודים ,החלטנו שבכל אחד
מבתי הספר היסודיים כל הכיתות
יתחילו ויסיימו באותה השעה ,כדי
להבטיח שההסעות יהיו בטוחות ככל
האפשר  -כל תלמיד ותלמידה שעולים
להסעה יידעו בדיוק איפה הם יושבים,
וההסעות יהיו קבועות כך שהחשיפה
בין קבוצות שונות של תלמידים תהיה
מינימלית ,והסיכוי להדבקה וההשלכות
הקהילתיות במקרה שכן תהיה הדבקה
יפחתו בצורה משמעותית.
בנוסף ,ישנה הפרדה בהפסקות
ובחצרות בין הקבוצות השונות .כל
מורה נמצא במגע עם מספר קבוצות
מוגבל.

ילמדו כמחצית מהזמן מרחוק ,ומתוך
הבנת יכולותיהם השונות של בני נוער,
בתי הספר התיכוניים יעברו שינוי
משמעותי מימי שגרת הטרום-קורונה,
ויעברו ללמוד חלק משמעותי מהזמן
באמצעים מקוונים .משבר הקורונה
נוצל על מנת לשדרג את מערכות
התקשוב בבתי הספר .כל בתי הספר
במועצה שודרגו לאינטרנט בפס רחב
מבוסס סיבים אופטיים לצרכי למידה
מקוונת .כל הצוותים הפדגוגיים בבתי
הספר התיכוניים עברו הכשרה מעמיקה
במהלך הקיץ בתחום הפדגוגיה
הדיגיטאלית ,עם הדגשה והעמקה של
העקרונות הטכנולוגיים והחינוכיים של
הלמידה מרחוק.
שניים מבתי הספר התיכוניים בחרו
לעבור מהפכה של ממש ,כאשר הנהלת
בית הספר בשיתוף עם הנהגות ההורים
החליטו להעביר את התלמידים ללמידה
באמצעות מחשבים באופן מלא בבית
הספר .הנהגות ההורים הובילו רכישה
משותפת של מחשבים לתלמידים,
והמועצה ורשת "ברנקו וייס" השלימו
את המערך ברכישת מחשבים למורים
ולמורות".

תשומת לב גם לגדולים :מענה מה בדבר ההתנהלות היומיומית?
"בתי ספר תיכוניים הם שונים – גם
שמתם דגש רב על וודאות בעידן לבתי הספר התיכוניים
של אי-ודאות .למה זה כל כך במסגרת השינוי שעברה מועצה אזורית מבחינת החלוקה למגמות והקבצות,
גזר בשנתיים האחרונות ,הושם החינוך וגם ברמת האוטונומיה של התלמידים
חשוב?

"אנחנו בתקופה של אי-וודאות בעולם
כולו ,וזו הולכת להיות שנה של אי-
ודאות ,אישית ,פוליטית ,כלכלית .ולנו
חשוב לשדר וודאות ויציבות לתושבים.
נכון שאנחנו לא יודעים הכל ,נכון שיהיו
התפתחויות לא צפויות כמו בידודים
של תלמידים ומשפחות בקהילה,
ולגמרי יכול להיות שיצאו הנחיות
והגבלות חדשות ברמת המדינה,
אבל גם בתוך מרחב אי-הוודאות
המשמעותי הזה אנחנו פועלים ,יוזמים
ומנסים לתת כמה שיותר וודאות
לתלמידים ולהורים .חשוב לנו שכולם
יידעו איך הדברים יעבדו ,באילו ימים
ושעות ,ומי הכתובת המדויקת בכל

בראש סדר העדיפויות .ידלין מסבירה
שההבנה כי מדובר במשבר התחלפה
בנחישות להשתמש במשבר הזה כדי
להקפיץ קדימה את מערכת החינוך
בצורה חכמה וגמישה ,כזו שעושה
שימוש נבון במשאבים ובאפשרויות
הזמינים ,לצד שדרוג משמעותי של
בתי הספר ללמידה מקוונת אמיתית
ומעמיקה.
כאן הגיעה האבן הגדולה השנייה
במערכת החינוך במועצה אזורית
גזר – טיוב המערכות של בתי הספר
התיכוניים לקידום למידה מרחוק .ידלין
מציינת "בשונה מבתי הספר היסודיים,
מתוך הבנה כי בתי הספר התיכוניים

יכולים
שהתלמידים
והאחריות
וצריכים לשאת כל כתפיהם .זהו חלק
מהתהליך החינוכי שעוברים תלמידים
בוגרים יותר .ולכן כל בית ספר תיכון
טווה לעצמו את המתווים הנכונים
עבורו מבחינת ימי וקבוצות למידה,
וקיבל אוטונומיה לעיצוב הלימודים
על-פי היכרותם את התלמידים ולפי
עקרונותיהם החינוכיים ,כאשר לנגד
עיניו עומדת אך ורק טובת התלמיד
ויצירת מסגרת משמעותית ובטוחה
עבורו".

אחרונים חביבים )מאוד!(  -ילדות
וילדי הגנים
גני הילדים במועצה יעבדו בשילוב
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ייחודי ומותאם של ישן וחדש :הגנים איזה כיף לילדים!
יפעלו ,כרגיל ,בכיתת גן אחת שישה
ימים בשבוע ,והצהרונים יפעלו חמישה
ימים בשבוע .כמו בשנה שעברה תידרש
הצהרת בריאות יומית )ילדי הגנים לא
יצטרכו לעטות מסיכות(.
כחלק מתנופת ההתחדשות ,הגנים
ישיקו תוכניות ומיזמים חדשים
במרחב הפתוח :יציאה למרחבי הטבע
של היישובים ,קידום פרויקטים ברוח
הגן העתידי והזיקה לטבע ,והטמעת
תוכניות של חיבור לקהילה וליישוב.
כמו בכל המסגרות החינוכיות במועצה,
דגש מיוחד יושם על הימים הראשונים
בגן וההיכרות עם הצוותים ,במיוחד
עבור מי שזו שנתם הראשונה במסגרת,
כלומר ילדי טרום-טרום חובה.
השנה יהיה צמצום בכוח האדם
החיצוני הנכנס לגן מחד ,ומאידך עיבוי
של המערך הרגשי והייעוצי ,כולל ליווי
הגננות על ידי פסיכולוגית או צוות
משכל .כצעד מקדים לכל התרחשות
יוכנו מוקדי למידה חלופיים ,מצוידים
בכל התקנים ובכל האביזרים הנדרשים.

שלי קרן ,מנהלת אגף החינוך
במועצה ,אומרת נראה שהקהילה,
הטבע והטכנולוגיה הולכים להיות
נושאים מרכזיים מאוד בשנה
הקרובה ,שנפתחת דווקא בצל
הקורונה" ,קהילה ,טכנולוגיה וטבע הן
אכן מילות מפתח בתנופה החינוכית
שחוות המסגרות החינוכיות במועצה
עם פתיחת השנה החדשה .אכן ,יישוביי
המועצה מוקפים סביבה טבעית כל
כך יפה ,שלווה ותורמת לסקרנות ,שזה
פשוט בזבוז משווע לא לעשות בהם
שימוש .בשנה הקרובה ילדי המסגרות
החינוכיות ,החל מהגנים ועד התיכונים,
יחוו את הסביבה הטבעית שלנו ,אם
במסגרת יוזמות ופרויקטים שונים ואם
במסגרת למידה שתתרחש במרחבים
טבעיים בתוך ובסמוך ליישובים,
ותאפשר לילדים ללמוד על היסטוריה
ועל הסביבה הטבעית שלהם דרך
הרגליים ומחוויה אישית ראשונית".

"נכון .אם יש דבר שהקורונה חידדה לנו
זה את ההבנה שלמידה יכולה להתרחש
בהרבה יותר מקומות ואמצעים מאשר
כיתת הלימוד המסורתית ,והתלמידים
רק מרוויחים מכך .אני שמחה מאוד
שהשנה נעשה צעד משמעותי בהגשמת
החזון הזה".

לשדרוג לגן עתידי ובגנים רבים נוספים
התקנו שבילי תחושות בחצרות .יש
עוד חידושים ופרויקטים רבים ,אבל
חשוב לספר גם על האוטובוסים של
המועצה שיועמדו בשנה הקרובה
לרשות המנהלים במהלך היום ,לטובת
לימודים וסיורים מחוץ לבתי הספר,
ברחבי המועצה היפה שלנו".

מה עוד מתחדש השנה בתחום נראה שהקורונה רק הגבירה את
המוטיבציה והפעילות באגף
החינוך במועצה האזורית?
"החידושים הם רבים וגדולים ,ואני החינוך ,ולא להיפך

אמנה רק חלק מהם :בבית הספר
הרצוג נערך חידוש ושיפוץ נרחב עם
התאמה של הכיתות בארבע שכבות
לכיתות מודרניות בהשקעה של מיליוני
שקלים .בשדות איילון חזית בית הספר
שפונה לרחוב הופכת למתחם חווייתי
וכיפי ,שמאפשר למידה במגוון אופנים
חדשים .בשלהבת בנים ובנות אנחנו
מקימים מתחם למידה חדשני ראשון
מסוגו במועצה ומתחם ספורט לכל
בית ספר .בנצר סירני מוקם גן מוזיקלי,
וביד רמב"ם וחולדה מוקמים שני גנים
חדשים עם חצרות לימודיות חדשניות,
בפתחיה ובכפר בן נון שני גנים זכו

"זה לגמרי נכון .ערכי הקהילה ,הטבע,
וחינוך מתקדם ,הם מהערכים החשובים
לנו ביותר באגף חינוך ,והם חשובים
לכלל תושבות ותושבי המועצה ,כפי
שעלה בחממה החינוכית-קהילתית
שנפגשה במהלך שנת הלימודים
הקודמת .אנחנו הבנו מוקדם יחסים
שהקורונה היא לא רק משבר ,אלא
גם הזדמנות לחולל בשטח שינויים
שחלמנו עליהם הרבה זמן .השנה
הקרובה במערכת החינוך בגזר תהיה
עשירה ,מלאה וחווייתית מאוד ,ואני
מאוד שמחה לתת את תרומתי למהלך
המבורך הזה".

