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משולחן ההמועצה

טיפול  10,000בפתחיה

יום מרוכז לשיפור חזות מושב פתחיה התבצע ביוזמת המועצה

צוותי המועצה ביצעו יום מרוכז של עבודות
לשיפור חזות המושב בפתחיה .במהלך
המבצע התאחדו מחלקות המועצה ועבדו
בשיתוף פעולה מלא עם הוועד המקומי ,ועד
האגודה ורשות ניקוז שורק לכיש .המבצע
כלל צביעת כבישים ,התקנת פחי אשפה,
ניקיון כבישים ופעילות גינון נרחבת בכל
מנהלת מדיה ודיגיטל :שרלי שוורץ

זרעי חורף

dar170504@gmail.com

דידי סטודיו
רבגון

בצילום :בוז'ולה ,חוויה בכרם ואליפות
העולם בסופטבול

המושב .מדובר ביום המרוכז השני במועצה
לאחר פיילוט מוצלח שהתקיים בבית
עוזיאל .הצלחתם של הימים המרוכזים היא
תוצאה של שיתוף הפעולה ההדוק והמיטבי
בין מכלול הגורמים במועצה ומחוצה לה
אשר רואים את טובת התושבים לנגד
עיניהם ועמלים לשם כך.

היחידה הסביבתית יזמה השתלמות
בנושא צמחי בר .במפגשים משתתפים
תושבים מכל ישובי המועצה .המפגש
הראשון נערך בנען ,בעוד ההשתלמות
כולה מפוזרת בין ישובי המועצה ,במטרה
להנגישה לתושבים .ראשת המועצה
רותם ידלין ציינה כי היא שמחה לראות
תושבים מכל היישובים והודתה ליחידה
הסביבתית על המאמצים לגבש את
הקהילה באמצעות פרחים האהובים על

כולם ומייצגים את הטבע
הדומיננטי במועצה.
במהלך המפגשים הועבר
מידע רב ומעניין על ידי
"זרעים מציון" אודות
תכנון לקראת ראשית ימי
החורף ,יתרונות צמחי הבר
והדרך הנכונה לשלבם
בגינה הפרטית .כל משתתף
קיבל שיעורי בית  -לבדוק
את טיב האדמה בגינה
הפרטית שלו ,לבדוק כיווני
רוחות ,תאורה ועוד .לאחד
בדיקה אישית ,איש איש בגינתו הזמינו
המשתתפים זרעים המתאימים לגינתם
בתוספת הסבר מפורט כיצד לזרוע ,לשמר
ולטפח את הזרעים כדי שיצמחו לצמחי
בר נאים .המפגש הבא יתקיים בינואר,
עת הפקעות כבר יפרחו ,ויעסוק בשאלות
ובהכוונה ,המפגש הרביעי באפריל יעסוק
כבר בהכנת הגינה לקיץ ובכך תתקיים
שנה שלמה של פריחה בגינות התושבים.
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משולחן ההמועצה

לומדים בכל גיל

למעלה משישים תושבים ותיקים של המועצה יחלו ללמוד השנה בכיתת הוותיקים בתיכון איתן
כיתת הוותיקים החלה את שנת הלימודים
בתיכון איתן .למעלה מ 60-תושבים

ותיקים מיישובי המועצה ילמדו השנה
מקצועות לימוד רבים  -כמו בתיכון
אמיתי ואף יותר מכך.
ילמדו:
הוותיקים
פיזיקה ,ערבית ,תנ"ך,
היסטוריה,
עיצוב,
חינוך גופני ,תקשורת,
ספרות ,ואף ילמדו
אנגלית יחד עם
תלמידי ט' וקורס
וירטואלי בפסיכולוגיה
עם מצטיינים משכבת
ט' .אין ספק שצפויה
להם שנת לימודים

מעניינת ומרתקת.
ראשת המועצה רותם ידלין ,בירכה את
משתתפי התוכנית והציעה להם לשתף
בתהליך הלמידה גם את הדור הצעיר
ולעודד את השיח באמצעות הידע שיש
לכל אחד מהדורות .ידלין הוסיפה ואמרה
כי היא רואה בכיתה הזדמנות של כל
תלמידה ותלמיד לצאת מהבית ולהכיר
אנשים נוספים בקהילה ולהעשיר את
חיי החברה .מנהלת בית ספר ,ד"ר סיגל
סטרשנוב ,ציינה שזו השנה הרביעית
לתוכנית בתיכון איתן ושהיא יוצרת
הפריה בין דורית ותורמת לאקלים הבית
ספרי.

שישו ושמחו בשמחת תורה
חגיגות שמחת תורה שמחות וחגיגיות
התקיימו ביישובי המועצה :רמות מאיר,
נען ,פתחיה ,יציץ ,גזר ובית עוזיאל.
במסגרת מדיניות המועצה לקרב
את התרבות לכל היישובים ולאפשר
למקסימום תושבים ליהנות מחגיגות
ומתרבות קרובים לבית ,יצאה המועצה
בקול קורא לוועדים לארגן את ההקפות
השניות של שמחת תורה ביישובם.
הישובים נענו לקריאת המועצה לחגוג
באופן יישובי ולפתוח את ביתם לתושבים
מיישובים נוספים ובכך יצרו חיבורים
וקרבה נוספת המפתחים את ערך הקהילה
והשותפות בין התושבים במועצה.

מרחיבים אופקים

הקתדרה למבוגרים פתחה את שעריה זו
השנה העשירית וכל התושבים מוזמנים.
התוכנית השנה מציגה מגוון נושאים
תוך התמקדות בסדרת הרצאות קצרה,
שיועברו על ידי אישי מקצוע מרתקים.
ההרצאות מתקיימות באשכול הפיס בבית

השמחה בישובים הייתה גדולה,
תושבים רבים רקדו ושרו בחג -
מלבד פורים ,הוא השמח והחגיגי
כשספרי הקודש בידיהם ועליצות
בליבם.

כאשר
שאולי
בשנה,
גדולה

חשמונאי ,בימי ג' בשעות .11:45-10:00
התוכנית כוללת 35 :מפגשים ,מתוכם
 30מפגשים עיוניים (הרצאות) וחמישה
סיורים .ביום הפתיחה התקיימה הרצאתו
של מרדכי רחמים" :שמים בטוחים"
אודות המבצע ההרואי של סיירת מטכ"ל

 הפריצה למטוס סבנה החטוף בלוד.הקתדרה פותחת את שעריה וקוראת
לבני הגיל השלישי לבוא ולהצטרף
להרצאות וסיורים מהנים לאורך כל
השנה ,שמעשירים את הנפש ואת הדעת
ומאפשרים מפגשים חברתיים.
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תל גזר ,לפניך

נעים להכיר  -אתר תל גזר החדש שיהפוך בקרוב לאתר תיירות מוביל
רשות הטבע והגנים ,רשות העתיקות
ומשרד התיירות והמועצה החלו בפרוייקט
שדרוג שיכלול בין היתר הסדרת שבילי

טיול ודרכי גישה אל מוקדי העניין
המרכזיים שבגן הלאומי ומערכת שילוט
והמחשה שיספרו את סיפורו של התל
בדרך חווייתית.
תכנית הפיתוח כוללת הסדרת
השבילים והחנייה ,עמדות
תצפית ,שימור כמה ממוקדי
העניין המרכזיים ושיפור הגישה
אליהם.
המרשים שבממצאי התל הוא
מפעל המים הכנעני הגדול
ביותר שנתגלה עד כה .במשך
שנים מאז התגלה ,הכניסה אל

המפעל הייתה סגורה חרף בעיית בטיחות.
כעת ,במסגרת העבודות יוכשר מפעל
המים הייחודי לכניסת מבקרים ויהפוך
את חוויית הטיול בתל לבלתי נשכחת.
המבקר בתל יוכל ליהנות מחוויית טיול
בטוחה ,נוחה ואיכותית יותר .אם תרימו
עיניכם אל התל ותגלו בו כלי עבודה
כבדים ,תדעו שהעבודה כבר נעשית
ומתיחת הפנים של התל כבר החלה.
בזמן העבודות ,יש להישמע להנחיות
השילוט שיוצב במקום .לעיתים ,למען
בטיחות המטיילים ,לא תותר כניסה לשטח
הגן הלאומי.

ערוכים לשעת חירום

נציגי רשות החירום הלאומית ערכו ביקורת כדי להבטיח את מוכנות המועצה

בסוף חודש אוקטובר נערכה ביקורת
בנושא מוכנות לשעת חירום על ידי נציגי
רשות חירום לאומית (רח"ל) ופיקוד
העורף .הביקורת שנערכה כללה את
התחומים הנוגעים למוכנות המועצה בעת
חירום .ראשת המועצה רותם ידלין אמרה:
"אנחנו חיים בשכונה בה אסור לנו להניח
אפילו לא לרגע אחד שהמערכה הבאה
רחוקה מאיתנו .במצב חירום בטחוני
בהיקפים משמעותיים או במציאות של
רעידת אדמה או אסון כלל ארצי ברור
שכוחות הסיוע הראשונים שיגיעו לאזור
יהיו שלנו – הדבר הזה מחייב אותנו

לייצר צוותי תגובה אזוריים ,להכשיר
אותם ,לאמן אותם ,לצייד אותם ולתת
להם את ארגז הכלים כדי שביום פקודה
הם יוכלו לתת מענה ראשוני בשטח  -כל
אחד בקהילתו הוא".
קב"ט המועצה אליק מגורי כהן ,אשר
מוביל את ההערכות ,ציין כי המועצה
נערכת כל העת לשעת חירום הן בשטח
והן בהכנת נהלים על מנת להיות מוכנים
לכל תרחיש בכל עת" .מנהל מחוז מרכז
שרון ברשות החירום הלאומית ,עופר
שושן ,ציין כי הביקורת נועדה לעמוד על
מוכנותה של המועצה וללמוד על מנת

שהמועצה תהיה מוכנה עוד יותר לשעת
חירום .הביקורת עברה בהצלחה כאשר
ההערות המועטות יילמדו על מנת להפיק
לקחים ולהשתפר.

תשתיות חדשות במועצה
בוצעו פסי האטה ביישובים במועצה.
בוצע פרויקט להסבת שמונה כיתות
לכיתות שמע לילדים הנדרשים לכך.
הפרויקט כולל התקנת מערכות שמע,
תקרה אקוסטית עם מקדם בלע לרעש,
גופי תאורה מיוחדים ,מזגנים שקטים,
חיפוי תקרות ודלתות ועוד.
הוקמה במת תיאטרון בבית ספר שדות
איילון ,המצטרפת לקיר הטיפוס החדש
בבית הספר.
החלו העבודות בפרויקט פיתוח
חולדה .בשלב ראשון החל שיקום
והחלפת הרחבה מול חדר האוכל.

הצללה במבנה בני עקיבא

במת תיאטרון חדשה בשדות איילון
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צאו בחוץ!

רגע לפני החורף ,מאמן קבוצות הריצה שי אלבלינג ממליץ על שלושה מסלולי ריצה (וגם הליכה) במיוחד לחורף 🟌 תבלו!

