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"לגזר יש את כל המאפיינים להפוך 
לאבן שואבת - ואנחנו נהפוך את זה 

למציאות" | 21
סגן ראשת המועצה יהודה שינווייס על 

תנופת העשייה האדירה בגזר

הקולינריה של גזר ב״פריים-טיים״ | 8

הקהילה פורחת | 30

מהפיכת המיחזור מתרחבת | 27

להכיר מקרוב את נוף ילדותי | 13

השף שגב משה גיבן, חלב וטעם את מטעמי גזר 
כחלק מצילומי תוכניתו "יום בעיר"

4 יוזמות מקומיות מתחומי הקיימות זכו 
ב"קול קורא" ויקבלו מימון

13 יישובים במועצה יקבלו פינות מיחזור חדשות

מה אתם יודעים על ההיסטוריה המפוארת של גזר?



לוקחים 
 אחריות

על הסביבה!
זבל בגן המשחקים מעצבן אתכם?

מטיילים ואוספים אשפה של מטיילים אחרים?
על  ולשמור  לצאת  רוצים  ואתם  בסלון  להתלונן  לכם  נמאס 

הטבע והשטחים הציבוריים?
אתכם אנחנו מחפשים!!!

ואנחנו נדאג לכם  זמן  ביחרו מקום במועצה לשמירה לאורך 
לחולצות, שקיות פלסטיק וכפפות )למקרה הצורך( ופעילות 

חוויתית מקדימה לקבוצה. 
אז אם אתם תושבות ותושבים שאכפת להם - הצטרפו אלינו!

לפרטים ניתן ליצור קשר עם נופר ששון עופר, 
nufar@gezer-region.muni.il סביבתי  וחינוך  קיימות  רכזת 

מנהלת פרסום: מיכל דוקטורי
טלפון: 050-5456074

dar170504@gmail.com :אי-מייל
צלם המערכת: רונן חורש
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המסכות ירדו, הקיץ בפתח, ואנחנו 
של  לוהט  קיץ  לקראת  ערוכים 

אירועים, פעילויות והתחדשות.
הקורונה  נגמרה  מאז   - נפגשים 
הקלות  כלל  לתוקף  ונכנסו 
שמחנו  והאירועים,  ההתקהלות 
ואיתכן  איתכם  להתראות  לחזור 
רבים  מתקנים  חנכנו  ביישובים. 
בתקופה  ביישובים  שנבנו 
השקעות  באמצעות  האחרונה 
 – המועצה  של  יישובים  פיתוח 
מתקן  בפתחיה,  החדש  המקווה 
מגרש  בישרש,  החדש  הכושר 
מגרש  חשמונאי,  בבית  הכדורעף 
מגרש  הדר,  בגני  הכדורסל 
עוד  והרשימה  בפדיה  הכדורגל 
ארוכה. חזרנו להיפגש עם הקהילה  
המשפחתי  מרוץ  שונים:  באירועים 
פתיחת  שחר,  רון  של  בהנחייתו 
'נעים  חוגי  בנען,  הספר  שבוע 
הוותיקה,  לאוכלוסייה  בשלישי' 
פתיחת מועדון הוותיקים בסתריה, 
שהתקיימו  לילדים  סדנאות 

ביישובים ועוד.
שהבנו  אחרי  הזה,  הקיץ   - מבלים 
כי  רובכם  נשארים בארץ, החלטנו 
כדי  האירועים,  מגוון  את  להרחיב 
שנוכל ליהנות ביחד.  אירועי הקיץ 
יותר,  מגוונים  יותר,  גדולים  השנה 
בגזר,   – כאן  והכל  יותר  מפתיעים 
באתר  הפירוט  את  למצוא  תוכלו 
אחרי  ההורים,  ולכם  המועצה. 
הצלחנו  ומקוטעת,  מורכבת  שנה 
שלנו  ולילדות  לילדים  להביא 

לכל  מסובסדות  קיץ  קייטנות 
הילדים  לגני  קייטנות   – הגילאים 
שבועות;   5 לאורך  צהרון  הכוללות 
בתי הספר של החופש הגדול תוך 
שמירה על הרצף לקייטנות קהילה 
ופנאי,  אומנויות  מחול,  ספורט,   –
הגילאים  לכל  פעילויות  ושלל 

ברצף בכל החופש הגדול.
– התחלנו  גזר'  'שבוע   - מתחברים 
קהילתית  חדשה  במסורת 
שלם  שבוע  במועצה.  וחינוכית 
לשורשים,  בחיבור  שעוסק 
הרבים  המורשת  ולאתרי  לסיפורי 
ילדי  המועצה.  ברחבי  שמפוזרים 
בתי  עם  יצאו  המועצה  וילדות 
לטיולים  הנוער  ותנועות  הספר 
את  למדו  המועצה,  ברחבי 
המקרא,  מימי  המורשת  סיפורי 
המדינה.  והקמת  ההתיישבות 
המועצה,  באתרי  ביקרו  הילדים 
המקומיים  המנהיגים  את  שמעו 
למורשת  וצללו  ביישובים 
המועצה.  של  המשמעותית 
והמחלקה  הספר  בתי  מחלקת 
באגף  קהילתי  חברתי  לחינוך 
בו  השבוע,  את  הובילו  חינוך 
תנועות  הספר,  בתי  השתתפו 
המועצה  ואגפי  ומחלקות  הנוער 
תיירות,  סביבתית,  יחידה  נוער,   –

קהילה ועוד.
האחרונים  בחודשיים   - נערכים 
בריאותי  חירום  ממצב  עברנו 
כחלק  בטחוני.  חירום  למצב 
משנת  והלמידה  הלקחים  מהפקת 

עברו  המועצה  אגפי  הקורונה, 
במהירות  לחירום  שגרה  ממצב 
עברו  לימודים   - וביעילות 
ואירועים  חוגים  מרחוק;  ללמידה 
ראשי  עם  הפעולה  ושיתוף  לזום; 
עם  הדוק.  היה  והצח"י  היישובים 
מפיקים  אנו  האירוע,  של  סיומו 
ותיקי  של  הצורך  וביניהם  לקחים, 
יותר.  טוב  להתמגן  המועצה 
גזר  ובנייה  לתכנון  הוועדה  לפיכך, 
ריכזה והנגישה עבורכם את פירוט 
לממ"ד  היתר  לקבלת  השלבים 
מעבר  מקוצר.  רישוי  בהליך  בלבד 
אל  העת  כל  פועלים  אנו  לכך, 
היישוביים,  החירום  צוותי  מול 
ממפים מקלטים, משמישים אותם 

ומחברים אותם לחשמל.
לקרוא  תוכלו   – ועוד  אלה  כל  על 

בגיליון זה של גזרי מידע. 
שיהיה לכולנו קיץ מצוין.

שלכם,

רותם ידלין
ראשת המועצה

דבר ראשת המועצה

תושבות ותושבים יקרים,
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מבצע שומר חומות בגזר 

הערכת מצב עם מפקד נפת שפלה, 
אל''מ במיל' אופיר כהן

לאחר יותר משנה של עבודה במצב 
הקורונה,  משבר  בעקבות  חירום 
החירום  למצב  במועצה  המעבר 
וביעילות  במהירות  בוצע  החדש 
מרחוק,  ללמידה  עברו  לימודים   –
ואופן העברת  ואירועים לזום  חוגים 

ולראשי  וההסברה לתושבים  המידע 
היישובים והצח"י היה יעיל וברור. 

המועצה  ראשת  המבצע,  כל  לאורך 
מצב  הערכות  קיימה  ידלין  רותם 
ונציגי  המכלולים  ראשי  עם  יומיות 
עדכונים  העבירה  העורף,  פיקוד 
בקבוצות  לתושבים  שוטפים 
היישוביות ובפייסבוק המועצה, ואף 
ולראשי  לתושבים  לשידור  עלתה 
המבצע.  לאורך  פעמיים  הוועדים 
והשירותים  הרווחה  מחלקת 
וסייעה  קשר  על  שמרה  החברתיים 
לב  לאוכלוסיות שמצריכות תשומת 
החירום  צוותי  את  וגייסה  מיוחדת, 
בקהילה  לסיוע  )צח"י(  היישוביים 
החינוך  אגף  לכך.  שהזדקק  למי 
התמקדו  הפסיכולוגי  והשירות 

לילדים  רגשי  מענה  במתן  בעיקר 
לימודים  שגרת  על  ושמרו  ולילדות 

מרחוק ככל שניתן. 
המועצה  החלה  המבצע,  תום  עם 
ולהיערכות  שאחרי  ליום  להתכונן 
מחודשת למצב החירום הבא. כחלק 
המועצה  פרסמה  המבצע,  מלקחי 
המקוצר  בהליך  השלבים  את 
על  בלבד,  לממ"ד  היתר  לקבלת 
בביתם  להציב  תושבים  לעודד  מנת 
ממ"ד פרטי, שכן לא תמיד נמצאים 

ליד מקלט זמין בזמן אזעקה.
למצבי  להיערך  תמשיך  המועצה 
מנת  על  חריגים  ואירועים  חירום 
והיעילה  הטובה  בצורה  להגיב 
ומענה  שירות  ולאפשר  ביותר, 

לכלל התושבים בכל זמן ובכל מצב.

ארגנו  חומות'  'שומר  מבצע  במהלך 
לכוחות  מחוות  רבים  תושבים 

הביטחון:
 תלמידי שכבה יב' של תיכון "הרצוג" 
ש"ח   4000 מעל  יומיים  תוך  אספו 
צנחנים  ליחידת  רבים  וקנו מצרכים 

שנמצאים בגבול העוטף.
כסף  אספו  חשמונאי  בית  תושבי 
המקומיים  בעסקים  מזון  ורכשו  רב 
– פלאפל יוסי מעזריה פיצה פיאצה 
והסל שלי מבית חשמונאי – והעבירו 
בלוד,  מג"ב  בבסיס  לחיילים  אותם 

ולחיילים בצמתי לוד ורמלה. בנוסף 
נח"ל  חיילי   220 עבור  וארזו  רכשו 
חולצה,  עם  אישיים  מארזים  בעזה 
ג׳ל רחצה,  תחתונים, גרביים, מגבת, 
דאורדורנט, מגבונים ומלא חטיפים.

ישרש  מושב  של  התרבות  ועדת 

קהילה מתגייסת בשומר חומות

החומות'  'שומר  מבצע  במהלך 
להיות  חשוב  כמה  כולנו  למדנו 
לנו  חשוב  ולכן  שיש״,  מוכנים  "הכי 
להביא לידיעת כל התושבים כי על 
ניתן לבנות  פי חוק התכנון והבנייה 
הכולל  מקוצר,  בהליך  בבית  ממ"ד 
5 שלבים עד לקבלת היתר הבנייה.  

התהליך,  את  לפשט  במטרה 
הנחתה ראשת המועצה רותם ידלין 
ולהנגיש  לקדם  ההנדסה  אגף  את 
הוועדה  לתושבים.  התהליך  את 
עבורכם  ריכזה  גזר  ובנייה  לתכנון 
תוכלו  אותם  השלבים  פירוט  את 
אגף   > המועצה  באתר  למצוא 

הקישו  או  ובנייה  רישוי   > הנדסה 
היתר  לקבלת  "המדריך  בחיפוש 

לממ״ד "
מונגש  באמת  )זה  קראו  היכנסו, 
בהליך  ממ״ד  והקימו  ופשוט(, 
פשוט  עניין  זה  עכשיו  מקוצר. 

ומהיר, והכי חשוב - זה מציל חיים.

מסלול רישוי מקוצר לקבלת היתר לממ״ד
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 רק חודשיים לאחר החזרת הלימודים והיציאה ממצב החירום של הקורונה, התחיל מבצע 'שומר החומות' והמדינה 
כולה נכנסה שוב למצב חירום. בשעה 21:00 בערב הודיע פיקוד העורף כי הלימודים במרחב השפלה יכולים להתקיים 
המועצה  הנהלת  החליטה  הלילה,  יימשך  כיצד  הוודאות  וחוסר  לאירוע  מההיערכות  כחלק  בלבד.  מוגנים  במרחבים 
ולפתוח את כל מקלטי המועצה.  והקהילה למחרת עד להערכת מצב כללית,  ופעילויות הרווחה  לבטל את הלימודים 

בהמשך הערב רשויות נוספות בשפלה קיבלו אף הן את ההחלטה לבטל את כלל הפעילויות. 

ואירועי  הלימודים  כלל  ובוטלו  שייכת,  המועצה  אליו  שפלה,  במרחב  העורף  פיקוד  מדיניות  הוחמרה  למחרת   
התרבות והפנאי במרחב. 

והמרכז  ירושלים  מחוז  ובהשתתפות מפקד  המועצה  ראשת  בהובלת  מצב  הערכת  התכנסה  המבצע,  של  תחילתו  עם 
בפיקוד העורף, אל"מ איתי לוי ומפקד נפת שפלה, אל"מ במילואים אופיר כהן. 

עברו  במועצה  הספר  בתי  כלל  הקורונה,  מתקופת  הלקחים  מהפקת  וכחלק  הפתאומית,  הלימודים  הפסקת  למרות 
בוטלו.  מהפעילויות  וחלק  שיכלו,  ככל  לזום  עברו  ואירועים  חוגים  הגיל.  שכבות  בכל  מיידי  באופן  מרחוק  ללמידה 

בשעות הערב נשמעו 2 אזעקות ברחבי המועצה. 

ויד רמב"ם. באותו היום  2 נפילות בשטחים פתוחים באזור עזריה  2 אזעקות לפנות בוקר, ואף נצפו   נשמעו עוד 
התרגיל,  את  הוביל  המועצה  קב"ט  בנוי.  בשטח  נפילה  דימה  אשר  במועצה,  בחירום  התפקידים  לבעלי  תרגיל  נערך 
התרגיל  בעקבות  חירום.  בשעת  המכלולים  מנהלי  וכלל  העורף  פיקוד  נציגי  וההנהלה,  המועצה  ראשת  בו  והשתתפו 

הופקו לקחים במטרה להיערך מבעוד מועד לאירועים חריגים בהמשך. 

הקו  נפתח  בוקר.  לפנות  מתוכן   5 המועצה,  של  שונים  בחלקים  אזעקות   6 נשמעו  המדיניות,  החמרת  לאחר  יום   
פורסמה  החדש.  המצב  עקב  במצוקה  שנמצאים  וילדים  להורים  מענה  שנתן  החינוכי,  הפסיכולוגי  השירות  של  החם 

מפת מקלטים באתר המועצה בצירוף הטלפון של אחראי הבטחון בכל יישוב. 

 תלמידי התיכון נגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה במרחבים המוגנים בתיכונים. בנוסף, חוגי מבוגרים שמתקיימים 
בסמיכות למרחב מוגן חזרו לפעילות.  

 נכנסה לתוקף הפסקת האש, וכלל פעילות המועצה חזרה לשגרה.  

יום שני
10 במאי 2021

שעה 18:00

יום שלישי
 11.5.21
בבוקר

יום רביעי
12.5.21

יום חמישי
13.5.21

יום רביעי
 19.5.21

יום שישי
בשעה 2:00  

ימי שישי 
עד שני

14-17.5.21 

ביקשה את עזרת התושבים באפיית 
מאפה מתוק לקראת החג לחיילים, 

ונענתה בחפץ לב.
את  פינקו  מצליח  מושב  תושבי 

חיילי מג"ב בלוד וברמלה בכל טוב.
חג  ארוחות  אירגנו  חולדה  תושבי 
ולכוחות  בעזה  לחיילים  ועוגות 

הביטחון בלוד.
בקיבוץ נען תלו שלטים "כאן ממ"ד 

מארח" המזמין את השכנים להיכנס 
אליו בזמן אמת.