בית ספר "מעיין" מצטרף לנבחרת בתי הספר של גזר
מתוך התפיסה החינוכית שמובילה את אגף החינוך והעיקרון המנחה של
הרחבת מגוון המענים במועצה ,אנו שמחים לברך את בית ספר "מעיין" שנכנס
החל מהשנה כאחד מבתי הספר הרשמיים של המועצה.
בית ספר ״מעיין״ ,הפועל על פי הגישה האנתרופוסופית ,עובד מזה מספר
שנים כבית ספר מוכר שאינו רשמי וב  5שנים האחרונות נמצא בקיבוץ נען.
הילדים בו מפתחים יכולות גופניות ,נפשיות ואמנותיות ,כבסיס שעליו נבנית
היכולת האינטלקטואלית ,החשיבה המופשטת והחשיבה המדעית .תנועה,
יצירה ומוסיקה הם חלק משגרת היום של הילדים ומשולבים בלמידה.
ראשת המועצה ,רותם ידלין :״אני מברכת את בית ספר ״מעיין״ על הצטרפותו
למארג בתי הספר היסודיים במועצה אזורית גזר .הצטרפותו של בית הספר
מהווה הגשמה של עקרון מגוון המענים בחינוך שאנחנו מובילות בגזר ,ויאפשר
לתת חינוך ציבורי אנתרופוסופי לציבור שזו תפיסת עולמו".
תמר לאור מנהלת בית הספר" :אנו שמחים ונרגשים להצטרף ולהיות חלק
ממערכת החינוך של מועצה אזורית גזר ,כבית ספר מוכר ורשמי .מטרתנו
העיקרית היא לפתח בילד בסיס פנימי איתן הנשען על יכולותיו הפיזיות
הנפשיות ולאפשר לרוחו להיות חופשיה .אנו מאמינים כי לשם פיתוח תחושת
מסוגלות ומימוש חוזקות אישיות יש לפעול תוך עידוד סקרנות אישית מתוך
תשוקה ,הנאה ומוטיבציה פנימית; ויצירת מפגש אותנטי ורגשי עם ה"עצמי"
ועם האחר שיובילו לפתוח הזהות העצמית של התלמידים".
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נדל"ןב
ותיווךש
בישירותיתיעוץבמו

שנה
טובה

מושבי השפלה והסביבה
קניה
בניהול מאיר קריחלי
מאיר קריחלי .רישיון מתווך במקרקעין מטעם
משרד המשפטים .נסיון רב בנדל"ן ובניהול
ענת קריחלי .רישיון מתווך במקרקעיןB.A ,
בניהול ותקשורת .נסיון רב במתן שירות לקוחות

מכירה

שכירות

בתים

משקי עזר

נחלות

מגרשים

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!
אנחנו תושבי בית חשמונאי ,חיים ונושמים את הסביבה מתמחים בנדל"ן במושבים
וביישובים הכפריים בשפלה קבלות ביצועיות ,לקוחות מרוצים ,יחס אישי ,חברי ואנושי

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

 235/670גינה גדולה,
בריכה +יחידה מניבה

בהרחבה  6חד מושקע!
מתאים לשתי משפחות!

בכרמים מושקע! 177/220
 6חד' מרפסת  40מטר ,נוף!

מגרש  650מ' בנוי  240מ'
עם יחידה! גינה גדולה נוף!

בוותיק נכס נדיר! מגרש כ  500מ
בית מושקע  280מ׳ עם יחידה!

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

נחלה עם נוף מדהים!!!
 2דונם 25 +חקלאי ,מידי!

נחלה  1,700מ'  28 +דונם
בית 190מ זכות לבית נוסף!

בית יפה משופץ  6.5חד'
נוף מערבי! גינה גדול כדונם!

בית מרווח מואר ,נוף!!!
 280/800עם יחידת דיור!

מגרש  800מ' בית  250מ'
נוף! יחידה! ₪ 4,800,000

בכפר שמואל

בכפר בן נון

מגרש כדונם ,בית  260מ' במפלס!
עם יחידת דיור ,גינה יפהפייה!

במיקום פסטורלי פינתי 180/500
עם יחידת דיור נוף משגע!!!

בכרמים  6חד'  170מ'
 3מפלסים ,מרפסת ,נוף!

ביד רמב״ם

במצליח

בבית חשמונאי

נחלה  9דונם ברצף!
בית יפה  150מ' נוף!

נחלה  11דונם ברצף!
בית  90מ  +יחידה ומחסן

 5חד' בשתי קומות ,מגרש
 250מטר גינה יפה מרוכזת!

נ
חשמונאימכר
בבית

מאיר יקר,
בתקופה הקשה של הקורונה השכלת
לנהל את מכירת ביתנו בבית חשמונאי
בנועם ורגישות ובעיקר במקצועיות
רבה
אהבנו את המעקב הצמוד והענין
שהפגנת במשפחתנו גם מעבר לנושא
המכירה
התברכנו במתווך מקצועי ואנושי ואנו
ללא היסוס ממליצים בלב מלא על מאיר
ותודה מקרב לב.

מיוסי ושולה קורנשטיין
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ארגזר  -ילדים והורים למען הקהילה
נשות כפר שמואל ידועות זה מכבר ביוזמה
וקידום של פרויקטים קהילתיים מוצלחים
המשלבים נתינה לזולת וגיבוש קהילתי
מעוררי השראה.
הקיץ ,בצל משבר הקורונה ,הקימו טל ,עינת,
אמירה ,איה ,עדי וגלית את מיזם 'ארגזר'
הפועל לאיסוף מזון למשפחות נזקקות
ברחבי המועצה כולה .במסגרת המיזם,
הועמד ארגז בכניסה לצרכנייה ביישוב
והתושבים הוזמנו לתרום מוצרי מזון וציוד
חזרה לבית הספר.
יוזמות הפרויקט" :המיזם פועל מזה כחודש.
אנחנו נרגשות מנדיבות הלב ,ההירתמות
למטרה חשובה זו והערבות ההדדית של
התושבים ושל החקלאים בסביבה .במהלך
החודש כבר אספנו למעלה מ  70 -חבילות
מזון ,תווי שי ותרומות כסף נדיבות ביותר
שישמשו לרכישת מוצרים לקראת החגים.
את המוצרים אוספים כל יום שכבת בני

המצווה שלהם והכנת החבילות מתבצעת
בסיוע שכבות הנוער הבוגרות יותר.
הארגזים המלאים עוברים למחלקת הרווחה
של המועצה אשר דואגת להעביר אותם
בדיסקרטיות למשפחות הנזקקות .אנחנו
מבקשות לציין כי זכינו לשיתוף פעולה גם
מיישובים נוספים ולהודות לתושבי רמות
מאיר שדאגו להעביר לנו חבילות מצרכים.
בימים אלו פתחנו נקודת איסוף נוספת
בבית חשמונאי והעמדנו ארגזר מחוץ לסופר
של כרמים .אנחנו פועלות להקים בימים
הקרובים נקודת איסוף ביישובים נוספים
ונודיע על כך בהקדם .נודה לכל התגייסות
לטובת הענין".
בת שבע פיק ,מנהלת הרווחה והשירותים
החברתיים ,הודתה לנשות כפר שמואל
ואמרה" :חוסנה של הקהילה הוא כחוזק
החוליה החלשה בשרשרת .בימים של חוסר
ודאות מתמשכת ,תושבי כפר שמואל,

ברגישות ובנועם ,מסייעים למחלקת הרווחה
והשירותים החברתיים לתת יד למשפחות
שהמשבר הזה פגע בהן בצורה לא פשוטה.
המחשבה על המשפחות כמו גם מתן מצרכים
ומוצרים המתאימים להרכב המשפחה ,כגון
מעדנים לילדים ושפע של מוצרים אחרים,
היא זו שמרגשת כל כך".
תודה לכפר שמואל על מיזם חברתי קהילתי
מחמם את הלב.
רוצים לתרום? ארגזר נמצא בכניסה
לצרכנייה בכפר שמואל ובבית חשמונאי.
רוצים להצטרף למיזם ולהקים ארגזר אצלכם
ביישוב? מוזמנים לפנות לאיה בטלפון
 050-8438588ומשם תשכפלו את הטוב.

מלגות מפעל הפיס ,פרח
והמועצה האזורית גזר
מועצה האזורית גזר בשיתוף מפעל הפיס ופרח יעניקו  100מלגות לשנת תשפ"א לסטודנטים תושבי המועצה אשר
יעמדו בקריטריונים שנקבעו מראש תוך התחייבות לפעילות חונכות בפרח.
גובה המלגה₪10,000 :
מיקום :הפעילות ההתנדבותית תתקיים ברחבי המועצה ,וכן מחוצה לה לטובת סטודנטים הלומדים במוסדות
לימוד אקדמיים מרוחקים ,ובכך תתאפשר התנדבותם בסמוך למקום לימודיהם.
היקף שעות פעילות התנדבותית 140 :שעות )במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"א (2020-2021
כ
לה
* אין כפל מלגות.
זוכה ,קודם
להיר מהרו
www.perach.org.il
מועד ההרשמה :החל מ 1.9.2020-דרך אתר פרח
שם!
לפרטים נוספים :גל גורן 052-6204328
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הכירו את נירי רולניק בת ה ,6-שגרה בקיבוץ נען
עם אמא אורלי ,אבא גור ,האחים גלי ודריה ,מייקל
החתולה וגשם החתול .אוהבת לשחק עם השכנה
עופרי ,מחבבת ללא הבדל את כל צבעי הקשת
וכשתגדל תהיה שוטרת.
לאיזה בית ספר תלכי? שחקים.
איך מרגיש לעלות לכיתה א'? אני
מחכה לפגוש חברים חדשים.
איך התכוננת לכיתה א'? היה
לי קורס להכנה לכיתה א'.
גם קניתי תיק חדש והזמנו
חולצות של בית הספר.
מה שמעת על בית הספר? דיברנו על
הבית ספר בגן ,על איך יהיה לי כיף.
איך את מדמיינת את המורה? היא נחמדה.
למה את הכי מצפה? שבהפסקות יהיו מתקנים.
מה היית רוצה לבקש ממנהלת בית הספר? הייתי רוצה
שיהיה שם גן שעשועים ,אולי פינה לבעלי חיים ושיהיו
הפסקות ארוכות.

הכירו את עופרי מאור ,בת  ,6גרה בקיבוץ נען
עם אבא זיו ואמא שקד ,האחים גלעד ותמרה
ועם הכלבה לני .אוהבת לראות טלוויזיה ודברים
בצבע תכלת.
לאיזה בית ספר תלכי? מעיין.
איך זה מרגיש לעלות לכיתה
א'? כיף לפגוש חברים חדשים.
איך התכוננת לכיתה א'?
קניתי תיק ,קלמר וטושים.
מה הכי כדאי שאמא
ואבא ישימו לך בכריך?
חמאה ,גבינה צהובה ומלפפון.
מה שמעת על בית הספר? שמעתי
שיהיה לנו כיף .פגשתי את המורה בבית וגם שיחקתי איתה
ועשינו צמידים .קוראים לה דנה והיא נחמדה.

הכירו את עוז אלישע ,בן  ,7גר במצליח עם
אמא תיקי ,אבא שוקי ,אחיותיו – תאיר ,מאיה,
נועה ושירה .אוהב לראות טלוויזיה ואת הצבעים
כחול ולבן ,וחולם להיות שוטר.
לאיזה בית ספר תלך? גוונים.
איך זה מרגיש לעלות לכיתה
א'? זה מרגיש טוב ,סוף כל
סוף אני הולך לכיתה א'!
מה שמעת על בית
הספר? בית ספר זה דבר
חשוב ,מצליחים ללמוד לקרוא,
פוגשים חברים חדשים.
מה היית רוצה לבקש ממנהלת בית
הספר? שבהפסקות יהיו מתקנים.
עכשיו שאתה גדול ומתחיל בי"ס ,יש לך טיפ לעולים
לגן חובה? שיהיו בכיתה .אבל לא עכשיו ,כשהם יהיו
בוגרים .עכשיו שיהיו בגן.