הקיץ מאחורינו ,הטמפרטורות שפויות
לחלוטין ,הגשם הראשון שטף את השדות,
האוויר צלול  -עיתוי מעולה לצאת
לריצת שטח שווה במיוחד בשבילים
המקסימים שברחבי המועצה האזורית.
ריצת שטח היא דבר מדהים ,המשלב
פעילות גופנית בריאה וטיול לאורך
מגוון הנופים המאפיין את המועצה
שלנו .זו חוויה שחבל לפספס.
פרט לכך ,החורף שלנו הוא חורף סלחני
וגם אם ירד עליכם קצת גשם בזמן
שאתם על המסלול לא קרה שום דבר,
תנסו פעם ,זה דווקא מרענן ואל תשכחו
לשנן את המשפט" :נרטבים רק פעם
אחת".
למי שלא מכיר או אולי לא מכיר היטב,
מצורפות שלוש הצעות למסלולי ריצת
שטח במרחבי המועצה ,המתאימות
לרמות שונות של כושר גופני ובהתאם
לרמת הקושי שמגדירים הרצים :קלה,
בינונית ,מתקדמים.
מסלול ברמת קושי קלה – סובב חולדה
( 4.5ק"מ):
מגיעים לקיבוץ חולדה וחונים ליד
מגרש הכדורסל ,ממש בכניסה לקיבוץ.
צועדים כמה דקות לחימום על הכביש
הפונה לכיוון אזור התעשייה של הקיבוץ
(מזרחה) ומתחילים לרוץ ,לפי השילוט,
אל עבר יקב ברקן ובית העלמין.
לאחר  500מטר של ריצה ,ליד החצר
האחורית של היקב ,הופך כביש האספלט
לדרך כורכר עליה נרוץ לכיוון בית
העלמין ומשם נמשיך על השביל הנוח
אל הכניסה ליער חולדה (כיוון כללי
דרום מזרח).
ניכנס לדרך האספלט ביער ונמשיך ישר

( 300מטר) עם השביל
המתעקל ימינה ונפנה
שמאלה אל שדרת עצי
אותה
הוושינגטוניות,
נחצה בריצה (קצת יותר
מק"מ) עד שנגיע למצפה
טל (שווה להיכנס ולהביט
על הנוף).
משם נמשיך בשביל
הכורכר שייקח אותנו
בחזרה לכיוון הקיבוץ
(מערב) כשמהצד מטעי

זיתים וכרמים.
בצומת הבא נפנה שמאלה ומיד אחר כך
ימינה והנה הגענו לחצר האחורית של
היקב – ממנה נרוץ בדיוק כמו שבאנו,
על הכביש הפנימי של הקיבוץ ,עד
למקום בו נמצא הרכב.
מסלול ברמת קושי בינונית – תל מלוט
( 8.5ק"מ):
נקודת ההתחלה :חניון בית העלמין של
קיבוץ נען ואת החימום נבצע בהליכה
בכביש היורד לכיוון מזרח ואחרי 300
מטר נפנה ימינה
כורכר
לדרך
המתעקלת שמאלה
ומוקפת עצי ברוש.
נתחיל לרוץ ונפנה
בצומת
ימינה
ונתחבר
הראשון
החולף
לשביל
במקביל למסילת
לכיוון
הברזל
המושב יציץ ונרוץ
עד שנגיע לחניית
בית העלמין של
היישוב.
נפנה שמאלה ונחצה את המסילה במעבר
תת קרקעי ונפנה מיד ימינה לכיוון תל
מלוט עליו נטפס בריצה .נתרשם מהנוף
המקסים ונרד בשביל הפונה לכיוון דרום
מזרח ומקיף את שמורת עיינות גיבתון.
נרוץ מימין למסילת הברזל ובשלב
מסוים ( 500מטר אחרי הירידה מהתל)
נפנה שמאלה במעבר תת קרקעי מתחת
למסילה (צריך להתכופף ,זהירות על
הראש) ונפנה מיד ימינה עד שנגיע
למעבר מתחת כביש מספר .6

נפנה שם שמאלה ונרוץ שלושה
קילומטרים מימין לתוואי כביש מספר
 6עד שיופיע גשר שבו נפנה שוב
שמאלה ,נחלוף מעל כביש  6ונתחבר
לדרך הכורכר ועצי הברוש ממנה יצאנו
למסלול – ומשם לחנייה.
מסלול ברמת קושי קשה – סובב תל גזר
( 11ק"מ):
את הרכב נשאיר בחניון הכורכר בקצה
רחוב גפן ביישוב כרמי יוסף ונצא לריצה
לפי השילוט לכיוון תל גזר (צפון מערב)
ולאחר ק"מ אחד נטפס לראש התל (נוף
פנורמי מקסים).
נרד בדרך שעלינו ובעץ הגדול
שלמרגלות התל נפנה ימינה בירידה
מתונה בשביל כורכר המתגלגל לכיוון
היישוב בית עוזיאל ,נעבור את צומת
השבילים בו פונים שמאלה ליישוב
ונמשיך בריצה לפי תוואי שביל 'סובב
לב גזר' עד הכניסה לקיבוץ גזר ,אבל לא
ניכנס לקיבוץ.
נמשיך בריצה בשביל המקיף את גדר
הקיבוץ ואזור התעשייה המקומי ובצומת

הבא נפנה שמאלה ואחר כך ימינה עד
שנתחבר שוב לשביל 'סובב לב גזר'
(ימינה ,לכיוון דרום) שילווה אותנו עד
סוף המסלול.
בצומת הבא (אחרי ק"מ וחצי) ,כשתל גזר
מולנו ,נפנה שמאלה ובצומת הבא ימינה
עד שנגיע למעיין עין ורד הממוקם מימין
לשביל .שווה להציץ במעיין (מלא בימים
גשומים) ומשם ,מטפסים ,על השביל
(שני קילומטרים) ,עד שמגיעים לרכב.
כל הכבוד!
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תיירות

תיירות ועסקים
בעלי עסקים ,יזמים ותיירנים נפגשו בכנס
משותף למועצה ולמשרד הכלכלה והתעשייה
הרשות לעסקים קטנים באמצעות מעוף.
ראשת המועצה רותם ידלין פתחה את הערב
ואמרה כי תחום התיירות הוא נדבך אסטרטגי
בפעילות המועצה האזורית גזר ופועל יוצא מכך
גם תחום העסקים .ידלין הציגה את הפרוייקטים
העיקריים בתחום  -פיתוח תל גזר ,פיתוח
עינות גיבתון ופתיחת אגף לצמיחה כלכלית.
מנהל סניף מעוף רמלה ,אסף אהרן ,הציג
את תכנית הפיתוח של מעוף לעסקים קטנים

ובינוניים וסקר את התמיכות ,הקורסים והליווי
העומד לרשות העסקים .מנהלת יחידת תיירות
ויזמות עסקית במועצה ,אילנית צמח ,סקרה את
פעילות התיירות בתחום קידום מיתוג דרך היין,
הקמת פורום עסקים בתיירות וחקלאות ,קידום
פרוייקטים בישובים ובמשקים וכן הגברת
פעילות תיירות הספורט .מנהלת מחלקת
קידום עסקים ותברואה במועצה ,כרמית
גבע ,דיברה על חשיבות רשיון העסק ,דרכי
הפעולה לקבלתו והדגישה כי המועצה הולכת
יד ביד עם העסקים וקראה לבעלי העסקים

להגיע למחלקת קידום עסקים של המועצה
כדי לקבל את הסבר ,הייעוץ והכוונה .לאחר
מכן אביאל שרי ,מנהל תכנית מסחר מקוון
במעוף ,הציג את המענקים העומדים לרשות
בעלי עסקים במסחר מקוון וגילי טופר ,מנהלת
תחום חממות תיירות במשרד התיירות הציגה
אף היא את אפשרויות הסיוע שמשרדה נותן.
לסיום הכנס נהנו בעלי העסקים מהרצאתה
של יעל ארד על מוטיבציה ומצויינות בספורט
ובעסקים.

הקמת פורום תיירות וחקלאות במועצה בשיתוף
מעוף והרשות לעסקים קטנים
המועצה הקימה פורום עסקים בתיירות וחקלאות .מנהלת תחום
התיירות והיזמות העסקית במועצה אילנית צמח ציינה כי מטרת
העל של הפורום הינה "הקמת פורום עסקים פעיל ומעורב שעימו
נבנה תוכנית עבודה לגיבוש ,מיתוג ושיווק המוצר התיירותי אשר
ישתלב בתוכנית העבודה הכוללת של המועצה".
צמח הוסיפה כי מטרות נוספות של הפורום הן:
 חיזוק הקשר בין העסקים והרשות ויצירת הדדיות. חיזוק הקשר בין העסקים וקידום שיתופי פעולה מבית ומחוץ. -פיתוח יוזמות לאירועים מקומיים לקידום המותג התיירותי.

מועצה אזורית גזר ,בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה,
הסוכנות לעסקים קטנים ,באמצעות מעוף ,מזמינים:

קורסים לקידום העסק שלך!
סדנת רכש ומכרזים
לעסקים קטנים ובינוניים

גם העסק שלך יכול לזכות!
יום ג' ₪ 40 | 9:00-12:00 | 10.12.19 ,בלבד!
• מושגים ועקרונות בסיסיים בהגשת מכרזים
• קריאת מכרזים
• כתיבת מענה למכרז

קורס שיווק העסק
בפייסבוק ובאינסטגרם
יום ב'17:00-20:45 | 20.1.20 ,
 6מפגשים שבועיים | ₪ 600
• הקמת דף עסקי וקידום אורגני
• מבוא לאינסטגרם וכתיבת "סטורי"
• כתיבה שיווקית

להרשמה ,פרטים על שירותים נוספים
ומידע בנוגע להסדרי נגישות:
אילנית צמח ,מנהלת יזמות עסקית ותיירות

Ilanit712@gmail.com
www.sba.org.il
מסרון050-8674505 :
או שלחו

עבודת הפורום דורשת מחויבות של המצטרפים והשתתפות קבועה
במפגשים (אחת לחודש בשעות הבוקר) .מתוך הפורום ניצור צוות
היגוי ושלוחות של מיני פורומים בתחומים השונים ,כדי שנוכל
לפעול במקביל ולהגביר את שיתופי הפעולה וההזדמנויות לשיווק.
במפגש הראשון שיתקיים תוצג תוכנית העבודה הכללית ,והדרך
לקידומה.
איך מצטרפים לפורום?
שולחים מסרון ל0508674505 -
או אימייל אלilanit712@gmail.com :
ואנו ניצור עמכם קשר להמשך תהליך.
רוצים לדעת עוד על הנעשה בתחומי התיירות והיזמות? מעוניינים
להיפגש ולהתייעץ? התקשרו למנהלת תחום התיירות והיזמות
העסקית במועצה אילנית צמח ,בטלפון08-9274002 :

הקמה ומיתוג "דרך היין"

תיירות יין היא חלק חשוב במוצרי תיירות נישה והתחום הולך
ומתחזק בעולם ,בארץ ,וגם כאן אצלנו בגזר.
בשנה האחרונה הודיע משרד התיירות כי הוא מעוניין לקדם
תיירות יין כחלק ממיתוג חדש של ישראל והחל בקידום תהליכים
של הגדרת אזורי יין ,דרכי יין וביצוע הכשרות בתחום.
לאחר פגישות עם משרד התיירות ,נבחרה המועצה האזורית גזר
להשתלב בתוכנית מיתוג 'דרך היין' הארצית וזאת כחלק מתפיסה
רחבה של העצמת העסקים ,השבחת תשתיות תיירותיות ,מיתוג
אזורי ברמה של פיתוח תיירות מקומית ,תיירות פנים ותיירות
נכנסת .בעינינו ,המרקם העסקי ואופייה של המועצה מזמנים
הזדמנויות ייחודיות בתחום תיירות הנישה ומיתוג תיירות יין,
קולינריה וספורט .כל זה מהווה שילוב מנצח שיאפשר מימוש
עסקי-כלכלי ומינוף המרחב הכפרי של המועצה.
על מנת לקדם את התוכנית ,תוכן פרוגרמה בפרישה מרחבית
למועצה ,אשר תאפשר קידום יוזמות שיתמכו בפעילות 'דרך היין'
ובתוכן הקמת מלוניות ,מרכזי מבקרים ומתחמי הסעדה ,שילוט
דרכים ועוד .כל זאת לצד ייזום אירועים ממנפים של הפעילות
בתחומי המועצה ומחוצה לה.
המועצה פועלת להכנת תוכנית מתאר כוללנית שתשפיע על התב"ע
ותאפשר הקמת מלונות ועסקי תיירות נוספים.
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חינוך