ישראל  ו'עם  איילון  נוף  קהילת 
משדרות  תושבים   200 אירחו  חי' 
הפוגה  לזמן  ליישוב  שהגיעו 
והתרעננות. בין היתר נהנו האורחים 
מפעילויות של משחקי מים, תחנות 

איפור ועוד.
 משפחות צעירות בשעלבים אימצו 

אותם  והזמינו  ותיקים  תושבים 
להתארח בזמן האזעקות.

בית  ביקורי  ערכו  סרני  נצר  קיבוץ 
וערכו  המבוגרים  החברים  כל  אצל 

תדרוכים להם ולמטפלים שלהם.
אחת  לכל  להודות  היריעה  קצרה 
לכל  תודה  אישי.  באופן  מכן  ואחד 
ספק  ללא  והמתגייסים.  התורמים 

זכינו בקהילות גזר נפלאות!

המועצה  של  שונים  בחלקים  אזעקות   4 נשמעו  בהם  השבועות,  וחג  השבוע  סוף  תוך  אל  גם  המשיך  המבצע   
ונצפתה נפילה אחת בשטח פתוח באזור חולדה ביום שבת, 15.5.21. 
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תחנה קטנה בשורה גדולה

נחנך הגן העתידי בפתחיה

מזכ"ל תנועת המושבים בסיור במועצה

או  איילון  נוף  תושבי  אתם  אם 
המטרד  את  מכירים  אתם  שעלבים, 
היה  לא  שנים  במשך   - היטב  הזה 
רכב  כלי  לעצירת  תחבורתי  פתרון 
הכניסה  בצומת  ציבורית  ותחבורה 
התחבורה  ומשתמשי  היישובים,  לשני 
לעיר  עד  להמשיך  נאלצו  הציבורית 
מודיעין, רק כדי לחזור לצומת בנתיב 
שעצרו  רכב  כלי  הנגדי.  הנסיעה 

גן  העתידי,  הגן  נחנך  מאי  בחודש 
המשלב  גן  זהו  בפתחיה.  זהבה, 
ומנחיל  שלו,  העולם  בתפיסת  ספורט 
נחישות  של  ערכים  ולילדות  לילדים 
שכל  וידיעה  הוגן  משחק  והתמדה, 
אחד הוא אלוף או אלופה. בגן יש קיר 
יכולים  שהילדים  נינג'ה  ומתקן  טיפוס 
את  ולראות  להשתפר  עליו,  להתאמן 

ההתקדמות שלהם לאורך השנה.
ועוצב בהתבסס על תפיסת  הגן תוכנן 
מודולרית  תפיסה  שהיא  העתידי  הגן 
הילדים  של  ביכולתם  האמונה   -
לחקור  ללמוד,  ליזום,  הגן  צוות  ושל 

לפני מספר שבועות אירחה המועצה 
תנועת  מזכ"ל   - יפרח  עמית  את 
לסיור  התנועה  מטה  ואת  המושבים, 
מעמיק ולשיחה על אתגרי המושבים. 
כפר  הנהלת  עם  התחילה  הישיבה 
הותמ"לים  עם  המתמודדת  ביל"ו, 
החקלאות.  שטחי  על  המאיימים 
הובהר כי המועצה ותנועת המושבים 
תושבי  את  ללוות  וימשיכו  מלווים 
והערכי.  הצודק  במאבקם  ביל"ו  כפר 
הנהלת  עם  האורחים  נפגשו  בהמשך 
משוכלל  חופש  ביצי  בלול  ישרש 
במשק של ג׳ו לוי, לשיחה על הסוגיות 
המעסיקות את האגודה. לבסוף נערך 
המשלב  בעזריה,  עברי  במשק  ביקור 

חקלאות ותיירות כפרית.
האגודות  ועדי  בכנס  הסתיים  הסיור 
ראשת  סקרו  בו  המועצה,  של 

בצומת על מנת להוריד נוסעים גרמו 
התריעו  עליו  חמור  תחבורתי  למפגע 

תושבים פעם אחר פעם.
זה  כל  על  מספרים  אנחנו  למה  אז 
סוף  סוף  לאחרונה  כי  עבר?  בלשון 
אוטובוס  ותחנת  עצירה  הוקמו מפרץ 
התאפשרה  ההקמה  נוסעים.  להורדת 
ראשת  של  אישי  לטיפול  הודות 
יהודה  וסגנה  ידלין  רותם  המועצה 

בעצמם,  בגן  הלמידה  את  ולהוביל 
מתוך  המשחק  סביבת  את  ולעצב 
דבר  סביבם,  הנמצאים  הגן  מתקני 
מופשטת  חשיבה  יצירתיות,  שמעודד 

ויצרנות.
השתתפה  ענבר  אשרה  הגננת 
הגן  תפיסת  בנושא  בהשתלמות 
העתידי, והמועצה הגישה את החלומות 
הגן  החינוך.  משרד  לאישור  שרקמה 
זכה בתקציב ממשרד החינוך ובתקציב 
הפתיחה  ביום  מהמועצה.  נוסף 
ידלין  רותם  המועצה  ראשת  הצטרפה 
הבוקר.  להתעמלות  ולילדות  לילדים 

תנועת  ומזכ"ל  ידלין,  רותם  המועצה, 
המושבים, עמית יפרח, את הנושאים 

הכפרי  המרחב  של  יומו  סדר  שעל 
ושל המועצה האזורית גזר בפרט.

משרד  עם  פעולה  ובשיתוף  שניוייס, 
ונתיבי  מודיעין  עיריית  התחבורה, 

ישראל. 
זוהי  אך  קטנה,  בתחנה  אולי  מדובר 
בשורה גדולה עבור תושבי נוף איילון 
הנוער,  בני  עבור  ובעיקר  ושעלבים, 
התחבורה  ומשתמשי  המבוגרים 
בשורה  היא  התחנה  להם  הציבורית, 

משנת חיים של ממש.

אפשר  איך  לנו  שהראתם  לכם  "תודה 
הזדמנות",  כל  ולתפוס  לגובה  לקפוץ 
גני  את  להצעיד  נמשיך  "יחד  אמרה. 

הילדים של גזר לחדשנות פדגוגית". 
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מקווה חדש ומפואר נחנך בפתחיה

אופק לעתיד בטוח

הנהלת מפעל הפיס מסיירת בגזר

מקווה  בפתחיה  נחנך  אפריל  בחודש 
באופן  שנבנה  המושב,  לנשות  מרהיב 
כל  על  ובהקפדה  טעם  בטוב  מכובד, 

פרט ופרט. 
ראשת  הודתה  הפתיחה  בטקס 
יהודה  לסגנה  ידלין  רותם  המועצה 
שניוייס, למנכ"לית המועצה כרמל טל 
שמטפלים  סעדה  אילן  המועצה  ולרב 
המועצה  בתחומי  הדת  בתחום 
לשמואל  הודתה  כן  כמו  ברגישות. 

ראובן  משפחת  את  פקדה  טרגדיה 
ז"ל,  מישרש, כאשר בנה אופק ראובן 
בתאונת  נהרג  אית"ן,  תיכון  תלמיד 
רומי  אופק,  של  כתתו  בת  דרכים. 
זלאיט, יזמה יחד עם מחלקת הנוער, 
שבוע  ראובן,  ומשפחת  אית"ן  תיכון 
בכל  במועצה.  לזכרו  בדרכים  זהירות 
המועצה  ביישובי  הנוער  תנועות 
בנושא  חינוכיות  פעילויות  התקיימו 
נחתם  השבוע  בדרכים.  זהירות 

בראשות  הפיס,  מפעל  הנהלת 
יצחקי,  אביגדור  הפיס  מפעל  יו"ר 
לסיור  גזר  האזורית  במועצה  בחרה 
במתחם  החל  הסיור  שלה.  ההנהלה 
שם  עתידים,  ספר  בית  של  הבנייה 
ידלין  רותם  המועצה  ראשת  הציגו 
את  קפוזה  עמית  המועצה  ומהנדס 
שותף  הפיס  מפעל  אשר  הפרוייקט 

במימונו.
עם  יחד  ההנהלה  יצאה  מכן  לאחר 
ערכו  שם  גזר,  בתל  לסיור  ידלין 
המועצה.  על  הסבר  וקיבלו  תצפית 
בהדרכת  לסיור  המשיכו  האורחים 
מדריך רשות הטבע והגנים חגי יוחנן, 
ארכיאולוגיות  בחפירות  שהשתתף 
בארוחת  הסתיים  הסיור  באזור. 
תמיד,  כמו  ברבדו.  ביקב  צהריים 

היה כיף לקבל אורחים!

הררי מנהל אגף התשתיות, 
ועד  יו"ר  ביטן  לראובן 
פתחיה,  במושב  האגודה 
משפחה,  טהרת  לעמותת 
ולתורמים  הדתות,  למשרד 
ורזנר  שווימר  משפחת 
תרומתם  שבזכות  מלונדון, 
את  הקמת  התאפשרה 

המקווה.
נשות פתחיה - תתחדשו!

שהתקיים  אופק  של  לזכרו  בטקס 
חברים,  בו  ונכחו  ישרש,  במושב 
בית  צוות  הנוער,  תנועות  חניכי 

הספר ותושבים.
אמרה  ידלין  רותם  המועצה  ראשת 
בטקס: "החיבור בין אופק, שהיה נער 
חברותי ופעיל בקהילה, לבין פעילות 
בדרכים,  בטיחות  שמקדמת  חינוכית 
ערכו  השבוע  מתבקש.  כמעט  הוא 
פעילות  במועצה  הנוער  תנועות 

יוזמה  זוהי  לזכרו.  בדרכים  בטיחות 
הערכים  את  ביטוי  לידי  שמביאה 
את  לגדל  רוצים  אנחנו  עליהם 
לעצמנו  אחריות,   - בגזר  כאן  ילדינו 
וקהילה, ערכים של  ולאחרים, חברות 

שייכות ודאגה לזולת".
שיח  מעגלי  התקיימו  הטקס  לאחר 
להעלאת  רעיונות  הועלו  בהם 
המודעות לזהירות בדרכים, ולהנצחת 

זכרו של אופק. יהא זכרו ברוך.
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 פרטים נוספים באתר המועצה  ההשתפות מיועדת למסיימי כיתות ח'-י"ב | יש למלא אישור הורים טרם העלייה למונית

גם בקיץ הזה מחלקת הנוער מגיעה באוגוסט ליישובים 
ובני הנוער מוזמנים לנסיעת טריוויה קצרה נושאת פרסים שווים

מונית החופש חוזרת!מונית החופש חוזרת!מונית החופש חוזרת!מונית החופש חוזרת!
מגוון
מענים

יצירה
משותפת

רצף
חינוכי

חינוך בגזר
קהילותקהילהפרט

מערכת החינוך של גזר נבחרה להוביל את מודל הלמידה העתידי של 
החינוך העל-יסודי במשרד החינוך

אגף  מנהלת  של  פגישה  לאחר 
מנכ"ל  עם  קרן,  שלי  החינוך, 
משרד החינוך, עמית אדרי, מועצה 
ממנו  כמקום  נבחרה  גזר  אזורית 
הלמידה  מודל  בנושא  תורה  תצא 
העתידי בבתי הספר העל-יסודיים.

למודל  תהפוך  גזר  אזורית  מועצה 
והתפיסה  הפרדיגמה  שינוי 
עבור  הבוגר  דמות  של  חינוכית 
העל-יסודיים  הספר  בתי  כלל 
יפותח בגזר במהלך  בארץ. המודל 
פיתוח  ויכלול  הקרובה  השנה 

הרחבת  הבוגר,  דמות  מיומנויות 
מידת  הרחבת  הבחירה,  תהליכי 
שילוב  הפדגוגית,  הגמישות 
בלמידה,  אינטר-דיסציפלינארי 
פדגוגיה  פיתוח  מנגנוני  יצירת 
תהליכי  פיתוח  בית-ספרית, 
ארגוניים  שינויים  אישי,  חינוך 
הלימודים  יום  במבנה  ומערכתיים 

ועוד.
א'  אגף  למנהלת  הוצגה  התכנית 
גברת  החינוך,  במשרד  על-יסודי 
בפגישה  וצוותה,  בארי,  דסי 

המועצה,  ראשת  עם  שנערכה 
החינוך  אגף  מנהלת  ידלין,  רותם 
בתי  מחלקת  מנהלת  קרן,  שלי 
רשת  מנהלת  חזן,  רונית  הספר, 
 , וייס  ברנקו  של  הספר  בתי 
ובהשתתפות  פרידמן,  אורנה 
העל- הספר  בתי  מנהלי  ארבעת 
מנהלי  שלהם.  והצוותים  יסודיים 
התהליכים  את  הציגו  הספר  בתי 
על  שוקדים  כבר  שהם  החינוכים 

פיתוחם.
הספר  בתי  הקרובה  השנה  במהלך 
העל-יסודיים של גזר ואגף החינוך 
החינוך  משרד  צוות  ידי  על  ילוו 
המודלים  את  לחלץ  מנת  על 
שיוכלו  כדי  בגזר,  המתפתחים 

להוות בסיס לשינוי כלל ארצי.
לקראת  מאד  נרגשות  אנחנו 
הלומד  פני  את  שיעצב  התהליך 
ובמדינה  בפרט  בגזר  העתידי 

בכלל.
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מטעמי גזר מככבים בתוכנית של 
השף שגב משה

יוצא  משה  שגב  השף  רשת,   13 שבערוץ  בעיר"  "יום  בתוכניתו 
הארץ.  ברחבי  מקומיים  עסקים  של  והסיפורים  הטעמים  בעקבות 
בפרק בעונה הנוכחית זכו להשתתף לא אחרים מכוכבי הקולינריה 
נפלאה  יוזמה  בזכות  צולמה  התוכנית  גזר!  האזורית  המועצה  של 
עם  פעולה  בשיתוף  תיירות  ומחלקת  כלכלית  צמיחה  אגף  של 

"פודי" במטרה לקדם את העסקים והתיירות במועצה.
עברי  במחלבת  והצוות  שגב  השף  את  אירחנו  הצילומים  במסגרת 
גילינו  נון,  בן  שבכפר  נון  בן  ליקב  המשכנו  משם  עזריה,  במושב 
שהייתה  הקדומה  היין  תעשיית  את  וחיברנו  בשלכת  מרהיב  כרם 
במקום באמצעות סיור בגת העתיקה שנחשפה לפני כשנתיים ע"י 
גזר ברוב הדר  ניבט תל  ד"ר שי הרשקוביץ תושב הכפר. אל מולנו 
בו  בצידי התל  כפר  זה  היה  3000 שנה  לפני  כי  יש הסוברים  אשר 
היקב  מיינות  טעמנו  לביתן.  יין  שייצרו  יהודיות  התגוררו משפחות 
יניב  דני  ד"ר  בין  שנרקמה  והשותפות  הקמתו  סיפור  את  שמענו 
לאדי גנדלר אשר הכירו בילדות, יחד רקמו את החלום והקימו את 

היקב.
בדרכנו לקיבוץ נען לפגוש את גילי טנא ממאפיית ג'ילברט עצרנו 
נען  שבקיבוץ  בג'ילברט   . לח"י  שביער  איילון  במאגר  לאתנחתא 
עבורנו  הכינו  וגילי  ושגב  המקום  תוצרת  מאפים  מגוון  לנו  חיכו 
המאפייה  תולדות  את  סיפר  גילי  גדולה.  בתאווה  שנאכלו  לחמים 
הישנה והתנור הוותיק אשר שירת את אופה הקיבוץ בהקמתו ועל 

רצונו לשוב ולהשמיש את התנור לזכר ימים עברו.
יצאנו עם שקיות מלאות במאפים ופנינו לעוד פינת חמד במועצה 
בפני שגב את  הציג  פריימן הפסל  גדי  דוד,  "גן הפסלים" במשמר 
"חולדה  ערבי  כפר  בעבר  שהיה  המקום  של  ההיסטורי  סיפורו 
ממרפסת  מרהיבה  תצפית  קיימנו  מכן  ולאחר  וגילגוליו  הערבית" 
קפצנו  החמה  שקיעת  לפני  רגע  לפיקניק.  שם  נשארנו  כמעט  הגן. 
צמח,  מלכה  את  מרחוק  לחבק  חולדה  שביער  טל  במצפה  לביקור 
השנייה  באינתיפאדה  בהיתקלות  שנהרג  ז"ל  צמח  טל  של  אימו 
ולזכרו הקימה המשפחה בשיתוף הקיבוץ את המצפה וצילמנו את 

השקיעה מעל הכרמים הרדומים של יקב ברקן.
של  בביתם  קוצ'ינית  לארוחה  הגענו  שכזה  מיוחד  יום  של  לסיומו 
לנו בתלבושת  בר במושב פתחיה. אופירה חיכתה  וצביקה  אופירה 
מהמטבח  ידיה  מעשה  מטעמים  עמוס  היה  והשולחן  מסורתית 
בימים  קולינריים  וסיורים  סדנאות  מקיימת  אופירה  הקוצ'יני. 