הכירו את אחיה אלחדד ,בן  6משעלבים ,שם
הוא גר בכיף עם אמא לא ,אבא ישראל והאחים
הדר ,בעז ואליה .אוהב לשחק עם חברים,
ומעדיף את הצבע זהב.
לאיזה בית ספר תלך? שלהבת.
איך מרגיש לעלות לכיתה א'?
כיף לפגוש חברים חדשים.
איך התכוננת לכיתה א'?
קניתי תיק ,קלמר וטושים.
מה כדאי שאמא ואבא
ישימו לך בכריך? שוקולד!
מה היית רוצה לבקש ממנהל בית
הספר? שיהיה כדורגל בהפסקות.
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הכירו את עומר דנאי ,בן  6וחצי מגני הדר .גר
בכיף עם אמא נעמה ,אבא דותן והאחים דניאל
ושחר ,אוהב לאכול שוקולד ,את הצבע זהב ורוצה
להיות אסטרונאוט.
הכירו את ארד עזרן ממשמר דוד ,שם הוא גר
עם אבא גלעד ,אמא ימית והאחים הגדולים אילון
והראל .אוהב לבנות בלגו ואת הצבע הכחול,
ומחכה ליום בו יהיה אסטרונאוט.
לאיזה בית ספר תלך? אני הולך לבית
הספר עתידים ,לכיתה א 4-עם המורה
אלישבע.
איך זה מרגיש לעלות לכיתה
א'? מרגיש מוזר לעלות על
האוטובוס ולנסוע ללמוד .אני
מתרגש מאוד.
איך התכוננת לכיתה א'? במהלך
הקיץ התכוננתי עם חוברות וקיבלתי ילקוטים
מהעבודה של ההורים.
מה שמעת על בית הספר? שבבית ספר לומדים ויש גם הפסקות
לאוכל ולמשחק.
למה אתה הכי מחכה? אני מצפה לשחק כדורגל בהפסקות.
מה היית רוצה לבקש ממנהלת בית הספר? שהמורה שלי תהיה
טובה.

הכירו את נטע לאב מדז'ר ,בת  6וכמה חודשים,
גרה בכפר בן נון עם אמא שמרית ,אבא דודו והאח
הגדול ניצן שהולך גם הוא לבית הספר שדות
איילון .אוהבת לקרוא ספרים ולראות טלוויזיה,
והכי הכי אוהבת צבע חום.
לאיזה בית ספר תלכי? שדות
איילון )כמו אח שלי!(
איך את מדמיינת את
המורה שלך? אני מדמיינת
מורה נחמדה וכיפית ,ואני
יודעת שקוראים לה סימה.
מה היית רוצה לבקש ממנהל
בית הספר? שיהיו יותר הפסקות.
למה את הכי מצפה? להכיר חברים
חדשים וללמוד דברים חדשים.
מה את מברכת את ילדי כיתות א? שיהנו ויכירו חברים
חדשים ובהצלחה בבית הספר.

איך מרגיש לעלות לכיתה א'?
זאת הרגשה טובה.
מה שמעת על בית הספר?
קראתי במכתב של המועצה
שאני אהיה בבית ספר
שחקים והמורה שלי תהיה
אופיר.
למה אתה הכי מצפה? שיבואו
לבית הספר חברים מהגן.
איך התכוננת לכיתה א'? קניתי קלמרים,
עפרונות ,דפים וצבעי פנדה ,ואני אשים בתיק בובה
שקוראים לה נמרוס.
מה היית רוצה לבקש ממנהל בית הספר? שאולי
יהיו יותר משחקים ,שיהיו הפסקות ממש ארוכות ושיהיו
משחקים של כדורסל וכדורגל.
עכשיו שאתה גדול ומתחיל בי"ס ,יש לך טיפ לעולים
לגן חובה? אני ממליץ לילדי הגן שיהיו חרוצים ויעבדו.

הכירו את נעם רוטשנטרייך ,בת  ,6גרה
בשעלבים עם אמא שלהבת ,אבא משגב והאחים
ראשית ,אוריה ויונתן .אוהבת לצייר ,אוהבת ורוד
וחולמת להיות רופאה.
לאיזה בית ספר תלכי? שלהבת.
איך מרגישה לעלות לכיתה
א'? זה כיף כי אפגוש חברות
חדשות.
איך התכוננת לכיתה א'?
קניתי את המחברות והקלמר
והטושים בחנות ,ארגנתי הכל
בתיק.
מה היית רוצה לבקש מהמנהלת?
שיהיה במיוחד הרבה הפסקות ושיהיה כיף .שיהיה
הרבה שיעורי בית.

סייעו בהכנת הכתבה :עדנה פרג'ון ושולי אנוקוב
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אגף קהילה

תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה

איו
רik :

קתדרה

קתדרה גזר פותחת את שעריה זו השנה האחת עשרה
בפני תושבי המועצה .השכלה ,העשרה ולמידה הם
חלק חשוב בחיי היום-יום שלנו .אגף קהילה מזמין
את התושבים לבוא ולקחת חלק פעיל בלמידה ובמה
שסביבה .התוכנית מביאה נושאים מגוונים ורבים
ותתמקד בסדרת הרצאות קצרה ,שיועברו על ידי
מרצים מעולים ומומחים בתחומם בנושאי תוכן שונים.

p
free

רישום
הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות
ההרצאות יתקיימו
באתר משרד הבריאות :עטיית מסיכה ,שמירת
באשכול הפיס בבית חשמונאי
בימי שלישי בשעות  09:45-11:45המועצה
מרחק וחתימה על הצהרת בריאות
התוכנית כוללת
 30הרצאות
ו 4-סיורים

ניהול
אקדמי
דוד זקס

סידרה מלאה ₪ 670 -
)תוספת עבור כל סיור
תיגבה בנפרד(

הרצאה
בודדת -
₪ 40

 10הרצאות
לבחירה -
₪ 350

הרצאת פתיחה  -טיול דרך המשי 22.09.2020
מרצה :אביגדור סופר תרמילאי בן  70ומעלה ,מספר את סיפורו הייחודי
לפרטים נוספים :זוהר בן שימול ,מנהלת החוגים  | 08-9274007 / 052-3597119דוד זקס 052-8361204

אגף קהילה

תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה

חוגים למבוגרים בבקרים
תשפ"א

נען

חולדה

יום ראשון

יום שני

08:30-10:30
טניס שולחן

09:30-12:00
רקמה
וטקסטיל

יד רמב"ם
יום שני
סדנא בת  8מפגשים
בין התאריכים
12.10.2020-30.11.2020

10:00-11:30
מוסיקה לגימלאים

בית עוזיאל

בית חשמונאי
יום ראשון

יום שלישי

0
10:00-12:0
ציו
ר מבוגרים

09:45-11:45
קתדרה
יום רביעי

יום רביעי
אחת לחודש
10:00-11:00
פעילות ספורט
למבוגרים

ללא עלות
אש
בתיאום מרא
מול מנהלת
מדור הספורט
08-9274005

19:15-20:15
פלדנקרייז

נוף איילון-שעלבים
יום ראשון

יום שלישי

08:15-09:15
-08:00
הת 09:15-10:15 07:00
מ
לו
ע ת
פילאטיס -
בונה עצם
 2קבוצות

07:00-08:00
0
08:00-09:0
התעמלות
בונה עצם

יום רביעי

יום חמישי

07:00-08:30
08:30-10:00
יוגה -
 2קבוצות

07:00-08:00
08:00-09:00
פילאטיס -
 2קבוצות

פרטים והרשמה באתר המועצה  -פורטל חוגים
מחלקת ספורט  | 08-9274005מחלקת חוגים  | 08-9274007אגף קהילה
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עם הפנים

לתושב הוותיק

המועצה רואה חשיבות רבה בפיתוח
חיי הפנאי לתושבים הוותיקים
במרחב הכפרי.
ההיצע לתושבים גדל כל הזמן
ומאפשר ליצור להם חיים מעניינים
ומגוונים ,פה קרוב לבית.
קתדרה גזר – הקתדרה מתחילה את
שנתה ה –  11ומאפשרת לתושבים
שעות של העשרה ,השכלה ולמידה.
התוכנית מביאה נושאים מגוונים
ורבים ותתמקד בסדרת הרצאות
קצרה ,שיועברו על ידי מרצים
מעולים ומומחים בתחומם בנושאי
תוכן שונים .ההרצאות יתקיימו
באשכול הפיס בבית חשמונאי ,בימי
ג ,בשעות  .11:45-9:45קפה וכיבוד
יוגשו בתחילת המפגש שמשלב
בתוכנו מפגש חברתי והשכלתי.
חדש! חוגים למבוגרים בבוקר –
השנה יהנו תושבי המועצה גם
מחוגים בבקרים .החוגים בתחומים
שונים יתקיימו במספר מוקדים
במועצה ,בין החוגים ניתן למצוא חוג
התעמלות בונה עצם ,טניס שולחן,

טקסטיל ורקמה ,יוגה ,מוסיקה
לגמלאים ,פילאטיס ,פלדנקרייז,
ציור ורישום למבוגרים ועוד .הרשמה
בפורטל החוגים באתר המועצה.
סיורים וטיולים  -המחלקה לשירותים
חברתיים מקיימת הרצאות וסדנאות
בתחומים שונים ,סיורים וטיולים
במחירים מסובסדים לאזרחים
הוותיקים .ב  14.10.2020 -יתקיים
טיול וותיקים לנווה צדק – "מיצג
מהלך עם גוטמן ברחובות נווה צדק"
– יש לעקוב אחרי הפרסומים באתר
המועצה.
מועדוני ותיקים ביישובים  -מתוך
הראייה של האזרח הוותיק במרכז,
המועצה רואה חשיבות רבה בפיתוח
מועדוני הוותיקים ביישובים ,פיתוח
פעילות חברתית ,תרבותית המסייעת
להעשרה ,העצמה וגיבוש החברים
הוותיקים ביישובים .כיום ישנם
שמונה מועדוני וותיקים פעילים
בישובים :נען ,חולדה ,שעלבים ,משמר
איילון ,נצר סרני ,בית עוזיאל ,יד
רמב"ם ומצליח .לפרטים בפעילויות

