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נכנסה  מאז  שנה  כבר  לה  חלפה 
הקורונה לחיינו. שנה שבה פעלנו 
את  להתאים  כדי  העת,  כל 
השירותים שניתנים לכם התושבים 
את  התאמנו   – ואתגריה  לתקופה 
תוך  לתקופה,  החינוך  מערכת 
שהועתקו  מתווים  ויצירת  הובלה 
המערכת  הארץ;  לכל  מכן  לאחר 
התרבות,   – שלנו  הקהילתית 
שינוי  עברה  והפנאי  הספורט 
לכם  להנגיש  כדי  והתאמה 
ביותר;  הטוב  השירות  בבית את 
המועצה  אתר  את  שדרגנו 
נתנו  לדיגיטל;  פעילות  והעברנו 
בארנונה  משמעותיות  הנחות 
מקומי.  רכש  ועודדנו  לעסקים 
היה לנו חשוב לתת לכם בטחון 
ואני  ואישי,  כלכלי  בריאותי, 

מקווה שהצלחנו בכך.
מאוד  מעודד  החיסונים  מבצע 
חירות.  לחג  שיביא  מקווה  ואני 
התחסנות  אחוזי  במועצה 
הגילאים,  כל  בקרב  מצויינים 
ייעודים  מתחמים  פתחנו 
מרותקי  את  הבאנו  לחיסון, 
לעידוד  בפעילות  ויצאנו  הבית, 
הצעירים  בקרב  התחסנות 
החינוך. אחוז  וההורים במערכת 

החינוכיים  בצוותים  המתחסנים 
 ,90%  - מ  למעלה  על  עומד 
את  לפתוח  לנו  שמאפשר  דבר 

מערכת החינוך בביטחה.
הזאת  שהתקופה  יודעת  אני 
שלנו,  לילדים  מאוד  מאתגרת 
שנשארו  הנוער  לבני  ובמיוחד 
במהלך  בבית.  השנה  כל  כמעט 
לייצר  הקפדנו  הזו  התקופה 
מפגשים של הצוותים החינוכיים 
יוכל  ילד  שכל  כדי  בישובים, 
בעיניים.  המורה  את  לראות 
לפתוח  החלטנו  הגנים  את  גם 
בחופשת פורים כדי לייצר שיגרה 
לסייעות  להודות  רוצה  ואני 

המועצה שהתגייסו למהלך.
לשגרה  מחכים  במועצה  אנחנו 
שיפצנו  לחזרתה.  נערכים  וכבר 
בבית  הספורט  אולם  את 
בניית  את  סיימנו  חשמונאי, 
הגישה  בכביש  החדש  הגשר 
וועדי  עם  ויחד  גזר  לקיבוץ 
הישובים הוקמו ברחבי המועצה 
גינות קהילתיות, מתחמי מחזור 
משחק  מתקני  כגון  ופרוייקטים 
ואחרים – הכל בתקציב המועצה 
תקופה  היישוב.  ובהחלטת 
משמעותי  פיתוח  הביאה  זו 

למועצה  הבאנו   - בתיירות 
ירושלים  ממשרד  תקציבים 
תוכנית  לפיתוח  והמורשת 
במועצה,  מרחבית  מורשת 
על  קק"ל  עם  חתמנו  ובמקביל 
חולדה  יער  של  פיתוח  הסכם 

ובית הרצל.
מיזם חדש שפתחנו בו לאחרונה 
הוא - הנגשת השירותים לתושב 
באמצעות  שלכם  ביישוב 
עד  שמגיע  שירות  אוטובוס 
המועצה  צוות  עם  יחד  אליכם, 
שישמח לפגוש אתכם פנים אל 
פנים ולתת לכם שירות עם חיוך.
אני מקווה שחג החירות שבפתח 
שנת  סיום  את  איתו  יביא 
הקורונה ויחזיר לנו את השיגרה 
ואני  בנו  גם  תלוי  זה  במהרה. 
הפעולה  שיתוף  על  לכם  מודה 
ובערבות  ההנחיות  על  בשמירה 
של  הבריאות  לטובת  ההדדית 

כולנו בגזר.

שלכם,

רותם ידלין
ראשת המועצה

דבר ראשת המועצה

תושבות ותושבים יקרים,
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אוטובוס ההפתעות של גזר - מביאים את השירות עד פתח הבית

יער חולדה ובית הרצל יהפכו לאתר מורשת חקלאות ותרבות
שיתוף פעולה בין קק"ל למועצה אזורית גזר הביא להתנעת תוכנית מיוחדת שתהפוך את יער חולדה, 
היער הראשון שנטעה קק"ל בשנת 1907, והאתרים מסביבו, לאתר תיירות שיאפשר למבקרים במקום 

להנות ממורשת, חקלאות, תרבות, ופעילויות במרחב הכפרי.

זוכרים שפעם היו מביאים לנו את החלב 
עד פתח הדלת? אז מעכשיו מביאים את 
שירותי המועצה האזורית עד פתח הבית.
חדשה  יוזמה  השקנו  פברואר  בחודש 

וראשת  דובדבני  אברהם  קק"ל  יו"ר 
הסכם  על  חתמו  ידלין,  רותם  המועצה, 
בית  לפיתוח  משותפת  מנהלת  להקמת 
ההיסטורי  סיפורו  הנגשת  תוך  הרצל 

והחקלאי לציבור הרחב.
ובית  חולדה  יער  לפיתוח  האב  תוכנית 
הרצל במועצה האזורית גזר יוצאת לדרך. 
בתחילת חודש פברואר הגיע יו"ר קק"ל 
אברהם דובדבני לביקור במקום יחד עם 
המועצה  ראשת  מקק"ל.  הפיתוח  צוות 
ליו"ר  הציגו  המועצה  וצוות  ידלין  רותם 
ויחד  המתחם  לפיתוח  החזון  את  קק"ל 
שאושרה  הפיתוח  תוכנית  את  סקרו 
הסיור  בתום  קק"ל.  ידי  על  ותוקצבה 
משותפת  מנהלת  הקמת  על  הוחלט 
בשותפות  הרצל  בית  פיתוח  שתקדם 
הציונות,  של  ההיסטוריה  שימור  למען 

ההתיישבות והחקלאות הישראלית.
משנת 2015 עמד בית הרצל ביער חולדה 
בשיממון. קק"ל ומועצה אזורית גזר יצאו 
לתכנון מחודש של תוכנית האב לפיתוח 

אליך".  בדרך  "המועצה 
אוטובוס מיוחד שעובר בין 
ומספק  המועצה  יישובי 
עד  השירותים  כל  את 
לחדש  רוצים  הבית.  פתח 
נהיגה, לשלם אגרה  רישיון 
חדש  ספח  לבקש  או 
לתעודת הזהות? באוטובוס 
קיימת גם עמדת שירותים 
רוצים  נגישה.  ממשלתית 
הנחה  בקשת  להגיש 
רישיון  חידוש  בארנונה, 
לגן  הרשמה  או  עסק 
הילדים - צוות המועצה מגיע ומקבל את 
צריך  לא  שלהם.  ביישוב  התושבים  פני 

להגיע עד המועצה.
מטרת המיזם היא לאפשר לתושבים לקבל 

יער חולדה בשנת 2017.  
את  להכשיר  היא  האב  תוכנית  מטרת 
הטבעי  והמרחב  הרצל  בית  חולדה,  יער 
הרחב  לקהל  אותו  להנגיש  מסביבו, 
את  שיספרו  ותכנים  פעילויות  ולפתח 
ההתיישבות  החקלאות  תחילת  סיפור 
הוקמה  מכך  כחלק  באזור.  והציונות 

הפעילות,  לשעות  מעבר  גם  שירותים 
להנגיש את השירותים לתושבים ותיקים 
אישי  קשר  ולאפשר  מוגבלויות  ובעלי 

וישיר בין התושבים לעובדי המועצה..
ביקרה  ידלין,  רותם   - המועצה   ראשת 
"התושב   - ואמרה  המיוחד  באוטובוס 
במרכז - זה המוטו שלנו ומה יותר מתבקש 
מלהנגיש לתושבים את השירותים שלנו. 
המיזם  את  להקים  חלמנו  שנתיים  לפני 
היא  הקורונה  תקופת  לדרך.  יצאנו  והנה 
הזדמנות מעולה להגיע ליישובים, לפגוש  
ולשמוע את התושבים ולתת שירות אישי 

ונגיש"
האוטובוס המיוחד מגיע לגזר מהמועצה 
בפרויקט  שהחלה  מודיעין  חבל  השכנה 
לקידום  ההשראה  והייתה  שנתיים  לפני 

היוזמה.

הרצל  בית  להפעלת  משותפת  מנהלת 
וקהילה,  תרבות  כמרחב  אותו  שתנגיש 
יארח תערוכות אמנים מתחלפות שווקי 
באוויר  תרבות  ואירועי  ואמנים  איכרים 

הפתוח.
אמרה  ידלין,  רותם  המועצה,  ראשת 
להגשים   "בשביל  החתימה:  במעמד 
חלומות צריך להתחיל מחזון. לפני מעל 
אנו  בו  למקום  הנה,  הגיעו  שנים  מאה 
שביקשו  הראשונים  החלוצים  עומדים, 
ולהנציח  באזור  וציונות  חקלאות  לפתח 
הרצל.  זאב  בנימין  המדינה  חוזה  את 
הם חלמו, הגשימו  והניחו את היסודות 
למועצה  היום  של  גזר  את  שהפכו 
חקלאות  בה  שיש  ומתפתחת,  פורחת 
וקהילה  חזקה  התיישבות  מרהיבה, 
ולספר  להמשיך  הוא  תפקידנו  צומחת. 
את סיפורם, לחזק את המורשת ולהנגיש 
אותה לדורות הבאים. זה החזון שלי ליער 
ומודה  ואני שמחה  הרצל.  ולבית  חולדה 

לקק"ל על השותפות לדרך ולחזון."