העצמה בגזר

ליטל ארז ,מנהלת יישובית של הרשות לבטחון קהילתי ,מספרת ל"גזרי מידע" על האתגרים העומדים בפניה ועל
המחלקה החדשה שהיא עומדת בראשה

לאחרונה הוקמה במועצת גזר מחלקה
חדשה להעצמה ולביטחון קהילתי .מי
שעומדת בראש המחלקה היא ליטל ארז,
עובדת סוציאלית המתמחה בעבודה
חינוכית ובפיתוח ארגוני קהילתי ,שעבדה
בעשור האחרון כראש תחום מניעה
 ברשות העירונית למלחמה בסמיםובאלכוהול בבאר שבע.
לפני שנכנסים לתוך המחלקה החדשה ,ספרי

קצת על העבודה בבאר שבע?
"במסגרת תפקידי פיתחתי תכניות
חינוכיות רבות בבתי הספר ובקהילה,
וליוויתי אותן מרמת החזון ועד רמת
הביצוע בפועל .תשתית העבודה שייצרתי
בבאר שבע מתבססת על מניעה במובן
הרחב במטרה לפתח את חוסנם ,כישורי
חיים וחוזקותיהם של בני הנוער ,להתמקד
בלייצר עבורם מרחבי התנסות של פנאי
משמעותי  -ובכך למזער התנהגויות/
החלטות שגויות שעלולות להוביל
להתנהגות סיכון".
איך את רואה את התפקיד החדש במחלקה?
"בתור תושבת המועצה ,שגדלה בכרמי
יוסף וכיום מגדלת את ילדיי בנען ,אין
שמחה ממני להביא את הידע שצברתי
ולהקים את השירות של העצמה וביטחון
קהילתי חינוכי למועצה האזורית גזר .אני
מביאה לעבודה במועצה מוטיבציה רבה
ליצירת תשתית עבודה ושיתופי פעולה
רבים המתבססים על חזון המועצה ואגף
החינוך".
מה בעצם המהות של המחלקה החדשה?
"מחלקת העצמה וביטחון קהילתי חינוכי
אמורה לייצר תכניות וחיבורים בין כלל

הולכים ביחד
ביום ההליכה הבינלאומי שהתקיים
בחודש אוקטובר התארגנו ילדי הגנים
הזית והשקדיה במושב עזריה כ"אוטובוס
מהלך" וצעדו יחדיו אל הגן .הילדים
יצאו בליווי הורים משלוש נקודות
ביישוב וחבריהם הצטרפו אליהם לאורך
הדרך עד הגן.

תערוכת המנהלת

תערוכת אמנות חדשה של עליה בן מאיר
מכרמי יוסף באשכול פיס .עליה ,בת  82לימדה
וניהלה בית ספר ולאחר שפרשה לגמלאות היא
פיתחה את תחביביה לאומנות וגינון .בשנים
האחרונות ראייתה של עליה התדרדרה ואף על
פי כן היא ממשיכה ביצירה נפלאה ואומרת:
"אני רואה בזה ניצחון הרוח על החומר".
בתערוכה תוכלו לראות את יצירותיה בפסיפס,
ציור ופיסול .התערוכה תתקיים ברחבת אשכול
הפיס במהלך חודש נובמבר.

הפעילות אורגנה לאחר שבמהלך השבוע
העבירה ליבי הגננת פעילות לילדים על
חשיבות ההליכה הן מבחינה בריאותית
והן מבחינה סביבתית.
האירוע גרם להתרגשות גדולה גם בקרב
ההורים וגם בקרב הילדים .שילוב מלבב
של חינוך סביבה וקהילה.

אגפי המועצה ובין כלל היישובים בכל
אחד מהתחומים :חינוך ,רווחה ,פנאי
וקהילה .לעבוד בשיתוף פעולה מלא בכל
התחומים ולהבנות בכל אחד מהם תכניות
לחיזוק חוסנה של הקהילה ולחיזוק
תחושת המוגנות של התושב בכל גיל".
איך אתם מתייחסים לתלמידי המועצה?
"אנחנו רוצים ליצור מגוון מענים
איכותיים אשר יספקו לכל תלמיד במועצה
את ההזדמנות לבלוט בחוזקותיו וכן גם
יצירת רצף חינוכי אשר רואה את הפרט
בכל שעות היממה :גם אחר הצהריים וגם
בערב ולייצר חיבורים ,שיתופי פעולה
ופעילות חינוכית משמעותית".
מה התוכניות לעתיד?
"בחודשים הקרובים אני עובדת על
תהליך של מיפוי כמה שיותר מדויק על
מנת לקבל תמונת מציאות מדויקת ,לאתר
נקודות חוזקה ביישובים ולמנף אותן,
לאתר אתגרים וצרכים העולים מהשטח
ובהתאם לממצאים לבנות תכנית עבודה
לשנים הבאות .כחלק מהליך המיפוי,
כל תושב מוזמן לשתף אותי במידע,
בתחושותיו ובצרכיו בנושאים הנ"ל
בכתובת ".litalel@gezer-muni.co.il
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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

נחלות

מגרשים

משקי עזר

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

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

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

מגרש פינתי  900מ'
 6חד' 200 ,מ' נוף!

בית יפה! פינתי! 238/800
עם יחידה! ₪ 4,950,000

 200/750משופצת  6חד'
קו ראשון לנוף! מידי!

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

בבית חשמונאי

בפתחיה

במשמר דוד

בגני יוחנן

חשיוסף
בכרמי
מונאי
בבית

בכרמים בית יפה  5חד'
 153מ' ₪ 3,250,000

מגרש  800מ' בית מושקע!
מתאים לשתי משפחות

חדש! מודרני! 205/504
 4,300,000ש״ח מיידי!

בית כפרי  6חד' 202/550
גינה גדולה ₪ 3,950.000

בכרמים מושקע! 175/230
 6חד' מרפסת  40מ' נוף!

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

במצליח

בהרחבה  6חד מושקע!
מתאים לשתי משפחות!

נחלה  11דונם ברצף!
בית  90מ  +יחידה ומחסן

בבית חשמונאי

ביד רמב״ם

ייחודי!  120מ' במפלס!
מגרש  700מ' ₪ 3,550,000

נחלה  9דונם ברצף!
בית יפה  150מ' נוף!

ביתו של האדם
יש דברים מרובים חשובים בעולם אך החשוב מכולם הוא ..ביתו של האדם,
וכמו שאדם מאדם הוא שונה ,כך שונים הבתים שאותם הוא בונה....
יש בית שהוא מבצר על ההר ,יש בית והוא כ-ארמון מפואר,
אך לא העיקר הוא ארמון או בקתה ,החשוב הוא הבית שבנית אתה.
כי בית אינו רק אבנים וקירות ,כי בית אינו רק צריף של דירות ,כי בית אינו סתם מבנה של בטון,
כי בית מעניק הרגשת ביטחון ,כי בית הוא שולחן או מפה ,כי בית הוא ילד ,רעיה מצפה,
כי בית הוא גג ופינה חמימה ,וברית כרותה בין איש לאישה.
יש בתי עשירים העולים כסף רב ,ארמונות נוצצים מצופים בזהב,
ארמונות נוצצים הנראים כ -מעשה אומנות ,אך הבא לתוכם מרגיש ריקנות.
יש בית והוא צריף או צריפון ,יש בית והוא רק אוהל קטון.
ויש בית והוא רק מצע על הקש ,אבל מה שחשוב הוא "איך המרגש?"
על כן חשוב להיזכר ולזכור ,כי על הבית צריך להגן ולשמור.

כי רבים דברים יקרים בעולם ,אך אין כה יקר כ-ביתו של אדם!
מאת :יהושוע צפריר
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אירוע פתיחת העונה

שת
ר
גז
ליגת כדורשת נשים

 70שנה למועצה האזורית גזר

רביעי | כ"ט בחשוון | 27.11.19
20:00
לפרטים נוספים :חן גורלניק ,מנהלת מדור הספורט

 20:00התכנסות באולם  +כיבוד
 20:15סדנאות כדורשת מקצועיות מאמנים והפתעה
 21:45טקס פתיחת העונה
 22:15רשת פתוחה
 23:30סיום אירוע

 | 08-9274005אגף תרבות ,נוער וספורט

ל

אם אם

אם את אמא ויש לך שעתיים פנויות בכל שבוע

אנחנו זקוקות לך

 70שנה למועצה האזורית גזר

"אם לאם" היא תכנית ביקורי בית ,שמלווה אמהות בשנה הראשונה אחרי לידה .אמהות לתינוקות נהנות מביקור
בית שבועי ,אוזן קשבת ותמיכה  -קשר שיכול לעשות את כל ההבדל!
המתנדבות הן אימהות מנוסות מהקהילה ,המקבלות הכשרה והדרכה מקצועית .השירות ניתן בחינם.
לפרטים והרשמה :מתי ,רכזת הפרויקט

 | 050-6241259רויטל שפירא

dorevital@gmail.com
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בום – ז'ו

המועצה האזורית גזר עלתה בענק על מפת העולם
באירוע הבוז'ולה שהתקיים במסגרת פסטיבל חוויה בכרם
אחרי חודשים של הכנות ,תיאומים והפקה בינלאומית ,הגענו
לרגע שחיכינו לו  -מרוץ הבוז'ולה הצרפתי שהתקיים לראשונה
בישראל ,אצלנו במועצה! כ 4,000-רצים מכל קצוות הארץ
ואף מהעולם כולו הגיעו לחגיגה ספורטיבית שבמסגרתה רצו,
עצרו בפינות חמד שיצרנו עבורם בין הכרמים ,שתו כוסית יין
ממיטב היקבים של המועצה ,רקדו ,שמחו והמשיכו לרוץ עד
סוף המסלול.
המרוץ הזה היה שונה ,כאילו נלקח מתקופה אחרת  -הוא
היה ללא זמנים ,ללא תחרות ,והרצים הגיעו בשלל תחפושות
מרהיבות  -מתחפושות אישיות וזוגיות ועד קבוצות ריצה
שהשקיעה בתחפושת קבוצתית מקורית.
ראשת המועצה רותם ידלין ,אמרה באירוע" :מרוץ הבוז'ולה
מציב את גזר על מפת תיירות היין והספורט בעולם .כשאני
מנסה לדמיין לעצמי את החיים הטובים ,אני מעלה בדמיוני
כמה דברים :ראשית כמובן נוף יפה ,מרחבים מוריקים ,אוויר
נקי וצלול ,הופעות ,דוכנים ומוזיקה טובה .אחרי זה כמובן יין
טוב ואם אפשר גם כמה גבינות לצידו ולבסוף איזו פעילות
ספורטיבית מרעננת ומטיבה .עד היום כאשר הייתי מנסה
לדמיין את כל אותם הדברים מיד היו מופיעות לי בראש מדינות
אחרות בעולם ,אבל היום ,גבירותיי ורבותיי ,אני גאה לומר
שכל הדברים שמרכיבים את החיים הטובים עליהם דיברתי,
קורמים (או אולי בעצם כורמים) עור וגידים  -כאן במועצה
האזורית גזר ולכולנו יש במה להתגאות".
בסיום המרוץ חיכתה לרצים מסיבת ריקודים שמחה עם הזמר
הפריזאי מראשל מרין ותחרות תחפושות.
ערב קודם למרוץ נפתח פסטיבל חוויה בכרם ה .6-תושבות,
תושבים ואורחים רבים השתתפו בחגיגת היין המסורתית של
המועצה .את הבאים קיבלו הרכבים מוזיקליים של בית ספר
"מוזיקלי" ,מיצגי רחוב ,דוכני אוכל ויין משובח מיקבי המועצה.
בין האורחים ניתן היה למצוא את ראש העיר התאומה גרימה
שבגרמניה ,מתיאס ברגר ,נשיא מרתון הבוז'ולה הצרפתי ,אלן
בואי ,מנכ"ל מרתון ישראל ,עופר פדן ,וקבוצות ריצה מצרפת,
סין ומהארץ כולה.
ראשת המועצה רותם ידלין בירכה את המשתתפים ואמרה:
"איך שר אפרים שמיר? 'היא כל כך יפה זה צובט את הלב