כתיקונם ושמה הולך לפניה ברחבי הארץ.
במדיות  הופצו  ממנה  רבים  וקטעים   13 בערוץ  שודרה  התוכנית 
אין ספק  והוט,  פרטנר  בסלקום,  פודי שמשודר  ובערוץ  החברתיות 

שעסקי התיירות והקולינריה של המועצה נמצאים על המפה.
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בימות פיס
חוזרים לבמה!  
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אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מכירת כרטיסים באתר המועצה
אגף קהילה

הרכישה עד ל-21.7.21 או בסיום 
מכסת הכרטיסים - הראשון מביניהם

קרן פלס 
בהופעה

SAVE THE DATE

 21:00 | 25.07.21
מיני ישראל

מחיר כרטיס 30 ₪ 

כניסת קהל למיני ישראל ב- 19:30
פתיחת שערים למופע ב- 20:00 

תחילת מופע ב- 21:00



רישיון עסק -  "תעודת הביטוח"  שלכם.   תנו לנו לעזור לכם! 

של  עסקים  ורישוי  קידום  מחלקת 
ממשיכה  כלכלית,  לצמיחה  האגף 
לקדם  כדי  המרץ  בשיא  לעבוד 
ומנפיקה  המועצה,  לעסקי  ולסייע 
לעסקים.  רישיונות  שוטף  באופן 
מספר  הוכפל  האחרונה  בשנה 
לשנה  ביחס  החדשים  הרישיונות 

קודמת. 
ואנו  הקורונה  משבר  לפני  התחלנו 
פעולה  בשיתוף  לפעול  ממשיכים 
מנת  על  הכלכלה  משרד  מעוף-  עם 
להביא לכם, בעלי העסקים, הרצאות 
וקורסים מעניינים, בעלות מסובסדת 
כאן  בקרוב(.  יפורסמו  )הקורסים 
פועלים  אנו  כי  לכם  לספר  המקום 
מסלול  לפיתוח  מעוף  עם  בשיתוף 
לאגד  שמטרתו  העסקי"  "המרחב 
דומים  מאפיינים  בעלי  עסקים 

לפעילות  משותף,  ואינטרס 
הכלכלה.  משרד  בחסות  משותפת 
וקבלת  התמקצעות  יאפשר  המרחב 
יעוץ עסקי וכלכלי ממוקד לפי עסקי 
בנייה,  בהליכי  המסלול  המרחב. 
אלינו  פנו  אנא  רעיונות  לכם  יש  אם 
עסקים  ורישוי  קידום  למחלקת 

ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
האסטרטגית  מהתוכנית  כחלק 
לקידום העסקים לשנת 2021, מנהלת 
המחלקה, כרמית גבע, נפגשת בימים 
השונים  הקיבוצים  נציגי  עם  אלו, 
הפועלים  העסקים  הסדרת  לשם 
ומוצלחת  ראשונה  פגישה  בתחומם. 
ובקרוב  נען  בקיבוץ  התקיימה  כבר 
שאר  עם  נוספות  פגישות  יתקיימו 

הקיבוצים.
תקופה  מזה  פועלים  אנו  כן,  כמו 

ביישובים,  המזון  עסקי  להסדרת 
נשוב ונעדכן בהרחבה בהמשך.

רפורמה ברישוי עסקים
בימים אלו המחלקה נערכת לקראת 

יישום הרפורמה ברישוי עסקים. 
עסקים  ברישוי  הנוכחית  הרפורמה 
דיפרנציאלי"  עסקים  "רישוי  קרויה 
תהליכי  את  ולייעל  לשפר  ומטרתה 
מטרות  בין  איזון  וליצור  הרישוי 
על  שמירה  שהן  עסקים  רישוי  חוק 
)בריאותיים,  נזקים  מפני  הציבור 
וכדומה(,  סביבתיים  בטיחותיים, 
הכלכלית  הפעילות  עידוד  לבין 

במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. 
פורסמו  הרפורמה  את  ליישם  כדי 
לבעלי  היוצרים  אחידים"  "מפרטים 
ונגישות  שקיפות  וודאות,  העסקים 
מידע  עליהם.  החלות  לדרישות 
שפורסמו  האחידים  המפרטים  על 
ובשנים  האחרונה  בשנה  לציבור 
באתר  למצוא  ניתן  קודמות, 
ובפורטל  המועצה  של  האינטרנט 

השירותים הממשלתי "ממשל זמין".
בין  מגדירה,  החדשה  הרפורמה 
הרישוי  מסלולי  זמני  את  היתר, 
בהתאם לרמת המורכבות של העסק 
לעסק  מקוצר  )מסלול  שמה  ומכאן 
בינוני  לעסק  ביניים  מסלול  קטן, 
וכך הלאה(. בעל עסק העומד בתנאי 
עסקים,  רישוי  בחוק  כמפורט  הסף, 
המקוצר  למסלול  ישירות  יכנס 
מסלול  תצהיר,  מסלול  המתאים- 
היתר  מסלול  או  א'  מזורז  היתר 

מזורז ב'.
למסלולים  העסקים  סיווג  טבלת 

מקוצרים: 
ומקלה  מסדירה  הרפורמה  בנוסף, 
בעסק  בעלות  העברת  בתחום 

וחידוש רישיונות עסק.
להפוך  דואגים  אנחנו  עסקים,  בעלי 
העסק  רישיון  קבלת  תהליך  את 
וקוראים  יותר  וידידותי  יעיל  לקצר, 
להתעניין,  קשר,  איתנו  ליצור  לכם 
לרישיון  בקשה  ולהגיש  להתייעץ 
עסק במסלול מקוצר. צוות המחלקה 

ישמח לסייע!

ולקאנטרי  ולול  ביצי  מיון  תחנת   - לוי  למשק  עברי,  למחלבת  דותן,  לרוכלות  הצטרפו 
ביל"ו שכבר קיבלו רישיונות עסק.
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נפתחה עונת המשחקים בליגת ה"גזרשת" לשנת 2021 

חג הספר בגזר

עדן בויוק ורומי זלאיט  
מצטייני הנוער הפעילים של מחוז המרכז במשרד החינוך

ליגת  נפתחה  החודש  בתחילת 
"ליגת  היא  הלא  בכדורשת,  הנשים 
עונתה  את  שהחלה  שלנו,  גזרשת" 
המשחקים  בערב  התשיעית. 
של  הקבוצות  נפגשו  הראשון 
נגד  ששיחקו  יוסף  וכרמי  מצליח 

ידלין,  רותם  המועצה,  ראשת 
זלאיט  ולרומי  בויוק  לעדן  העניקה 

את אות מצטייני הנוער. 

ששיחקו  חשמונאי  בית  וכן  חולדה, 
ניצחה  הראשון  במשחק  עזריה.  נגד 
יוסף  מצליח-כרמי  של  הקבוצה 
של  הקבוצה  ניצחה  השני  ובמשחק 

בית חשמונאי.
טקס  נערך  המשחקים  שני  בין 

עדן ורומי הם ממקימי סניף תנועת 
הנוער ״כנפיים של קרמבו״ במועצה 
מסירות,  חריצות,   - גזר  אזורית 
פעולה,  שיתוף  מחויבות,  צנעה, 
הללו  המילים  מנהיגות.  רגישות, 
כל  אצל  ורומי  לעדן  ביחס  חוזרות 
ביישוב,   - שניהם  את  שמכיר  מי 

בתנועה, בבית הספר ובמועצה.
את  גם  מובילה  דוד,  ממשמר  רומי 
ופעילה  ביישובה,  הצופים  שבט 

חברתית מובילה בתיכון אית״ן.
חברתי  פעיל  הוא  רמב״ם  מיד  עדן 
בתנועת  ומוביל  הרצוג  בתיכון 

הספר  שבוע  את  חגגנו  השנה 
במדשאות של קיבוץ נען.

ותושבים  תושבות  לפגוש  שמחנו 
הדוכנים  בין  רבים  מיישובים 
ומשומשים,  חדשים  ספרים  למכירת 
וגם  הילדים  את  לראות  שמחנו 

מקום  ממלא  בירך  בו  צנוע  פתיחה 
זרד,  ירון  הספורט,  מחלקת  מנהלת 
כל  ואת  הקבוצות  שחקניות  את 
והביע  הערב,  להצלחת  השותפים 
אגף  למערך  הפרויקט  חשיבות  את 

הקהילה.

הנוער מכבי צעיר.
ואמרה  בירכה  המועצה  ראשת 
ואני  נפלא,  בנוער  "התברכנו   -
שמחה להעניק את אות ההצטיינות 
ונוער  חברה  מינהל  של  המחוזית 
צעירים  לשני   - החינוך  במשרד 
אני  הדופן  יוצאת  פעילותם  שאת 
ובתנועות  הספר  בבתי  פוגשת 
סמל  הוא  האות  במועצה.  הנוער 
רוכשים  שכולנו  הגדולה  להערכה 

לפועלכם. כל הכבוד!"

עלו והצליחו!

נהנים  המבוגרים  את 
היצירה,  בסדנאות 
וקעקועי  האיפור 
בועות  בסדנת  נצנצים, 
בהצגת  וכמובן  הסבון 

הילדים "פרידה קאלו".
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- משפחת דיל שזכו בערכת פיקניק. 
תודה לאגף קהילה על הפקה 

בימים  דופן.  יוצאת 
מפורסמים  אלו 
אירועים  שלל 

האגף,  של  נוספים 
שיהיה  ודואג  שעומל 

פרטים  נפלא.  קיץ  לכם 
אירועי  על 
באתר  הקיץ 

המועצה. 

חדש במועצה - 
עמדות לתיקון אופניים ברחבי המועצה

באמצע  מפנצ'ר  יותר  מבאס  דבר  אין 
אנחנו  לזה  גם  אבל  כייפית,  רכיבה 

דואגים לכם!
מועצה אזורית גזר שמחה וגאה להשיק 
ארבע עמדות תחזוקה וניפוח לאופניים 
במסלול סובב לב גזר. העמדות הוקמו 
מצפה   - ב  הרוכבים  לרווחת  בנקודות 
ופיצול  ביציץ  חשמונאי,  בבית  טל, 

הדרך לתל גזר - עין ורד. 

לניפוח  משאבה   - תמצאו  בעמדה 
לחץ  מד  רגלית,  מופעלת  גלגלים 
אופניים,  לתיקון  כלים  סט  אוויר, 
מותחנים,  כולל מפתח שבדי, מברגים, 
מפתחות  וסט  גלגל  להחלפת  כפות 

אלן ומתלה לאופניים מצופה גומי.
מפת  את  למצוא  ניתן  המועצה  באתר 

סובב לב גזר ונקודות התחזוקה. 
נסיעה טובה, בטוחה ומהנה.

 מרוץ המשפחות בגזר עם רון שחר 

ל"ג  בחופשת  במועצה  שהסתובב  מי 
דגלים  עם  רבים  רכבים  ראה  בעומר 

ומשפחות עם חיוך על הפנים. 
והספורט  הבריאות  שבוע  של  בעיצומו 
דופן  יוצא  אירוע  קהילה  אגף  הפיק 
המשפחה,  לכל  הרפתקה   – המרוץ   –
המשלב  אינטראקטיבי  הרפתקה  משחק 
אתגריות  ומשימות  באפליקציה  חידות 

במיקומים  שונים ברחבי המועצה.
ההזנקה  לנקודת  הגיעו  התושבים 
נען- החינוך  קריית  בחניון  שמוקמה 
עלי  והוזנקו  מתנה  ערכת  קיבלו  סתריה, 
נושאות  פעילויות  לשלל  שחר  רון  ידי 
על  השפיע  לא  הנסיעה  זמן  פרסים. 
סיכוי הזכייה, דבר שגרם לכל אחד ואחת 

מהמשתתפים להנות בקצב האישי שלו. 
בעסקים  גם  פוזרו  השונות  התחנות 
חוות  במצליח,  שושן  בוסתן   - במועצה 
לין  משק  שמואל,  בכפר  הפתוח  המרחב 
פרימן  גדי  של  הפסלים  גן  ביל"ו,  בכפר 

במשמר דוד.
נהנים,  התושבים  את  לראות  שמחנו 
טיפוס,  קיר  על  עולים  קופצים,  רצים, 
הכירו את המועצה ובעיקר אספו חוויות 

משפחתיות! 
משפחת   - ראשון  מקום  לזוכים:  ברכות 
לבריכה  משפחתי  במנוי  שזכו  דהאן 
 - בבית חשמונאי; מקום שני  המועצתית 
קיץ  בקייטנת  שזכו  )קארין(  לוי  משפחת 
שלישי  מקום  המשפחה;  וילדות  לילדי 
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שבוע גזר

מהעובדות  כמה  עצמכם:  את  בחנו 
את  יודעים?  אתן,  או  אתם,  הבאות 
יותר  לפני  רכש  גזר  הקיבוץ  אדמות 
יהודי בשם  ממאה שנה ארגון סתרים 
ביל"ו  כפר  הקדמונים".  "המכבים 
האלף"  "התיישבות  במסגרת  הוקם 
שלנו  לקוראים  משאירים  )אנחנו 
אלי",  "מצפה  מדובר(.  במה  לברר 
של  על שמו  קרוי  יוסף,  כרמי  ביישוב 

אלי שמעוני, ממקימי היישוב.
האזורית  במועצה  יישובים   25
ויישובים  מושבים  קיבוצים,   – גזר 
הסיפור  מהם  אחד  ולכל  קהילתיים, 
המיוחד שלו, עם הגיבורות והגיבורים 
הקמתם,  על  הסיפורים  שלו. 
שהתרחשו  המכריעים  והאירועים 
שלקחו  המיוחדות  הדמויות  עם  בהם, 
יכולים  הזו,  ההיסטוריה  בכל  חלק 
קורסים  או  שלמים,  כרכים  למלא 
שבני  הגיוני  לא  בהיסטוריה.  שלמים 
והמורשת  העבר  את  יכירו  המקום 
גזר  האזורית  במועצה  עצמם?  של 
המקום,  ילדי  של  שהחיבור  הבינו 
הם  שבו  למקום  בכלל,  והתושבים 

יישובי המועצה האזורית משופעים באתרי מורשת חשובים, בתילים ארכיאולוגיים 
ובסיפורים היסטוריים רבי משמעות ועניין מהעבר הרחוק והקרוב. 