המועדונים  -יש להתעדן אצל רכזות
הוותיקים בישובים.
כיתות וותיקים  -במועצה פועלות
שתי כיתות וותיקים ,האחת בתיכון
איתן והשנייה באולפנת שעלבים.
בכיתות הוותיקים ,מוזמנים האזרחים
הוותיקים ללמוד ולהעשיר את תחומי
הידע העניין ,וזאת בשיתוף תלמידי
התיכון .התלמידים נהנים ממגוון
קורסים והרצאות ממרצים מהשורה
הראשונה ,בתחומים שונים.
הפגת בדידות בקרב אזרחים
וותיקים  -הבדידות עשוייה להיות
האוייב הגדול ביותר של התושבים
הוותיקים .מתנדבים ומתנדבות
מגיעים לבית התושב למפגש חברתי
ושיחה .בנוסף מופעל שירות "אוזן
קשבת" – קו חם לשיחות טלפוניות
אחת לשבוע להפגת הבדידות
המתנדבים המלווים על ידי צוות
המחלקה לשירותים חברתיים.
חדש! "עכשיו זה הזמן"  -הפגת
בדידות בקרב ניצולי שואה – מפגש
חברתי אחת לשבוע בבית הניצול,
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לצורך פעילות חברתית מגוונת:
שיחה ,טיול משותף  ,קריאה  ,כתיבה,
נגינה ועוד .המפגשים נערכים על ידי
מתנדבים ומתנדבות ,המלווים על
ידי חברת "מטב".
זה"ב בגן – תוכנית חינוכית שנתית,
בה מתנדבים הוותיקים מעבירים
פעילות חווייתית אחת לשבוע,
בנושא זהירות בדרכים בגני הילדים
ברחבי המועצה .התוכנית פועלת
בשיתוף עמותת "אור ירוק" וכוללת
הדרכה וליווי צמוד של העמותה .רוב
המתנדבים הינם אזרחים וותיקים,
המקדישים מזמנם שעה בשבוע ,
להתנדבות משמעותית וקשר רב
דורי עם ילדי הגן.
חדש! מיזם הגינה של סבא וסבתא –
פרויקט משותף למחלקה לשירותים
חברתיים וליחדה הסביבתית בו
משלבים את אהבת הגינה והאהבה
לילדים .האזרחים הוותיקים מגיעים

למועדונית ביציץ ובפדיה ,ומלווים
את התלמידים בגינה ומטפחים את
הקשרים ביניהם לאורך כל השנה.
מעוניינים ליהנות מאחד המיזמים
של המחלקה לשירותים חברתיים?
מוזמנים לפנות לשרון אקשטיין-
עו"ס רכזת עבודה קהילתית אזרחים
וותיקים ומתנדבים בטלפון08- :
 9274069דוא"ל:
. sharone@gezer-region.muni.il

מרכז יום לאזרח הוותיק  -מיועד
לאזרחים וותיקים המעוניינים לגוון
את שגרת יומם ולהנות ממפגש
חברתי .השירותים הניתנים במרכז:
הסעות ,ארוחת בוקר וצהרים ,פעילות
חברתית ,חוגים ,מסיבות וטיולים.
ניתן לקבל פדיקור ועיצוב שיער
במחיר מוזל על ידי פדיקוריסטית
וספרית  .למעוניינים ,ניתן לפנות
למנהלת מרכז היום ,שושי כהן
 08-9242246או ,לע"וס יעל גליל

מרקוביץ .08-9274561
קהילה תומכת  -התוכנית "קהילה
תומכת" מופעלת על ידי חברת
תגבור בשיתוף המועצה .התוכנית
מיועדת לוותיקים המעדיפים
להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבתם
המוכרת .הקהילה התומכת מציעה
סל שירותים הכולל :לחצן מצוקה –
שעון שבאמצעותו ניתן ליצור קשר
עם מוקד המקשר מידית עם השירות
הנדרש  -שירות רפואי ,אמבולנס או
שירותי חרום אחרים ע"פ הצורך
הנמסר למוקדן .פעילות חברתית
– רכזת חברתית מארגנת פעילות
הכוללת מפגשים ,הצגות ,סרטים,
טיולים .שירותי אב קהילה  -לסיוע
לתיקונים קלים בבית ,או הזמנת
בעל מקצוע אם נדרש הזמנת רופא
במקרה חירום במחיר סמלי ועוד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרגנית,
אחראית קהילה .050-5806410 -

בקהילה אם
אם

ילדת לאחרונה?
יש לך עם מי לדבר!

שינויים בחיינו הם אתגר .תינוק חדש הוא אחד השינויים החשובים ביותר במהלך החיים .הוא יכול להסב שמחה ,הוא יכול לעורר דאגה
והוא גם יכול להיות מתיש.
קשר תומך עם אם מנוסה ,עשוי להקל על השינוי בין אם התינוק הוא הראשון או החמישי .כשאת רגועה ובטוחה ביכולתך להתמודד
ולפתור בעיות ,כל המשפחה מרוויחה ונהנית.
תכנית אם לאם מציעה ביקורי בית אחת לשבוע לאימהות לתינוקות עד גיל שנה .צוות המתנדבות הן אימהות מנוסות שעברו הכשרה
בתחומי התפתחות הילד וההורות .הן מגיעות להקשיב ,לתמוך ולהביא שינוי לטובה בחיי היולדת.
במיוחד בימים אלו ,כאשר הריחוק החברתי מכתיב את שגרת יומנו ,אנו קוראות לך היולדת לבוא ליצור קשר .
הביקורים
יש לך עם מי לדבר!
ל

לפרטים ניתן לפנות לרכזת התוכנית :מתי אברהם

050-6241259

לא
תשלום
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דווקא עכשיו –
ג
ז
ר!

יתוח עסקי
אילנית צמח ,מנהלת תיירות ופיתוח
ימי הקורונה ,פגשו אותנו לא מוכנים ,העולם
נעצר ברגע בו היינו בשיא העשייה לקראת
החגים ,לקראת הבציר לקראת האביב והקיץ
להם אנו מצפים כל שנה .לפתע נדרשנו לעצור
הכל ,להתכנס בביתנו ,להביט אל תוכנו פנימה,
לעשות חשבון נפש ולחשב מסלול מחדש.
אנו אנשי התיירות ,עצמאים ברובנו ,בעלי
חלומות ,נפש חופשייה ורצון לגלות ,לעשות
טוב לאחרים ולהבטיח חוויות .כשהקורונה
תפסה אותנו ,לא היינו מוכנים אך התעשתנו
מהר .אנחנו ,בעלי עסקים ,יזמים ואנשי
המועצה ,הבנו והגבנו מהר אל המצב החדש
וביצענו התאמות תוך כדי שינויים מתמידים
במצב הכללי של המדינה.
מצאנו מהר כי תיירות פנים ,רכש מקומי,
שותפויות ואירועים יצירתיים הם המענה
לתקופה זו והפכנו לקהילה של נתינה
שמוכיחה עצמה יום אחר יום בכוח האחדות
שלנו כקהילה עסקית וחברה.
פעולות נפלאות בחסות הקורונה ולאן פנינו –
הוקם פורטל התיירות www.t-gezer.co.il
אשר הושק יחד עם קמפיין משרד התיירות
"דווקא עכשיו חופשה בישראל" .מוזמנים
להיכנס לאתר וליהנות מהמגוון וההיצע שיש
לנו במועצה .בעלי עסקים בתחום התיירות -
אם עדיין אינכם בפורטל ,זה הזמן להצטרף
באמצעות טופס ההרשמה מקוון באתר .על
ההקמה המקצועית של הפורטל אמונה שרלי
שוורץ מנהלת הדיגיטל במועצה.
פורום העסקים בחסות מעוף רמלה ,שב
לפעילות מלאה בזום ובמפגשי קפסולות
החל ממאי .בתוך הפורום נולדו יוזמות ברוח
התקופה ואנו במועצה פועלים בצמוד לבעלי
העסקים בתחומי התיירות והחקלאות לקדם
שני אירועים גדולים :
בתים פתוחים בחול המועד סוכות  -מתוך
פעילות פורום אמנות ותיירות יתקיים אירוע
ייחודי של בתים פתוחים בתאריכים 8-9
באוקטובר ,חול המועד סוכות ,ברחבי המועצה.
מטרת האירוע למשוך מבקרים מכל רחבי הארץ
אל האזור הקסום שלנו ,להפגיש באופן בלתי
אמצעי את הקהל עם בעלי העסקים ולהמשיך
בפעילות המיצוב של גזר כמועצה איכותית על
מפת התיירות .אירוע זה מובל ע"י הדר עמית
אמנית ואוצרת וענת פרז אמנית צורפות בזהב.

דיפלומטים מטיילים בגזר  -בפעילות פורום
מורי הדרך התגבשה יוזמה דיפלומטית וחברנו
אל נשיא מועדון הדיפלומטים ,מר יצחק
אלדן אשר נפגש עם ראשת המועצה והבטיח
כי שיתוף הפעולה הינו נושא חשוב בעיקר
בימים אלה בהם הדיפלומטים מרחבי העולם
"שבויים" בארץ .התחלנו בשיתוף הפעולה
להבאת כל אותם שגרירים ובני משפחותיהם
לביקורים בעסקים .את המהלך מובילים צבי
גבע ורוני גילה ,מורי דרך ותיקים ומוכשרים
תושבי המועצה.
מועדון יקבי גזר קורם עור וגידים עם אתר
ולוגו חדשים פנינו אל ימי הבציר הבאים
עלינו לטובה המבטיחים בציר משובח .היקבים
החברים במועדון  :ברבדו ,בזק ,בן נון ,ברקן,
בראון ,איילון ,רד פואטרי ,הרצברג ,אלול,
יערה .בימים אלו מתקיימים אירועים ייחודיים
מצומצמים ביקבים בהתאם לנוהלי הקורונה.
עשרות מבקרים מגיעים מרחבי הארץ ליהנות
מחוויה רומנטית באוויר הפתוח ,רוכשים יינות
תוצרת האזור ומסייעים לפיתוח המועצה .את
פעילות המועדון מובילים עמוס בזק מיקב בזק
ואדי גנדלר מיקב בן נוןwww.gezerwine. .
 co.ilבמקביל אנו מובילים יחד עם מועצה
אזורית מטה יהודה השתלבות בהכרה "אזור יין
מורדות יהודה".
פיתוח אתרי מורשת  -מזה מספר חודשים
אנו פועלים מול משרד מורשת והחברה
הממשלתית לתיירות והחודש התבשרנו כי
גזר נבחרה לשמש פיילוט להכנת תוכנית אב
בתפישת מורשת מרחבית .במסגרת התוכנית
נקדם את כלל אתרי המועצה ונייצר סיפור
שזור בין תקופות ,מלחמות ,התיישבות
והתחדשות ,סיפורי עדות ומורשת אשר יחד
יצרו מארג שלם ומקור לגאווה של המקום בו
אנו חיים.
שיתוף הפעולה עם עיריית רמלה  -זה לא
סוד כי הקשר בין רמלה לגזר החל לפני קום
המדינה .כשנוסדה העיר רמלה בתקופה
המוסלמית במאה השמינית על ידי סולימאן
עבד אל-מלכ ,מושל האזור ,היה הכרח לספק
מים לתושבי העיר .המקור הקרוב ביותר נמצא
במעיינות גזר .היה צורך בבנייה של אמת מים
שתוביל את המים מהמעיינות אל מאגרי המים
של העיר .האמה שנבנתה הייתה עשויה מאבן