משולחן ההמועצה
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ראשת המועצה רותם ידלין במפגש הוקרה אצל נשיא המדינה ראובן ריבלין

נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין קיים 
הוקרה  מפגש  ינואר  חודש  באמצע 
עשייתם  על  מקומיות  רשויות  לראשי 
בנגיף  המאבק  בתקופת  הציבור  למען 
ראשי   5 התארחו  במפגש  הקורונה. 
רשויות שבלטו בעשייתם, בהם: ראשת 
המועצה  ראש  ידלין,  רותם  המועצה 
גנץ,  ישראל  בנימין  מטה  האזורית 
ראש עיריית אום אל פאחם ד"ר סמיר 
המקומית  המועצה  ראשת  מחאמיד, 
המועצה  וראש  אוחנה   טל  ירוחם 

המקומית קריית יערים יצחק רביץ.
הרשויות:  לראשי  אמר  המדינה  נשיא 
חיים  איבדנו  הזה,  המשבר  "במהלך 
לחמם  מטה  את  איבדו  אנשים  יקרים, 
והתרחקנו מחברים וידידים. אבל היו לנו 
גם כמה נקודות אור ועוצמה ממוקדות 

לשאוב  שאפשר  וחזקות, 
מהן תקווה. בין היתר, אתם, 
הפגנתם  הרשויות  ראשי 
ונחישות,  מנהיגות,  יוזמה, 
הבית.  על  ונלחמתם 
עד  הוכיח  הקורונה  משבר 
חשיבה  נדרשת  אכן  כמה 
מחודשת וחלוקה מחודשת 
המדינה  בין  הסמכויות  של 
המשבר  הרשויות.  לבין 
תחליף  שאין  הוכיח  הזה 
ההנהגה  של  להיכרות 
המקומית עם הרגלי החיים 
של תושביה, עם מאפייניהן 
התרבותיים והחברתיים של 
שחיות  השונות  הקבוצות 
להבנה של  הרשות. שאין תחליף  בתוך 
ולהיכרות  המקומית,  החינוך  מערכת 
מקומית עם שאלות של תעסוקה, מסחר 
לייצר  ליכולת  תחליף  שאין  ותחבורה. 
אמון, לשמר אמון, ולבצע הנחיות באופן 
ואמר:  הוסיף  הנשיא  ומותאם"  מידי 
"המנהיגות שהפגנתם נסכה בנו תקווה 
ואופטימיות כשהקמתם מערך בדיקות 
את  ורתמתם  מקומי  אפידמיולוגיות 
מתוך  במערך,  חלק  לקחת  התושבים 
יסייע  איתם  פעולה  ששיתוף  הבנה 
בקטיעת שרשראות ההדבקה ויגביר את 
אמון התושבים. חלקכם הקימו צוותים 
פוטנציאל  בעלי  אירועים  למיפוי 
שיאפשרו  צליות  המונית,  התקהלות 
כדי  חדשים  ספסלים  בחוץ,  תפילות 
שאנשים יוכלו להיפגש זה עם זה - תוך 

יוזמות  ועוד  ועוד  הקפדה על ההנחיות 
אחראיות ומשמעותיות."

הנשיא  כבוד  עם  חלקו  הרשויות  ראשי 
במהלך  התמודדו  איתם  האתגרים  את 
המועצה  וראשת  החולפת  השנה 
היה  האמיתי  "האתגר    - סיפרה  ידלין 
בניהול  התושבים  של  באמון  לזכות 
מנהלים  שאנחנו  ראו  כשהם  המערכה. 
באופן  והחיסונים  הבידוד  מערך  את 
מערכת  את  פותחים  שאנחנו  מיטבי, 
באוויר  ללמידה  כשאפשר-  החינוך 
הפתוח, אז אנחנו יכולים גם לדרוש את 
וכשיש  נדרש  המשמעת שלהם כשסגר 
להטיל מגבלות נוספות בשל התחלואה 

שגוברת.״
בסיום המפגש סיכמה ראשת המועצה:  
"הנשיא ריבלין אמר - "יש על מי לסמוך 
גם בעתיד כשנפלס את דרכנו אל מחוץ 
לנגד  ראיתי  ואני  הזה",  הקשה  למשבר 
עיני את עובדי ועובדות המועצה וצוותי 
חודשים  שכבר  היישובים,  החירום 
לכל  ועוזרים  מתגייסים  קשה,  עובדים 
אחד  את  לצלוח  גזר  ותושבי  תושבות 
המדינה.  שידעה  הגדולים  המשברים 
המועצה  בעבודת  הנשיא  של  ההכרה 
תושבות  ולכל  לכם,  כבוד  תעודת  היא 
ותושבי המועצה שהיו חלק בלתי נפרד 

מהעשייה שלנו. 
להיות  נמשיך  מודל.  להוות  נמשיך 
דוגמא. נמשיך בעבודתנו הנאמנה למען 
תודה  המדינה.  ולמען  שלנו  התושבים 
כבוד הנשיא על החיבוק החם. תודה על 

זה שאתה רואה."

בגזר - את אף פעם לא לבד!
מחזור שגרירות הביטחון הראשון של מועצה אזורית גזר בשותפות SafeUP יצא לדרך!! מועצה אזורית גזר הינה 
הרשות הראשונה בישראל לקדם את המיזם. לראשונה נפגשו כ – 50 נשים נציגות מכלל ישובי המועצה במטרה לקדם 
את תחושת הביטחון האישי של כל אישה ונערה ביישובי המועצה. במהלך השנה הקרובה תיפגשנה נשות הקהילה 
 SafeUP - האפליקצית ה .SafeUP למפגשי למידה ובמקביל ישגררו, כל אחת ליישובה את השימוש באפליקציית
מבוססת על קהילות ומאפשרת לנשים לתמוך ולסייע אחת לשנייה בזמן אמת כדי להרגיש בטוחות יותר ולמנוע 

מקרים של הטרדות ותקיפות מיניות.
אתן מוזמנות להוריד את האפליקציה עוד היום להורדת האפליקציה מחנות האפליקציות ולהתחיל להרגיש בטוחות. 
להצטרפות לקהילת שגרירות הביטחון של גזר מוזמנות לפנות לליטל ארז, מנהלת המחלקה לחינוך חברתי קהילתי 

- ביטחון קהילתי בטלפון - 054-472-9811. 

משולחן ההמועצה
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מביאים את החיסונים )כמעט( עד הבית 

אולם ספורט חדש ומשודרג בבית חשמונאי

גשר לקיבוץ גזר

חדש במועצה - שירות יעוץ לאזרח

אלו  הם  החיסונים  כי  הבנה  מתוך 
שיצעידו אותנו לחזור לשגרת החיים 
המועצה  נרתמה  הקורונה  טרם 
במספר  הנושא  את  המועצה  קידמה 
אירחנו  פברואר  בתחילת  כיוונים. 
מנהלת  קרדש,  טניה  הד"ר  את 
והשפלה  ירושלים  מחוז  רפואית, 

נעשתה  האחרון  הסגר  כל  במשך 
אולם  לשדרוג  מאומצת  עבודה 
הספורט בבית חשמונאי  בעלות של 
ממשרד  שהגיעו  שקלים,  כמיליון 
ומתקציבי  והספורט  התרבות 

המועצה.
הקירות  וסלים,  פרקט  הוחלפו 
חדשים,  במזרנים  וחודשו  צופו 
הקירות  חודשו  הטריבונות,  הונגשו 
החיצוניים, והמבואה הפכה למזמינה 

אבל  לכולנו,  פשוטים  לא  הסגרים 
החלטנו  גזר  האזורית  במועצה 
הרבה  כשאין  לטובה.  הזמן  את  לנצל 
תנועה, זה הזמן הטוב ביותר לשיקום 
עם  מצוין  פעולה  בשיתוף  תשתיות. 
של  החלפה  בוצעה  ישראל,  נתיבי 
לקיבוץ  בכניסה  גזר  נחל  מעל  הגשר 

שירות חדש במועצה לתושבים: סקר 
צרכים שנערך במועצה האזורית גזר 
שירות  בהקמת  הצורך  את  העלה 
יעוץ לאזרח בדיני מקרקעין, סכסוכי 
את  הכירו  זכויות.  ומיצוי  שכנים 
שנולד  משפטי,  יעוץ  שירותי   - שי"ל 

לשיחת  בריאות  שירותי  מכבי  של 
חיסונים.  בנושא  התושבים  עם  זום 
מתחמי  שני  המועצה  הקימה  בנוסף 
המתחם  התושבים.  לטובת  חיסונים 
קופת  למבוטחי  התקיים  הראשון 
קופת  במרפאת  כללית  חולים 
מחלקת  יוסף.  בכרמי  כללית  חולים 

מן  שופצו  והשירותים 
הייסוד. 

חן  ניצחו  העבודה  על 
מנהלת  גורלניק-רדיע, 
ועמית  הספורט,  מדור 
קפוזה, מהנדס המועצה. 
להגיד  הוא  שנותר  כל 
חזרה  ולאחל  תודה 
טובה  אימונים  לשגרת 

במהרה!