'נוף ילדותי', יוזמה חדשה במועצה האזורית, מחברת בין הקהילות דרך טיול, 
סיפור ומפגש בלתי אמצעי

האחרים  וליישובים  גרים 
של  ברציפות  תלוי  במועצה, 
והיכרות  חינוכי  מידע  העברת 
הדמויות  האתרים,  עם  אישית 
את  והפכו  שעיצבו  והסיפורים 
לסביבה  המועצה  יישובי   25
האנושית הייחודית שהיא היום. 

הסיפורים  את  להכיר 
שעיצבו את נוף ילדותנו

כדי לסייע לחיבור הבלתי אמצעי של 
ילדי המועצה האזורית עם ההיסטוריה 
של  הייחודית  והגאוגרפיה  העשירה 

החליטה  שלנו,  הסביבה 
האחרונים  בחודשים  המועצה 
החינוך,  אגף  ביוזמת   -
והמחלקה  ספר  בתי  מחלקת 
קהילתי,  חברתי  לחינוך 
בשיתוף אגף קהילה, מחלקת 
הסביבתית,  והיחידה  תיירות 
לשם  שזכתה  יוזמה  להשיק 
המוביל:  הרעיון  ילדותי'.  'נוף 
משולבת  חינוכית  פעילות 
בתנועות  הספר,  בבתי 
וסיורים  טיולים  ודרך  הנוער 
כל  ילדי  יזכו  קהילתיים, 
לפגוש  במועצה  היישובים 
האתרים  את  פנים  אל  פנים 
גזר  את  שעיצבו  והסיפורים 

לאורך השנים. 
התקיים  ילדותי"  "נוף  שבוע 
ובתחילת  מאי  חודש  בסוף 
משמעותי  היה  הפידבק  יוני. 
של  נרגשות  תגובות  וכלל 

הילדים, ההורים, והדור השלישי שחוו 
כולם ענין הנאה וחיזוק השייכות.

ראשת  השיקה  השבוע  אירועי  את 
הספר  בבית  ידלין  רותם  המועצה 
נען-סתריה.  החינוך  שבקרית  שחקים 
אירועים  רותם  סקרה  בדבריה 
הקמת  מתקופת  משמעותיים 
המועצה,  בתחומי  שהתרחשו  המדינה 
פעיל  חלק  לקחו  בתוכה  שיישובים 
ובשנות  העצמאות  במלחמת  וחשוב 
"השבוע  לה.  שקדמו  העברי  היישוב 
כי  הגדולה  האמונה  מתוך  יוצא  הזה 
כל ילדה וילד צריכים לדעת היכן הם 
אמרה.  שורשיהם",  את  ונטעו  גדלו 
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אמרה:  ו׳  כיתות  תלמידי  עם  בשיחה 
בהיסטוריה,  עשיר  כך  כל  "בבית 
בהתיישבות  ואומנות,  מורשת 
וילד  ילדה  שכל  נכון  וארכיאולוגיה, 
זה  כי  במלואו.  הסיפור  את  יחוו 
הבית, של הקהילה  הסיפור שלנו, של 

שלנו". 

מתוודעים   – קטן  ועד  מגדול 
למורשת 

חינוך  מנהלת  ארז,  ליטל  עם  בשיחה 
החינוך  באגף  וחברתי  קהילתי 
מחלקת  מנהלת  חזן,  ורונית  במועצה, 
הרעיונות  על  שמענו  ספר,  בתי 
היוזמה  את  שהובילו  המרכזיים 
פעולה  שיתוף  שהצריכה  החדשנית, 

בין גופים רבים במרחב. 

נוף  מה הניע את רעיון 'שבוע 
ילדותי'? מה החזון של היוזמה 

הזו? 

המועצה,  ראשת  של  הוא  "החזון 
כלכלית  לצמיחה  האגף  של  גם  כמו 
שהוביל  החדשנות  חממת  וחברי 
מצחיק  קצת  נשמע  זה  החינוך.  אגף 
לעבר  וחיבור  חדשנות  כשאומרים 
בחיבור  יש  אבל  משפט,  באותו 
האחרונות  בשנתיים  כוח.  המון  הזה 
בפרט,  החינוך  ובאגף  בכלל,  במועצה 
לקדם  איך  מחשבה  הרבה  נעשית 
עבור  ושייכות  שותפות  של  תחושת 
שחיבור  כמובן  המועצה.  תושבי  כלל 

הגאוגרפי  למרחב  לסיפורים,  לעבר, 
תחושת  מעודד  מאוד  ולמורשת, 
שייכות ושותפות, וגם לא מעט גאווה. 
יעשו  במועצה  שילדים  היא  השאיפה 
ההיסטוריה  הטבע,  במשאבי  שימוש 

והמורשת שעומדים לרשותם". 

מונה  גזר  של  החינוך  מערכת 
ובמועצה  רבים,  ספר  בתי 
איך  נוער.  תנועות   9 פעילות 
בין  חינוכי  קו"  "יישור  עושים 

כולם?

"זה נכון, אבל במועצה אנחנו מורגלים 
מרובים,  גורמים  מול  בעבודה  כבר 
ושיתוף הפעולה מאפיין יוזמות רבות 
במקרה  המועצה.  של  הרוח  זו  כאן. 
צורך  שיש  מההתחלה  ברור  היה  הזה 

הוליסטית  עבודה  תוכנית  לייצר 
בין- לתוכנית  החזון  את  שתקדם 
מלאה  מעורבות  תוך  וכמובן  אגפית, 
הרלבנטיים  התפקידים  בעלי  כל  של 
והן  הספר  בבתי  הן  החינוך,  בתחום 
הראשון  הצעד  הנוער.  בתנועות 
שעשינו, אחרי שהסכמנו על התוכנית 
של  חשיפה  אירוע  ליצור  היה  ויעדיה, 
המנהלים של בתי הספר והרכזים של 
של  ולחזון  לתכנים  הנוער  תנועות 
'נוף ילדותי'. באירוע החשיפה חילקנו 
קבוצות  לשלוש  המשתתפים  את 
עם  משלה  לסיור  אחת  כל  שיצאו 
ללמוד  לח"י,  ליער  אחת  ייחודי:  תוכן 
חשמונאי,  לבית  השנייה  הארגון,  על 
ולהיסטוריה  לטבע  שהוקדש  בסיור 
גזר,  לקיבוץ  והשלישית  היישוב,  של 
הסיורים  תש"ח.  בקרבות  חלק  שלקח 
רותם  מאת  מבוא  הרצאת  עם  האלה, 
להבין  המשתתפים  לכל  סייעו  ידלין, 
התוכנית  חזון  מהו  מדויקת  בצורה 
כולם  מכאן  שואפים.  אנחנו  ולאן 
כלומר   – בית  שיעורי  להכין  נשלחו 
סיורים  שיכללו  עבודה  תוכניות 

ותכנים לשבוע 'נוף ילדותי'".  

את  במועצה  מסכמים  איך 
הראשון?  ילדותי'  'נוף  שבוע 

ומה התוכניות להמשך? 
יוצאת  הצלחה  היה  הראשון  "השבוע 
המונית,  השתתפות  הייתה  דופן. 
המחנכים,  מצד  הן   – רבה  והתלהבות 

14 גזרי מידע | יולי 2021 |



ההורים,  וגם  התלמידים  הרכזים, 
חוזרים  הילדים  את  לראות  ששמחו 
תוך  ולומדים  בטבע,  ולסייר  לטייל 
של  המפוארת  ההיסטוריה  את  כדי 
יישובי המועצה, וגם להכיר את הטבע 

הנפלא שלנו כאן". 
חשוב לציין שלא רק ילדים השתתפו, 
מדגישה  הזה",  בשבוע  משתתפים  או 
ואגף  התיירות  "מחלקת  רונית, 
הקהילה עורכות  גם טיולים במועצה 
למבוגרים ומשפחות, וההיענות פשוט 
ב23  שייצאו  הסיורים  שני  מדהימה. 
התושבים  לגמרי.   מלאים  יהיו  ביוני 
עשירה  כמה  לגלות  שמחים  ממש 
בהיסטוריה  אם   – שלנו  הסביבה 
ובבעלי  נפלא  בטבע  ואם  ובמורשת 
חיים שממלאים את הסביבה הירוקה". 
נוף  שבוע  או  גזר,  בשבוע  "הרעיון 
מדרגה  קפיצת  לעשות  הוא  ילדותי, 
לסביבה  ובחיבור  החווייתי  בחינוך 

צפוי  שעוד  באופן  ולמורשת, 
הקרובות.  בשנים  רבות  להתפתח 
מחדש,  שנה  כל  יחזור  הזה  השבוע 
וילדי המועצה, ובעצם כולנו, כקהילה, 

שזמינים  הייחודים  מהמשאבים  נהנה 
רק  לא  לנו  ושיעזרו  בשפע,  כאן  לנו 
גם לבנות את  להכיר את העבר, אלא 

העתיד".

פרטים מלאים באתר המועצה

5 שלבים בדרך להיתר ממ“ד

המדריך לקבלת היתר לממ״ד בלבד במסלול רישוי מקוצר

על פי תקנות רישוי מקוצר בחוק התכנון והבנייה, הקמת ממ"ד 

כרוכה בקבלת היתר בנייה בהליך רישוי מקוצר.

כל בית מגורים שיש לכולו היתר בנייה או נבנה לפני שנת 1965 

יכול להגיש בקשה לבניית ממ"ד (בהתאמה להוראות תב"ע).

בקשה להקמת ממ"ד בלבד יכולה להיעשות בהליך מהיר - 

במסלול רישוי מקוצר.

בכפוף לזכויות הבנייה בתב"ע ולחוק התכנון והבנייה, וכל עוד 

הממ"ד מבוקש בתוך קווי הבניין.

ההיתר אינו כרוך בתשלום לרשות מקרקעי ישראל (בכפוף 

להחלטה 1602).

ההיתר אינו כרוך באישור רמ"י.

ההליך פטור מתשלום היטל השבחה (בכפוף לבקשה ללא הקלות).

ההגשות לוועדה יוגשו על ידי עורך/ת בקשה להיתר בנייה (אדריכל, 

מהנדס בניין, הנדסאי אדריכלות/ בניין).

התקדמות הליך ההיתר מותנית בהגשת כל החומרים ותיקון 

ההערות על ידי עורך הבקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

01
הגשת 
בקשה 
לקבלת 

מידע להיתר

02
פתיחת 
בקשה 
להיתר

03
בדיקת 

הבקשה 

04
דיון 

בוועדה

05
מילוי תנאים 

להיתר וקבלת 
היתר
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בית חשמונאי -  התקנת מתקני משחק 
חדשים והצללות במרחבים ציבוריים

יציץ -  חידוש הכביש בסמטת התפוז

גני הדר -  הקמת מגרש כדורסל חדש

יציץ - הפרדה מפלסית של תחנות  הסעים 
ותחנות חדשות

יד רמב"ם - שיפוץ מקווה

ישרש - הוחלף הדשא הסינטטי במגרש 
המיני פיץ

בית חשמונאי - הוחלפו 4 מתקני כדורסל

יד רמב"ם - הרמה מפלסית לתחנות הסעה

חולדה  - שיקום כבישים בהרחבה שלב א'

ישרש - הוקם מתחם מתקני כושר במרכז 
היישוב

בית חשמונאי - הקמת מגרש כדורעף

גני יוחנן - הוקמה פינת מיחזור חדשה 
ומוסדרת במרכז המושב

    ממשיכים לפתח את    התשתיות ביישובים    ממשיכים לפתח את    התשתיות ביישובים
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כפר שמואל - הרחבת המועדון הקיים
פתחיה - פיתוח רחוב הברוש

משמר איילון - הקמת מגרש מיני פיץ'

רמות מאיר - הצללת מגרש כדורסל

עזריה - פרוייקט ניקוז ושיקום שוליים 
לתחנת הסעה

רמות מאיר - הצללת מגרש פטאנק

כפר שמואל - העברת מבנה דואר 
ועבודות תאורה

פתחיה - שיפוץ מקווה טהרה לנשים 

עזריה - הוחלפו כל תאורות הרחוב 
לתאורת לד

רמות מאיר - שדרוג תאורת לד
וצביעת עמודים

משמר איילון - הצללת גן השעשועים 
במרכז המושב

    ממשיכים לפתח את    התשתיות ביישובים    ממשיכים לפתח את    התשתיות ביישובים
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חוויות של שותפות ביצירה בבתי הספר של גזר
                   שיתוף הקהילה ביוזמות ויצירה חינוכית חדשה

אגף  בהובלת  גזר,  אזורית  במועצה 
מהלכים  לקדם  בוחרים  החינוך, 
שותפות  של  בדרך  כאלה  חינוכיים 
מארג  של  הבנה  מתוך  ביצירה, 
הנרקמת  החינוכית  ליצירה  השותפים 
תוך  פועלים  אנו  המועצה.  ביישובי 
ובדיאלוג  קהילה  בשיח  הציבור,  שיתוף 
הצוותים  ההורים,  עם  ומתמשך  תהליכי 
ספריות,  הבית  ההנהגות  החינוכיים, 
מגוונים  ואגפים  מחלקות  הילדים, 

במועצה ובעלי העניין.
כיצד זה מתרחש?