גיר ומטויחת .מעיין עין-ירדה ,שממזרח לתל
גזר ,לא מספק היום כמות מים כה גדולה ,ובשל
מיקומו לא סביר שהוא מקור המים באמה.
בסקרים שנערכו באזור נתגלו שישה מעיינות
באזור הכפר אבו שושה שלמרגלות תל גזר.
כיום ספיקתם נמוכה ,אך סביר שבעבר הייתה
גבוהה בהרבה .עולה שמימי כמה מעיינות רוכזו
יחד כדי לספק כמות מים שתצדיק בנייה של
מפעל מים המיועד לעיר בירה שמתגוררים
בה אלפי תושבים .מחלקות התיירות ברמלה
ובגזר החליטו לרקום שיתוף פעולה המחבר
את העבר המשותף לעתיד מפרה של קידום
העסקים והאתרים במסגרת פיתוח הקשר בין
העיר לכפר.
בית הרצל ביער חולדה  -לאחר חודשים
רבים של דיונים ,חשיבה והעלאת רצונות עם
קק"ל ,החל השיפוץ של הבית .בית הרצל ,מעבר
להיותו אתר בעל ערך בפיתוח ההתיישבות
בארץ ,הוא גם החווה החקלאית הראשונה.
בכוונת המועצה לפתוח אותו כמרכז תרבות
ותיירות לקידום העסקים במועצה.
פיתוח אתרי רשות הטבע והגנים  -לצד
הפיתוח עם קק"ל אנו מתקדמים בצעדי ענק
בפיתוח אתרי רשות הטבע והגנים )רט"ג( .גולת
הכותרת שכולנו מצפים לראות את תוצריה
היא הנגשת מפעל המים .מנהרה באורך  60מ'
אשר תפתח מחדש לאחר מאות שנים שהייתה
סגורה וחסומה לקהל .מדובר באחד האתרים
המרשימים שאנו בטוחים כי ימשכו מבקרים
רבים לאזור .לצד פתיחת מפעל המים נעשות
עבודות של הכשרת דרכי הגישה ,לתל ,הצללה
ושילוט .במקביל מתקיימת הסדרה של עינות
גיבתון והנגשת האתר למטיילים.
התכנית הכוללנית ופיתוח התיירות  -דברים
רבים נעשים ונרקמים בתחום התיירות
והיזמות אשר משתקפים בתוכנית הכוללנית
אשר הופקדה החודש ע"י מהנדס המועצה.
למעוניינים לעיין בתוכנית וללמוד עוד על
שאיפות ,תוכניות והבנת הנושא כמו גם
להציע עצמכם לקדם מיזמים כאלה ואחרים
כמשקיעים ,מוזמנים להיכנס לאתר המועצה
"גזר  - "made inלקראת חגי תשרי מקדמת
המועצה רכישה "גזר  - "made inעיקבו
אחר הפרסומים וובואו לרכוש תוצרת מקומית
ולפרגן לעסקים המקומיים שלנו.

22

גזרי מידע | ספטמבר | 2020

רמלוד

שוקל למכור את הבית?

אפשר לבד ...ואפשר חכם!
האם פרסום ביד  2לבד מספיק?
או שעדיף בעוד ?103

האם אתה יודע מה ההיטלים
החלים עלייך במכירת הבית ?

האם המחיר שאתה מבקש ריאלי
או שהמחיר רחוק מהמציאות?

כיצד למקסם את מחיר הבית
ועוד...

לפגישת יעוץ ללא עלות

סימה טייר
052-8481484

יועצת הנדל"ן שלך

הרב אהרן מרצבך
ב'זום' של הצוות החינוכי ,בימי היערכות,
לקראת שנת הלימודים החדשה ,קיימו
דיון בו ניסו לחשוב איזו נקודה משמעותית
חשוב לחדד במהלך השנה בפני תלמידי
בית הספר ,במיוחד בעקבות ה'קורונה'.
המאפיין המרכזי של התקופה ,זו
העובדה ש'כל אחד לעצמו' ,בוודאי מי
שבבידוד .עלולים לאבד בתת מודע את
הקהילתיות ,לא רק במובן החברתי שלה,
אלא אף בהיבט הערכי שהיא מעניקה
בצורה ישירה או עקיפה.
זו הזדמנות לחזק ולהפנים בלבבות ,יסוד
קיומי של עם ישראל ,לדורותיו ,הבא לידי
ביטוי בפסוק בסוף ספר דברים בפרשת
האזינו )פרק לב פסוק ז(" :שאל אביך
ויגדך זקניך ויאמרו לך".
ברמה האישית הפשוטה ,נראה ,שכמעט
לכל אחד יוצא לחוות ,בצורה זו או אחרת
את הסיטואציה הבאה :הבן או הבת,

כי
ה
בי
ת
ש
ל
ך
ש
ו
ו
ה
יותר

ריענון העבר

הנכד או הנכדה בכלל לא מודעים למשהו
משמעותי של המשפחה מן העבר )איזו
דמות מופלאה היתה סבתא רבה; חלקו
המרכזי של סבא באחת מן הפרשיות
העלומות בימי הקמת המדינה ,וכן הלאה,
דוגמאות לרוב(.
ברוב המקרים נובע הדבר מתוך שלא
דברנו על כך ,לא בגלל שזה לא חשוב,
אלא זה כל כך חלק בלתי נפרד מאיתנו,
כל כך מובן וטבעי מבחינתנו ,עד שקרה
'הפוך על הפוך' ,מרוב פשיטותו ,לא
העצמנו את זה ,וזה נגוז ונעלם מלב הדור
הבא .וכשאנו נחשפים למצב כזה ,אנו
נדהמים 'מה! לא סיפרנו לכם?
ככה ממש ,קורה בחווייה הלאומית,
מושגים פשוטים בלתי נפרדים מחיי
האומה ,עלולים 'ללכת לאיבוד' ,ובפועל
נעלמים מן השיח של הדור הבא.
הסכנה גדולה פי כמה וכמה ,בתרבות

שאחת מן הסיסמאות שלה היא 'העולם
שייך לצעירים'.
איוב בספרו )פרק יא פסוק יב( מתבטא:
"ועיר פרא אדם יולד" ,אין הוא יכול
להסתמך אך ורק על עצמו ,כאילו הוא
'ממציא את הגלגל'.
המתווה של "שאל אביך ויגדך זקניך
ויאמרו לך" ,הוא נשמת אפה של האומה.
רש"י ,שם מבאר ,שאין כוונת הפסוק רק
במובן המשפחתי ,אלא "שאל אביך  -אלו
הנביאים שנקראים אבות ,כמו שנאמר
באליהו )מלכים ב' ב ,יב( אבי אבי רכב
ישראל :זקניך  -אלו החכמים :ויאמרו לך
– הראשונות".
בתקופה של מבוכה עולמית ובידוד
אישי – זה הזמן לתחזק בתוך עצמנו את
יסודות הנצח של העם ,שבדרך פלאית
מקיימים את האומה לדורותיה ומפעמים
בקרבה כמים חיים.
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חדש ביישובי המועצה

רכב שיתופי
מזמינים באפליקציה  24/7ונוסעים

רכב ליום
ב₪ 159.90 -
גם לנהג צעיר
רכבים במיקומים
נוחים
כולל כיסוי ביטוחי
מלא
ללא דמי מנוי
חפשו אותנו  -בית חשמונאי | חולדה | נוף איילון | פדיה
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דיבור של דבוראים:

הסודות של הכוורות בגזר נחשפים

הם נועזים ,אוהבי טבע ושקט ,וגם חכמולוגים לא קטנים :אספנו פנינים מאנשי הדבורים של
המועצה האזורית גזר ,שרודים דבש מהטעימים ביותר בעולם .עם כל הצניעות – יצאה לנו
כתבה מתוקה מתוקה

תם גרתי )בנו של מומי גרתי( ,כפר בן נון
אילו סוגי דבש אתם מייצרים? "המכוורת שלנו קטנה ורוב עיסוקה בהצלת נחילי
דבורים מהדברה ,כחלק מעמותת "מגן דבורים אדום" .אנו מגיעים לבתים של אנשים
שדבורים התנחלו בהם ומעבירים אותן לנקודה מורשית .הנחילים שמגיעים אלינו
לרוב חלשים ולוקח להם זמן רב לגדול ולהתפתח ,ולכן יצור הדבש שלנו מופחת.
אנחנו בעיקר מפיקים דבש מפרחי בר ופריחת קיץ  -שומר ,דרדר ,אזוב מצוי ושלל
פרחים שצומחים בעונות בהן אנחנו רודים את הדבש".
האם נוצר קשר רגשי עם הדבורים? "אין לי קשר רגשי עם דבורים כמו שנוצר עם כלב או
חתול ,אבל אני מאוד אוהב אותן .כואב לי על כל דבורה שעוקצת אותי )תרתי משמע( ,ואני
משתדל להימנע מפגיעה בהן".
אז אתה אוהב רק את הדבש או גם את העוקץ? "להיעקץ זה אולי לא כיף ,אבל ללא ספק התעסוקה עם הדבורים לימדה
אותי הרבה על עצמי .למשל ,לשמור על קור רוח .אין כמו חוויה מלמדת לקור רוח ,כאשר עשרות דבורים מנסות לעקוץ
אותך ועליך לא לזוז כלל".
מה אנשים לא יודעים על דבורים? "דבורה פועלת מסוגלת לעוף  40קמ"ש ,והדבורה האיטלקית )איתה רוב הדבוראים
עובדים כיום( מסוגלת לעוף אחר מי שהיא חושבת שתוקף אותה עד ל 7-ק"מ .לכן אין טעם לברוח ,היות שזה לרוב רק
ילהיט אותן יותר .הדרך הטובה ביותר להימנע מעקיצות היא כאמור לשמור על קור רוח ,לנשום עמוק ,ולזוז כמה שפחות".
מה עוד כדאי שאנשים ידען על דבורים? "איינשטיין בעצמו אמר שהאנושות תיכחד  5שנים לאחר שהדבורים ייכחדו .אני
אישית מציע לא לבדוק את זה".