לבית  משנית  כניסה  גם  )שהיא  גזר 
חשמונאי(.

ש״ח,  מיליון   2.5 הפרויקט,  עלות 
מומנה מתקציבי נתיבי ישראל. 

הסגר  בחדש,  הוחלף  הישן  הגשר 
 - נפתחה  והתנועה  הוסר  בדיוק 

לנוחותכם. נסיעה טובה ובטוחה!

על  ניתן  השירות  הסקר.  בעקבות 
ידי אנשי מקצוע מומחים, שהתנדבו 
לסייע ביעוץ ראשוני והכוונה למיצוי 
זכויות בביטוח לאומי, בנושאי סכסוכי 
בן  בענייני  מקרקעין,  בדיני  שכנים, 

ממשיך, באישורי בנייה ועוד. 

הרווחה והשירותים החברתיים ארגנו 
שבאו  אמבולנסים  בית  למרותקי 
המרותקים  התושבים  את  לקחת 
אליהם  יצאה  שם  למתחם,  ישירות 
בתוך  ישירות  אותם  וחיסנה  אחות 

האמבולנס. 
המועצה  ידי  עלי  הוקם  נוסף  מתחם 
בו  חשמונאי  בבית  הפיס  באשכול 
קופות  מכל  תושבים   283 חוסנו 
כל  קיבל  החיסון  בתום  החולים. 
ועוגייה מעמדת  מתחסן שתיה חמה 
"פק"ל קפה", עסק מקומי, שהועמדה 
במתחם, דבר שהמתיק את ההמתנה 

לאחר החיסון. 

לתושבי  עלות  ללא  ניתן  השירות 
המועצה. זקוקים ליעוץ? ניתן לפנות 

או להשאיר הודעה בטלפון: 
08-9274537 בימים : א'- ג' בין השעות 

: 9:00-12:00, או לפנות במייל 
 gary@gezer-region.muni.il 

תושבים אחרי החיסון מנעימים את זמן 
ההמתנה עם פק"ל קפה

אמבולנסים מביאים מרותקי בית למתחם 
החיסונים בכרמי יוסף

משולחן ההמועצה
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זוכרים את אופק ראובן ז"ל 

מיזם 'יעלת החן' לזכר יעל חלפון ז"ל 

מועצה אזורית גזר כואבת על מותו של 
ישרש  תושב   ,17 בן  ז"ל  ראובן  אופק 
תלמיד תיכון אית"ן, לאחר שנפגע קשה 
אופניו,  על  כשרכב  דרכים  בתאונת 

בכביש 40.
ודפנה,  אבי  של  הבכור  בנם  אופק, 
ליהלי   ואח  מחנכת בבית ספר שחקים, 
מתן  אית"ן,  בתיכון  ט'  כיתה  תלמידת 
תלמיד כיתה ד' בבית ספר גוונים ואסף 

תלמיד גן קשת בישרש. 
מלווים  הגדול  שחלקם  בביה"ס,  חבריו 
שהיה  עליו  מספרים  א',  מכיתה  אותו 
בחבריו.  והתעניין  לזולת,  מאד  רגיש 
אופק היה אמור לסיים השנה את כיתה  
י"ב במגמת תקשורת, והיה עסוק ביצירת 
סרט גמר יחד עם חבריו למגמה, למרות 

אילוצי הקורונה הם הצליחו לסיים את 
חבריו  הסרט.  של  הגלם  חומרי  צילום 

למגמה יקדישו את הסרט לזכרו.
ביל"ו  מג"ב  בבסיס  התנדב  אופק 
במסגרת התוכנית למעורבות חברתית-

לתרום  מוטיבציה  הפגין  קהילתית, 
עם  בסיורים  נהדרת   אווירה  והשרה 
חלם  אופק  והשוטרים.  המתנדבים 

לשרת בשירות קרבי בגבעתי. 
אופניים  על  נסע  כאשר  נפגע  אופק 
רגילים מביתו בישרש להסתפר במצליח. 
 ,40 בכביש  חציה  מעבר  חצה  כאשר 
נפצע  והוא  מסחרית  מכונית  בו  פגעה 
קשה. עם הוודע דבר האסון, אנשי צוות 
ותלמידים רבים בעבר ובהווה פקדו את 
בית המשפחה. צוות בית הספר, השירות 

הודיעו  ההמומים  משפחתה  בני 
לכל הספקים על הטרגדיה והצלם 
עמנואל מיימון, שהיה אמור לצלם 
מרגש  רעיון  יזם  החתונה  את 
ערב  את  לתרום  והחליט  במיוחד 
לזוגות  שיעזרו  לצילומים  החתונה 
בהפקת  ולהינשא.  להיפגש  אחרים 
פרוייקט 252 ובשיתוף 20 מאפרות 
נוספים,  צלמים   15  – ו 
התקיים יום צילומים מרגש 
 700 מ   למעלה  ומיוחד. 
רווקים ורווקות הגיעו למטע 
שקדיות בסמוך לנוף איילון, 
להצטלם,  יעל  רצתה  שם 
וקיבלו צילום שירותי איפור 
לשימושם  מקצועי  וצילום 

הרווחה  הפסיכולוגי, 
בני  את  לעטוף  הגיעו 

המשפחה והחברים. 
ההנצחה  פעילויות 

החלו  אופק  של 
בפורים.  כבר 

בית  תלמידי 
איתן  ספר 
מזון  אספו 
 , ם י ר ו פ ב
החג  ולאחר 
המזון  נתרם 
ת  ו ח פ ש מ ל
 , ת ו ק ק ז נ
של  לזכרו 

אופק.

השני.  החצי  מציאת  למען  האישי 
 252 פרויקט  יזם   - גביזון  צוריאל 
הטרגדיה  ברמות.  מרגש  "זה   - אמר 
הנוראית של פטירת הכלה גרמה לכל 
למיזם  להצטרף  אנשים  הרבה  כך 
חתונות  מאות  עוד  יוליד  שבעז"ה 

בקרוב".
משפחתה של יעל הודתה לצלם על 
שלה  "הפטירה   – ואמרה  המחווה 
מעשים  לעשות  לאנשים  גורמת 
אותנו  ומנחם  מחזק  זה  טובים. 
אור  הרבה  לראות  לנו  ומאפשר 
וטוב בימים של אבל וקושי. יעל לא 
אבל  להינשא,  חלומה  את  מימשה 
עוזרת  היא  הזה,  הפרויקט  בעזרת 

לזוגות אחרים להינשא".

איילון,  מנוף   22 בת  חלפון,  יעל  נפטרה  חתונתה  לפני  ימים   10
בפתאומיות מפציעה בביתה.
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הכהן,  פרקש  אורית  התיירות,  שרת 
סיירה היום )ד׳( במועצות אזוריות גזר 
מועצה  ראש  עם  יחד  יהודה  ובמטה 
וראשת  ויזל  ניב  יהודה,  מטה  אזורית 

מועצת גזר, רותם ידלין. 
פעולה  שיתוף  במסגרת  נערך  הסיור 

שמקדמות  הרשויות  שתי  של  ייחודי 
יחד את תיירות היין של מרכז הארץ. 
בעולם  תאוצה  תופסת  היין  תיירות 
וגם בישראל. במשרד התיירות עובדים 
על פיתוח מותג תיירות היין בישראל, 
יהודה  ורואים בתיירות היין של מטה 

יין  תיירות  לפיתוח  הזדמנות  וגזר 
במיקום מרכזי בין ירושלים לתל אביב. 
השרה  נטעה  בשבט  ט״ו  חג  לכבוד 
אזורית  במועצה  שורק  ביקב  גפנים 
במועצה  ברבדו  וביקב  יהודה  מטה 

אזורית גזר.
הכהן:  פרקש  אורית  התיירות  שרת 
״חבל היין הישראלי במטה יהודה ובגזר 
הוא מותג חזק ויציב, שמאפשר לתייר 
משמעותית  יין  תיירות  חווית  הנכנס 
במרכז הארץ, בין תל אביב וירושלים. 
מותג  להצמיח  צריך  התיירות  משרד 
יין חזק במרכז הארץ ולחשוב על הענף 
כולל  משמעותית,  תיירות  כתשתית 
לצוות  הורתי  סטטוטורית.  מבחינה 
קידום  לבחינת  צוות  להקים  המשרד 
תיירות יין בשטחים הפתוחים. לכבוד 
ביקב  גפן  לנטוע  שמחתי  בשבט  ט״ו 
ו׳יקב ברבדו׳, ואני מאחלת חג  ׳שורק׳ 
של פריחה וצמיחה כלכלית לכם, לכל 

תעשיית היין ולכל עם ישראל״.
ראשת מועצה אזורית גזר, רותם ידלין: 
התיירות  שרת  את  לארח  ״שמחנו 
של  חגם   - בשבט  ט״ו  בחג  דווקא 
הכפרי,  המרחב  ושל  ישראל  חקלאי 
ולהראות לה את תיירות היין הצומחת 
כדי  באה  ברבדו  ביקב  הבחירה  בגזר. 
להראות לשרה את פוטנציאל היקבים 
משרד  על  אשר  הפתוחים,  בשטחים 
להבטיח  כדי  להצמיח,  התיירות 
ושילוב מנצח  יין משמעותית,  תיירות 
לשרה  תודה  ותיירות.  חקלאות  של 
התיירותי  הפוטנציאל  את  שהבינה 
עבודה  צוותי  הקמת  על  והחליטה 

בנושא״.