גוף   - ה"חממה"  בהקמת  החל  הכל 
הציבור  מנציגי  חינוכי מועצתי המורכב 
שביחד  החינוכיים  הגופים  ונציגי 
עולים  בחממה  יוזמות.  מקדמים 
משמעותית  חינוכית  ליצירה  רעיונות 
ואלו הופכים מרעיון למציאות חינוכית 

יומיומית בגזר.
יער"  "כיתות  היא  לכך  מופלאה  דוגמה 
הספר,  בית  לכתלי  מחוץ  למידה  ימי   -
ברחבי  השונות  בחורשות  המתקיימים 
את  המחזקים  למידה  ימי  המועצה. 
ומפתחים  ולאדמה  לסביבה  הקשר 
לסביבתו  מודע  פעיל,  סקרן,  לומד 
תוכנית  כיום  בזכותה.  ומתפתח 
הספר  בתי  ברוב  מתקיימת  זו  חינוכית 
ותתרחב  תלך  והיא  במועצה  היסודיים 
בתי  ולכל  הילדים  לגני  תשפ"ב  בשנת 

הספר היסודיים.
ביצירה,  בשותפות  קומה  עלינו  השנה 
והתפתחו מגוון תהליכים לשינוי חינוכי 

חלק  לוקחת  הקהילה  בהם  משמעותי 
להרחיב  מטרתו  חינוכי  שינוי  כל  פעיל. 
את מגוון המענים לתלמידי גזר ולייצר 

רצף חינוכי.
שיח  של  דוגמאות  שתי  בפניכם  נביא 

קהילתי, מתוך מגוון רחב הקיים אצלנו:
קהילת שדות אילון מקימה בי"ס 

צומח 
צומח  ספר  בית  ייפתח  תשפ"ב  בשנת 
קהילת  עבור  מונטסורי   - דמוקרטי 
להגיע  כדי  אילון.  שדות  של  הישובים 
של  ארוך  תהליך  נעשה  זו  להחלטה 
פתוח  קהילה  ושיח  ציבור  שיתוף 
אינטרנטי,  ציבור  ובשיתוף  בזום 
מנציגי  המורכבת  היגוי  ועדת  הוקמה 
בכל  שיח  מפגשי  נערכו  היישובים, 
התקבלה  הקהילה  עם  וביחד  הישובים 
בית  של  אופיו  יהיה  מה  ההחלטה 
מתאפשרת  אלו  בימים  החדש.  הספר 
ג'  ב'  א'  בכיתות  התלמידים  להורי 
בהתאם  ספר,  בתי  שני  בין  בחירה 
לצורך  ומשפחתו.  אופיו  הילד,  לצרכי 
כנסים  שני  התקיימו  הבחירה  תהליך 
ואחד  פנים  אל  פנים  ההורים, אחד  עם 
לקהילה,  והונגש  הוסרט  הכנס  בזום. 
שאלות  מסמך  ונשלח  שאלות  נאספו 
לשם  זאת  כל  הקהילה.  לכלל  ותשובות 

חשיפה של מידע לקראת הבחירה.
פדגוגיה  מקדמת  עתידים  קהילת 
גמישה ומתכוננת לעבור למשכנה 

החדש בכרמי יוסף 
בבית  הפדגוגית  ההתחדשות  לרגל 
המעבר,  ולקראת  עתידים  ספר 
מתקיימים מפגשים פנים אל פנים בכל 
היישובים הלומדים בבית ספר עתידים. 
הקהילה  מתוודעת  אלו  במפגשים 
בבית  המתפתחת  החינוכית  לרוח 
ונפתח  הגמישה,  הלמידה  סביב  הספר 
שהתפתחה  הענפה  העשייה  אל  חלון 
לצורך  שיח  ומתקיים  האחרונה  בשנה 
צרכיה,  הקהילה,  עם  מעמיקה  הכרות 

החינוך,  בתחום  ושאיפותיה  מאפייניה 
החדש  הספר  לבית  המעבר  ולקראת 
הפדגוגיה  לרוח  שיתאים  כך  המעוצב 
חשוב  צעד  הם  אלו  מפגשים  הגמישה. 
צעד  בקהילה,  ואמון  חיבורים  ביצירת 
והיצירה  השותפות  להעמקת  נוסף 

המשותפת.
****

נספר  עליהן  ואחרות  אלו  דוגמאות 
בגזר  החינוך  את  מובילות  בהמשך 
מרכזיים  עקרונות  שלושה  למימוש 

המהווים את עיקר העשייה החינוכית:
לתלמידים  המענים  מגוון  הרחבת 

בכיתה ומחוצה לה.
המייצרת  היקף  רחבת  משותפת  יצירה 

משמעות, שייכות ואמון
גילאים,  בין  מיטבי  חינוכי  רצף  יצירת 

אוכלוסיות ומערכות.

החינוכית  לקהילה  הודות   - זאת  כל 
החינוך,  אגף   - רבים  שותפים  לה  בגזר 
ועדת  החינוך,  צוותי  הספר,  בתי  מנהלי 
ההנהגות  החינוכית,  החממה  החינוך, 
בראשם,  העומדים  והיורים  ההוריות 
התלמידים  הישובים,  נציגי  ההורים, 

וכל מי שאכפת לו.
החינוך,  אנשי  לכל  להודות  המקום  זה 
המועצה  אנשי  הקהילה,  אנשי 
בעיצוב  חלק  הלוקחים  והתלמידים 

ופיתוח תהליכים חינוכיים בגזר.

כיצד בוחרים אג'נדה חינוכית  לבית ספר חדש? כיצד מקדמים ייחודיות בית ספרית?
איך מקדמים תהליך מעבר פיזי של בית ספר? אילו יוזמות חינוכיות ייבחרו ויוטמעו בבתי הספר?
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אגף החינוך, אגף קהילה ומחלקת 
גזר  האזורית  במועצה  הרווחה 
גילאים  חוצות  לפעילויות  חברו 
מגוון  של  שלם  לשבוע  ומסגרות, 
בלתי  ובריאות  ספורט  אירועי 

נשכחים. 
מה  הספורט?  בשבוע  היה  מה  אז 
הילדים  נהנו  הספר  בבתי  לא! 
ושכבות,  כיתות  של  ממרוצים 
הפסקות  ותחרויות,  ספורט  ימי 
בוקר,  כל  כושר  ושעת  פעילות 
ימי  השראה,  מעוררות  הרצאות 
טורנירים  פיס,  באשכול  שיא 
נהנו  הוותיקים  במועדוני  ועוד. 
יוגה,  מסדנאות  המשתתפים 
סדנאות צחוק וריקודי עם. קהילה 
תומכת לאזרחים הוותיקים שמחה 
פלמנקו  בסדנת  התושבים  את 
הקהילתיות  בגינות  סוערת. 
השונות ביישובי המועצה התקיימו 

סדנאות יוגה או ליקוט.
ישראל'  'לקט  אלה,  לכל  בנוסף 
עם  המועצה  תושבי  את  העשירו 
שתי סדנאות תזונה שכללו שיטות 
ויתרונות  טיפים  בריאות,  בישול 
כלכליים, שמירה על הכיס בסופר 
וכמובן,  המזון.  תוויות  וקריאת 
אירוע השיא - מרוץ הרפתקה לכל 
המשפחה עם רון שחר! היה מדהים, 
וכולנו הרגשנו ש"נפש בריאה בגוף 

בריא" זו לא רק סיסמה. 

חגיגות שבוע ספורט ישראל בגזר
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מד"א מודה לכם

תודה למתנדבי "אוזן קשבת" 

תושבי המועצה תרמו למעלה מ – 1200 
מנות דם בשנה שחלפה מה שהביא את 
התרמות  מחלקת  מנהל   - אלטמן  ליאור 
דם ארצי במד"א, להגיע במיוחד למועצה 

ולהודות לכל אחד ואחת מהתורמים.
של  הפעולה  בשיתוף  גאים  אנחנו 

בתושבים  גאים  מד"א,  עם  המועצה 
שתרמו  הדם  מנות  כמות  את  ששילשו 
שהכניסו  ביישובים  וגאים  השנה, 
לפעילות  הדם  התרמת  מבצעי  את 

המתנהלת אצלם בשגרה.
שנמשיך להיות תמיד הצד שנותן!

המתנדבים  זה  לב  מחמם  במיזם 
עם  לשבוע  אחת  קשר  יוצרים 
תושבים  עם  או  ותיקים  אזרחים 
איתם  משוחחים  לכך,  הזקוקים 

ומפיגים את בדידותם. 
לכבוד סיכום שנת פעילות נפגשנו 
על  להם  הודנו  המתנדבים,  עם 
אותם  והזמנו  החשובה  פעילותם 

ליהנות מסדנת שוקולד מפנקת.
להשתתף  מעוניינים  אתם  גם  אם 
עם  קשר  צרו  אנא  בתוכנית, 
עבודה  עו"ס  אקשטיין  שרון 
בטלפון:  ותיקים  אזרחים  קהילתית 

08-9274069
או באימייל: 

Sharone@gezer-region.muni.il

פתיחת מועדון ותיקים בסתריה 

ילדי המועדונית של גזר מפיצים את הטוב 

בחזון המועצה אנחנו רואים איך אנחנו 
קרוב   - ותושבת  תושב  לכל  מגיעים 
והשירותים  הרווחה  מחלקת  לבית. 
מושב  ועד  בשיתוף  החברתיים, 
הוותיקים  מועדון  את  פתחו  סתריה 
ותיקי  הגיעו  הראשון  למפגש  ביישוב. 
ומשירה  חברתי  ממפגש  שנהנו  סתריה 
צוות  מפעילות  המועדון  את  בציבור. 

בשיתוף  ותיקים,  נאמנות 
ובהובלת  המושב  ועד 
לשירותים  המחלקה 

חברתיים.
לפעול  תמשיך  המועצה 
לרווחת  נוספים  ביישובים 

כל ותיקי המועצה.
תתחדשו!

ילדי המועדוניות של המועצה הצטרפו 
 )DAYS 10( "תןדייז"  החברתי  למיזם 
שמטרתו היא להרבות טוב בעולם. כל 
מי שמקבל את הצמיד "תןדייז" יש לו 
עשרה ימים לתת ולעשות מעשה טוב. 

המעשה  מה   - וחשבו  ישבו  הילדים 
ציירו  הם  לעשות.  יכולים  שהם  הטוב 
לבניין  איתן  והגיעו  ברכות  מלאאאא 
ראשת  עם  נפגשו  הם  המועצה. 
בין  ועברו  ידלין,  רותם  המועצה, 
קיבלו  העובדים  וכל  המועצה  חדרי 

אחד  לכל  עכשיו  וצמיד.  מושקע  ציור 
מעשה  לעשות  ימים   10 יש  מאיתנו 
הצמיד  ואת  הטוב  את  ולהעביר  טוב 

הלאה. 
קבוצת  בהובלת  נעשה  הפרויקט 
לעבודה  מהמחלקה  סטודנטים 
במחלקת  שהתמחו  סוציאלית 
תודה  החברתיים.  והשירותים  הרווחה 
רובין,  גרי  המועצה,  של  קהילה  לעו"ס 
למיזם  ההצטרפות  על  ולמחלקה 

המיוחד הזה.
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קפיצה לעתיד: 
גזר פורצת מרחבים חדשים עם פוטנציאל אנושי וכלכלי מבטיח

הרשויות  ראשי  ניסו  שנה   20 במשך 
גזר, רמלה וחבל מודיעין להתניע את 
 1,127 על  תעשיה  פארק  של  הקמתו 
'נשר',  למפעל   1 כביש  בין  דונמים 
הועיל.  ללא  אך  גזר,  למחלף  סמוך 
קידום  את  עיכבו  שונות  מחלוקות 
בגדר  נשאר  והוא  הענק,  הפרוייקט 

רצון לא ממומש. 
הפריצה  חלה  האחרונה  בשנה 
הרשויות,  ראשי  כששלושת  הגדולה, 
רותם ידלין מגזר, מיכאל וידל מרמלה 
הצליחו  מודיעין  מחבל  סוסן  ושמעון 
להגיע להסכמה באשר לעתיד המיזם 
ממנו.  הצפויות  וההכנסות  הענק 
ידלין,  של  סגנה  שנויוייס,  יהודה 
מוסתרת:  בלתי  בהתלהבות  מספר 
פיתוח  תחום  לתפקיד,  "כשנכנסתי 
אין  שלי.  כאחריות  הוגדר  אסטרטגי 
לפיתוח  יותר  ומשמעותי  גדול  נושא 
לפארק  מהתוכנית  בגזר  אסטרטגי 
התעשייה החדש. אחרי 20 שנה שבהן 
שנכנסנו  מאז  בשנתיים  תקוע.  היה 
להניע את הדברים,  לתפקיד התחלנו 
של  בשלב  נמצאת  התוכנית  ועכשיו 

אישורים סופיים". 
פארק  של  בחשיבותו  להפריז  קשה 
לקום  עתיד  הוא  הזה.  התעשייה 
לנתיבי  צמוד  לגמרי,  ריק  בשטח 
מדינת  של  הגדולים  התחבורה 
ישראל - כביש 1, כביש 6 וכביש 431, 
על קווי רכבת מצפון לדרום וממזרח 
התעופה  לשדה  בקרבה  וגם  למערב 

בן גוריון. 
של  עשורים  שני  אחרי  איך  אבל 
ניסיונות זה סוף סוף קרה? "ההצלחה 
התהליך  בהתנעת  שלנו  הגדולה 
ביכולת  מקורה  האחרונות  בשנתיים 
פעולה  ושיתוף  שיח  ערוצי  ליצור 
שניוייס,  אומר  הרשויות",  ראשי  בין 
כולנו  של  משותפת  שאיפה  "מתוך 
ביותר  הטובה  התוצאה  את  להשיג 

עבור האזור ועבור התושבים". 
בגודל  תעשיה  אזור  של  הקמה  אבל 
שניוייס,  מבהיר  כזה,  ובמקום  כזה 
"למשל,  יצירתיות.  הרבה  מחייבת 
ההקמה מחייבת פתרונות תחבורתיים 
קשורה  והיא  ומתקדמים,  מורכבים 
להעברת  ורמלה,  לוד  הערים  לפיתוח 

מחנות הצבא לאזור מחלף גזר", הוא 
לקחת  שצריך  בתכנון  "מדובר  אומר. 
שיקולים,  של  אדיר  מספר  בחשבון 
עם מחשבה קדימה. כל כבר זה נמצא 
של  חדש  דיפו  אפילו  סיום.  לקראת 

הרכבת כבר בפנים". 
המוצהרת  המטרה  שניוייס,  לדברי 
להפוך  היא  הזה  המגה-מיזם  של 
מהגדולות  לחברות  שואבת  לאבן 
תמהיל  יצירת  תוך  הישראלי,  במשק 
ותיירות  תעשיה  עסקים,  של  ייחודי 
נצא  "בקרוב  ואולי אפילו אקדמיה.   –
המיזם  וקידום  תשתיות  של  לביצוע 
הוא  והמיתוגי",  השיווקי  באספקט 
מבטיח. "היתרונות שהאזור הזה יציע 

הם פשוט חלומיים".

פארק תעשייה חדש וענק? 
זו רק ההתחלה

הוא  החדש  התעשייה  פארק  אבל 
בתחום  החדשות  סוף  לא  לגמרי 
חם  נושא  בגזר.  האסטרטגי  הפיתוח 
ההחלטות  מקבלי  בקרב  במיוחד 
הקהילתי,  התכנון  הוא  במועצה 
כיחידה  המרחב  את  לראות  שמבקש 
מורשת  קהילה,  עם  אחת  שלמה 

ותיירות כאבני בניין מרכזיות. 
מדריך  הקהילתי  התכנון  במציאות, 
עסקים  בקידום  המועצה  את 
עסקים  לצד  בתיירות  שעוסקים 
החלב,  בתחום  למשל  תיירות,  תומכי 
מושכי  חקלאיים  תחומים  ושאר  היין 

מבקרים ועניין.  
"יש רשויות בישראל שהלכו על תכנון 
"ביוספרי", כלומר על ראיה של מרחב 
שבני אדם ובעלי חיים חולקים באופן 
בגזר  "אנחנו  שניוייס.  מספר  הרמוני", 
קדימה,  צעד  התכנון  את  לוקחים 
האספקטים  כל  את  בתוכו  ומכלילים 

אזור תעשיה חדש מהגדולים באזור המרכז, תכנון מרחבי על בסיס חזון חדשני, חברה כלכלית בהקמה, 
שת"פ אזורי חלוצי, דיגיטציה של שירותים ויכולות ועוד: יהודה שניוייס – סגן ראשת המועצה, סוקר 

כמה מההתפתחויות הגדולות והחשובות שקורמות עור וגידים בכל הזירות בגזר

יהודה שניוייס, סגן ראשת המועצה 
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הקהילה,  את  לקדם  לנו  שיאפשרו 
הסביבה  עם  אינטראקציה  מתוך 
וחיבור  למורשת  גדול  כבוד  ומתוך 

מעצים לתכניה".