שלך' .גזר היא ארץ הכרמים והיקבים ,מתוך כ 50-אלף דונם
של כרמי יין בישראל כולה ,כ 8,000-מהם נמצאים בתחומי
המועצה האזורית גזר .אזור גזר הוא אזור מעולה לגידול יין,
יש בו יקבי בוטיק מהטובים בישראל ,אשר זוכים שנה אחר
שנה במגוון פרסים ומדליות .כרמי יין וכרמי ענבים מהטובים
בישראל .גזר היא גם חבל הספורט של מרכז הארץ .אלפי
רצים ורוכבי אופניים ממלאים את כבישיה ושביליה מדי
סוף שבוע ,במשולש המפורסם ,ובשבילים העולים לתל גזר
וליערות שבגבולה המזרחי של המועצה .פסטיבל "חוויה בכרם"
השישי ,המתכתב עם תחום היין ,כבר הפך למסורת במועצה
אזורית גזר .החל מהשנה הזו בחרנו להדגיש את מוטיב הכרם
בפסטיבל ,ולחבר בין שני המוטיבים המרכזיים שלנו במועצה
– יין וספורט ,ספורט ויין".
בחלק האמנותי נהנו המשתתפים מהופעות של להקת המחול
של המועצה "הורה גזר" ושל חבורת הזמר ח"ן .האירוע נחתם
בהופעתם של אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק שאירחו את מזי
כהן בהופעתם המרגשת "נפגשנו".
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גאולת יהדות לוב

בשנת  1945בוצעו פרעות ביהדות לוב בעיר טריפולי וסביבותיה 🟌 איתי ברדה ,בן מושב יציץ ונכדו של ניסים ברדה
ז"ל ממייסדי המושב ,פועל להביא את סיפורם של יהודי לוב למודעות הציבורית ולהכרה בסבלם הקשה

איתי ברדה" ,הבריגדות היהודיות הצילו את
היהודים שנותרו בחיים"

פרעות לוב פרצו בשנת  1945בעיר
טריפולי וסביבותיה .הערבים ,אשר חיו
בשלום לצד הקהילות היהודיות בלוב,
שינו את פניהם ,פשטו על בתי כנסת
ושרפו אותם .בנוסף מהעדויות הבודדות
עולה ,כי ההמון הערבי הרג מאות יהודים,
פצע אלפים ושרף את בתיהם ורכושם.
לאחר הפרעות עלו הניצולים לארץ
ישראל וחלקם אף הקימו את מושב
יציץ ,אשר בתחומי המועצה האזורית
גזר .את סיפורי הפרעות הקשות שעברו
לא סיפרו מקימי המושב ורק לאחרונה
החלו להיחשף סיפורים קשים אודות אותן
פרעות שבוצעו ביהודים.
איתי ברדה ,בן מושב יציץ ,סטודנט בן
 22ונכדו של ניסים ברדה ז"ל ממייסדי
המושב ,החל עוד כשהיה תלמיד בתיכון
לשמוע קטעי סיפורים על הפרעות ביהדות
לוב .ברדה החל לחקור את הנושא ואסף
מידע רב.
ל'גזרי מידע' סיפר ברדה" :הכל התחיל
בבית הספר בהכנה למסע לפולין ,כשלמדנו
על השואה ועל ההיסטוריה של עם ישראל.
אני זוכר שכילד שמעתי סיפורים של סבא
שלי על כל מי שעלה מלוב ועל סיפורי
זוועות שלא מופיעים בשום ספר .כילד זה
הפריע לי ,אבל יותר מכל מה שכואב לי זה

שהסיפורים לא סופרו".
ברדה החליט לתעד את סיפורי הפרעות
ופנה לוותיקי היישוב ,אשר במהלך
השנים חיו עם הטראומה מבלי לקבל
כל הכרה .ותיקי היישוב שמחו לשתף
את ברדה עם סיפוריהם" :סיפרו לי על
זוועות ופוגרומים .בעיקר הם הדגישו את
ההפתעה ,ההלם והשוק .האנשים שביצעו
את הפרעות היו השכנים שלהם אנשים
שגרו איתם  -האוכלוסיה הערבית שגרה
שם וששנים רבות חיה איתם בשלום
ובשכנות טובה .אולם תוך זמן מאוד קצר
הם הרגישו שינוי ביחס אליהם וזה הדרדר
בצורה קיצונית .אחד הוותיקים סיפר לי:
"אם אתמול בערב ישבנו לאכול חביתה
ביחד למחר הוא אמר לי תיזהר להתקרב
אליי אני אשחט אותך".
מה עשו היהודים כדי להגן על
עצמם ועל בני משפחותיהם?
"סבא שלי ,שהתגורר במקום
שנקרא זנזור ,סיפר שהם ראו
את מלאך המוות מול העיניים.
הוא סיפר שהמצב הדרדר
מאוד מהר .כל הסיפור של
הפרעות היה קצר ,פוגרומים
קצרים אבל קשים .הוא סיפר
שכשהגיעו אליהם המקומיים
הם הסתתרו בעליית גג
והתחבאו בכל מיני מקומות
כדי להציל את נפשם .סבא
סיפר שהם הרסו את בתי
הכנסת .הדבר היחיד שנשאר
הוא רימון שמונח על ספר תורה וזה הדבר
היחיד שהצליחו להציל וסבא שלי הביא
אותו לארץ".
הוא סיפר מדוע זה קרה? מדוע התושבים שם
הפכו מידידים לאויבים?
"בשנתיים האחרונות שמעתי סיפורים,
שהייתה איזושהי איבה .הופצו שמועות
בכפרים בין הערבים ולפי מה שסיפרו
לי ,האנגלים העלימו עין ובכך נתנו לזה
יד .הפרעות הגיעו עד כדי כך שסבא שלי
סיפר שאחרי לילה מאוד קשה של פרעות
הוא נכנס לאחד הבתים וגילה חלקי
גופות שרופות .הם נכנסו לבתים ,שרפו

אותם על יושביהם וביתרו אותם לחתיכות
קטנות שלא ניתנו לזיהוי .הניצולים חוו
מראות מזעזים .הוא סיפר שבאותם ימים
הוא חשב שהוא משתגע .המקומיים שחטו,
חתכו ,הכו אותם והשמידו את הרכוש
שלהם".
כיצד הסתיימו הפרעות ,מי הציל את היהודים
שנותרו בחיים?
"הבריגדות הבריטיות הצילו אותם.
בנוסף סיפרו לי שהגיעו לוחמים יהודים
מטריפולי והצילו אותם .סבא שלי סיפר
שלא היה להם לאן ואיך לברוח .הם היו
מוקפים באנשים ששונאים אותם ,הרכוש
שלהם נשרף או נבזז ,לא נשאר להם דבר".
לאחר ששמע את סיפוריהם של ותיקי
מושב יציץ ,אשר הצליחו להינצל ועלו
לארץ ,הביא ברדה את העדויות לבית

איתי עם סבו ,ניסים ברדה ז"ל

הספר הרצוג ,שם סיפר לתלמידים על
הפרעות .גם כיום הוא ממשיך להפיץ את
סיפורה של יהדות לוב ,בשיתוף פעיל
חברתי מהעדה ,וזאת על מנת להביא
אותם למודעות הציבורית.
בעקבות פעילותו פורסמה לאחרונה כתבה
בכאן  ,11בה הובאו סיפורם של מספר
ותיקים ,אשר עברו את הפרעות ועדיין
חיים את הטראומה הקשה .בעקבות פרסום
הכתבה ,פנתה ראשת המועצה רותם ידלין
לברדה ואמרה לו שתשמח לסייע להעלות
את הנושא למודעות .ברדה הוסיף כי בחלק
מבתי הספר החלו ללמוד את הנושא.
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חלום יעקב

בחודש אוקטובר התקיימו בקיבוץ גזר משחקי מוקדמות אליפות העולם בסופטבול 🟌 אביב יעקב ,מאמן נבחרת
ישראל ,מספר ל"גזרי מידע" על התחרות ,על הרצון לחשוף את הענף לכמה שיותר אנשים ולהקים עוד קבוצות

מוקדמות אליפות העולם בסופטבול
התקיימו בפעם הראשונה בישראל.
המשחקים התקיימו בקיבוץ גזר לאחר
שההתאחדות האירופאית העדיפה את
קיומם בישראל.
נבחרת ישראל בסופטבול ,הגיעה למקום
השלישי והמכובד במוקדמות אליפות
העולם בסופטבול לנערים עד גיל ,18
למרות שהקבוצה שיחקה באופן יוצא
מן הכלל והקרב היה צמוד מתמיד ,היא
לא הצליחה הנבחרת להעפיל לאליפות
העולם.
אביב יעקב ,מורה לחינוך גופני בתיכון
הרצוג ,מאמן נבחרת ישראל ומאמן את
קבוצת קיבוץ גזר בסופטבול ,סיפר לגזרי
מידע" :זו הפעם הראשונה שמגיע טורניר
גדול לארץ .אירחנו את המשחקים ואת
השחקנים בקיבוץ גזר .הם היו מאוד
מרוצים .מה שמייחד אותנו וידענו את
זה לפני ,זה היחס של הישראלים ,החום
והעזרה של אנשי הקיבוץ .זה מאוד משך
את האירופאים .הבאנו מתנדבים מהקיבוץ
והאירוע היה ברמה גבוהה".
הנבחרות אשר התחרו על מקום באליפות
העולם ושהגיעו לשחק במוקדמות היו
מישראל ,צ'כיה ,דנמרק ובריטניה.
התקיימו ארבעה משחקים ,במשחק
הראשון גברה הנבחרת הצ'כית על
הנבחרת הבריטית בתוצאה  ,17-1נבחרת
ישראל גברה על הבריטים בתוצאה ,13-1
נבחרת צ'כיה גברה על דנמרק בתוצאה
 16-0ובמשחק הנותר גברה נבחרת
דנמרק על ישראל בתוצאה .8-4
אביב יעקב התייחס למשחקים וסיפר:

"ניצחנו את הבריטים שלוש פעמים.
בכל הטורניר כל קבוצה שיחקה
פעמיים או שלוש מול קבוצה אחרת.
הצ'כים ניצחו את כולם ועלו למקום
הראשון .שאר הקבוצות שיחקו
שלוש פעמים ,הפסדנו לדנים שלוש
פעמים ואת הבריטים ניצחנו שלוש
פעמים .הישראלים הגיעו למקום
השלישי ,משחק אחד מאליפות
העולם .כשהתוצאה הייתה  2-2נגד
דנמרק עד הסיבוב החמישי ואז הם
ברחו לנו וניצחו  .7-3היה משחק ממש
צמוד ,הקבוצה הישראלית נלחמה והגיעה
למקום השלישי".
בעקבות הניצחונות בטורניר הבטיחו
נבחרת דנמרק ונבחרת צ'כיה ,שכאמור
ניצחה בכל משחקי המוקדמות ,את
מקומם באליפות העולם שתתקיים
בניו זילנד.
במשחקי המוקדמות שיחקו שלושה
שחקנים המתגוררים במועצה  -איתי
דבוש מבית חשמונאי ,אסף רפאלי
מכפר שמואל ונאור בנישטי ממושב
פתחיה .יעקב" :כל המשחקים שודרו
בפעם הראשונה בשידור ישיר באתר
התאחדות הסופטבול בארץ וממש
כל ההתאחדות האירופאית צפתה
בזה ,זה שודר בכל העולם".
יעקב התייחס למקצוע הסופטבול
בארץ" :בישראל יש לנו שתי ליגות
של בוגרים ואחת של נוער .יש קבוצות
סופטבול בכל הארץ .אני מאמן את
הקבוצה של גזר ,גם אימנתי את נבחרת
ישראל לנוער .יש לנו מועדון בקיבוץ
שנקרא 'גזר  - '09מועדון שהקמנו
ב ,2009-חידשנו את הקבוצה שהתפרקה
ומאז ועד היום יש לנו שבע אליפויות של
הקבוצה הבוגרת של קיבוץ גזר .בנוסף
הקמנו קבוצות של נוער וילדים ,אני
מאמן את הקבוצות של הקיבוץ וגם את
נבחרת ישראל .לנבחרת מגיעים שחקנים
מגזר ,מהמועצה האזורית משגב וגם
ממושב מאור שבמועצה האזורית מנשה".
חזונו של יעקב הוא לפתוח קבוצות של
נשים ,שיצטרפו לליגה ולעניין כמה שיותר

אנשים ממועצת גזר במקצוע הסופטבול.
"סופטבול זה ספורט ייחודי ואנחנו נשמח
לחשוף אותו לכמה שיותר אנשים ,שיבואו
גם לראות משחקים וגם לשחק ,גם נשים,
גם גברים וגם נוער" ,הדגיש.
למרות הספורט הייחודי מדובר בענף ספורט
שלא זוכה לסיקור ולכותרות ,מדוע?
"עלינו לא שומעים גם כשאנחנו מגיעים
לאליפות אירופה .אני גם מורה לחינוך
גופני בתיכון הרצוג וכל החיים שלי
הם ספורט .תרבות הספורט הישראלית
נמצאת שנות אור אחורה מכל העולם
ומה שמדברים זה מה שמושך את הילדים
ומה שמפורסם .על כל ענפי הספורט
היותר קטנים לא שומעים כמעט בכלל
בעיתונות .זה עצוב מאוד.
"לא שומעים עלינו כי יש ענפים יותר

אטרקטיביים כמו כדורגל .הוא מושך
יותר ילדים כי יש הרבה ילדים שמשחקים
ואנשים בעולם שמשחקים ,אבל נבחרת
ישראל לא הגיעה לאליפות אירופה
מעולם ואנחנו כל שנה שנתיים באליפויות
אירופה ובאליפויות העולם ולא מדברים
עלינו חצי מילה אפילו .נבחרת הבוגרים
של ישראל במקום החמישי באירופה מתוך
 13קבוצות וגם לא מדברים עלינו .אנחנו
ענף ספורט זוטר במדינת ישראל לצערי.
פה בגזר בקיבוץ ,יש לנו את המגרש הטוב
בארץ שמרושת במצלמות חדשות ויש לנו
כלוב חבטות שנבנה לפני כשבוע במגרש
ואנשים מכל הארץ מגיעים אלינו לשחק
בקיבוץ וגם על זה אף אחד לא יודע".
צילום :סו שקטר
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בתחילת נובמבר קיימה היחידה הסביבתית של המועצה
שבוע קיימות עשיר בתוכן ,סיורים ,הרצאות ופעילויות
למגוון רחב של גילאים ותחומי עניין .מתוך תפיסת המועצה
להנגיש את פעילויותיה ,התפרסו למעלה מ –  20אירועים
ופעילויות ביישובי המועצה השונים ובמערכת החינוך.
אירוע מסקרן התקיים כאשר תושבי המועצה נפגשו לשיח
פתוח עם עמית מרמור ,סמנכ"ל איכות סביבה של מפעל
"נשר" שהציג את המצב הקיים במפעל ואת התכניות
עתידיות .בד בבד ילדים ,הורים וסבים וסבתות הגיעו למשק
לין בכפר ביל"ו שם למדו על עולמן המופלא של הדבורים,
בעוד המבוגרים נהנו משתי הרצאות מרתקות.
משפחות מהמועצה סיירו בבוסתן העשיר של משפחת שושן
במצליח ,טעמו מפירות העונה ,שמעו הסברים על הבוסתן
בדגש על איכות הסביבה וקיימות ,וצפו בהצגה "היו היה
יער" של תאטרון ג'ירפה ,תאטרון מקומי ממושב יציץ.
במפגש השראה על חינוך לקיימות שנערך בקיבוץ נען ,נהנו
המשתתפים מהרצאות של שלושה אנשי חינוך  -ענת לב
ארי ,מנהלת חינוך יער בגבעת עדה המייצג תפיסה ערכית,
רחלי אנוך ,גננת בגן אביב בקיבוץ נען – "גן יער" ,בו יוצאים
ילדי הגן ,בכל מזג אוויר ,ליום שלם לחורשה הקרובה לגן,
והרצאתו של נדב גופר ,מנכ"ל צעד ירוק ,איש סביבה ותושב
קיבוץ גזר -בנושא חינוך מבוסס מקום.
עוד בפעילויות – סרט רבולושן והרצאה בנושא התחממות
גלובלית ומשבר האקלים של צור משעל בחווה של דני
במושב סתריה ,הרצאה של ד"ר דני נווה במלק"א  -מרכז
לקיימות ואומנות ,קיבוץ גזר ,בנושא שבחן כיצד ציידים-
לקטים מתייחסים לחיות וצמחים והרצאה של ריקי בליך
במתחם "לך מיותר לי זה אוצר" בכפר שמואל בנושא תרבות
הצריכה.
בסיום שבוע הקיימות נערכה הדרכה וחלוקת קומפוסטרים
בכפר בן נון .בנוסף ,יצאו התושבים לטיול ביער חולדה
ולטיול במשמר דוד ,שם עברו פעילות חוויתית עם מדריכי
קק"ל ,ונהנו מקונצרט עם  4נגני סימפונית ירושלים ותלמידי
בית הספר למוסיקה של המועצה "מוסיקלי".
בבתי הספר ציינו את שבוע הקיימות בשיעורי חינוך ובסיורים
של הוועדות הירוקות הבית ספריות באתרים מקיימים.
כל האירועים והיוזמות בשבוע הקיימות היו בסימן ' 0פסולת',
המקדם שימוש בכלים רב פעמיים ובצמצום הפסולת הכללית.

בשבוע הקיימות קמו גם יוזמות קהילתיות שלוו
וחוזקו על ידי היחידה הסביבתית של המועצה.
בעזריה ניצלו את השתלמות פרחי הבר של
המועצה שתלו פקעות בר במושב .קדמה לפעילות
החוץ שיחה עם ילדי גן הזית וגן השקדייה על פרחי
בר ,על חשיבותם ,וכיצד יש לשמור על
הגינה החדשה .במשמר דוד פעילי
הגינה עובדים בצורה מעוררת
השראה ,ומזה מספר חודשים הם
מכינים עבודת שטח מעמיקה
ותהליכית בשטח גדול במרכז
היישוב .בשבוע הקיימות
הם נטעו עצים בגינה
הקהילתית המתפתחת
ביישוב.
שבוע הקיימות לא
פסח על עובדי
המועצה שסיירו
במרכז המבקרים
ולמדו
בחירייה
על תרבות הצריכה
והמיחזור בישראל.
בתוך כך יופסק
השימוש בכלים חד
פעמיים בבניין המועצה
ויוכנסו לשימוש כלים
רב פעמיים.
במקביל  -בשיתוף הקהילות
היישוביות – המועצה מתחילה
תהליך של שחרור המועדוניות,
הצהרונים וגני הילדים מחד
פעמי ,מעבר לרב פעמי ,והתקנת
מדיחי כלים.
תודה גדולה לצוות היחידה הסביבתית,
בהובלת יניר שמולביץ׳ ונופר ששון
עופר ,על שבוע קיימות עשיר ומעמיק,
ועל קידום מדיניות סביבתית בת קיימא
במועצה.
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הלב של הוועדה
אתי עפגין ,מזכירת הוועדה לתכנון ובנייה במועצת גזר מזה כ 12-שנה ,אוהבת את עבודתה,
נהנית מכל רגע ורואה את עצמה בתפקיד עד לפנסיה
תושבים ויזמים מהמועצה
האזורית גזר ,אשר מבקשים
להגיש בקשות להיתר או
תכניות בניין עיר בתחומי
המועצה מכירים היטב את
אתי עפגין ,מזכירת המועצה
מימיה הראשונים .עפגין
בסבלנות ובחיוך נותנת מענה
לכל שאלה או בעיה שבה
נתקלים מגישי הבקשות.
עפגין בת  ,47נשואה ואמא
לשלושה ילדים ,גדלה במושב
בית עריף השייך למועצה
האזורית חבל מודיעין ,הסמוכה למועצת האזורית גזר .היא החלה
את עבודתה בוועדה לתכנון ובנייה "לודים" .בשנת  2007הוחלט
לפרק את הוועדה ולהקים ועדות לתכנון ולבנייה נפרדות לכל
מועצה ומועצה .עפגין ,אשר שימשה כמזכירת הוועדה המרחבית,
הייתה ממקימי הוועדה לתכנון ובנייה במועצת גזר.
"הקמנו באוקטובר  2007את הוועדה המקומית במועצה" ,החלה
עפגין לספר" ,היינו ועדה מאוד מצומצמת  -מהנדס ,מפקח
בנייה ובודקת היתרים ,שגם הגיעו מהוועדה המרחבית 'לודים'.
כשהגענו למועצת גזר נכנסנו מיד לעניינים ,העברנו את כל
העבודה ,את כל תיקי הבנייה והתב"ע.
"בתחילה שימשתי כמזכירת ועדה וכפקידת קבלה .במשך הזמן
עבודת הוועדה התעצמה בעקבות תכניות להרחבת היישובים
אשר אושרו לבנייה וכתוצאה מעומס עבודה גדלה גם הדרישה

רוכבים לזכר יפתח
כמדי שנה נערך מסע האופניים 'סתריה על גלגלים' לזכרו
של יפתח ברזילי ז"ל .רוכבים רבים רכבו בשדות סתריה,
נען והסביבה ,ושמעו אודות חייו של יפתח שנהרג בתאונת
דרכים והוא בן  23וחצי .הילדים נהנו מפעילויות מגוונות
שעסקו בבטיחות בדרכים.
האירוע המסורתי מתקיים בשיתוף מטה הבטיחות בדרכים
של המועצה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,ובסיוע אגף
החינוך  -מחלקת בתי הספר ואגף הקהילה – תרבות נוער
וספורט.
דליה ברזילי ,אמו של יפתח ז"ל ,קראה לכולם לשמור על
כללי הזהירות בדרכים והכריזה על הזוכים בהגרלת האופניים,
תרומת המשפחה.