מבצע אכיפה לטרקטורונים בגזר
נחושים לאכוף את החוקים  ואנחנו  גזר,  עליון במועצה האזורית  היא ערך  בטיחות בדרכים 
ולשמור על החיים. בחודש שעבר נערך מבצע נגד עבירות טרקטורונים על ידי בסיסי מג״ב 
ביל״ו, בית חשמונאי וחבל גזר, לצד ניידת שיטור מרמלה. במהלך המבצע נתפסו קטינים שנהגו 

על טרקטורון ונהגים שנהגו ללא קסדה. חולקו קנסות וחלק מהנתפסים אף עוכבו לחקירה. 
חשוב לדעת!

על פי החוק חל איסור על נהיגה ברכב מנועי ללא רישיון נהיגה.	 
חל איסור על נהיגה בכלי רכב מצברי שעובר את מהירות ה-30 קמ"ש.	 
גיל 12 הוא גיל האחריות הפלילית. במידה שנוהג ילד צעיר יותר, הדו"ח מופנה להורים.	 

דרך היין של גזר ומטה יהודה

מרכז היין 
של ישראל
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מועצה אזורית גזר נבחרה על ידי משרד המורשת וירושלים לפיילוט 
ראשון מסוגו שיביא לפיתוח תוכנית מורשת מרחבית לשימור ופיתוח 

האתרים ההיסטוריים במועצה

מרחב המורשת של מועצה אזורית גזר 
גזר  פני אלפי שנים, מהעיר  על  נפרס 
הקדומה בה נמצא בכתב העברי הקדום 
תחילת  דרך  המפואר  המים  ומפעל 
המדינה   הקמת  ודרך  ההתיישבות  ימי 
ומלחמות ישראל.  בתחילת שנת 2021 
מרחב  לפיתוח  התוכנית  לדרך  יצאה 

המועצה כמרחב מורשת.
הפרוסים  הרבים  המורשת  אתרי 
היסטורים  שורשים  מהווים  במועצה 

של  רבים  ערכים  נשענים  עליהם 
משיכה  מקור  אלו  בגזר  הקהילה 
ובינלאומית.  מקומית  לתיירות 
המועצה  ראשת  של  עבודה  בעקבות 
להסביר  הממשלתיים,  הגורמים  מול 
להם את מה שאנחנו רואים מנוף חלון 
החשיבות  ואת  הפוטנציאל  את  ביתנו, 
ההיסטורית של הסיפור הארץ ישראלי 
שלנו, החליט משרד המורשת וירושלים 
מסוגו  ראשון  כפיילוט  בגזר  לבחור 

פעם  זו  מרחבית.   מורשת  לתכנית 
ראשונה שתכנית מורשת בוחרת מרחב 
הוליסטית  בצורה  עליו  להסתכל  שלם 
קפדני,  באופן  אותו  ולתכנן  ושלמה 
התכנון  את  בודדים.  כאתרים  ולא 
מבצעת החברה הממשלתית לתיירות, 
רן  הנפלא  הערים  מתכנן  באמצעות 
וולף, שערך במועצה סיור ראשוני. שווי 
התכנית - חצי מיליון ש״ח, מתוכו 60% 

ממומן על-ידי משרד מורשת. 

מגוון
מענים

יצירה
משותפת

רצף
חינוכי

חינוך בגזר
קהילותקהילהפרט

 מחלקת מדע וחדשנות ממשיכה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן בתוכנית מתמטיקה למוכשרים לכיתות ה'-ט'. אם הנכם אוהבים מתמטיקה 

ומעוניינים בתוכנית העשרה בכיתות ה'-ו' ולאחר מכן תוכנית מואצת לבגרות - אנא מהרו להרשם למבחני הקבלה.

חוג מצויינות מתמטיקה למוכשרים - בר אילן

 התוכנית תתקיים באשכול הפיס.  הסעות מהיישובים לאשכול הפיס בבית חשמונאי בעלות של 300 שקלים לשנה.  הפתיחה מותנת במספר נרשמים מינימלי.  

מחלקת מדע וחדשנות

לפרטים, תנאי קבלה ומידע אודות מבחני הקבלה יש להיכנס אתר המועצה
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בשנה האחרונה, בין סגר לסגר, הבנו 
את מה שתמיד ידענו, רק קצת יותר: 
הכפרי.  במרחב  לגור  כיף  זה  כמה 
הבית  של  מהדלת  לצאת  היכולת 
אוויר,  לנשום  הפתוחים,  למרחבים 
להתאוורר הבנו גם כמה חשוב לטפל 
הקרובים  השטחים  על  ולשמור 
צעד  זה  את  לקחת  והחלטנו  לבית, 

הסביבתית  היחידה  קדימה.  אחד 
שלנו, בהובלת יניר שמילוביץ מנהל 
עופר,  ששון  נופר  עם  יחד  היחידה, 
הסביבתי,  והחינוך  הקיימות  רכזת 
הפרויקטים  לשדרוג  במיזם  יצאה 
למען  בגזר  והקהילתיים  הירוקים 

התושבים.
המועצה  פנתה  המיזם   במסגרת 
לכלל היישובים, מתוכם שבעה מהם 
ומקבלים  בחרו להשתתף בפרויקט 
להקמת  ומקצועית  כספית  תמיכה 
בן  בכפר  מקיימת:  קהילתית  גינה 
נון הקימו גינה, שיקמו ספסלים, בנו 
ערוגות וחיפו את השטח ברסק גזם.  
בכרמי יוסף ילדי הגנים הובילו את 
הקמת הגינה וקבלו תחומי אחריות 
בפתחיה  וההורים.  הגננות  עם  יחד 
ערוגת  מדורה,  עם  גינה  הקימו 
פרפרים ופינת הנבטה. בנוף איילון 
הגינות  את  מתכננים  כבר  וסתריה 

בפדיה בבניית.  יתחילו  ובקרוב 
וביציץ הוקמה גינה במועדונית של 
דוד  משמר  בנען,  הספר.  בית  ילדי 
ובבית חשמונאי עובדים על הגינות 

הקיימות, מעבים ומחזקים אותן.
ממשרד  בתקציב  זכינו  כן  כמו 
קיבוץ  עם  יחד  להגשים  החקלאות 
- גינה קהילתית  גזר חלום משותף 
המון  בה  שמגדלים  הקיבוץ,  בלב 
בה  ומתהלכים  ירקות  של  סוגים 
תרנגולות  ואפרוחים,  ברווזים 
שתי  ורחל,  מלכה  וגם  וארנבים. 
מלאות  שותפות  שהן  האתונות 
בקיבוץ  הקהילתית  הגינה  למאמץ. 
גזר תשמש מרכז ללמידה לקהילות 
המועצה וילדיה בכל הנוגע לגינון בר 
קיימא ולשמירה על איכות הסביבה.
כי  המועצה  באתר  מקרוב  תעקבו 
בקרוב גם יפתח קורס גינון קהילתי-

מקיים לתושבי המועצה.

במועצה הקהילתיות  הגינות  את  מרחיבים  קהילה צומחת 
ליד גינה פורחת

קהילה צומחת 
ליד גינה פורחת

מזמינים את הטבע לגינה הקהילתית
מועצה אזורית גזר בשיתוף אגודת חובבי הפרפרים וקהילת מנטרי הפרפרים של גזר, מזמינה אתכם לקורס בן 
3 מפגשים בו נלמד על חשיבות שילוב גינה מושכת פרפרים בגינה קהילתית ואיך עושים זאת הלכה למעשה.

 תאריך המפגש: 1.4.21 | שעות: 20:30-22:00  
 מיקום: הרצאת זום 

במפגש זה נחשף לתכנית ניטור הפרפרים הלאומית 
ונעסוק בפוטנציאל הקהילתי והסביבתי הגלום בהקמת 

גינות פרפרים ושילוב צמחים מושכי פרפרים בגינה 
הקהילתית.

 תאריך המפגש: 9.4.21 | שעות: 09:30-11:00  
 מיקום: ייקבע לקראת הסיור 

במפגש זה נתארח במסלול יפהפה של חבר מקהילת 
מנטרי הפרפרים בגזר. נכיר את מיני הפרפרים 

האופייניים לאזור ואת הצמחייה המקומית החשובה 
למשיכת הפרפרים בטבע.

 תאריך המפגש: 23.4.21 | שעות: 09:30-11:00  
 מיקום: בגינה הקהילתית של כרמי יוסף 

מפגש מעשי בו נקים ביחד גינת פרפרים ו/או נשלב 
צמחים מושכי פרפרים בגינה הקהילתית הקיימת. 

במסגרת המפגש יושם דגש על העקרונות החשובים 
מבחינת תכנון השטח והתאמת הצמחים.