ויש עוד: חברה כלכלית בהקמה, 
דיגיטציה מואצת, ודגש מערכתי 

על צמיחה כלכלית 
המרשימה,  האסטרטגי  התכנון  תנופת 
פרט  אף  על  מדלגת  שלא  שנדמה 
האזורית,  המועצה  בניהול  ואספקט 
לכלי  מגיע  כשהדבר  גם  עוצרת  לא 
במידע  המועצה  של  והניהול  השליטה 
תמיד  לא  אך  לרשותה,  שעומד  הרב 

בצורה זמינה ופשוטה. 
שניוייס,  מסביר  הקודם",  "במצב 
של  מצבו  את  לברר  רוצה  הייתי  "אם 
לצורך  נניח  במועצה,  מסוים  נכס 
הייתי  ירוקים,  גגות  הצבת  היתכנות 
ארנונה,  למחלקת  בנפרד  ללכת  צריך 
ליחידה  ותשתיות,  תחזוקה  לאגף 
הסביבתית, לאגף תכנון והנדסה, ועוד 
ועוד – פשוט מפני שכל חלק במועצה 
מסוים,  אחד  מכיוון  לנכס  מתייחס 
וכדי להרכיב את התמונה הכללית של 
הנכסים שלנו נדרשה עבודה רבה. כדי 
בונים  אנחנו  הזה,  האתגר  את  לפתור 
 GIS (Geographical מערכת  במועצה 
למי  שתציג   (Information System
על  המידע  כלל  את  לכך  שזקוקים 
שכבות  של  בצורה  מסוים,  נכס 

שלמה  תמונה  שתתקבל  כך  נושאיות, 
בחתך  ובקלות,  במהירות  נכס  כל  על 
והאגפים  המחלקות  כל  את  שחוצה 
וליצור  לנהל  היכולת  כך  המעורבים. 
של  הנכסים  עבור  עתידיות  תוכניות 
יותר.  הרבה  קלה  תיעשה  המועצה 
שהיא  טכנולוגית  במערכת  מדובר 
ניהול  של  בתחום  האחרונה  המילה 
תקפיץ  והיא  גאוגרפי,  מידע  והצגת 
בתחומים  שלנו  היכולות  את  קדימה 

הרלוונטיים". 
של  יכולתה  את  לקדם  כדי  בנוסף, 
כלכליים  פרויקטים  ולנהל  המועצה 
במרץ  במועצה  פועלים  מורכבים, 
"שתדייק  כלכלית  חברה  להקים  כדי 
שנכון  פרויקטים  ייזום  ותוביל 
חוץ",  במיקור  בהם  לעסוק  למועצה 

אומר שניוייס. 

המטרה: לסייע לעסקים 
במועצה לצמוח

תחום נוסף שזוכה להאצה והתייחסות 
הצמיחה  הוא  מחודשת  רוחבית 
אחריותו  תחת  שנמצאת  הכלכלית, 
שמוביל  כלכלית,  לצמיחה  האגף  של 
כלכלית  "צמיחה  שניוייס.  יהודה 
כשיש  השאר,  בין  מתאפשרת, 
קובע.  הוא  וכלכלית",  עסקית  וודאות 
"תפקידנו במועצה הוא לעזור ביצירת 
בהעברת  השאר  בין  כזו,  וודאות 
התחומים  כל  את  שמכסים  עזר  חוקי 

קיימות  תשתיות,  שילוט,  הרלוונטיים: 
היא  במועצה  שלנו  השאיפה  ועוד. 
בצורה  יידעו  העסקים  בעלי  שכל 
המחויבויות  מה  ושקופה  ברורה 
המרץ  במלוא  לפעול  ויוכלו  שלהם, 
שלהם  העסקים  את  לקדם  כדי 

בסביבה של ודאות מקסימלית". 
הנוגעים  העזר  לחוקי  משלים  כמהלך 
במועצה  שימוש  נעשה  לעסקים, 
מנועי  את  לחזק  כדי  נוספים  בכלים 
רישוי  למשל?  מה  הכלכלית.  הצמיחה 
שמאפשר  מצוין  כלי  "זהו  עסקים. 
שלנו  התושבים  על  לשמור  למועצה 
למשל  ותקנות,  חוקים  באמצעות 
מסביר  ודלק",  מזון  שימושי  בנושאי 
ביצירת  מדובר  כאן,  "גם  שניוייס. 
מעבר  לעסקים.  וודאות  של  נדבך 
הגדולה  לחשיבות  הבנה  מתוך  לכך, 
של העסקים הקטנים, אנחנו משתפים 
לעסקים  )הסוכנות  מעוף  עם  פעולה 
הכלכלה  במשרד  ובינוניים  קטנים 
עסקים,  פורום  בהקמת  והתעשייה( 
בהכשרות  עסקים,  לקידום  בקורסים 
טווח  ארוכות  ובתוכניות  פרטניות, 
בפלטפורמות  פעולה  שיתוף  של 
של  אתר  גם  הקמנו  ארציות.  שיווק 
מקדמים  ואנחנו  במועצה  עסקים 

אותו החוצה".

מכפילי הכוח החדשים של 
המועצה: שיתופי פעולה חוצי 

רשויות 
ששיתוף  היא  היום  שלנו  "התפיסה 
לקידום  וחשוב  חיוני  כלי  הוא  פעולה 
כולו",  האזור  ושל  שלנו  המטרות 
מספר שניוייס. "עם מטה יהודה עשינו 
בתחום  מאוד  יפים  פעולה  שיתופי 
משותפות  תוכניות  בקידום  התיירות, 
משרדי  מול  בעבודה  המועצות,  לשתי 
ואפילו בהשקעות משותפות.  ממשלה 
אנחנו משתפים  רמלה  עיריית  גם עם 
כפי  וכמובן  אחרים,  בנושאים  פעולה 
התעשייה  אזור  גם   - סיפרתי  שכבר 
משותפת.  עבודה  פרי  הוא  החדש 
מבודדת,  לא  גזר  האזורית  המועצה 
המרחב.  בכל  חשיבותה  את  ומבינה 
הרשויות  עם  שלנו  הפעולה  שיתופי 
ממשלה  משרדי  שורת  ועם  מסביב 

הדמייה של הרג"מ
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של  הקמה  ותיירות, 
לעסקים  מועדונים 
וקידום  תיירות,  תומכי 
היין  דרך  כמו  מיזמים 
שמושכים  היין,  וחודש 
האזור  מכל  מבקרים 
את  יש  לגזר  והארץ. 
להפוך  המאפיינים  כל 
לתיירות,  שואבת  לאבן 
להפוך  פועלים  ואנחנו 
הזה  הפוטנציאל  את 

למציאות". 
לפי  לשפוט  אם 
השוקקות  ההתרחשויות 
לתכנון  הנוגע  בכל 
נראה  בגזר,  אסטרטגי 
הבאות  שהשנים 
המועצה  בתחומי 
חדשניות  להיות  הולכות 

ומרתקות מתמיד.

"לך מיותר לי זה אוצר"

מועצה אזורית גזר וצוות "לך מיותר לי זה אוצר" 
מזמינים אתכם למסיבת יום ההולדת של המיזם הקהילתי- סביבתי- חברתי בכפר שמואל. 

 יום חמישי < 22.7.21 < י״ג באב תשפ״א < החל מהשעה 19:00  

19:30  הרצאה: בזבוז מזון, קיימות, והסיפור של רובין פוד כיוזמה חברתית-סביבתית, שי רילוב, 
מייסד משותף ומנכ"ל, עמותת רובין פוד. 

20:30  הרצאה: התפוח נפל רחוק מהעץ. על ייעודו המפוספס של המין האנושי ואיך ניתן לייצר חזון 
במציאות משתנה, עמיעד לפידות, קיימן, חלוץ ויזם סביבתי, ראש תחום פסולת וקיימות בארגון 

אדם טבע ודין. 

 בתוכנית: 

לפרטים נוספים ושאלות: נופר ששון עופר, רכזת קיימות וחינוך סביבתי

 nufar@gezer-region.muni.il   052-6407251 < מוזמנים להביא כל מה שאצלכם מיותר ולאחר אוצר

 יומולדת  יומולדת 77  למתחםלמתחם

< כניסה חופשית >

במתחם:

דוכן הסברה ורכישת

קומפוסטרים, רובין פוד טראק

מגיש אוכל מוצל בלאפה
 

ואוצרות יד שניה. 

סביבתיתאזורית
יחידה 

גזר

א 
מ.

ות דן
שד

א 
. מ

'

וביעילות  במהירות  לקדם  לנו  עוזרים 
התוכניות  את  גדולה  יותר  הרבה 

שלנו". 

והדובדבן שבגזר: תיירות, 
תיירות, תיירות 

בתקופה  לעדנה  שזוכה  התיירות, 
סימני  ומראה  בגזר  האחרונה 
מתקופת  מבטיחים  התאוששות 
הצמיחה  ממנועי  אחד  היא  הקורונה, 
כפי  המועצה,  בעיניי  העיקריים 
לומדים  "אנחנו  שניוייס:  שמספר 
המועצה  אדירים  יתרונות  כמה  להבין 
במרכז  ירוקה  פנינה  מציעה.  שלנו 
שטחים  עם  להכל,  קרובה  הארץ, 
תומכת  תעשייה  יפהפיים,  פתוחים 
יין  חקלאיים,  משקים  כמו  תיירות 
המורשת  בתחום  אטרקציות  ודבש, 
מקדמים  אנחנו  הפתוח.  הנוף  וכמובן 
נסיעות  סוכני  עם  פעילות  במרץ 
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במוזיקלי לעולם לא מאוחר להגשים חלומות

רבים  "מבוגרים"  האחרונה  בתקופה 
הספר  בית  ל"מוסיקלי",  נרשמים 
סוף  וסוף  המועצה,   של  למוזיקה 
וניסינו  איתם  נפגשנו  חלום.   מגשימים 

להבין - אז למה דווקא עכשיו?
בית  מהיישוב   50 בת  שריג,  לב  ענבל 
ומערכות  תהליכים  מנהלת  חשמונאי, 
לנגן  חזרה  במובילאיי,  פיננסיות  מידע 
פסנתר  "ניגנתי   – חודשים  מספר  לפני 
מעט  ניגנתי  וכנערה  ילדה  כשהייתי 
האחרונה  בתקופה  מעט.  ממש  בגיטרה, 
בעולם  לי  בא  שהכי  לעצמי  אמרתי 
החלום  זה  ולשיר,  לנגן  גיטרה  לקחת 
אני   , משהו  מחליטה  וכשאני  שלי, 
לזה  פנויה  הייתי  לא  עכשיו  עד  עושה! 
לי  יש  מתאים,  שזה  במקום  אני  ועכשיו 
זמן אחר הצהריים, אין לי ילדים צעירים 
הנגינה,  את  אוהבת  באמת  ואני  בבית 
שלי  המשפחה  כל  תחביב.  אחלה  זה 
מנגנת בשלל כלים - חלילית , אקורדיון, 
מקום  יש  ולמוסיקה  גיטרות,  מפוחית 
חשוב ומרכזי בחיים שלנו. בחגים אנחנו 
להמשיך  לי  בא  ומנגנים  שרים  יושבים 

את המסורת הזו.
חשמונאי  מבית   43 בת  כדורי,  שלומית 
שפת  את  אוהבת  מאד  שהיא  סיפרה 
דבר,  בה  מבינה  שלא  ומכיוון  המוזיקה 
בין  "התלבטתי   - ללמוד   החליטה  היא 
וגיטרה והחלטתי שגיטרה כרגע  פסנתר 
ובנוסף  רציתי  שהילדים  לי  נגיש  יותר 
להוות  החלטתי  אז  מוזיקה  ילמדו  שלי 
מתמידה  שאני  אישית  כדוגמא  להם 

מתאמנת.  ושאני 
חינוך  גננת  אני 
לי  ויש  מיוחד, 
ואפילו  בגן,  גיטרה 
מנגנים  בגן  הילדים 
נחמד  מאוד  עליה.  
מנגנת  שהגננת 

ושרה."
בן  שיטרית  משה 
חזר  מעזריה   54
אותו  בפסנתר  לנגן 
בכיתה  כבר  הכיר 
"התחלתי   – ג' 
ב"מוסיקלי"  ללמוד 
אשתי  חגית  בזכות  חודשים.  כמה  לפני 
ושאני  לפסנתר  חיבה  לי  שיש  שידעה 
הבית  את  כשבנינו  אפילו   , דאגתי 
וחצי  מטר  של  מרווח  שיהיה  במושב, 
יום  פסנתר  שם  למקם  שאוכל  מנת  על 
אחד. ככל שאני מתבגר אני  מבין שיש 
עוד הרבה מה ללמוד, ואני מנסה ללמוד 
ומוסיקה  אותי  שמעניינים  דברים  יותר  

היא כמובן אחד הדברים."
  - שנה   20 לפני   – צבא  אחרי  "מהטיול 
אני רוצה ללמוד גיטרה, כל פעם לא היה 
הזמן המתאים והייתי עסוק ועמוס"  - כך 
חשמונאי,  מבית   40 מבן  דין  איל  אומר 
מנהל תפעול בפארמה בחברת תרופות, 
כשיש  עכשיו,  "דווקא   - בחיוך  ומוסיף 
טובענית,  וקריירה  קטנים  ילדים   4 לי 
החלום.  את  להגשים  הזמן  בדיוק  זה 
הצעתי לביתי הצעירה לירז ללמוד והיא 

הצטרפה אלי והכיף גדול"
מוצאים  אתם  איפה  החיים,  במירוץ 

את הזמן להתפנות וללמוד נגינה?
עדיפויות.  וסדרי  החלטה  של  ענין  "זה 
משהו  זה  שהנגינה  שהחלטתי   ברגע 
יודעת שאני  ,אני  שאני רוצה, זה כיף לי 
אותי  שמוביל  המשפט  להתאמן,  צריכה 
בחיים זה – practice make perfect אם 
להישגים  ולהגיע  טובה  להיות  רוצה  את 
להשקיע  לעבוד  צריכה  את  במשהו, 
שלי  המוטו  זה  זה,  בשביל  ולהתאמן 
שאני  לא  זה  ענבל."  אומרת  כך  בחיים", 
נגנית  או  מקצועית  זמרת  להיות  הולכת 
את  וללוות  לשבת  לי  בא  מקצועית 

עם  לשבת  שישי  ערב  למשל  עצמי, 
המשפחה עם גיטרה ופשוט לשיר".

 שלומית מספרת כי היא מוצאת זמן בין 
יותר  מתאמנת  שלה,  השונים  העיסוקים 
גם  זמנים  למצוא  ומנסה  שבוע  בסופי 
בין לבין ואייל מצטרף ואומר - מוצאים 
מוקדם  בבוקר  מאוחר,  בלילה  הזמן  את 

אפילו תוך כדי הטיפול בילדים.