לעובדים נוספים ועל כן נוספו בודקי תוכניות ,מפקחי ועדה,
מזכירת פיקוח מזכירת קבלה  /ארכיב ומנהלת פרויקטים.
האם את נהנית מעבודתך במועצה?
כיף לי לקום בבוקר ולהגיע למקום העבודה שלי .בוועדה יש
קשרים בין אישיים טובים ,אנחנו עובדים כצוות ומסייעים
אחד לשני בכל דבר ועניין כדי לקדם את השירות לתושב ובאי
הוועדה .בנוסף יש לנו ראשת מועצה חדשה ובעלי תפקידים
חדשים שכולם מקבלים אותך בסבר פנים יפות ומחייכות .יחסי
העבודה הם מאוד טובים ונעשים בשיתוף פעולה .אני מרגישה
שהנהלת המועצה מחבקת את העובדים ומעצימה אותם".
עפגין הוסיפה והתייחסה לתפקידה במועצה" :התפקיד שלי מאוד
מאתגר ומעניין ,יש לי קצת נגיעה בכל התחומים הקשורים
לתכנון ובנייה .אני משמשת הן כמזכירת מהנדס הוועדה והן
כמזכירת רישוי ותכנון".
ידוע שפניות לוועדה לתכנון ובנייה ברשויות כרוכה בביורוקרטיה
מרובה ,האם אתם מנסים להקל על התושבים  -היזמים?
"אנחנו עושים את מירב המאמצים לתת מענה מהיר ויעיל לכל
תושב או בעל מקצוע וזאת כמובן בהתאם לחוק התכנון והבנייה".
בחודש אוגוסט האחרון היו חילופי תפקידים במועצה .מהנדס
הוועדה ,איתי פרס ,אשר הקים והוביל למעשה את הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,סיים את תפקידו ועמית קפוזה נבחר
לתפקיד מהנדס המועצה החדש .עפגין מבקשת להוסיף ולהודות
לאיתי פרס" :איתי הוא בעל אישיות מדהימה ,לאורך כל הדרך
למדתי ממנו רבות על תהליכי העבודה ובכלל .אני מאחלת לו
הצלחה בהמשך דרכו ולמהנדס הנכנס עמית קפוזה הצלחה רבה
בתפקיד".
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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

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

ביציץ

בגני יוחנן

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

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

נחלה טובלת בחורש טבעי
₪ 5,800,000 265/1800

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

נחלה פינתית 10 ,דונם ברצף
מוקפת בירוק ,זכויות ל־ 3בתים
₪ 7,100,000

בטל שחר

במשמר איילון

בכפר שמואל

במשמר דוד

בכרמי יוסף

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

נחלה עם נוף 10 ,דונם ברצף
₪ 5,700,000

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
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תשבץ
מוזיקלי

לי

מרב אסקיו,

"מוסיקלי",
מנהלת
1
בית ספר למוזיקה של המועצה

11

תשבץ מוסיקלי

9

2

הרב אהרן מרצבך

הגשם

11

תמונה 3א :נוסעים בשבילי המועצה ,מצד אחד שדה זרוע ,מצד
שני כרם זמור הנמצא כעת ב'תרדמת חורף' ,הגשמים יורדים
9
10
בנחת משקים ומפרים את האדמה ,והשמחה ממלאה את הלב
4
– הודו לה' כי טוב – לאט לאט יצוץ הירוק בשדה ,וינץ הסמדר
בכרם ,ובקיץ ימלאו אסמינו ברכה.
תמונה ב :המסע שתוכנן בוטל עקב הגשמים הצפויים .איזה
7
'באסה' ,ה'קיטור' של הילדים 12יצא על הגשם המעצבן הזה.
11
מנהלת בית הספר נכנסה לכיתה והשתמשה בסיטואציה כ'מנוף
5
חינוכי' – אכן! כרגע זה מאכזב מאוד ,אני שותפה להרגשה
הזו כמותכם ,אבל – צריך לקחת את הדברים בפרופורציה
9
10
המתאימה ,חייבים להעמיד את תמונה א' מול העיניים – הגשם
8הוא דבר נפלא ,נכון שברגע ספיציפי זה הגשם לא נוח עבורנו,
6
11
אבל כמובן שאסור שזה יטשטש את המבט האמיתי.
3
[חז"ל התנסחו בהקשר לתפילה על הגשם (שהתפללנו בשמחת
תורה) – 'שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים'].
9
10
1
מאונך -
מאוזן -
והוסיפה :את הלקח הזה עלינו ליישם בהרבה מאוד תחומי חיים.
 .1כלי קשת בעל צליל הגבוה ביותר במשפחת כלי המיתר.
 .1כלי נגינה ,אשר מפיקים צליל כאשר מקישים עליהם.
אדם עלול לגבש דיעה בקשר לעניין מסוים או ביחסו לאדם
 .3החיה שמיוצגת ע"י הצ'לו ביצירה "קרנבל החיות".
 .2שם המשפחה ,של המלחין שכתב את "קרנבל החיות".
 .4כלי נגינה ממשפחת כלי הנשיפה מעץ שמייצג את החתול
מתקופת הבארוק.
 .3מלחין גרמני
מאוזן -
מאונך  -פלוני בעקבות אירוע נקודתי שקרה לו ,שאיננו בהכרח המבט
ביצירה "פטר והזאב" מאת פרוקופייב.
 .4כלי נשיפה ממתכת ,העשוי מצינור ארוך ומגולגל.
2
המים".
פני
על
"מוסיקה
היצירה
את
שכתב
המלחין
שם
.10
מלחינים
(כאשר
ביותר
הגבוהה
המנעד
עם
מעץ
 .5כלי נשיפה
 .1כלי נגינה1 ,
והרחב.במשפחת כלי המיתר.
הגבוה ביותר
האמיתיצליל
ממתכת עם המנעד הגבוה ביותר .1.כלי קשת בעל
עליהם.
מקישים
מפיקים צליל כאשר
אשר
המקיף
 .11כלי נגינה 12
רוצים 7
ממשפחת כלי הנשיפה
לתאר ציפור במוסיקה משתמשים בדרך כלל בו)
3
מהצ'לו.
מהכינור וקטן
מיתר ,גדול יותר
.12
שםהמלחין שכתב את
המשפחה של
מקומות בתנ"ך יש דימוי והשוואה
בכמה וכמה
כמשל!
 .3החיה הגשם
"קרנבל החיות".
הצ'לו– ביצירה
שמיוצגת ע"י
החיות".
"קרנבל
שכתבכלי את
עולם".המלחין
המשפחה",אדוןשל
 .6שם .2
 .7שיר שנכתב והולחן על ידי עוזי חיטמן.
לגשם.
ותורתו
ה'
דבר
בין
 .4כלי נגינה ממשפחת כלי הנשיפה מעץ שמייצג את החתול
מלחין
 .8המלחין.3
גרמניהשנה".
היצירה "עונות
שכתב את
מתקופת הבארוק4 .
2
 .9שם המלחין שכתב את היצירה " -מוסיקה על פני המים".
האזינו" :יַ ֲערֹף ַּכ ָּמ ָטר ִל ְק ִחי ִּ ...כ ְׂש ִע ִירם ֲע ֵלי
בפרשת
פרוקופייב.
דבריםמאת
בספר והזאב"
ביצירה "פטר
מצינור ארוך ומגולגל.
העשוי
ממתכת,
נשיפה
כלי
.4
3
"ּכי
ישעיהו (פרק נה)ִ :
בנבואות
היצירה ֵעֶׂ -שב",
ים ֲע ֵלי
שכתב ִ
המלחין ְו ִכ ְר ִב
 .10שם ֶד ֶׁשא
המים".
וכן על פני
"מוסיקה
יבאת
 .5כלי נשיפה מעץ עם המנעד הגבוהה ביותר (כאשר מלחינים
4
ביותר.י ֲא ֶׁשר יֵ ֵצא
הגבוהה ְד ָב ִר
המנעדּכן יִ ְהיֶ
עם ם ֵ ...
ממתכת ָּׁש ַמיִ
הנשיפהלג ִמן ַה
כלים ְו ַה ֶּׁש ֶ
ממשפחתהּגֶ ֶׁש
נגינה ֶׁשר יֵ ֵ12רד ַ
 .11כלי ַּכ ֲא
רוצים לתאר ציפור במוסיקה משתמשים בדרך כלל 7
בו)
8
מיתר."... ,
 .12כלי ִמ ִּפי
גדול יותר מהכינור וקטן מהצ'לו.
 .6שם המשפחה של 5המלחין שכתב את "אדון עולם".
ּקּודי ה' יְ ָׁש ִרים ְמ ַׂש ְּמ ֵחי ֵלב"
יבת נָ ֶפׁש ִּ ...פ ֵ
ימה ְמ ִׁש ַ
"ּתֹורת ה' ְּת ִמ ָ
ַ
12
 .7שיר שנכתב והולחן על7ידי עוזי חיטמן.
(תהילים יט) .סוד קיומו הנצחי של עם ישראל ,מול עמים רבים
 .8 5המלחין שכתב את היצירה "עונות השנה".
ועצומים שניסו להכחידו או לגזור עליו גזירות ולמנוע ממנו
 .9שם המלחין שכתב 6את היצירה " -מוסיקה על פני המים".
8
חיים של תורה.
6
8
אכן ,יש מצבים או אירועים בהם המבט הנקודתי עלול להיות
מאונך -
דומה לתחושת הילדים בתמונה ב' ,אך בוודאי כמו תמונה א'
 .1כלי קשת בעל צליל הגבוה ביותר במשפחת כלי המיתר.
ביחס לגשם ,כך המבט הרחב של דורות ישראל בעבר ,בהווה
 .3החיה שמיוצגת ע"י הצ'לו ביצירה "קרנבל החיות".
ובעתיד ,דבקים בתורה ושמחים בה ,וכפי שבא לידי ביטוי
מאונך -
מאונך -
החתול
עליהם.שמייצג את
הנשיפה מעץ
ממשפחת כלי
נגינה
מאוזן -כלי
.4
והקפותיה.
תורה
בשמחת
המיתר.
במשפחת כלי
קשת בעל צליל הגבוה ביותר
כלי
.1
מקישים
כאשר
צליל
מפיקים
אשר
נגינה,
אשר מפיקים צליל .1כלי
 .1כלי קשת בעל צליל הגבוה ביותר במשפחת כלי המיתר.
כאשר מקישים עליהם.
פרוקופייב.
מאת
והזאב"
"פטר
ביצירה
החיות".
החיה שמיוצגת ע"י הצ'לו ביצירה
החיות".ביצירה "קרנבל .3
החיות".המלחין
המשפחה ,של
פחה ,של המלחין .2
החיות".
"קרנבלע"י הצ'לו
את שמיוצגת
שכתבהחיה
.3
שםאת "קרנבל
שכתב
"קרנבל גשם
תורה =
החתול
שמייצג את
ממשפחת כלי
אתכלי נגינה
הבארוק.4.
ני
המים".
"מוסיקה
היצירה -
מתקופתשכתב
גרמניהמלחין
מלחיןשם
הבארוק.10 .
חינים
החתול
שמייצג את
נגינה ממשפחת כלי הנשיפה
כלי
הנשיפהעלמעץפני .4
מתקופת .3
ושמח.
בריא
מעץ טוב
חורף
ביצירה "פטר והזאב" מאת פרוקופייב.
ממתכת ,העשוי מצינור ארוך ומגולגל.
והזאב" מאת פרוקופייב.
"פטר
ביצירה
ומגולגל.
ארוך
מצינור
העשוי
ממתכת,
נשיפה
כלי
.4
הגבוה ביותר.
עם
ממתכת
הנשיפה
כלי
המנעדפני המים".
"מוסיקה על
היצירה -
שכתב את
שם המלחין
ממשפחת .10
נגינהמלחינים
כלי (כאשר
.11ביותר
מעץ עם המנעד הגבוהה
שכתב את היצירה " -מוסיקה על פני המים".
 .10שם
מלחינים
ביותר (כאשר
הגבוהה
בו) המנעד
כללעם
מעץ
נשיפה
אר ציפור במוסיקה .5כלי
המלחיןביותר.
המנעד הגבוה
הנשיפה ממתכת עם
ממשפחת כלי
נגינה
כלי
יותר .11
בדרך
משתמשים
מהצ'לו.
וקטן
מהכינור
גדול
מיתר,
כלי
.12
צדיק
איש
נשמת
לעילוי
 .11כלי נגינה ממשפחת כלי הנשיפה ממתכת עם המנעד הגבוה ביותר.
רוצים לתאר ציפור במוסיקה משתמשים בדרך כלל בו)
9

10
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פתרונות :מאוזן .1 -כלי הקשה  .2סנסנס
 .3באך  .4קרן יער  .5חליל  .6חיטמן
 .7אדון עולם  .8ויואלדי  .9אבוב
מאונך  .1 -כינור  .3ברבור  .4קלרינט
 .10הנדל  .11חצוצרה  .12ויולה.