עלות ההרשמה לקורס: 50 ₪ לאדם- דרך אתר המועצה | לפעילי גינות קהילתיות וקהילת מנטרי הפרפרים בגזר ההרשמה בחינם - דרך מובילי הגינות ביישובים.
המפגשים יתנהלו על פי הנחיות משרד הבריאות | פרטים נוספים באתר המועצה

nufar@gezer-region.muni.il , 052-6407261 לשאלות ניתן לפנות לנופר ששון עופר, רכזת קיימות וחינוך סביבתי

מפגש 1: למה למשוך פרפרים לגינה 
הקהילתית ואיך עושים זאת

מפגש שני: סיור בעקבות הפרפרים 
בסביבתם הטבעית 

מפגש שלישי: הקמת גינת פרפרים, 
הלכה למעשה 



 | מרץ 2021 | גזרי מידע 11

שירותי המועצה, ושירותי ”ממשל זמין“ של המדינה 
מגיעים ליישובי המועצה באוטובוס מיוחד 

המציע שירותים רבים:

חדש! המועצה מגיעה עד אליכם

תשלומי מיסים וארנונה

רישום לגני ילדים ולכיתות א‘

משרד התחבורה
חידוש רישיון רכב / נהיגה, תשלום אגרת מבחן נהיגה מעשי, הנפקת היתר נהיגה לנהג חדש, בדיקת 

נקודות לנהגים, בדיקת רכב גנוב, מידע אודות רכב [*תשלום עבור חידוש רישיון / היתר נהיגה בכל 
כרטיסי האשראי כולל דביט]

שירותי רשות האוכלוסין וההגירה
תשלום אגרת דרכון ביומטרי וקביעת תור במשרד הפנים, בקשה לרישום שם נולד, בקשה להנפקת 

תעודת לידה,  בקשה להנפקת תעודת פטירה, הנפקת ספח תעודת זהות חכמה,  בקשה להנפקת ספח 
תעודת זהות, שינוי מען - מעבר מהישובים לעיר, בירור כניסות ויציאות מהארץ, בקשה לתמצית רישום, 
הנפקת תמצית רישום לבעלי ת.ז ביומטרית [*בשל אבטחת מידע לא ניתן להנפיק דרכון/ת.ז. ביומטרי]

* ייתכנו שינויים | פועלים עפ“י התו הסגול

פרטים מלאים ועידכונים באתר המועצה
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משרד  הציע  כשנתיים  לפני 
קורא"  "קול  להגיש  החינוך 
על  הנשענים  עיצוביים  לשינויים 
תפיסה פדגוגית חדשנית הנובעת 
מתפיסת הגן העתידי. לקול הקורא 
פנו צוות גן זהבה מפתחיה ובימים 

אלו הושלם הגן הנהדר הזה!
לדברי הגננת אושרה ענבר הרעיון 
היה לתכנן סביבה חינוכית גמישה 
בין  ניידות  המאפשרת  ודינמית, 

ובחצר,  הגן  בתוך  המרחבים, 
הבחירה  עקרון  את  שתיישם 
הילדים  את  ותעודד  החופשית 
הסביבה  בהבניית  מעורבים  להיות 
שלהם – "גן זהבה הינו גן מודולרי, 
את  מעצבים  הילדים  שבו  גן 
הסוציודרמטי  המשחק  סביבות 
גופים,  באמצעות  בעצמם  שלהם 
מאגר סלסילות חפצים "פתוחים", 
המאפשרת  הוראה  פרקטיקת 
משותפות  בניות  ליזום  לילדים 
משחק  סביבות  של  פרטניות  או 
וחיקוי עולם המבוגרים כגון הקמת 
מלון,  בית  חנות,  מסעדה,  בית, 
בית קפה, פארק, כביש סואן ועוד 
ועוד... הילדים מתכננים את הבניה, 
והגופים,  הכלים  את  סוחבים 
ובכל  בהתאמה  פריטים  בוחרים 
חדשים  משחק  עולמות  בונים  יום 
משחק  בהם  משחקים  ומגוונים, 

גם  תיווך  כדי  ותוך  משמעותי 
כתיבה,  שפה,  מתמטיקה,  לומדים 
מילוליות  אינטראקציות  מפתחים 
בתיווך  לעיתים  עצמם  לבין  בינם 

הצוות ולעיתים ללא תיווך כלל".
שהתחיל  הארוך  התהליך  בסיום 
דרך  והמשיך  פדגוגי,  כרעיון 
חשיבה משותפת, שעות של תכנון 
עם אנשי מקצוע, ושעות של עבודה 
אדריכלים,  המבצעים,  עם  צמודה 
פיקוח, מנהלת מחלקת הגנים, אגף 
המרהיבה  התוצאה   – התשתיות 

לפניכם.
תתחדשו גן זהבה!

גן זהבה בפתחיה
הגן העתידי
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מלאכת היד כבר בגן

הכנה לכיתה א' - מקרוב ומרחוק

גינת פרפרים בגני המועצה

זוכרים כמה אהבנו את שיעור מלאכת 
יד כשהיינו קטנים?

ובכן - ההיסטוריה חוזרת וילדי הגנים 
של גזר החלו לעסוק בעבודות מלאכות 
יד ברוח הקיימות ובהלימה לעוגני הגן 

העתידי.
גננות שענו לקול הקורא של המועצה 
מלאכות  מרכז  להקמת  הדרכה  קבלו 
השתתפו  הגננות  להקמתו.  וציוד  בגן 
הילדים,  בגן  נגרות   - סדנאות   3 ב- 
בעיסת  ועבודה  בגן  ותפירה  אריגה 

נייר.

יזמה  גני הילדים של המועצה  מחלקת 
"אלפים"  אתר  עם  פעולה  שיתוף 
יעל  ע"י  שפותח   www.Alefim.com
מרפאות  שרפי,  כנרת  וד"ר  ויסוצקי 
א'  לכיתה  בהכנה  כולו  ועוסק  בעיסוק, 

בכל התחומים באופן חווייתי ומהנה.
גישה  קבלו  וההורים  הילדים  הגננות, 
חופשית לכל התכנים שיש בארגז הכלים 

אגף החינוך ויחידה הסביבתית במועצה 
ילדי  בין  בחיבור  רבה  חשיבות  רואים 
המועצה לבין הטבע הסובב אותם. חיבור 
בין הילדים לסביבתם מחזק את תחושת 
והחיבור  המקומית  הגאווה  השייכות, 
למרחב בו הם גדלים ומתחנכים. יתרה 
תורם  לטבע  הילדים  בין  חיבור  מכך, 
לתחושת הפליאה המהווה בסיס איתן 
ללמידה בהווה ובעתיד, לגירוי לשאילת 
שאלות, לדמיון ויצירתיות, להתפתחות 
עולמם. אנו  ומעשיר את  פיזית תקינה 

עם תום הסגר חולקו ל- 8 גנים ערכה 
להקמת מרכז מלאכות הכוללת: נולים 
פטישים, מסמרים,  טריקו,  חוטי  מעץ, 
נייר  מקדחים,  וסט  ידנית,  מקדחה 

עץ  ומסגרות  עץ  שיוף, ארגז שאריות 
להכנת נייר.

ציפור קטנה לחשה לנו שהילדים כבר 
מאד נהנים מהמלאכה. 

פעילויות  של  מתחדש  מאגר  באתר: 
מיומנויות  תרגול  שמשלבות  מקוריות 
שונות בתוך פעילות משותפת של ילדים 
וחשבון,  שפה  מיומנויות  ומבוגרים: 
מיומנויות ביצועיות של שימוש בכלים 
ניהול  של  ומיומנויות  שונים  וחומרים 
מתאימות  הפעילויות  עצמי.  וויסות 
)ואפילו  ההורים  עם  בבית  לעבודה  הן 

לפעילות  והן  נוספים(,  אחים  לצרף 
בנוסף  וקטנות.  גדולות  בקבוצות  בגן 
הרצאות  והגננות  ההורים  מקבלים 
בילדים  לתמיכה  מקצועיים  ומדריכים 

לקראת המעבר לביה"ס.
בהצלחה לכל הילדים שמשקיעים כבר 
בצורה  א'  לכיתה  מתכוננים  מעכשיו 

מהנה.

על  לשמור  למטרה  לנו  שמנו  במועצה 
המגוון הביולוגי ואף להעשיר אותו בכך 
למינים  מותאמים  גידול  בתי  שנייצר 
השונים. הפעם אנו מעוניינים בעזרתכן 
להקים  המועצה  וילדות  ילדי  ובעזרת 
גידול לפרפרים. הפרפרים, מעבר  בתי 
ומעוררי  צבעוניים  חרקים  להיותם 
התרגשות והשראה, מהווים מדד רגיש 
בטבע  המתרחש  שינוי  לכל  במיוחד 
הם  הגבוהה  רגישותם  עקב  שסביבנו. 
סביבתי,  מזיהום  שנפגעים  הראשונים 
נעלמים כתוצאה מבנייה או מהריסוסים 
הפונדקאים  הצמחים  את  המשמידים 

שלהם. 
הילדים  גני  שבפתח  האביב  לקראת 
קבלו ערכה להקמת גינת פרפרים בגן. 

חינוך,  אגף  בין  הדוק  פעולה  בשיתוף 
לחובבי  והאגודה  הסביבתית  היחידה 
חינוכית  בתפיסה  המאמינים  פרפרים 

זו חולקה חוברת עם רעינות לפעילויות 
לגן וידע כללי, מדריך לפרפרים במועצה 
בגן.  לשתילה  וצמחים  גזר  אזורית 
הילדים  את  לראות  מרגש  עכשיו  כבר 
גינת פרפרים שעוד  שותלים ומקימים 

יבוא אלינו כבר באביב הקרוב. 
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קהילת שדות אילון מדברת חינוך

לפניכם סיפור על קהילה של קהילות שבונה ביחד את העתיד החינוכי שלה

למסע  נובמבר,  בחודש  לדרך  יצאנו 
עמוק לקראת פיצול בית ספר שדות 
במסע  לשניים.  אחד  מבי"ס   – אילון 
הורים,  הקהילה:  באי  כל  השתתפו 
מורים, מנהל בית הספר, הנהלת בי"ס, 
נציגי  מוסדית,  הנהגה  הנהגה,  יו"ר 
של  והמפקחת  החינוך  אגף  ישובים, 

בית הספר.
מטרת היציאה למסע הייתה הרחבת 
הקטנת  לתלמידים,  המענים  מגוון 
הקיים,  בבי"ס  התלמידים  מספר 
ובעיקר – שיתוף ציבור ודיאלוג רחב 
לבחירת האופי החינוכי המתחדש של 

קריית החינוך.
מה היו השלבים במסע?