הספר  בית  מנהלת  אסקיו  מרב 
ואחד  אחת  כל  מזמינה  "מוסיקלי" 
להצטרף לאחד משיעורי המוסיקה שיש 
אישיים  שיעורים  לנו  "יש  הספר  בבית 
לימדנו  אפילו  בקורונה  אחד.  על  אחד 
ולהיפגש  לחזור  כשאפשר  ועכשיו  בזום 
לנגן  שבו  המוסיקליים  ההרכבים  גם  אז 
יותר  "המבוגרים"  בגילאים  דווקא  יחד. 
והמפגשים  ללמידה,  פנויים  יותר  אנחנו 
שרים  שמנגנים,  חדשים  אנשים  עם 

וצוחקים מהנה מאד וממלאת.
ב"מוסיקלי"  נגינה  שיעורי  על  פרטים 
באתר  החוגים  בפורטל  למצוא  ניתן 

המועצה.
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כתבה,  שיש   – פעם  מידי  קורה  זה 
נקלטת  הקורא  ואצל  סיפור,  או 
היא  שמבחינתו  אחת,  התבטאות 
תלוי  לשלילה,  או  לחיוב  הכל,  חזות 

כמובן בעניין.
האירועים  באחד  ככה,  ממש  אז, 
במדבר  בספר  המתוארים  הקשים 
זו  בתקופה  בתורה  קוראים  )שבו 
במקום  היה  העם  כאשר  השנה(,  של 

הנקרא 'ִּׁשִּטים' )פרק כה(.
ְבּנֹות  ֶאל  ִלְזנֹות  ָהָעם  "ַוָיֶּחל   – א  שלב 

מֹוָאב"
ְלִזְבֵחי  ָלָעם  "ַוִתְּקֶראָן   – ב  שלב 

ֱאֹלֵהיֶהן" 
ַוִיְּשַׁתֲּחּוּו  ָהָעם  "ַויֹּאַכל   - ג  שלב 

ֵלאֹלֵהיֶהן"

שלב ד- "ַוִיָּצֶּמד ִיְשָׂרֵאל ְלַבַעל ְפּעֹור"

תהליך  של  אופייני,  תיאור  כאן  יש 
ואף  הפרטי  לאדם  לקרות  שעלול 
ראשונית  יצרית  היגררות  לחברה: 
דבר  של  בסופו  שמגיעה  פסולה, 
וכפי  ביותר,  הזויים  למקומות 

שמבארים מפרשי התורה.
מיד  עצמה  על  חוזרת  'ַוִיָּצֶּמד'  המילה 
להרוג  העונש,  על  ה'  בציווי  בהמשך, 
שוב   – ְפּעֹור"  ְלַבַעל  "ַהִנְּצָמִדים  את 

השורש צ.מ.ד.
משה  רבי  של  )כינוי  סופר'  ה'חתם 
על  עומד   – ספריו(  שם  על  סופר, 
השוואה  מתוך  זו  מילה  משמעות 
בקשר  העוסק  בתורה  אחר  לפסוק 

"ְוַאֶתּם  אלוקיו  עם  ישראל  עם  של 
ֻכְּלֶּכם  ַחִיּים  ֱאֹלֵקיֶכם  ַבּה'  ַהְדֵּבִקים 

ַהּיֹום" )דברים ד, ד( - השורש ד.ב.ק.
 – זה  לעומת  זה  ההבדל,  מתחדד 
זרה  לעבודה  המירבית  החיבור  רמת 
בבחינת  רק  היא  שלה  והנגררות 
ישראל  עם  של  הקשר  אך  'צמיד'. 
'דבק',  בבחינת  הוא  אלוקיו  עם 
ניתן  שלא  עמוק  נשמתי  נצחי  משהו 

להפרדה, וכנבואת ישעיהו )נט, כא(:
"ַוֲאִני ֹזאת ְבִּריִתי אֹוָתם ָאַמר ה' 

ַשְׂמִתּי  ֲאֶשׁר  ּוְדָבַרי  ָעֶליָך  ֲאֶשׁר  רּוִחי 
ְבִּפיָך 

ֶזַרע  ּוִמִפּי  ַזְרֲעָך  ּוִמִפּי  ִמִפּיָך  ֹלא ָימּוׁשּו 
ַזְרֲעָך 

ָאַמר ה' ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָלם".

הרב אהרן מרצבך

'מילה אחת, תפסה את העין'

עמדה עצמית לתיקון אופניים

חשבת ירוק חשבת רחוק!

בעמדה תמצאו:
  משאבה לניפוח גלגלים )מופעלת רגלית(

 מד לחץ אוויר

  סט כלים לתיקון אופניים, כולל מפתח שבדי, מברגים, 
מותחנים, כפות להחלפת גלגל וסט מפתחות אלן

  מתלה לאופניים )מצופה גומי(

סרטון 
הדרכה

מפת סובב
לב גזר

אטקרציות וטיולים
במועצה אזורית גזר

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

אנא שמרו על כללי הבטיחות

רכיבה מהנה ובריאה

מועצה אזורית גזר שמחה לתמוך ברוכבות ורוכבי האופניים!

מצפה טל | בית חשמונאי | יציץ | בפיצול הדרך לתל גזר - עין ורד
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ההרשמה בעיצומה
www.marathonisrael.co.il |  www.gezer-region.muni.il

המרוץ הכי משעשע ושמח של השנה

almogdvir



בוער,  עניין  היא  סביבתית  מודעות 
מנסים  כולו  כשבעולם  משמע,  תרתי 
האקלים  למשבר  פתרונות  למצוא 
בגזר  מייצרים,  שאנחנו  ולפסולת 
 13 החודש,  לסביבה.  מחויבים 
פינות  הקמת  על  התבשרו  יישובים 

מיחזור חדשות.
לנייר,  כחול  פח  לאריזות,  כתום  פח 
פח  פלסטיק,  לבקבוקי  מיחזורית 
פח  לקרטונים,  קרטוניה  לטקסטיל, 
תושבים  ויותר  יותר  לזכוכית.  סגול 
ובוחרים  הזה,  הסדר  את  מכירים 
הביתית  הפסולת  את  להפריד 
להפחתת  חשוב  במאמץ  חלק  ולקחת 

הפסולת במועצה.

היחידה  בישרה  החולף  בחודש 
גזר  האזורית  במועצה  הסביבתית 
להקמת  מימון  יקבלו  יישובים   13 כי 
פינות מיחזור חדשות או ישדרגו פינות 
התושבים  יוכלו  שבאמצעותן  קיימות 
כמות  את  משמעותי  באופן  להפחית 
פינוי  לאתרי  שמושלכת  הפסולת 
לפרויקט  התקציב  הביתית.  האשפה 
קיבלה  המועצה  אשר  תקציב  הינו  זה 
בזכות עמידה ביעדי המיחזור שהציב 
המשרד להגנת הסביבה. הכסף שחזר 

למועצה יושקע בפינות מיחזור אלו.
חשובים  המיחזור  היקפי  הגדלת 
אינה  המשמעות  המועצה.  עבור 
עם  כלכלית.  גם  אלא  סביבתית,  רק 

בריאים החסכון  הרגלי מיחזור  אימוץ 
להיות  עשוי  האשפה  פינוי  בתקציב 
המשך  יאפשר  זה  חיסכון  משמעותי. 
ובתרבות  בחינוך  בתשתיות,  השקעה 

לרווחת תושבי המועצה.
ליניר  תודה  הזוכים.  ליישובים  ברכות 
הסביבתית  היחידה  מנהל  שמולביץ, 
בזכות  התאפשר  הזה  שהפרויקט 
שבוחרות  מי  לכל  ותודה  פועלו, 
למען  טוב  ולעשות  למחזר  ובוחרים 

הסביבה – ולמען כולנו.

מהפיכת המיחזור 
מתרחבת בגזר

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

www.mhome.co.il  |  054-4520232  |  054-4520231
ליעוץ טלפוני / פגישה ללא התחייבותליעוץ טלפוני / פגישה ללא התחייבות

בטל שחר

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

בסתריה

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

₪ 7,500,000

בכפר שמואל

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

בכרמי יוסף

צופה לנוף מרהיב ביופיו 
₪ 5,650,000

ברמות מאיר

מגרש חצי דונם  לבניה עצמית 
מיקום מעולה 2,800,000 ₪

בבית עוזיאל

נחלה יפה גובלת בשדות 
₪ 6,500,000

בכרמי יוסף

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

בכרמי יוסף

נחלה טובלת בחורש טבעי
₪ 6,500,000 265/1800

ביציץ

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

בכרמי יוסף

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

חקלאיים

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

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

בית משלי נכסים
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סביבתיתאזורית
יחידה 

גזר

א 
מ.

ות דן
שד

א 
. מ

  נמלת האש היא נמלה קטנה, צבעה אדום-כתום, גודלה 
1-1.5 מ"מ, הליכתה איטית, והיא עוקצת בכל שעות היום

בבית ובגינה.

  עקיצתה של נמלת האש אינה נעימה. במרבית המקרים העקיצה כואבת למשך כמה 
שעות או ימים, אך לחלק מהאנשים עלולה להתפתח תגובה אלרגית. במקרה זה יש 

לפנות למרפאה בהקדם. 

נמלת האשנמלת האשנמלת האש
הידעת?!

1.  כשנכנסים לרכוש צמחים במשתלה חשוב לשאול האם המשתלה מנוטרת ומטופלת. במידה וראיתם נמלים בתחתית עציץ יש לדווח לעובדי המשתלה. 
2.  מבחן חמאת הבוטנים - נמלת האש הקטנה מאוד אוהבת חמאת בוטנים. קחו מקל, טבלו קצה אחד במעט חמאת בוטנים ואת הקצה השני תנעצו באדמה 

באזור מוצל / בעציץ. כעבור שעה הסתכלו על המקל, מבלי לגעת. במידה וראיתם נמלים קטנות על חמאת הבוטנים תפסו את המקל ונענעו קלות. הנמלים 
נפלו מעצמן? כנראה שמדובר בנמלת האש הקטנה אשר מעמידה פני מתה בשעת סכנה. 

 הדברה ניתן לבצע ע"י שימוש בחומר לטיפול בנמלת האש המאושר ע"י משרד הבריאות – פיתיונות גרגיריים מפזרים בחצר, בהתאם להנחיות התווית. 
 יש להימנע מהשקיה באזור 24 שעות לפני פיזור החומר ו-48 שעות אחריו מאחר והפיזור באזור רטוב פוגע באפקטיביות ההדברה.

טיפים לשימושכם:

אופן הטיפול

הפתרון נמצא בידיים של כל אחד ואחת מאתנו! לוקחים אחריות על הסביבה!
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סימה טייר
052-8481484

נחלה ביד רמב"ם 23 דונם 
במחיר מציאה 

מחיר 5,750,000 ₪

ביד רמב"ם

בבלעדיות למכירה במשמר איילון 
נחלה יחודית ויפיפייה 25 דונם

מחיר 9,890,000 ₪

במשמר איילון

בית בודד, מגרש 500 מטר, בנוי 153 
בחצי מפלס 6 חדרים, נוף חלומי 

מחיר שיווק 4,950,000  ₪

בכפר אוריה

בבית חשמונאי במחיר קורונה, בית מדהים 
עם פוטנציאל אדיר מחיר שלא חוזר 

מחיר 3,285,000 ₪

בבית חשמונאי

נמכר נמכר

כי הבית שלך שווה יותר
כי הבית שלך שווה יותר



 | יולי 2021 | גזרי מידע 29

שלמה  מבצע  לדרך  יצא  שנה   30 לפני 
 14,300 מ-  יותר  לישראל  עלו  במהלכו   –
מיומיים  פחות  תוך  אתיופיה  יהודי 

ברכבת האווירית הגדולה בהיסטוריה.
הביטחוני  המצב   1991 שנת  בתחילת 
בין  והמאבקים  רעוע,  היה  באתיופיה 
השלטון המרכזי לבין מתנגדיו של הנשיא 
מנגיסטו הלכו והחריפו. על רקע המתיחות 
יהודי  של  לגורלם  החשש  גדל  במדינה 
ארצה  להעלותם  הרעיון  ועלה  אתיופיה 

במבצע בזק שנשמר בסודיות מוחלטת. 
עם  יחד  ישראל  ממשלת   1991 במאי 
את  לפועל  הוציאה  היהודית  הסוכנות 
שבוע  סוף  במהלך  בו  המורכב  המבצע 
אחד, אלפי משפחות עלו ארצה והתאחדו 

עם קרוביהם שכבר הגיעו לישראל.
ובני  העולים  עשורים,  שלושה  בחלוף  גם 
מתרגשים,  זוכרים,  עדיין  משפחותיהם 
רגע  כל  על  לספר  וממשיכים  מוקירים 
במסע שלהם. אלה הרגעים שבהם הוכחנו 

שוב, שכל ישראל ערבים זה לזה. 
אוטובוס  נהג  טסמה,  ביררה  העולים,  בין 
בסיפור  אותנו  ששיתף  המועצה  עובד 

העלייה המטלטל והמרגש שחווה.
כשהייתי  שלמה  במבצע  לארץ  "עלינו 
הוריי  סבתי,  סבי,  עם  ביחד   18 בן 
ארצה  העלייה  לפני  כשנה  אחיי.  ושבעת 
עלות  נוכל  מעט  שעוד  שמועה  הייתה 
להגיע  תקווה  מלאי  היינו  ישראל.  לארץ 
מתי  ידענו  לא  הקודש.  ארץ  לישראל, 
מטרה  חדורי  היו  הוריי  העלייה.  תתרחש 

בכפר  התגוררנו  לחוצים.  היינו  ואני  אחיי 
נפטר  )הוא  הקים  שסבי  כפר  שוהדא, 

כשהייתי בן 8(.
לנו  ולקח  שוהדא  מהכפר  התחיל  המסע 
כדי  אבבה  אדיס  לבירה  להגיע  כחודש 
בטנדר  נסענו  לשגרירות.  קרובים  להיות 
אותנו  הסתירו  אשר  איש  כ-40  אחד 
יראו  שלא  מנת  על  בריזנטים  באמצעות 
הכבד,  בחום  כולנו  הצטופפנו  אותנו. 
בדרכים  היינו  היום  כל  תנאים,  שום  ללא 
וכמעט  לעצור  בלי  הערב.  ועד  מהבוקר 
מוצאים  היינו  הערב  בשעות  אוכל.  בלי 
קשיים  חווינו  הראש.  את  להניח  מקום 
פיזיים ורגשיים. בדרך עצרנו בכפר גונדר 
של  השלטון  כאשר  אבבה  לאדיס  קרוב 
מנגיסטו עצרו את אבי ודודי ולקחו אותם 
להמשיך  חייבים  היינו  אנחנו  איתם.  יחד 
בדרך. לא ידענו מה עלה בגורלם של אבי 
ודודי והאם נשארו בחיים. היינו מודאגים 
מאוד ומלאי חששות. לאחר שלושה ימים 
את  שם  פגשנו  אבבה  לאדיס  כשהגענו 
הם  עצומה.  הייתה  והשמחה  ודודי  אבי 

סיפרו ששחררו אותם תמורת כסף.
כשהגענו השגרירות הייתה סגורה ושהינו 
מספר  למשך  שם  שהתגוררה  סבתי  אצל 
אמורה  שהייתה  השגרירות  נציגת  ימים. 
טענה  דירה  שכר  בהוצאות  לנו  לסייע 
התברר  ובדיעבד  סיוע  כבר  שקיבלנו 
הסיוע  את  וקיבל  אלינו  התחזה  שמישהו 
חודשים  שלושה  רק  לנו.  שהגיע  הכספי 
עזרה  קיבלנו  התברר  שהעניין  אחרי 

ושכרנו דירה קטנה מאוד. 
 ,25/4/21 ה-  חמישי  יום  הלילות,  באחד 
של  נציגים  שני  הבית  דלת  על  דפקו 
לצורך  מהר  שנגיע  וביקשו  השגרירות 
כל  יצאנו  המשפחה.  בני  וספירת  זיהוי 
בלי  דבר,  לקחת  בלי  מהבית  המשפחה 
לנו  אמרו  כשהגענו  אוכל.  וללא  חפצים 
שאנחנו  ידענו  לא  לצאת.  אפשר  שאי 
בשגרירות  נשארנו  לא"י.  לעלייה  קרובים 
וכמעט  שינה  שעות  ללא  יומיים  למשך 
בלי אוכל, כל אחד קיבל קלח תירס ביום. 