פתרונות :מאוזן .1 -כלי הקשה  .2סנסנס
 .3באך  .4קרן יער  .5חליל  .6חיטמן
 .7אדון עולם  .8ויואלדי  .9אבוב
מאונך  .1 -כינור  .3ברבור  .4קלרינט
 .10הנדל  .11חצוצרה  .12ויולה.

פחה של המלחין שכתב את "אדון עולם".

 .12כלי מיתר ,גדול יותר מהכינור וקטן מהצ'לו.

חיטמן.המשפחה של המלחין שכתב את "אדון עולם".
עוזי שם
ב והולחן על ידי .6
שירהשנה".
"עונות
שנכתב והולחן על ידי עוזי חיטמן.
כתב את היצירה .7
ין שכתב את היצירה " -מוסיקה על פני המים".
 .8המלחין שכתב את היצירה "עונות השנה".
".
 .9שם המלחין שכתב את היצירה " -מוסיקה על פני המים".

ועניו – הרב ניסים
גאוןמהצ'לו.
 .12כלי מיתר ,גדול יותר מהכינור וקטן
קרליץ זצ"ל שנפטר
במוצאי
השנה
שמחת תורה .תורת
ארץ ישראל שלו,
ודאגתו הייחודית
סביב
לחקלאיה
שנת השמיטה –
הטביעה את חותמה
באדמות העמק שלנו.

פתרונות :מאוזן .1 -
 .3באך  .4קרן יער 5
 .7אדון עולם  .8ויוא
מאונך  .1 -כינור .3
 .10הנדל  .11חצוצ

פתרונות :מאוזן .1 -כלי הקשה  .2סנסנס
 .3באך  .4קרן יער  .5חליל  .6חיטמן
 .7אדון עולם  .8ויואלדי  .9אבוב
מאונך  .1 -כינור  .3ברבור  .4קלרינט
 .10הנדל  .11חצוצרה  .12ויולה.

כנס מחול מועצה אזורית גזר

חנוכה במחול
 3ימים של סדנאות מחול עם מורים אורחים
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ימים ג'-ה' > 26-24.12.19
כ"ו  -כ"ח כסלו תש"ף
>>>> <<<< 13:00-8:00
אשכול הפיס בית חשמונאי
לתלמידי כיתות א'-ז'

 70שנה למועצה האזורית גזר

היפ הופ ,תיפוף גוף ,ג'אז ,אקרודאנס ,מיוזיקל ,דראמס ,זומבה ועוד...

 3סדנאות שונות ביום
הצגת עבודות הכנס באולם
המופעים באשכול הפיס

שרון גרסון  -כוריאוגרפית ויוצרת .מורה
לג׳אז /היפ הופ וגיל הרך .בעלת ותק בהוראה
למעלה מ־ 20שנה .רקדה שנתיים בבלט
הישראלי ,בעלת סטודיו פרטי ברחובות,
מעבירה השתלמויות למורים למחול.

הסעות חזור למושבים
ניתן להשתתף בחלק מימי הכנס

*מותנה במספר מינימום של נרשמים

עלות למשתתף ₪ 415 :לשלושה ימים ₪ 290 ,ליומיים ₪ 145 ,ליום הרשמה באתר המועצה
המחיר כולל  9סדנאות מחול ,מתנה לכל משתתף ,הסעות לכל הישובים בחזור בלבד
לפרטים :עדי אזולאי רכזת הכנס  aazoulay254@gmail.com 050-6888708
זוהר בן שימול מנהלת החוגים   08-9274007, 052-3597119אגף קהילה,תרבות,נוער וספורט

ב
ב
ל
ע
ד
י
ו
ת!!!
בבית חשמונאי
בית ייחודי 6 ,חדרים  170מטר,
 90מ"ר ,גינה היקפית ומרפסת
סגורה של  20מטר .הבית בנוי
ומושקע בטוב טעם ופונה
לשדות גזר ,לגור בחלום
מחיר סגירה ₪ 3,360,000

בבית חשמונאי

נמכר בשישה
שבועות

בבית חשמונאי באיזור
הוותיק בית  5חדרים על
מגרש  450מטר
במחיר מציאה!! ₪ 3,495,000

בבית חשמונאי
באיזור הוותיק המתחדש דו
משפחתי  5חדרים ,עם גינה
מרוכזת  80מטר
מחיר שיווק₪ 3,690,000 :

בישוב היוקרתי כפר בן נון
בית בן  5שנים 4 ,חדרים +
קומת מרתף הכוללת חדר
שינה וחלל אירוח גדול ,פונה
לנוף של מטעי שקדיות
מחיר שיווק₪ 5,500,000 :

אז למה אתם מחכים?? התקשרו עוד היום ,סימה טייר

רי
.19ש1ום מ -
1
ועד 20. -
9
.
5
באת.1ר1 12
המועצה

רמלוד

בבית חשמונאי
בית פינתי יושב על מגרש
של  680מטר ,בנוי  240מטר
עם יחידה מניבה המושכרת
מחיר שיווק  4,250,000ש"ח

בבית חשמונאי
דו משפחתי  5חדרים,
מעוצב בטוב טעם
מחיר ₪ 3,350,000
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שיעורי תגבור במתמטיקה ואנגלית
לתלמידי בית הספר היסודי ,החטיבה והתיכון
ואנגלית מדוברת למבוגרים

יחס אישי בקבוצות קטנות | צוות מורים מקצועי ובעלי ניסיון בהוראה | סנכרון מלא עם תכנית הלימודים
של משרד החינוך | קשר ישיר עם צוות בית הספר | שיעורים חווייתיים | הקבווצות מתקיימות ביישובי המועצה

פרטים והרשמה באתר המועצה  -אגף החינוך < משכל < משכלwww.gezer-region.muni.il +

"צא מעצמך ונסה להגיע לאנשים
אחרים בעזרת אהבה ,כנות ,כבוד,
אכפתיות והבנת צורכיהם"

(סוזן פליץ שוץ)

מלגת "מעורבות

בקהילה" תש"ף

בואו להתנדב ,לתרום לקהילה ולקבל מלגת לימודים
 70שנה למועצה האזורית גזר

המועצה האזורית גזר תעניק מלגות "מעורבות בקהילה" לשנת תש"ף לסטודנטים תושבי המועצה ,בתמורה
לפעילות התנדבותית קהילתית־חברתית במגוון תחומים ביישובים ובמועצה.
הסטודנטים מוזמנים לפתח ,לקדם ולהוביל עשייה משמעותית ומספקת!
גובה מלגה ₪2,500 :לכל מלגה | מיקום :פעילות ביישובי המועצה | היקף שעות פעילות התנדבותית 30 :שעות
(במהלך שנת הלימודים האקדמית תש"ף  | )2020מספר מלגות | 100 :מועד הרשמה1.12.19-19.12.19 :
כ
זוכל הקודם
להיה ,מהרו
לפרטים נוספים :שירי מזרחי בנית ,רכזת מלגות shiri@gezer-region.muni.il 08-9274054
רשם!
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מועצה ממש אוצר
פעילות "יוצאים מגזר מרגיל" סחפה את תושבי המועצה בחול המועד סוכות
אם הסתובבתם ברחבי המועצה בחול המועד סוכות ,בטח ראיתם
הורים וילדים מסתובבים עם מפה ביד או טלפון ומחפשים את
המטמון.
במסגרת המשחק "יוצאים מגזר הרגיל" לציון  70שנה למועצה,
צורפה לגליון 'גזרי מידע' מפה ובה תמונות של  23מקומות
ברחבי המועצה ,בהם הוטמנו מטמונים.
השכם בבוקר יצאו התושבים ויחד עם רמזים שפורסמו באתר
ובפייסבוק המועצה הם גילו את נקודות הציון וקטפו פרסים רבים.
בין הפרסים :שוברי שי לחנויות צעצועים ,כרטיסים להצגות ילדים,
סדנת אילוף כלבים אצל מירב פאוזלאו ,שיעור רכיבה מתנה בחוות
המרחב הפתוח ,טעימת יער משפחתית  -חוויה בת כשעה ביער
אצל רחל שקד ,שיעור פילאטיס מכשירים אצל סמדר אייל ,מסאז'
מפנק על מיטת מרפלא אצל סמדר אייל ,תרמילים וחולצות מתנת
"עולם אחר" תיק לג'לים לכידון ובקבוק שמן לשרשרת בגלגלי גזר,
אימון כושר עם שרון וצלר ,בקבוק יין של יקב צרעה ,מארז
דבש וממרחים של משק לין ,מארז שמן זית ,זיתים ,ריבות של
משק רוטמן ,טיפול ברפואה סינית אצל הדר צחר ,שוברי שתייה
בפק"ל קפה ,עציץ פורח בכלי ייחודי מעיצוב מחזור איל יצחק
ושמן זית של משק פז.
ביום האחרון של המשחק הוצאו שלושה כתבי חידה שמאגדים
את כל התמונות והרמזים .הראשונה למצוא את המטמון
הגדול היתה אילנה טוויג מעזריה שזכתה בטיול בן שמונה
ימים לספארי בטנזניה מתנת "עולם אחר".
משפחת יאיר מבית חשמונאי זכתה במנוי לילד והורה
להצגות ילדים ומשפחת גורן מבית חשמונאי זכתה בשנת
חוגים חינם לכל המשפחה (עד  5נפשות) בחוגי המועצה.
יישר כוח למשתתפים על רוח חג ספורטיבית ,ולהתראות
בפעילות הבאה.

אילנה טוויג

משפחת גורן

אחד מילדי
משפחת יאיר
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טיול צילום ותרבויות

באחד מימי השישי האחרונים התקיים
טיול צילום ותרבויות עם סמארטפון
ומצלמה לירושלים בהדרכתה של
תושבת המועצה מאיה מימוני ,מובילה
מסעות צילום בארץ ובעולם .בטיול
למדו המטיילים שיטות שונות של צילום
בשכונה המיוחדת נחלאות ובשוק מחנה
יהודה הססגוני.