בתחילת הדרך ערכנו מפגשי שיח עם 
שבע הקהילות של שדות אילון – כל 
ישוב לחוד, שיח מחשבה על חלומות 
התושבים  רצונות  ועל  חינוכיים 
לקראת פיצול. את השיח ליוו יעקוב 
הכט ומוריה בן עמי מערי חינוך, תוך 
שיתוף הציבור במידע לגבי חדשנות 

בחינוך.
ציבור  לשיתוף  יצאנו  במקביל, 
בו  המועצה,  באתר  רחב  אינטרנטי 
יכול לכתוב את  כל תושב מהקהילה 
רצונותיו ומחשבותיו לגבי חינוך ילדיו.
הנתונים  כל  את  אספנו  מכן,  לאחר 
הציבור  ומשיתוף  הקהילות  משיח 
האינטרנטי.  בהובלת שלי קרן מנהלת 
אגף החינוך ובעזרת חברת "תובנות" 
איכותני  ניתוח  הנתונים,  את  ניתחנו 
מקיפה  מצב  תמונת  וקיבלנו  וכמותי 

על רצונות הציבור.
בשלב הבא במסע יצרנו ועדת היגוי 
הישובים,  שבעת  מכל  נציגים  ובה 
נציגי הצוות והאגף, יו"ר ועדת חינוך 
ונציגי ערי חינוך. מטרת מפגשי הועדה 
את  לדייק  בנתונים,  לעיין  הייתה 

חלופות  מספר  ולייצר  האפשרויות 
ולחזור  ספר  בתי  של  למודלים 

לציבור לדיון ביתרונות וחסרונות 
ההיגוי  ועדת  מודל.  כל  של 
כל  לאחר  פעמים,   3 נפגשה 
מפגש חזרו הנציגים לקהילות 
פנים  דיונים  וניהלו  שלהם 
השלישי  במפגש  קהילתיים. 
צומצמו האפשרויות לשתיים 
שאפשר  טוב  הכי  המייצגות 

את רצונות הציבור.
בחירה  לפי  חלוקה   – א'  חלופה 

-ג',  א'  צומח  ממלכתי  בי"ס   -
ממלכתי  ובי"ס  דמוקרטי-מונטסורי 

קיים מפתח ייחודיות.
 - ישובים  לפי  חלוקה   – ב'  חלופה 
בי"ס ממלכתי צומח א' – ג' ובו חלק 
מהישובים ובי"ס ממלכתי ממשיך ובו 

שאר הישובים.
לבדיקת  לציבור  שוב  יצאנו  משם 
יכלו  בה  הצבעה,  נערכה   – היתכנות 
לקחת חלק כל תושבי הישובים שיש 

להם ילדים בגילאי 3 עד כיתה
 ב'.

לאחר זמן, התקבלו תוצאות ההצבעה 
שפורסמו  כפי  לפניכם,  הן  והרי 

לקהילה :
ישובית, . 1 חלוקה  לפי  ספר  בתי 

מגבשי ייחודיות - 188 מצביעים, 
שהם 33.75% 

מגבש . 2 ממלכתי  ספר  בית 
לצד  היישובים  לשבעת  ייחודיות 
בית ספר ממלכתי צומח שמשלב 
חינוך דמוקרטי ומונטסורי - 369 
מצביעים, שהם 66.25%, החלופה 
ממלכתי  ספר  בית   - שנבחרה 
ספר  בית  לצד  ייחודיות  מגבש 
חינוך  שמשלב  צומח  ממלכתי 

דמוקרטי ומונטסורי.

בחרנו  המסע,  של  למחציתו  הגענו 
הקהילה,  עם  משותפת  בדרך  יחד, 
את אופי הפיצול ואת מגוון המענים 

לילדים ולקהילה.
ומכאן עלינו להמשיך ביחד עד לסוף 
קמה  וצוות  מנהל/ת  למנות   – הדרך 
לבי"ס הצומח, לקיים תהליך למיקוד 
ייחודיות לבי"ס הקיים, לקיים מפגשי 
מנת  על  ההורים  לקהילת  חשיפה 
את  לבצע  ידע,  מתוך  לבחור  שיוכלו 
לראשון  ולהגיע  בחירה  לפי  הרישום 
לספטמבר עם שני בתי ספר לקהילת 

שדות אילון.
אנו באגף החינוך מתרגשים יחד עם 
הרחב  החינוכי  השיח  על  הקהילה 
תהליך  לקיים  היכולת  ועל  שנוצר, 
שיתוף ציבור כנה, מורכב וארוך. אנו 
שמחים שבסוף המסע הצלחנו לגבש 

כיוון ואנו יודעים לאן פנינו!
אנו מודים לכל מי שלוקח חלק במסע 
המשותף שלנו ומאמינים שביחד יש 
ביכולתנו להשפיע על איכות החינוך 
וברחבי  בפרט  אילון  שדות  בקהילת 

גזר בכלל.
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רגע לפני הסגר השלישי, חילק אגף החינוך לכל תלמידי א'-ב' ערכת הלומד העצמאי, הכוללת לוח מעקב 
יוכלו התלמידים הצעירים ללמוד לנהל את זמנם, לתרגל מיומנויות ולצבור הצלחות,  שבועי בעזרתו 

ולוח מחיק עם טושים ללמידה מרחוק ולהנאה גם מהבית.

אני בעצמי - אצלנו בגזר מתרגלים עצמאות

תלמידי הישיבה מתנדבים בקורונה למרות הכל
הקורונה  וירוס  בעקבות  השנה, 
ללכת  יכלו  לא  הישיבה  תלמידי 
מדי  מתנדבים  הם  בהם  למקומות 
מצאו  ולכן  השנה,  לאורך  שבוע 
שעלבים  התיכונית  הישיבה  תלמידי 
מספר חלופות להתנדבות באמצעות 
עמותת "לאורו נלך". בין היתר סייעו 
בעבודה  לחקלאים  הישיבה  תלמידי 
בשיעורים  עזרו  המועצה,  בשדות 
לילדים בבתי ספר יסודיים, בשמירת 
קשר עם קשישים במועצה במסגרת 
מבצע "אמץ קשיש", בעזרה לקהילה 

במקום המגורים, ועוד. 
נלך" פועלת בשיתוף  "לאורו  עמותת 
עם משרד החינוך ומבקשת לחזק את 

הערבות ההדדית בחברה הישראלית, 
לנתינה  הנוער  בני  את  לחנך 
ורגישות,  למודעות  יהודית,  ברוח 
ומוערבות  אישית  להתפתחות 

חברתית.
ההתנדבות  לשנת  הסיום  באירוע 
שהתקיים בזום בירך הרב גרשון שחור, 
"התלמידים  ואמר:  הישיבה  ראש 
שבוע  מידי  להתנדב  רגילים  שלנו 
בבתי ספר ובחינוך המיוחד במודיעין 
העובדה  על  מאוד  התאכזבו  והם 
שבעקבות הקורונה נבצר מהם להגיע. 
ומצאו  ויתרו  לא  הם  זאת  למרות 
עבור  להתנדבות  חלופיות  דרכים 
לתמיכה  שזקוקות  בחברה  קבוצות 

ועזרה".
מנכ"ל ומייסד עמותת לאורו נלך הרב 
של  "בתקופה  כי  מציין  וורצמן  בני 
מתמודדת  עמו  תקדים  חסר  משבר 
לראות  מחמם  הישראלית,  החברה 
הסולידריות  הנתינה,  ערכי  כמה  עד 
טבועים  לזולת  והעזרה  החברתית 
בישראל,  נוער  בני  אלפי  בקרב 
הנוקשות  הקורונה  הגבלות  שלמרות 
היצירתיות  הדרכים  את  מצאו 
בחוליות  ולתמוך  להתנדב  להמשיך 

החלשות בחברה הישראלית".
אנו במועצה מודים לתלמידי הישיבה 
שהעניקו  העזרה  על  בהם  וגאים 

לחקלאים ולקהילה בזמן מאתגר זה.
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בית ניגונים לדוד זהבי, מגדולי המלחינים הישראלים, 
עולה על המפה

הוא הלחין כמה מנכסי צאן ברזל של הזמר העברי )"הליכה לקיסריה", "זמר לספינה", "הן אפשר" ורבים 
אחרים( ונמנה על מקימי נען. בשנת ה-44 למותו, דפנה זהבי, שנשואה לבנו רפי, מספרת על עניין רב 

ומחודש שנוצר סביב בית הניגונים שמוקדש לזכרו ולהנצחת מפעל חייו

לאחר  עשורים  שארבעה  קורה  איך 
מותו, אמן, שילדיו פחדו ששמו יישכח, 
מהאפשרות  התייאשו  וכמעט  נלחמו 
שיצליחו להקים עבורו מפעל הנצחה 
ראוי, מקבל לפתע התעניינות ותהילה 
וזרם  הציבורית,  בתודעה  מחודשות 