מנחם חילף ,כרמי יוסף )"מלוא הטנא"(
כמה שנים אתה בתחום הדבוראות? משנת  2002כשהקמנו את מלוא הטנא .אנחנו
מגדלים דבורים.
מה משך אותך לעולם הזה? "היכולת ללמוד מהטבע .למשל בכוורת ,כשהפועלות
רואות שהמלכה חלשה הן דואגות לוולדות של מלכה חדשה בעזרת מזון מלכות".
אילו סוגי דבש אתם מייצרים? "אנחנו מייצרים רק סוג אחד שנקרא 'פרחי בר' ,שהוא
בעצם מיקס של הגידולים שלנו בחווה 320 :מיני פירות ומעל  120מיני ירקות .הדבורים
מפרות ומלקטות את הצוף והאבקנים מהגידולים האלה".
מתי נעקצת בפעם האחרונה? "לפני חודש .זה בריא".
נשמע שאתה אוהב לא רק את הדבש אלא גם את העוקץ" .אני אוהב את הדבש מאוד ,אבל העוקץ זה חלק מהעניין :דברים
טובים באים עם קושי וזה החיים".
האם נוצר קשר רגשי עם הדבורים? "הקשר הוא כבוד ,הערכה ודאגה לדבורים כמו לכל החרקים – ההבנה שאלו חיות
מועילות וטובות שאנחנו חייבים אותן כדי לשרוד בעולם".
מה הדבר שאתה הכי אוהב בדבש? "וואו ,יש המון .אבל הדבר העיקרי והחשוב ביותר הוא שיש לתוצרי הדבורה את כל
המרכיבים התזונתיים הנחוצים לאדם".
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שחר לין  -מכוורת משק לין ,כפר ביל"ו
כמה שנים אתה בתחום? "התחלתי כנער בן  15ולא הפסקתי עד היום .אני דבוראי
כבר  45שנה".
המשפחה גם בעסק? "אנחנו משק משפחתי .אשתי שחר מנהלת את חנות המשק,
את מרכז המבקרים ואת כל מה שקשור למדיה .הילדים ליאור ,עדי ואיתמר מחוברים
מאוד למכוורת ותורמים את חלקם בזמנם הפנוי".
מה משך אותך לעולם הדבורים? "העבודה עם הדבורים מאוד מגוונות ומרתקת ,היא
מאפשרת שהיה בטבע ותורמת לבריאות הנפשית והפיזית .בנוסף אני הבוס של עצמי".
אילו סוגי דבש אתם מייצרים? "הכוורות שלנו מפוזרות מבקעת ערד ועד רמת הגולן,
והדבורים אוספות צוף ממגוון רחב של פרחים .הדבשים מאוד מגוונים .למשל ,אנחנו מייצרים דבש אבוקדו כהה מאוד
בעל טעם חזק וייחודי ,ולעומתו דבש תלתן בהיר מאוד ועם טעם עדין".
האם נוצר קשר רגשי עם הדבורים? "אני מרגיש קשר חזק לדבורים .אני מטפל בהן באהבה ודואג לשלומן .כשאני מגיע
לקבוצת כוורות אני יודע לזהות מה מצבן לפי ההתנהגות ולפי הריח .הדבורים לא מזהות אותי ,אך כשאטפל בהן בעדינות
ובסבלנות פחות יעקצו אותי".
מתי באמת נעקצת לאחרונה? "אני נעקץ כמעט בכל יום שאני עובד עם הדבורים .אבל זה בסדר ,הגוף שלי כבר רגיל".
מה אנשים לא יודעים על דבורים? "הרבה דברים :שהן יודעות לזהות שעומד לרדת גשם ,שיש להן שפה בה הן מעבירות
ביניהן היכן נמצא הצוף .אבל הכי חשוב :שתרומתן הגדולה ביותר היא לא הדבש אלא פעולת ההאבקה ,שבזכותה הפרחים
מתרבים ומגוון המזון של בני האדם גדול".
מה הדבר שאתה הכי אוהב בדבש? "כל מה שהדבורה מייצרת מועיל לאדם  -החל מהארס הבריא ,הדונג שיוצרים ממנו
נרות וקוסמטיקה ,הפרופוליס שנחשב כאנטיביוטיקה מהטבע .אמי מספרת איך פעם נשפכו עליה מים רותחים והיא קיבלה
כוויה רצינית .היא התמידה למרוח דבש על הכוויה ולמחרת לא נשאר סימן".

הילמר קונמן ,משמר דוד
כמה שנים אתה בתחום? "אני כבר  15שנים בתחום ,ולמעשה אני חלוץ הדבוראות
הביו-דינאמית בישראל".
שזה? "זה סוג של דבוראות ששם במרכז את הבריאות והחוסן של הדבורים ,ורואה
בדבש תוצר לוואי מבורך".
אתה יכול להסביר קצת על דבוראות שלא רואה בדבש את העיקר? "אני לא רואה
את עצמי כיצרן דבש .בעיקר מעניין אותי כיצד אוכל לתמוך בדבורה ולחזק את המערכת
החיסונית שלה ,לאור העובדה שהדבורים סובלות מתסמונת התמוטטות המושבה בכל
העולם".
מה משך אותך לעולם הדבורים? "בילדותי אימי הכינה איתנו נרות משעוות דבורים ,והבית כולו התמלא בניחוחות של דונג
מתוק .מאז התחלתי לפתח סקרנות ומשיכה לעולמן המופלא של הדבורים".
מתי נעקצת בפעם האחרונה? "בעקיצה ה 1001-הפסקתי לספור ...אך לשאלתך :אתמול".
ואתה אוהב רק את הדבש או גם את העוקץ? "אני אוהב את שניהם אבל בעיקר את העוקץ .כאשר אני נעקץ זה כואב ,אך
אני גם אומר תודה כי ארס דבורים הוא אחד החומרים הכי בריאים שהגוף יכול לקבל".
האם נוצר קשר רגשי עם הדבורים? "לחלוטין כן! בכל בפעם שאני פותח כוורת אני לא מפסיק להתרגש מנוכחות הדבורים
המופלאות .גם הדבורים מזהות ומרגישות בטוחות".
מה אנשים לא יודעים על דבורים? "שדבורת הדבש היא החיה החשובה ביותר בעולם ,היא מחזיקה אותנו בחיים באמצעות
יכולת ההאבקה שלה את המזון שלנו ,ועל כך אנחנו חייבים לה תודה ענקית".
מה הדבר שאתה הכי אוהב בדבש? "דבש הוא הממתיק הכי בריא שיש ,ודבש איכותי הוא גם תרופה לכל דבר .זמן המדף
שלו נצחי ,בהנחה שהוא נשמר בתנאים הנכונים .בעמק בית שאן מצאו בחפירות ארכיאולוגיות מכוורת ובה חלות דבש בנות
 3000שנה! הדבש היה טעים ומתוק!".
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עובד החודש
מסירות ומצוינות בשגרה ובחירום :רותם אלקובי מסכם שנה עמוסת אתגרים

מנהל אגף קהילה רותם אלקובי עסוק ביומיום
מבוקר עד ערב בקשרי הקהילה של  30אלף
תושבי גזר .ואז באה הקורונה והפכה עבור
רותם ,המשמש גם כמ"מ הקב"ט ,את המילה
"עסוק" למשהו אחר לחלוטין .הכירו את עובד
החודש
כמעט עשור אחרי שהצטרף לשורות המועצה
האזורית גזר ,רותם אלקובי ,מנהל אגף הקהילה
החדש )לשעבר "אגף תרבות נוער וספורט"(
זוכה בתואר עובד החודש על תרומה ייחודית
בתקופת הקורונה ,שבה כיהן במקביל גם
כממלא מקום קצין הביטחון של המועצה.
רותם ,תושב נילי ,נשוי לעדי ואב לגיא )8
חודשים( ,עידן ) (5ושי ) .(8בעבר ניהל את
מחלקת צעירים ונוער של המועצה עד שהתחיל
בתפקידו הנוכחי לפני ארבע שנים .אגף הקהילה
שבניהולו עוסק בפיתוח פעילויות הפנאי של
תושבי המועצה והשבחתן ,תוך התחשבות
בצרכי האוכלוסיות השונות והמגוונות שחיות
ביישובי גזר.
רותם ,שגם בימים רגילים זוכה להערכה רבה
מצד עמיתיו במועצה האזורית ,לקח על עצמו את
תפקיד מ"מ הקב"ט בתקופה לא פשוטה בעליל:
החל מחודש מרץ השנה ,בדיוק עם התפרצות
הקורונה בישראל ותחילת ההתמודדות
הלאומית עם המגיפה .בשיחה עמו הוא מודה
שהחודשים האחרונים הציבו אתגר לא פשוט
בכלל ,אך מתקשה להסתיר את גאוותו הגדולה
במתנדבים שסייעו במהלך התקופה ובעובדים
שתמכו ושיתפו פעולה בצורה יוצאת דופן.
לקחת על עצמך תפקיד מ"מ קב"ט בזמן
התפרצות מגיפה בלתי מוכרת .מה חשבת

לעצמך?
"אני יודע שזה יכול להישמע כמו חיבה לספורט
אקסטרים" ,הוא מחייך" ,אבל האמת היא
שכשהבנתי כמה רציני המצב ,ומתוך שכנוע
עמוק שאני יכול לסייע ,היה לי ברור שאני יכול
לקחת על עצמי תפקיד נוסף .הקהילה שלמדתי
להכיר ולאהוב בכמעט עשר שנים כאן תמיד מול
העיניים שלי ,ולא רציתי לוותר על ההזדמנות
לעזור בזמן קריטי".
מה גילית בתקופה הזו? מה היו האתגרים
הגדולים?
"הדבר החשוב ביותר שגיליתי היה המסירות
המדהימה של המתנדבים שלנו ,שהם אותם
אנשים שמתנדבים בשגרה באירועים שונים של
המועצה ,וזכיתי להכיר אותם בכובעי כמנהל
אגף הקהילה .רוח ההתנדבות וההתגייסות
הייתה מדהימה בכל  25היישובים במועצה
האזורית ,והיא התרחשה על רקע שיתוף פעולה
יוצא מהכלל עם כל המזכירויות במרחב .אני
יכול להגיד ,באחריות ,שהתגובה שלנו לפרוץ
הקורונה הייתה מהטובות ביותר בארץ ,והקדימה
בהרבה את ההכנות שנעשו במקומות אחרים".
אתה יכול לתת כמה דוגמאות בולטות לתגובה
הזו?
"הדבר המטורף ביותר ,במובן החיובי ,הוא
שהצלחנו להקים ולאייש מערך צוותי חירום
יישוביים בתוך יומיים .אני בטוח שזה שיא
ישראלי .בכל אחד מ 25-יישובי המועצה הוקם
צח"י משלו ,וכולם עבדו בשיתוף פעולה עם
המטה המאוחד שהקמנו במשרד הקב"ט .המשרד
ניטר כל הזמן את הצרכים בכל יישוב ,ודאג
שכל מי שנזקקו לעזרה יקבלו אותה במהירות
הגדולה ביותר  -בין אם מדובר בחלוקת מזון
ותרופות ,בסיוע לתושבים עם צרכים מיוחדים,
ואפילו בשי לחג עם פרח שחילקנו ביישובים.
אני חייב אינסוף תודות לצוות שלי ולצוותי
המתנדבים שפעלו במהירות וטיפלו בכל בעיה".
מעבר למהלך יוצא דופן הזה ,מספר רותם,
נעשו פעולות פרקטיות נוספות רבות ,כמו
קניית ציוד מגן לצוותים ,מהלך שלדבריו הקדים
בצורה משמעותית את ההיערכות הלאומית.
"בנקודה הזו אני חייב לציין את הפעולות
וההחלטות המהירות של ראשת המועצה רותם
ידלין והמנכ"לית כרמל טל ,שקראו את המפה
במדויק והעניקו את מלוא התמיכה למענים
האופרטיביים שנדרשו בשטח" ,הוא מוסיף.
בזמן שגרה ,במה אתה מתעסק ברמת היומיום?
איך נראה יום של מנהל אגף קהילה?