מזה שנים שמאיה מימוני מצלמת ומטיילת
בעולם .האהבה לצילום התחילה מתוך
הרצון להתמקד בתחביב אחד שבחלוף
השנים אף הפך למקצוע .מזה  10שנים
שהיא מצלמת אנשים
ובעלי חיים בארץ ובעולם.
החשיפה לתרבויות שונות
והחיבור לאנשים מציתים
בה את הסקרנות.
כיום היא מוציאה מסעות
צילום דרך "פוטו-טבע"
 חברת מסעות צילוםמטריפה ומקצועית אליה
מגיעים אנשים איכותיים
שרוצים להכיר אנשים
טובים ולהעמיק את הידע

בצילום .בקרוב היא יוצאת להדריך מסע
צילום לקובה .המועצה אירחה את מאיה
בסדנת צילום בירושלים ,המשתתפים
נהנו עד מאוד ומחכים כבר לפעם הבאה.

סיור סוכות ליפו  -בעקבות הרב קוק והסליקים של האצ"ל
כמדי שנה יצאנו השנה לסיור ביפו .מזג
האוויר שהפך בחג לגשום הפתיע אותנו
לטובה ,השמש זרחה והסיור יצא לדרכו
כמתוכנן .ביקרנו במוזיאון האצ"ל השוכן
בבית גידי על חוף הים התל אביבי ומשם
המשכנו בסיור רגלי ביפו על ידי מדריך
מאשכולות .סיימנו בשיט לאורך חופי תל
אביב.
הסיור במוזיאון כלל סרט הסבר על
מחתרת האצ"ל ,הצורך בהקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל ופעולות מיוחדות
של שאר המחתרות עד הקמת המדינה
וצבא הגנה לישראל.
הסיור הועבר בצורה חווייתית ,בסיפורי
גבורה ובסיפור השופר שבו תקעו בכותל
למרות האיסור מצד הבריטים ששלטו
בארץ וכיצד הוחזר השופר לארץ ישראל
ולמוזיאון וריתק גם את הנכדים שהגיעו

עם הסבים והסבתות.
הסיור הרגלי ביפו העשיר את המשתתפים

בידע ,בין היתר על דמותו של הרב קוק
שהיה רב העיר העברית הראשונה ולאחר
מכן רבה של ארץ ישראל .בין הסמטאות
גילינו מקומות מיוחדים היסטוריים כולל

חזרה ובגדול!!!
אחרי שנה ללא תחרויות עקב החלמה
מפציעה בברך ושיקום ארוך ,הג'ודוקאית
גאיה בר-אור ( )15תושבת בית חשמונאי
חזרה להתחרות ובגדול!
ביום שישי ה  25.10.19 -התקיימה אליפות
ישראל בג'ודו עד גיל  23ברעננה .גאיה
התחרתה בקטגוריית משקל עד  63ק"ג

עם מתחרות בוגרות ממנה,
עשתה את הלא ייאמן ,סללה
את דרכה עד הגמר והוכתרה
כסגנית אלופת ישראל .יש
להדגיש שהעונה רק החלה,
כך שמאחלים לגאיה הצלחה
בהמשך ולעוד הרבה תארים!

תותחי נפוליאון ,נקודות שתייה שנבנו
לעולים שבאו לארץ ישראל בתקופות
ארכיאולוגיים
ומיצגים
הקדומות
המתארים את יפו בזמנים היסטוריים עוד
מזמן מלכים מתקופת התנ"ך.
הסיור הסתיים בשיט ארוך שכלל מוזיקה
יהודית טובה שהקפיצה את המשתתפים
לריקוד שמח במרכז הספינה.
תודות לסיור ולשיט עלתה מחשבה שבה
שיתף אותנו משה כהן ,מה ראו הרב קוק
והרצל לפני כמאה שנה ויותר בבואם
בספינה לארץ ישראל ומה רואים כיום.
כיום בנויה עיר יהודית חיה ותוססת עם
גורדי שחקים ,חופי ים ,שכונות מגורים,
מטוסים ,ספינות וידיעה שיש לנו ארץ
מיוחדת בזכות העין הטובה של כל יהודי
ויהודייה ,כמו השיר שהתנגן בתחילת
השיט ובסופו" :שבט אחים ואחיות".
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אגף קהילה

21.11.19
מופע נוסטלגי

מופע נוסטלגי בשירי צלילי הכרם :משיריי
אהובה עוזרי ,זהר ארגוב ,ג'ו עמר ,חיים
משה.
ביום חמישי ה | 21.11.19 -בשעה | 20:30
במועדון במושב עזריה | כניסה  | ₪ 45אזרח
ותיק  | ₪ 35רכישת כרטיסים באתר האינטרנט.

5.12.19
מופע בלקני תוסס
"דרך הבלקן  -מרומניה עד יוון"
מסע מוזיקאלי תוסס ומרגש של מוזיקת
הבלקן.
סיפורי הבית בניחוח אישי  -הקשר האישי
הבלקני של גילה חסיד וחני ליבנה למוזיקה
על ברכיה גדלו .שירים מרומניה ,בולגריה,
יגוסלביה ,יוון ושירי צוענים .השירים
מוגשים בשפות המקור מתרגומים לעברית.
משתתפים :גילה חסיד-ניהול מוזיקלי,שירה
ופסנתר | חני ליבנה-תרגומים ושירה | עוזי
רוזנבלט-אקורדיאון | אייל סלע-כלי נשיפה
| אלכס ספיבק-בס |ליאוניד רוטשטיין-
כינור | אורן בלבן-תופים וכלי הקשה.
ביום חמישי ה  | 5.12.19 -בשעה | 20:30
במועדון במושב פתחיה | כניסה  | ₪ 45אזרח
ותיק  | ₪ 35רכישת כרטיסים באתר המועצה.

13.12.19
טיול צילום ותרבויות  -לפקיעין

טיול צילום ותרבויות לפקיעין

עם מובילת מסעות צילום מאיה מימוני
נגיע לאחד הכפרים היפים בגליל החובק
את כל  4הדתות :דרוזים ,נוצרים ,מוסלמים
ויהודים בפקיעין .נשוטט בין הבתים
והסמטאות המיוחדות ,נגיע לבתים מקומיים,
נקבל הדרכה גיאוגרפית של בן הכפר ונכיר
את התרבות.
לאורך כל המפגש ינתנו תרגילי צילום
והדרכה מקצועית בצילום ,בסוף הסיור
אפשר יהיה להתפנק במסעדה מקומית (לא
חובה ,הארוחה לא כלולה בתשלום).
ביום שישי ה | 13.12.19 -יציאה בשעה 7:30
ממשרדי המועצה | חזרה לפני כניסת שבת |
מחיר ₪ 80 :לאדם | יש להצטייד בסמארטפון
עם טעינה מלאה ,נעלי הליכה ,כובע ,מזון ומים
לכל היום.

16.12.19
שעת סיפור – פלפלי לקטנטנים
עם אלי פלפלי | "גברת קרש ומר מערוך"
לגילאי  | 2–4ביום שני ה –  | 16.12.19בשעה
 | 16:30באשכול הפיס בית חשמונאי | נא לדייק
| כניסה חופשית.

17.12.19
מועדון הסרט הטוב  -פוקסטרוט

פוקסטרוט מספר את סיפורה של משפחה.
האב (ליאור אשכנזי) והאם (שרה אדלר)
נמצאים בדירתם המרווחת ובנם החייל
משרת הרחק מהם .אבל למרות המרחק
והניתוק המוחלט ביניהם – הם משנים זה
את גורלו של זה .פוקסטרוט הוא סיפור
על משפחה שמתפרקת ומתאחה ,על אהבה
שמתמודדת מול כאב ,על קבלה ,על השלמה,
ועל הפער בין הדברים שבשליטתנו לבין אלו
שאינם .סיפור עם תקווה .כמו בסרטו הקודם,
"לבנון" בוחן שמוליק מעוז באינטנסיביות
בשילוב של ביקורתיות וחמלה ,דינאמיקה
אנושית הנוצרת ביחידה סגורה ,והתוצאה
היא שוב מסמך אנושי מרגש מאין כמותו.

הסרט זכה בפרס "אריה הכסף" בפסטיבל
ונציה היוקרתי ובשמונה פרסי "אופיר" כולל
הסרט ,הבמאי והשחקן הטובים ביותר.
ביום שלישי ה | 17.12.19 -בשעה | 20:00
באשכול הפיס בבית חשמונאי | כניסה חופשית.

18.12.19
זה אני

זהו סיפורה של משפחת טולדנו ,משפחה
ירושלמית של חוזרים בתשובה ,ובמרכזו
מסע התבגרותה של בת הזקונים אדריאנה.
האב נפתלי טולדנו הוא המנצח הראשי
ומייסדה של "התזמורת הספרדית ירושלים".
האם מרסדס הייתה בעברה החילוני זמרת
בלהקה צבאית ,והורישה את אהבתה
למוזיקה לשלוש בנותיה :מיראבל השמרנית,
נרי המרדנית ואדריאנה הצעירה ,שחולמת
ללכת בדרך אמה.
במסעה להגשמת חלומה היא נסחפת אל
תוך חיי הלילה ,לומדת על הקשיים הכרוכים
בהגשמת החלום ומתמודדת עם הדילמה
הנצחית של כולנו :הבחירה בין ערכי
המשפחה לבין הגשמה עצמית.
נצא באוטובוס הלוך חזור ממשרדי המועצה
בשעה 19:00 :לתיאטרון הקאמרי תל אביב
| ביום רביעי ה  | 18.12.19 -כרטיס כניסה +
נסיעה  | ₪ 100 :לאזרח ותיק  | ₪ 90בתשלום
מראש | מספר המקומות מוגבל כל הקודם זוכה.

25.12.19
מופע בועות סבון

במועדון בקיבוץ משמר דוד
ביום רביעי ה  | 25.12.19 -בשעה10:30 :
גילאי  2ומעלה | הכניסה חופשית.
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אגף החינוך במועצה אזורית גזר

08-9274009

מרכז טיפולי חינוכי בקהילה
אגף החינוך במועצה אזורית גזר
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משכל
משכל+
לבוקר+
חמים של כייף והתנסות פעילה!
מועצה אזורית גזר שמחה להזמין הורים ותינוקות עד גיל שנה

הפנינג

08-9274009

08-9210504

a@gezer-region.muni.il

משכלטיפוליםחוזר!
התינוקות של גזר
משכלט

בייבי גזר 2
רביעי |  | 25.12.19כ”ז בכסלו תש”ף 13:00-09:00
מתחם תיכון הרצוג ,קריית חינוך בית חשמונאי

 09:30-09:00התכנסות ,קפה ועוד קפה ....
 10:00-09:30שיחת בוקר עם ראשת המועצה ,רותם ידלין – איזון בין משפחה ,בית ועבודה
 10:45-10:00סדנאות מקבילות לבחירה (בהרשמה מראש)
 11:45-10:45ארוחת בוקר מפנקת ,יריד דוכנים ועמדות ייעוץ של מומחים
 12:30-11:45סדנאות נוספות לבחירה (בהרשמה מראש)
 13:00-12:30יריד דוכנים ועמדות יעוץ של מומחים
סדנאות לבחירה:
מ
ס
פ
ר
יעוץ שינה ,ליווי התפתחותי ,שפת תינוקות ,ריקוד עם מנשאים,
מוגהבמקומות
עיסוי תינוקות ,רפלקסולוגיה לתינוקות ,סוגיות במעבר להורות,
להירשל  -מהרו
התקשרות בטוחה ,התפתחות שפה ועוד ועוד....
המועם באתר
צ
ה
הכניסה ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש באתר המועצה!
הפעילות תיערך במתחם סגור ומקורה
לפרטים נוספיםdanab@gezer-region.muni.il 054-4799324 :

08-9274009

08-9210504