של עולים לרגל לבית שנבנה לזכרו?
אישה שלא מאמינה  היא  זהבי  דפנה 
הדברים  התכוונות  "כשיש  במקרה. 
ומספרת  אומרת,  היא  מתממשים", 
הקבועים  השישי  מטיולי  באחד  איך 
שמתגוררים  רפי,  ובעלה  היא  שלהם, 
בנען, חיפשו משהו חדש לעשות בסוף 
כדי  לפייסבוק  נכנסה  דפנה  השבוע. 
העלה  קצר  וחיפוש  רעיונות,  לקבל 
בימי  לבילוי  "המלצות  בשם  קבוצה 
שישי" שמנהל איש בשם דני מקסימוב. 
הרעיונות  בין  בקבוצה  גולשת  "בעודי 
היא  רעיון",  לי  עלה  לאטרקציות, 
לו  וסיפרתי  לדני  "כתבתי  מספרת. 
על בית הניגונים בנען, הבית שהקמנו 
דוד  חמי,  רפי,  של  אביו  של  לזכרו 
שהיו  בגדולים  המלחינים  אחד  זהבי, 
מנסה  שאני  שנים  הרבה  כך  כל  כאן. 
לקדם את זכרו. אמרתי, מה כבר יכול 

להיות, ושאלתי אם יוכל להוסיף אותו 
שלו".  הקבוצה  חברי  לאלפי  כהמלצה 
הוא  שדני  מגלה  היא  איתו  בשיחה 
מתחזק  רק  שלא  ביל"ו,  כפר  תושב 
ומתעדת  שממליצה  שוקקת  קבוצה 
אלא  הארץ,  ברחבי  ומפגשים  טיולים 
ופעיל,  ותיק  תיירות  איש  גם  הוא 
ולא רק זאת – הוא גם עוסק בפיתוח 

תיירות במועצות אזוריות. 
אותה  הפגישה  נראה,  כך  ההתכוונות, 
בדיוק עם האדם שחיפשה בלי לדעת 

שהיא מחפשת. 
ממנו  קיבלתי  כך  אחר  "שבועיים 
הודעה שהוא כבר מטפל בתיירות של 
מארגן  ושהוא  גזר,  האזורית  המועצה 
ביקור של סוכני נסיעות אצלנו, וכמובן 
זהבי.  דוד  הניגונים  בית  אל  שיגיעו 
נסיעות  סוכני   23 כך  ימים אחר  כמה 

כבר היו כאן". 

משיגעון פרטי לבית זיכרון לאומי
בת קיבוץ גבעת ברנר במקור, היא חיה 
מוזיקאית  ויותר.  שנים   40 כבר  בנען 
והשתתפה  לימדה  בהכשרתה, 
ואף  השנים  לאורך  שונים  בהרכבים 

שירתה בלהקת פיקוד דרום בתחילת 
של  הזוהר  שנות  השבעים,  שנות 

הלהקות הצבאיות. 
בה,  והעיסוק  למוזיקה  האהבה  לצד 
היא משמשת כמאמנת למנהלים. בית 
"שגעון"  הוא מעין  זהבי  לדוד  ניגונים 
שהיא  מספרת,  היא  שלה,  פרטי 
מטפחת בעקביות כבר עשרות שנים, 
מתוך מחויבותה לשימור זכרו והנצחת 
מגדולי  זהבי,  דוד  של  חייו  מפעל 
המלחינים הישראלים, ששיריו מוכרים 
בהכרח  לא  אך  כאן  שגדל  מי  לכל 

הכירו את שמו.

שלמדתי  חושבת  את  "איפה 
לעשן?"

"כשדוד הלך לעולמו", מספרת דפנה, 
"אחרי השנה הראשונה עשו כאן בקיבוץ 
תזמורת  עם  ונהדר,  גדול  קונצרט 
הקיבוצים והמקהלה הקיבוצית, משהו 
באמת גדול ומכובד מאוד, והמחשבה 
ימשיך.  הזיכרון  שכך  הייתה  הטבעית 
ובמידה מסוימת זה היה נכון, כי בכל 
לזכרו.  שירה  ערב  הפיק  הקיבוץ  שנה 
בקיבוץ גם מתקיים בכל שנה 'יום דוד 

אנחנו זוכרים את השירים: 
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זהבי', ואנחנו מלמדים ילדים את שיריו 
הצעירה  הילדות  חייו:  תחנות  ואת 
ביפו כבן להורים מהעלייה הראשונה, 
ללמוד  בלי  בו  לנגן  שהתחיל  החליל 
בהקמת  שלו  ההשתתפות  תווים, 
הפלמ"ח,  נען,  וקיבוץ  העובד  הנוער 
והיום  העצמאות.  ומלחמת  ההעפלה 
מבנה  אבל  מאוד,  ומהנה  חשוב  הזה 
ייעודי, פיזי, לא נמצא לטובת הנצחת 

המורשת שלו".
דפנה היא כנראה אישה נחושה מאוד. 
עשרות שנים, 41 אם להיות מדויקים, 
חבריו  עם  יחד  שהצליחה,  עד  לקח 
מהקיבוץ, להרים מקום ייעודי להנצחת 
מקום  זהבי,  של  ומפעלו  מורשתו 
"הדברים  ואותו.  יצירתו  את  שמבטא 
הבירוקרטיה  מול  הסתייעו  לא  פשוט 
צרכי  מול  הצידה  ונדחקו  הכרוכה 
היומיום הדוחקים, וכל העניין התגלגל 
משנה לשנה", היא אומרת. "רק בשנים 
על  גלילי  בית  את  כשבנו  האחרונות, 
שמו של ישראל גלילי שהיה ממנהיגי 
ההגנה, שר בממשלה ומראשוני קיבוץ 
בית  של  הקמתו  התאפשרה  נען, 
המבנה,  של  התחתון  בחלק  ניגונים 
שיועד לחדרי אמנים. המבנה הזה היה 
כזולה  ושימש  שנים,  על  שנים  נטוש 
את  כששאלתי  הקיבוץ.  של  לצעירים 
המקום  את  מכיר  הוא  אם  שלי  הבן 

ניגונים  בית  עבור  לנו  לתת  שהולכים 
חושבת  את  איפה  ואמר:  צחק  הוא 

שלמדתי לעשן?".
אמרתי  כמעט  כשכבר  קרו  "הדברים 
אז  בדיוק  "אבל  מודה,  היא  נואש", 
לגייס  והצלחתי  ההזדמנות,  נוצרה 
מחצית מעלות ההקמה של בית ניגונים 
מתרומות. את המחצית השניה העמיד 
הקיבוץ. וכך, סוף סוף, 41 שנים לאחר 
שהלך לעולמו, דוד זהבי זכה להנצחה 
מכובדת בקיבוץ שאותו סייע להקים". 

לאטרקציה  פרטית  מהנצחה 
תיירותית תרבותית

האחרונות,  שבשנתיים  מספרת  דפנה 
בדוד  העניין  הבית,  שנחנך  מאז 
הבית  ומתעצם.  הולך  רק  ובמורשתו 
נסיעות  סוכני  רק  לא  לתודעה:  נכנס 
גם  אלא  פתאום,  לכאן  שמגיעים 
באוטובוסים  שמגיעים  מטיילים 
המעניינות  האטרקציות  את  לגלות 
של קיבוץ נען, כמו בית החמרה ובית 
ברל, ו"טיולים מזמרים" של עופר רגב, 

מגיעים גם לבית ניגונים.
 2010 בשנת  ביפו  נולד  זהבי  דוד 
צעיר  בגיל  מרומניה.  שעלו  להורים 
והמשיך  למוזיקה,  האהבה  את  גילה 
בה כל חייו כמעט. כבר בגיל 15 הלחין 
ושמאל,  )"ימין  במדבר"  "אורחה  את 

הוא  שיבואו  בשנים  וחול"(;  חול  רק 
המופלאות  מהיצירות  כמה  מלחין 
"הן  המתחדש:  העברי  היישוב  של 
חיים  שכתב  אט"  ו"יצאנו  אפשר" 
ברגשטיין,  פניה  של  "ניגונים"  חפר; 
"הליכה לקיסריה" למילותיה של חנה 
יעקב  שכתב  עמי"  נושא  "אני  סנש, 
שיר  ביניהם  אחרים,  ורבים  אורלנד, 
הילדים הנצחי " אצבעות לי עשר יש". 
הקשר שלו לקיבוץ ולהוויה המיוחדת 
שלו, ולארגון ההגנה שקיבוץ נען היה 
מעוז חשוב שלו, התבטא ביצירות כמו 
הפלמ"ח  ובהמנון  בר"  אסמינו  "מלאו 

שהלחין. 
מעמדו  למרות  מניירות,  נטול  איש 
הייחודי במוזיקה הישראלית, הוא עבד 
לאידיאל  נאמן  חייו,  כל  כפיים  כאיש 
הקיבוצי עד הסוף: 30 שנה עבד כרצף, 
עשה  כאבו,  כבר  כשברכיו  כך,  ואחר 

הסבה מקצועית לחשמלאי. 

-את ידעת מי היה דוד זהבי לפני 
הוא  אדם  איזה  לבנו?  שנישאת 

היה? 
אחד  כל  שיודע  מה  ידעתי  "אני 
שפותח שירון ורואה את שם המלחין 
למעלה. הייתה לי היכרות מסוימת עם 
השם, אבל כמה מהשירים שלו צרובים 
בזיכרונות הילדות שלי ממש – כל מי 
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שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן

מושבי השפלה והסביבה

בית במושבבית במושב
בניהול מאיר וענת קריחלי

פניה לקונים!
ישנם שלושה פרמטרים חשובים בטרם קבלת החלטות

האזור - לבחור בישוב, נגישות, קירבה למשפחה ולמקום העבודה, מה מציע כל מושב ומועצה מבחינת חינוך, חוגים שירותים קהילתיים, חיי חברה לילדים 
ולמבוגרים....