מה  הבנו  לא  סודות,  בסודי  נעשה  הכל 
לא  אחד  אף  מאוד,  לחוצים  והיינו  קורה 

דיבר איתנו.
לאחר יומיים הגיעו אוטובוסים לשגרירות 
לתת  בלי  לעלות  מאיתנו  וביקשו 
לשדה  אותנו  הוביל  האוטובוס  הסברים. 
מונעים  מטוסים  לנו  חיכו  בשדה  תעופה. 
למטוס  כשנכנסנו  במהירות.  לטוס  כדי 
שיותר  כמה  שיהיה  כדי  כסאות  היו  לא 
להתיישב  מאיתנו  ביקשו  לאנשים.  מקום 
על רצפת המטוס. היה צפוף מאוד וכולם 
ישבו אחד על השני. לא ידענו לאן אנחנו 

טסים, אלה היו רגעים מתוחים מאד.
במטוס  שהיו  פעילים  הנחיתה,  לפני 
בכינו  ישראל.  לארץ  שהגענו  לנו  הודיעו 
שהגענו  האמנו  ולא  התרגשות  מרוב 
ירדנו  התגשם.  שלנו  שהחלום  הזה,  לרגע 
אנשים  עצומה,  הייתה  השמחה  מהמטוס, 
רקדו ונישקו את האדמה. היינו מאושרים 

שהגענו לעת הזו! 
לנו  חיכו  גוריון  בן  התעופה  בשדה 
שאן,  לבית  אותנו  לקחו  הם  אוטובוסים, 
3 שנים.  בו  והתגוררנו  קרוואן  קיבלנו  שם 
לצבא,  והתגייסתי  עברית  בהמשך למדתי 
חיל חימוש. לאחר מכן הכרתי את אשתי 
ועברנו להתגורר ברמלה והקמנו משפחה. 

יש לנו שישה ילדים.   
להיות  יכול  היה מתרחש,  אם המבצע לא 
כמה  עוד  באתיופיה  נשארים  שהיינו 
האחת  בארצנו  לחיות  זוכים  ולא  עשורים 

והיחידה, ארץ זבת חלב ודבש".

עובד החודש
ביררה טסמה, נהג אוטובוס במחלקת התחבורה, על 30 שנה למבצע שלמה



בכל  וגוברת  הולכת  האחרונות  בשנים 
פעולות  של  לחשיבותן  המודעות  העולם 
שלוקחות  בקהילה  שצומחות  ירוקות 
וצמצום  קיימות  של  מגמות  בחשבון 
בגזר,  אצלנו  טבעיים.  במשאבים  שימוש 
מרהיבה  טבעית  בסביבה  המתאפיינת 
תחום,  בכל  יוזמה  בעלי  ובתושבים 
משמעותית  דחיפה  מקבלת  הקיימות 
בהשגת  שמסייעת  המועצה,  בעזרת  גם 

משאבים לעידוד מיזמים קהילתיים. 
השתתפות  לאחר  האחרונה,  בתקופה 
מוצלחת ב'קול קורא' של המשרד להגנת 
הבטיחו  בגזר  מיזמים  ארבעה  הסביבה, 
מהמשרד  כספית  תמיכה  לעצמם 
אותם  שמלווה  גזר,  האזורית  ומהמועצה 
מקרוב. מדובר בשורת מיזמים חברתיים-
סביבתיים יוצאי דופן, שללא ספק השיגו 
אז  והחשיפה.  גדולה את התמיכה  בזכות 

על מה מדובר? בואו נכיר אותם.

גינה ירוקה לנגריה בנוף איילון
איילון,  בנוף  הקהילתית  הנגריה 
חינוכית-קהילתית  עבודה  שמשלבת 
הכשרה  עם  במשאבים,  מושכל  ושימוש 
נוער,  בני  עבור  הנגרות  במקצוע  בסיסית 
יאפשר  הדבר  לתמיכה.  כן  גם  תזכה 
'בית  דיירי  בשיתוף  המיזם,  למארגני 
בחצר  גינה  להקים  שביישוב,  איתנים' 
ושתילים  צמחים  יישתלו  שבה  הנגריה 
מסוגים שונים. עבודה משותפת עם בעלי 
העצום  לערך  מעבר  מיוחדים,  צרכים 
חשובה  המחשה  מהווה  עבורם,  שלה 

הסביבה  בתחום  מיזמים  של  ליכולת 
הקהילה  לקידום  זרז  לשמש  והקיימות 

כולה בעזרת חיבור בין חלקיה השונים. 

מפקד האוכלוסין הגדול של 
היונקים במועצה

נוסף שיזכה לתמיכה עוסק בניטור  מיזם 
לאחר  האזורית,  המועצה  ברחבי  יונקים 
הקיימות  בחודש  שנערך  מוצלח  פיילוט 
לבדוק  היא  המיזם  בשנה שעברה. מטרת 
יונקים חיים במועצה האזורית, ומה  אילו 
בן  אסף  מובילים  המיזם  את  מספרם. 
דוד, אקולוג ומומחה בעקבות בעלי חיים, 
מבית  איכר-שוהם,  וענת  שמואל  מכפר 
חשמונאי. המיזם יתבצע באמצעות הנחת 
מכל  תיעוד  שיוצרות  עקבות,  פלטות 
שבגזר  לציין  ראוי  עליהן.  שדורך  יונק 
פעילה,  פרפרים  מנטרי  קהילת  ישנה 
של  המגמה  את  מעמיק  היונקים  וניטור 
שלנו,  בסביבה  הביולוגי  המגוון  הבנת 
הבנה שחשובה מאוד לשמירה על איכות 
הסביבה )אם יש לכם את הגיליון הקודם 
עם  ותשולב  כך(  על  לקרוא  תוכלו  שלנו 

סקר מקצועי לניטור הטבע במועצה.

קהילה מנביטה בקיבוץ חולדה
המשתלה  הוא  לתמיכה  שיזכה  המיזם  
חולדה,  בקיבוץ  החדשה  הקהילתית 
הנבטה  ייחור,  של  פעילות  שתאפשר 
ועוד, לטובת הקיבוץ, הגינות הקהילתיות 
בחולדה  המשתלה  המועצה.  ויישובי 
כבר  שנעשית  העשירה  לעשייה  תצטרף 

מעניין  בגזר.  הפועלות  קהילתיות  בגינות 
הקהילתיות  הגינות  שפעילות  לספר 
קול  בעזרת  התחילה  האזורית  במועצה 
שתי  של  להקמתן  שסייע  קודם  קורא 

הגינות הראשונות שלנו. 

תורמים ונתרמים בכפר שמואל
הוא  לסיוע  שיזכה  האחרון  הפרוייקט 
שמואל,  בכפר  אוצר  זה  לי  מיותר  לך 
בתחום  האזור  לכל  שואבת  אבן  שמהווה 
ובחפצים  בפריטים  המחודש  השימוש 
לדרך  שיצא  לאחר  שנים  שבע  סוג.  מכל 
לתושבים  שמאפשר  המבורך,  המיזם 
למסור  כולו  ומהאזור  המועצה  מתחומי 
שימוש  בהם  אין  שכבר  ופריטים  חפצים 
ולאסוף כאלה עבור מי שכן זקוקים להם, 
שתאפשר  המועצה  לתמיכת  יזכה  הוא 
המתחם  פעילות  את  ולהרחיב  להסדיר 
ידי  על  שנתרם  במבנה  שמואל,  בכפר 
ידי  על  ומתוקצב  ומתוחזק  האגודה,  ועד 

הוועד המקומי.  
במועצה האזורית גזר מתרגשים ומברכים 
על זכייתם של המיזמים המקומיים בקול 
הסביבה,  להגנת  המשרד  של  הקורא 
שורת  לצד  האלה,  במיזמים  ורואים 
הקיימות  בתחומי  אחרים  מיזמים 
במועצה, חלק בלתי נפרד מחזונה הברור 
המקדם  האחרונות  בשנים  המועצה  של 
בשיתוף  לסביבה  וידידותי  ירוק  עתיד 

הקהילה. 
תודה לנופר ששון מהיחידה הסביבתית 

שסייעה בהכנת הכתבה 

החדשה  התנופה  את  ממשיכים  מקומית,  יוזמה  פרי  הקיימות,  בתחום  חדשים  פרוייקטים  ארבעה 
במחוייבות המועצה לקהילה ולסביבה. הפחתת פסולת, ניגור, ניטור וייחור - גרסת גזר  
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עבודה מול סוכני נסיעות והבאת קבוצות למועצה 
דני  אלינו  הצטרף  מרץ  חודש  במהלך 
בתחום  ותיק  שיווק  איש  מקסימוב 
החל  אשר  בילו,  כפר  תושב  התיירות, 
תיירות  חבילות  קידום  לטובת  לפעול 
ומפיקים.  תיירות  סוכני  מול  במועצה 
רמלה  מעוף  בשיתוף  נעשית  עבודתו 
בעבודתנו  גבוהה  חשיבות  הרואים 

וקידום התיירות באזור. 
לבנות  לנו  מסייע  דני  עבודתו  במסגרת 
חבילות לביקור קבוצות עפ"י קטגוריות. 
המידע,  בביקורם מקבלים את  הסוכנים 

במסגרת  העסקים  בעלי  עם  נפגשים 
מכן  ולאחר  מקיימים  שאנו  חשיפה  ימי 
להבאת  מוצרים  סל  עבורם  בונים  אנו 

מבקרים לעסקים. 
במסגרת סיורי החשיפה כל עסק מארח 
על  ומסביר  והמפיקים  הסוכנים  את 
יכולות המקום ויחד חושבים אילו קהלי 
חברות  גימלאים,  ביותר:  מתאימים  יעד 
ארגונים  הבטחון,  כוחות  חינוך,  הייטק, 

וועדי עובדים ועוד. 
עד כה התקיימו ארבעה סיורים וארחנו 

ונסיעות  תיירות  סוכני   120 מ-  למעלה 
מאז  שנסגרו  קבוצות  סה"כ  ומפיקים. 
וזה   10 על  עומד  הפעילות  תחילת 
אומר שהגיעו כ- 2000 מבקרים חדשים 

למועצה במסגרת פעילות הסוכנים. 
ואנו  בתכנון  כבר  הבאים  הסיורים 
באזור  לסייר  הביקושים  כי  מאמינים 

שלנו יילכו ויגברו. 
מתאימים  עצמם  הרואים  עסקים 
ומעוניינים לארח יפנו אל אילנית צמח, 

מנהלת התיירות במועצה. 

טל צמח  סגן  לזכרו של  הוקם  טל  מצפה 
בהתקלות   2002 למרץ   19 ב  שנפל  ז"ל 
נמצא  והוא  הירדן  בבקעת  מחבלים  עם 
אותו  המרחבים  אל  הצופה  מרהיב  בגן 
המצפה  ז"ל.  טל  של  משפחתו  מטפחת 
הלכלוך  בגלל  אשתקד  למבקרים  נסגר 
לכן,  רבים.   מטיילים  בו  שהשאירו 
למיזם  הצטרפה  גזר  האזורית  המועצה 
פרופ'  שהקימה  הזבל'  את  אתכם  'קחו 
הסביבה  על  לשמור  במטרה  ציון,  מיכל 
מחזיר  ופורחת.המיזם  ירוקה  נקייה,  שלנו 
את האחריות האישית אלינו - המטיילים- 
לקחת  לצורך  מודעות  העלאת  על-ידי 
אחרינו,  הזבל  את  לאסוף  לטיול,  שקיות 

ולקחת אותו לפח אשפה בסוף הטיול.
מדעי  מגמת  תלמידי  אימצו  המיזם  את 
איתן  וייס  ברנקו  תיכון  של  הסביבה 
מתנדבים  הסביבתית,  היחידה  עם  שיחד 
יפתחו  מלגאים,  וסטודנטים  מהקהילה 

מוגדרים  בזמנים  לפעילות  המצפה  את 
הסברה  פעולות  יבצעו  שבוע,  בסופי 
ניקיון,  על  ולמטיילים על שמירה  לילדים 
נוספים  ואתרים  טל  מצפה  על  וישמרו 

במועצה נקיים ומזמינים. 
אמרה  ידלין,  רותם  המועצה,  ראשת 
לטייל  שאוהב  מי  "כל  החתימה:  בטקס 
שבשנים  רואה  הזו,  הארץ  את  ואוהב 
שלנו  והטיולים  הטבע  אתרי  האחרונות 
ונופשים  שמטיילים  בלכלוך  מתמלאים 
נראים  שלא  מראות  אחריהם.  משאירים 
שרואים  כמי  בעולם.  אחרים  במקומות 
הכפרי  המרחב  על  אחראים  עצמם  את 
אימצנו  בישראל,  הפתוחים  והשטחים 
במועצה אזורית גזר את מיזם 'קחו אתכם 
ציון,  מיכל  פרופ'  שהקימה  הזבל'  את 
נקייה  שלנו  הסביבה  על  לשמור  במטרה 

מלכלוך שמותירים אחריהם מטיילים. 
את  איתכם  "קחו  יו"ר  ציון,  מיכל  פרופ' 

רותם  המועצה,  לראשת  הודתה   הזבל" 
ואמרה:  האמנה  על  החתימה  על  ידלין, 
לה  יש  וכבר  אשתקד  הוקמה  "העמותה 
של  הארץ  רחבי  מכל  רבים  תומכים 
לשמור  שרוצים  להם,  שאכפת  אזרחים 
נקי.  שטח  אחריהם  ולהשאיר  הטבע  על 
פוסטים  שלנו  בפייסבוק  מפרסמים 
טבע  בשמורות  זבל  של  תמונות  עם 
והנצחה  מורשת  באתרי  גם  הרב  ולצערי 
כאן  שקרה  כמו  בזבל,  שמלאים  רבים 
יליד  ז"ל,  באתר לזכרו של סגן טל צמח 
על  לשמור  חייבת  מדינה  חולדה.  קיבוץ 
לכבד  המורשת,  על  שלה,  ההיסטוריה 
את  והקדיש  הארץ  את  שאהב  מי  את 
המוסרית  חובתנו  זאת  למענה.  חייו 
חובתנו  זאת  זכות,  לא  רשות,  לא  זאת 
אתרי  כל  ועל  הזה  המצפה  על  לשמור 
נקיים.  שיהיו   – הטבע  ושמורות  הזיכרון 
מה אנחנו עושים עם מי שמלכלך? כאן 
נכנסים  הזבל"  את  איתכם  "קחו  אנחנו 
ההתנהגות  את  לשנות  במטרה  לתמונה 
דרכים:  בשתי  המלכלכך  הישראלי  של 
כבר  אישית  לאחריות  חינוך   – הראשונה 
אכיפה   – והשנייה  גן-ילדים;  של  מגיל 
אחריו  שמשאיר  למי  גבוהים  קנסות   –

זבל. 
לחטוף  עלול  שהוא  ידע  מישהו  אם 
איך  אז תראו לפתע  730 שקל  קנס של 
הטבע,  בשמורות  מסביב:  נקי  פתאום 
ובכלל  הים  בחופי  השעשועים,  בגני 
 – נהדרת  ארץ  לנו  יש  הציבורי.  במרחב 

בואו נתאמץ לשמור עליה".

מצפה טל נפתח למבקרים תוך שמירה על הניקיון ואכיפה
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