"בזמן שגרה ,וגם בזמנים האלה ,הלא לגמרי
שגרתיים ,יש עניינים רבים וחשובים לטפל בהם
ברמת אגף הקהילה .אירועים ,חוגים ,פעילויות,
הפקות .יום רגיל מתחיל בדרך כלל במשרד,
עם פגישות של האחראים על תחומי הפעילות
השונים של האגף ,וממשיך לרוב בנסיעות
ליישובים ולנקודות שבהן אנחנו מעניקים את
השירות לתושבים .חשוב לי להיות מעורב ולראות
בעיניים את המתקנים והאולמות ,ולעמוד בקשר
צמוד עם מנהלי האירועים שמגיעים למועצה
האזורית ועם הגורמים המעורבים בכל הרמות:
בטיחות ,כבאות ,מד"א ,אמנים".
ומה המטרה הגדולה שלך בתפקיד מנהל אגף
קהילה? לאן אתה שואף?
"המועצה האזורית היא גורם דומיננטי בחיי
התושבים בחבל הארץ היפהפה הזה ,וחלק
מתפיסת התפקיד שלי היא להעמיק את
הקשרים והחיבורים הבין קהילתיים בכל
הרמות .השאיפה שלנו היא לגרום לכל 30,000
התושבות והתושבים במועצה האזורית להרגיש
מחוברים כקהילה ,ולדעת שיש להם אוזן קשבת
במשרדי המועצה האזורית .לצד החיבור החשוב
הזה שאני מדבר עליו ,המטרה שלנו היא להביא
כמה שיותר תרבות ואירועים מעניינים למועצה,
אם ברמת התרבות והבידור ואם ברמת סיוע
לעסקים הפועלים בתחומי המועצה להבליט את
הייחודיות שלהם".
למשל?
"למשל בכל נוגע לייצור יין ,שהוא תחום
פעילות בולט וחשוב מאוד אצלנו  -יין הוא
תרבות שלמה ,ואנחנו מקיימים סביבו אירועים
כמו מרוץ הבוז'ולה ,השלישי מסוגו בעולם ,או
פסטיבל חוויה בכרם ,שלצערי לא יתקיים השנה.
זוהי כמובן רק דוגמה אחת מני רבות".
איך בעצם התחלת את המסע שלך במועצה
האזורית?
"זה סיפור די משעשע .דודה שלי ראתה מודעת
דרושים למנהל מחלקת צעירים במועצה
האזורית גזר .כבוגר לימודי קרימינולוגיה פחות
או יותר טרי אני לא בטוח שאפילו הייתי מודע
לכך שיש מועצה אזורית כזו .והנה אני כאן ,עשר
שנים כמעט מאוחר יותר".
נשמע שאתה ממש אוהב את העבודה שלך
רותם צוחק" :אשתי אומרת שלפעמים זה נשמע
כאילו אני אוהב את העבודה יותר מהבית .אבל
כמובן שהבית הוא העוגן ,ואני מאחל לכולנו,
וגם לי ,חזרה לשגרה רגועה יותר ,עם ימי עבודה
שלא מסתיימים בשעות הערב המאוחרות".
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קרוב לבית ,רחוק בזמן:
תגליות ארכיאולוגיות מרגשות בכפר בן נון

ד"ר שי הרשקוביץ ,חובב היסטוריה וארכיאולוגיה מושבע ,לא תיאר לעצמו אילו סודות עתיקים עומדים
להתגלות בפניו כל כך קרוב לבית .התגייסות שלושה דורות לחשיפת הממצאים הקדומים מאפשרת
למבקרי האזור הצצה מרתקת אל העבר.
אנחנו שומעים מידי פעם על תגליות
ארכיאולוגיות מדהימות בישראל ,ואפילו
אצלנו כאן במועצה האזורית כמעט כל ילד
וילדה מכירים את הגן הלאומי גזר ,המשמר
את חורבות העיר הקדומה מתקופות שונות
הקרויה באותו שם .אבל אפילו באזור כמו
שלנו ,מעטים חובבי ארכיאולוגיה שחולמים
למצוא תגליות מסעירות ממש מתחת לבית
– וגם מוצאים.
אבל זה בדיוק מה שקרה לד"ר הרשקוביץ,
תושב כפר בן נון .ד"ר הרשקוביץ ,שעוד
מילדותו היה מוקסם מהיסטוריה
וארכיאולוגיה ,זכה לגלות סודות עתיקים
מרחק הליכה קצר מביתו .סודות שהם לא
רק עדות נוספת להיסטוריה הארוכה של
דריכת יין בתחומי העיר הקדומה גזר ,אלא
גם חיבור מפתיע לנוף ילדותו ,כאן ממש
בסביבה היפהפייה שלנו.
"כפר בן נון ,שבו אני מתגורר ,נמצא באזור
עשיר בהיסטוריה יהודית מתקופת התנחלות
השבטים ועד ימינו" ,מספר ד"ר הרשקוביץ.
"הכניסה המקורית לכפר התבססה על קטע
דרך רומית עתיקה שחיברה בין דרך המלך
באזור ההר לדרך הים .הדרך הזו עברה ליד
גבעה צמודה למקום מגוריי ,ובה התגלו

לאחרונה תגליות ארכיאולוגיות חדשות
מסעירות :שתי גתות מתקופת בית ראשון
ומקווה טהרה מהתקופה החשמונאית".
הגילוי המרגש ,מוסיף ד"ר הרשקוביץ ,הוא
ממש לא סוף הסיפור .לדבריו ,בגבעות
סביב יש עוד גתות ומערות קבורה ששימשו
את ההתיישבות היהודית באזור כמו גם
אוכלוסיות רבות אחרות שהתגוררו כאן
בתקופות שונות .לא מדובר רק בשרידים
ארכיאולוגיים  -במרחק דקות הליכה
מהגתות מצוי מעיין "עין ורדה" ,ששימש
מקור מים חשוב לעיר גזר ולהתיישבות
החקלאית סביבה.
התגליות ,מסתבר ,התחילו בכלל לפני
למעלה מ 50-שנה כאשר גילה את הגתות
באחד מטיוליו הרבים באזור ,ונמשכו
כהרפתקה משפחתית" .את הגת הראשונה
חשפנו וניקינו לפני כארבע שנים בעזרת
אחת מבנותיי ונכדיי הבכורים" ,משחזר ד"ר
הרשקוביץ" ,ובסיוע אנשי מקצוע זיהינו את
הגת כדגם משטח דריכה פשוט מתקופת
בית ראשון .לאחר הקמתו של יקב בן נון,
ממש בצמידות לגת ההיסטורית ,הצעתי
לבעלי היקב שאפלס מעבר בין היקב לבין
הגת כדי לאפשר למבקרי היקב להתרשם

משרידי חקלאות
יהודית עתיקה,
ולבסס חיבור
ישיר בין העבר
להווה .הצעתי
התקבלה
בשמחה מצד בעלי היקב,
ומאז קיום המעבר ,מבקרי היקב ואורחים
מוזמנים לסיור התרשמות מהגת .נהדר
לראות בעיניים את ההיסטוריה העתיקה
של דריכת יין באזור".

מבקרים נלהבים – ותגלית מדהימה
לאחר יצירת שביל הגישה לגת שהתגלתה
בסמוך ליקב ,החלו להגיע המבקרים,
וההתלהבות שהפגינו נתנה לד"ר הרשקוביץ
רוח גבית להמשיך ולהרחיב את החוויה
של המפגש עם השרידים הארכיאולוגיים
המרתקים" .בעקבות הרשמים הנלהבים
של המבקרים החלטתי לשלב גם את הגת
השנייה בסיור ,וכמובן שהיה צורך בניקיון
ובהכנה .במהלך העבודה המקדימה הזו
התעצמה התהייה שהייתה לי ביחס למבנה
המיוחד והמתוחכם של הגת הזו :בדקתי
בכמה מקורות והבנתי שככל הנראה מדובר
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בגת מיוחדת מדגם מכבש הקורה ,שתוכננה
בהשפעה הלניסטית ואשר מתוארכת
ל 1,000-שנה לפני הספירה".
ואם גת בת ) 3,000כן (!3,000 ,שנה לא
מספיקה ,סקרנותו של ד"ר הרשקוביץ
הובילה אותו לממצא נוסף ,מרגש במיוחד:
"במהלך פריצת הדרך לגת השנייה ,ראיתי
שרידי חציבה מבצבצים מבעד לשיחי
הסירה הקוצנית שכיסו אותה" ,הוא מספר.
"כמובן שהייתי חייב לבדוק במה מדובר.
לאחר ניקוי יסודי של האזור ,ובהמשך
בעזרת בתי הבכורה ונכדיי ,הבנתי שניצב
לפניי מקווה טהרה מתקופת החשמונאים,
כזה שמזכיר מאוד ממצאים שהתגלו ממש
לא רחוק מכאן ,באזור קברות המכבים
במודיעין .גורמים מרשות העתיקות הסכימו
עם המסקנה שלי".

חייל עותמני יורה ממקווה טהרה יהודי
קדום המשמש אותו כעמדה ,לעבר
דרך רומית עתיקה
לא רק היסטוריה קדומה מצא ד"ר הרשקוביץ
בסביבות ביתו ,אלא גם תגליות מודרנית
יותר :האימפריה העותמנית ,ששלטה באזור

במשך ארבע מאות שנה ,השאירה בו גם
היא חותם משלה .ד"ר הרשקוביץ מספר
על שרידים ייחודיים שהתגלו בתוך בור
המקווה" :באדמה שחפרתי התגלו בעומקים
שונים שמונה תרמילי רובה תורכי .סמל
האימפריה התורכית  -סהר וכוכב חרוט
באזור הכרכוב ותאריך בשפה הערבית לפי
שנת ההיג'רה ,מתארך את תרמיל הכדור
לשנת  - 1917מלחמת העולם הראשונה .אחד
התרמילים נלקח לרשות העתיקות לבדיקה
מדוקדקת של מומחה רשות העתיקות".
התרמילים ,מספר ד"ר הרשקוביץ ,מהווים
עדות לקרב מכריע שהתרחש בין כוח
פרשים אוסטרליים בפיקודו של הגנרל
אלנבי לכוח תורכי שהיה מוצב בגזר ואחר
כך נסוג לכיוון ירושלים.

אילו עוד סודות מחכים להתגלות?
עבור ד"ר הרשקוביץ ,אל"מ במיל' ומורה
לשל"ח ,הממצאים שגילה הם בעלי משמעות
שחורגת מגבול המחקר ההיסטורי ,ונוגעת
בנימים אישיים מאוד" .את הגתות פגשתי
לראשונה כבר לפני חמישה עשורים בטיולי
הרבים מאז ילדותי בכפר בן נון ,אליו הגעתי

עם משפחתי מהרובע היהודי בצפת" ,הוא
מספר" .כבר אז היסטוריה וארכאולוגיה
ריתקו אותי .אני בטוח שקרבתו של תל גזר
ותגלית לוח גזר היו גורמים משמעותיים
בהתפתחות הקריירה המקצועית שלי,
ובבחירה שלי בראשיתה להיות איש חינוך
וידיעת הארץ".
ומה המסר של ד"ר הרשקוביץ ,תושב כפר
בן נון מזה שנים רבות ,לגופים השונים
הפועלים במרחב שבין ארכיאולוגיה
ללימודי היסטוריה? "הגבעה מכילה ללא
ספק עוד סודות מן העבר .הצעתי לגורמי
רשות העתיקות ,למועצה וליישוב לפתח
במקום פרויקט חינוכי קהילתי .פרויקט
כזה יקדם את ההיכרות של תושבי המועצה
והמבקרים שיגיעו מהארץ ומחו"ל עם עברנו
החקלאי-היסטורי הקדום בעמק אילון ושם
כפרנו המשמר את שמו של יהושוע בן נון
המקראי .הגברת הידע והמודעות תוכל גם
לתרום ליקבים הפועלים כיום וממשיכים
מסורת חקלאית של אבות אבותינו
שמחברת לחקלאות ולהיסטוריה המודרנית
של ימינו".
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אגף קהילה

זה הזמן לצמוח:

פעילויות וחוגים במועצה האזורית לקראת השנה החדשה

כשהקורונה מכה כמעט בכל תחומי החיים והפעילות במדינת ישראל ,במועצה האזורית גזר דווקא
מעלים הילוך בכל הקשור לפעילויות ,העשרות וחוגים .אז מה יהיה לנו השנה?
בגדול – הכל מהכל.
נגיף הקורונה אולי עצר זמנית את רצף
ההחיים המוכר לנו בישראל ,ובעולם
כולו ,אבל במועצה האזורית גזר החיים
ממשיכים .מה זה ממשיכים? אם עד היום
הצטיינו בעושר ומגוון של חוגים ופעילויות,
השנה הקרובה הולכת להיות עשירה,
מעניינת ומהנה אפילו יותר.
לחוגים הקיימים במועצה יתווספו השנה
עוד חוגים ייחודיים כמו קרמיקה ,עיצוב
ומיניאטורה ,רכיבה קבוצתית על סוסים,
בייסבול ועוד .כל האוכלוסיות המגוונות
במועצה נלקחו בחשבון ,ועבור כולן ייפתחו
חוגים חדשים ,מותאמים בדיוק עבורן.

מתכוננים לתקופה מאתגרת
על מנת לשמור על מגוון הפעילויות הקיים
)והגדל( ,עומלים בימים אלה במועצה על
התאמת האספקטים השונים של תחומי
ההעשרה להגבלות החדשות של הקורונה.
זוהר בן שימול ,מנהלת החוגים במועצה,
מספרת כי ההתאמות כוללות רכישת ציוד
ומתן הכשרות לצוותים על הגנה מפני
הקורונה ,לצד הפחתת מספר המשתתפים
בשיעורים ספציפיים ,כך שמספר
המשתתפים לא יעלה על המותר על פי
ההנחיות לאותה העת.
כמובן שהמשתתפים בכל הפעילויות
יצטרכו למלא הצהרת בריאות לפני
ההגעה לחוג או לפעילות ,אבל כשמדובר
בהצהרה דיגיטלית הטרחה קטנה מאוד,
וכולם יכולים לקחת חלק בפעילויות בכיף.
"קיבלנו מראש החלטה אסטרטגית ,מתוך
מודעות לחשיבות הרבה של פעילויות
וחוגים לתושבי המועצה בייחוד בתקופה
כזו ,להגביר ,להעשיר ולהעמיק את תחומי
הפעילות שלנו" ,אומרת זוהר.

חוגים נוספים ,אזורי פעילות מצטרפים
השנה ,כאמור ,צפוי להיפתח מגוון גדול של
חוגים חדשים ,עם היצע לכלל האוכלוסיות.
בחוגים החדשים אפשר למצוא קרמיקה,

עיצוב ומיניאטורה ,רכיבה קבוצתית על
סוסים ,בייסבול ,בישול ,סריגה למבוגרים
ומוזיקה לגיל הרך והשלישי ,וגם טקסטיל
לגיל הרך והשלישי .ילדים בעלי צרכים
מיוחדים יזכו לחוגים שווים במיוחד,
דוגמת בישול ,רכיבה טיפולית וחוג ספורט,
נוסף על חוג הפסיכודרמה הוותיק והאהוב.
מדובר ברשימה חלקית בלבד ,ובימים
הקרובים ניתן יהיה להתעדכן ברשימה
הסופית בפורטל החוגים.
החוגים מתרחבים גם מבחינת אזורי
הפעילות .אם עד היום הפעילות התרכזה
בעיקר בשלושת המוקדים הגדולים בית
חשמונאי ,נוף איילון-שעלבים ,וקיבוץ
נען ,בשנה הקרובה מצטרף מספר גדול
של יישובים ,ביניהם חולדה ,בית עוזיאל,
כפר בן נון ,יד רמב"ם ,כפר בילו ,פתחיה,
קיבוץ גזר ונצר-סרני .עבור הגיל השלישי
והאוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים מדובר
בבשורה של ממש ,שכן השנה לראשונה
יתקיימו חוגים מונגשים לאוכלוסיות אלה
ביישובים עצמם .הנגשה כזו ,לצד מערך
הסעות נרחב ביותר ,מבטיחה שכל תושבי
המועצה שרוצים וצריכים להגיע לפעילויות
השונות יוכלו לעשות זאת בקלות ובנוחות.
"לקראת השנה החדשה עמלנו על תוכנית
רחבה ,כוללת ,שתיתן מענה לכלל הצרכים
של הגמלאים והגמלאיות של המועצה",
אומרת זוהר" ,וזאת מתוך חשיבה שהיא
באמת רוחבית ומערכתית ,ורואה מול
העיניים את מה שהכי חשוב לאוכלוסייה
היקרה הזו – למשל פעילות בשעות הבוקר,
וקרוב לבית .בכל בוקר מימי השבוע יוכל
כל תושב לבחור לעצמו פעילות".

תחום הספורט ממשיך להתפתח
גם תחומי הספורט זוכים השנה למגמת
התרחבות והנגשה .חן גורלניק רדיע ,מנהלת
מדור ספורט ,מדווחת על מה שקורה
בתחום" :המון קורה מבחינת חוגי הספורט
במועצה" ,היא מספרת" .חוג האתלטיקה

הקלה ,למשל ,מתפצל ויהיה זמין גם
בנען ,וחוג קפוארה ייפתח בשנה הקרובה
גם בשעלבים .גם ברמת המתקנים תהיה
התקדמות רצינית .אנחנו בשלבי סיום של
שיפוץ משמעותי באולם הספורט בקרית
חינוך בית חשמונאי ובחדרי הסטודיו,
והשנה גם נתחיל לעשות שימוש באצטדיון
האתלטיקה בקרית החינוך הדרומית".
בשנים האחרונות נרשמו הצלחות יפות
לקבוצות הספורט במועצה .שלוש קבוצות
כדורסל עברו להתחרות ברמה הארצית,
וחן מספרת שמדור הספורט של גזר עומל
בימים אלה על בניית מעטפת מקצועית
משמעותית עבורן ,בכל התחומים
הרלוונטיים" .אנחנו עושים התקדמות
בענפים
ספורטיביות
בהתמקצעות
שונים ,ואני בטוחה שנראה פירות רבים
להתקדמות הזו בשנים הבאות" ,אומרת חן.

דרייב קהילתי שמניע עשייה
הצמיחה הגדולה שכולנו עתידים לראות
בשנה הקרובה בתחום החוגים והספורט
מתאפשרת הודות לשיתופי פעולה פוריים
מטעם היישובים השונים שהעמידו את
המועדוניות שלהם לטובת התרחבות
החוגים ,למחשבה ותכנון כוללים ,ובעיקר
לרוח העשייה של העוסקים בתחומים אלה
במועצה.
"הקהילתיות חשובה לנו מאוד ואנחנו
רואות כערך עליון את ההקשבה ושיתוף
הפעולה עם הציבור שלנו" ,אומרת זוהר.
"החוגים והפעילויות ,למשל ,עולים מתוך
בקשות של תושבים .עבורי באופן אישי
החיבור של הקהילה באמצעות הפעילויות,
ההעשרות והחוגים הוא הטעם והסיפוק
הכי גדולים".
חן מוסיפה" :בשבילי הספורט הוא הטייטל,
אבל כמו שזוהר אומרת ,הדבר הכי חשוב
שאנחנו עושים כאן הוא החיבור הקהילתי
הנהדר ,שלא רק שלא נחלש בזמן הקורונה,
אלא אפילו התחזק".
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סוכות

2020
הצגות ,סדנאות והמון כיף
ביישובי המועצה

פרטים
אתר
הבמועצה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות

התכנית נתונה לשינויים

יש להתעדכן תדיר באתר המועצה

Made In

גזר

מתנות לחגים קונים

קרוב לבית
מגוון מבצעים והנחות בעסקים ברחבי המועצה
פרטים באתר המועצה

מפרידים וממחזרים
פסולת
במועצה אזורית גזר!
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אשכול המרחב הכפרי

כל פסולת שאינה ניתנת למיון ומיחזור

אשפה ביתית,
מוסדות חינוך וציבור

כל פסולת שאינה ביתית
השלכת פסולת ביתית במוסדות ציבור /
חינוך

פינוי פעמיים בשבוע

גזם

פינוי פעם בשבוע

פסולת גושית
ביתית

פינוי פעם בחודש

גזור ושמור

מתקני
המיחזור

הוצאת הגזם יום לפני הפינוי
הנחת הגזם בפינות מוסדרות
חיתוך ענפים לאורך של עד  1.5מטר
פינוי גזם ביתי נקי בלבד
עד חצי משאית למשק בית

הפרעה לנתיבי התנועה
הנחת הגזם בחצר הפרטית
פינוי גזם מעורבב עם גושית וזבל
פינוי גזעים ,שורשים וענפים גדולים
פינוי גזם חקלאי
הנחת הגזם על מתקנים וצמחייה

הוצאת פסולת גושית יום לפני האיסוף
כל פסולת ביתית גדולה שלא ניתן
להשליך לפח הירוק
הנחת הערימה במקום נגיש למשאית
עד חצי משאית למשק בית

פסולת גושית מעורבבת עם פסולת בניין,
משטחי עץ וצמיגים לא תיאסף!
הפרעה לנתיבי התנועה
הנחת הפסולת בחצר הפרטית
הנחת פסולת על מתקנים וצמחייה
פסולת משקית תפונה על ידי התושב

כחול

כתום

סגול

ירוק

נייר וקרטון דק

אריזות פלסטיק ,שימורים ושקיות

זכוכית בלבד

ביגוד והנעלה

קרטוניה
קרטונים –
יש להכניס את
הקרטונים שטוחים

מיחזורית
)כלוב הבקבוקים(
בקבוקי פלסטיק

מתקני פסולת אלקטרונית:
 מול בניין המועצה בבית חשמונאי -במרכז קיבוץ נען

*פינוי סוללות בכל מזכירות יישוב

מפרידים פסולת ,שומרים על איכות הסביבה
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