צרכים - גודל הבית מספר מפלסים, מספר חדרים, גודל הסלון והחדרים, מרתף, גודל המגרש, כיוונים, נוף
תקציב - איך הוא בנוי? האם יש נכס בבעלותכם, קודם למכור או לקנות? לקבל יעוץ ואישור על משכנתא, ליווי בתהליך מול יועץ ומנהל בנק למשכנתאות, 

לקחת בחשבון הוצאות נלוות: מס רכישה, עו"ד, עמלת תיווך....

פניה למוכרים!
מכירת נכס במושב הינו תהליך מורכב יותר ממכירת דירה בעיר

ישנם מושגים ופרמטרים רבים: מס שבח, היטל השבחה, דמי היוון, ועדת קבלה במושב, דמי הסכמה/רכישה, דמי היתר, פרצלציה ועוד
אנו מתמחים במכירת נכסים במושבים ומעניקים למוכרים ולקונים את כל הכלים והידע, נלווה אתכם בתהליך המכירה שיותאם אישית לצרכיכם וזמנכם היקר!
לאחר איתור הרוכש חשוב לבצע את תהליך המכירה באופן שהעסקה תצא לפועל ולא תכשל מסיבה של חוסר מקצועיות או מהיעדר גורם מיומן בתהליך 

המשא ומתן

לנו יש את כל התשובות והפתרונות עבורכם!

חג פסח 
㈒ח

מוזיקלית  ליצירה  בית  הוא  המקום  זהבי.  דוד  המלחין  של  מורשתו  את  מחייה  נען  בקיבוץ  ניגונים  בית 
חברתית וחינוכית. בבית מתקיימות כיתות אמן, סדנאות, ערבי שירה וקונצרטים, פעילויות העשרה לילדים, 

נוער ובוגרים. בית ניגונים מזמין להתחבר לשורשים ולמנגינת הלב. 
המקום מתאים לאירועים צנועים עד 60 איש, בנושאי מוסיקה, חברה ואירועים משפחתיים )עם כיבוד קל(. 

ניתן להזמין הרצאה מלווה בשירה על שיריו וחייו של המלחין דוד זהבי. 
ביקור במקום )בתיאום מראש( הוא הצצה מופלאה לסיפורה של ההתיישבות העובדת ושל קיבוץ נען, עם 

המוזיקה, הנופים והזמנים שעשו את ההיסטוריה שלנו והיו הרקע ללחנים הבלתי נשכחים של דוד זהבי.

אותם  הכיר  אז  של  בקיבוצים  שגדל 
היטב: "ישושום מדבר וציה" או "מלאו 
המנונים  של  סוג  היו  בר"  אסמינו 

בקיבוצים".

ארבעת  על  נמנה  דוד  -אבל 
עם  העברי,  הזמר  של  הגדולים 
משה וילנסקי, מרדכי זעירא וסשה 

ארגוב
הוא  שלו,  החשיבות  ולמרות  "כן, 

לעשות  אהב  שלא  קיבוצניק  היה 
מעצמו טררם. הוא גם היה איש רציני 
שבפיליטונים  למרות  ביומיום,  מאוד 
הצעירה  נען  על  שכתב  המושחזים 

היה הומור מופלא".
לכם  היה  במוזיקה.  עוסקת  את  -גם 

חיבור מיוחד סביב הנושא? 
"אני מאוד מאוד אוהבת את הניגונים 
שלו, והוא מאוד אהב את השירה שלי. 
לפורמליות  אולי  משעשעת  דוגמה 

הוא  הראשונה  כבשפעם  קרתה  שלו 
המליץ עלי לתוכנית טלוויזיה. בשלב 
ההוא רפי ואני היינו חברים כבר ארבע 
פעמים  כמה  הופענו  ואפילו  שנים, 
זמרת  כשהוא שמע שמחפשים  יחד. 
להגיד  לו  שהיה  מה  משיריו  לערב 
"אני מכיר  היה:  למלהקים בטלוויזיה 
את  לשיר  שמיטיבה  צעירה  עלמה 
שירי". עברו לא מעט שנים מאז, ואני 
עדיין מאוד אוהבת לשיר את שיריו".
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תיאטרון עדות - "לספר כדי לחיות"  
נפתח  הקורונה   משבר  בעקבות  רבים  עיכובים  לאחר 

פרויקט תיאטרון עדות במועצה.
 , תיאטרון עדות "לספר כדי לחיות" הינו מפגש בינדורי 
בתהליך חינוכי – טיפולי המפגיש שורדי שואה ובני נוער. 
לבני  השואה  שורדי  מספרים  כשנה,  הנמשך  בתהליך 
הנוער, את סיפורי הישרדותם בדרך טיפול ויצירה, הבעה 
אומנותית ודרמה תרפיה, ובסופו של התהליך , מפיקים 
חוויה   , והמבוגר  הצעיר  לקהל  מעניקה  אשר  הצגה 
מרגשת בעלת ערכים חינוכיים ותרבותיים, וכמובן חוויה 

משמעותית בהנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים.
את הפרויקט מובילים ומנחים עירית ועזרא דגן.

מחלקת  החינוך,  אגף  של  פעולה  שיתוף  הינו  הפרויקט 
ונאמנות  ישוב  ועד  החברתיים,  והשירותים  הרווחה 
ונחמה  שפירא  עידית  בהובלת  יוסף  בכרמי  הוותיקים 
תיאטרון  ועמותת  הפיס  מפעל  אשל,  הגוינט  דבורצקי, 

עדות.

2023192
916

46 *6137054-5623158

בלב הסדר הזה כולנו מסובין!
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מה אתה מנגר?  

כפיים  עבודת  או  הידיים,  עם  לעבודה 
בשנים  יצאו  פעם,  נקראה  שהיא  כמו 
האחרונות מוניטין די מפוקפקים, וממש 
ובחרו  לא בצדק. מי שלא האמינו בכך 
במו  וליצור  לעבוד  ולהמשיך  להתעקש 
איילון,  נוף  מתושבי  כמה  הם  ידיהם 
שבתקופה האחרונה הצליחו לגייס את 
המועצה האזורית, שהצליחה לגייס את 
משרדי הממשלה, כדי להקים ביישובם 
של  בית  שמספקת  קהילתית  נגריה 
יוצאי  חיבורים  ויוצרת  נוער  לבני  ממש 

דופן בקהילה. 
איך קרה הנס הקטן והמלבלב הזה, וכיצד 
היישובית  התוכנית  וגידים  עור  קרמה 

פישר,  ידידיה  עם  דיברנו  המקסימה? 
ואלי  ליבר  רמי  עם  המהלך,  מיוזמי 
ידי  על  שהוקמה  העמותה  נציגי  ממן, 
התושבים על מנת לתפעל את הנגריה, 
חברתי- חינוך  מנהלת  ארז,  ליטל  ועם 
בשיחה  האזורית,  במועצה  קהילתי 
לוקאל-פטריוטיות  ושופעת  משותפת 

כובשת. 

נתחיל מההתחלה: איך נולד הרעיון 
לנגריה קהילתית?

המהלך  של  הראשוני  שההוגה  "מכיוון 
בשבחי  לדבר  אוהב  כך  כל  לא  הזה 
הגיעה  שהיוזמה  אספר  אני  עצמו, 

מלמטה, מהיישוב, והתחילה כרעיון של 
איילון  מנוף  צעיר  בחור  פישר,  ידידיה 
ארז.  ליטל  אלה", מספרת  בימים  וחייל 
"ידידיה עבד כמדריך נוער ביישוב, והוא, 
יחד עם אחרים, זיהה שבני נוער ביישוב, 
וגם מבוגרים יותר, מאוד אוהבים לעבוד 
עם הידיים, אבל אין ביישוב שום פתרון 
מסודר שמאפשר את זה. מכיוון שבנוף 
נגרים  וכמה  כמה  מתגוררים  איילון 
להירתם  שמחים  תמיד  שגם  ותיקים, 
לפעולה למען היישוב, נגריה קהילתית 

הפכה לרעיון שהדליק אותם". 
עם  לעבוד  אוהב  מאוד  בעצמי  "אני 
בטוח  "והייתי  ידידיה,  מוסיף  הידיים", 

זה סיפור על יוזמה מקומית שיוצאת מהלב, ובעזרת עידוד מהמועצה האזורית גזר, ובעיקר התגייסות של 
מתנדבים נלהבים, מציעה פתרון חדש למי שאוהבים לעבוד עם הידיים. הרווח? של כולנו

הנגריה הקהילתית בנוף איילון הופכת לאטרקציה יישובית
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שבני הנוער שאני מכיר ביישוב, וכמובן 
ללמוד  גם  ישמחו  יותר,  מבוגרים  גם 
פריטים  ליצור  ממש  וגם  נגרות  קצת 
שונים שישמשו את כל תושבי היישוב. 
נגרות זה קסם: אפשר להיכנס לנגריה, 
ותוך כמה פעמים לראות בעיניים חומר 
גלם הופך לספסל יפה ושימושי, לעציץ 
סיימה  הנגריה  אלה  בימים  למגש.  או 
כאן  שהוועד  מגשים   500 של  הכנה 
במשלוח  לתושבים  לחלק  כדי  הזמין 

מנות קהילתי". 
לצורך הקמת הנגריה ותפעולה הוקמה 
לנסות  היה  שלנו  "התפקיד  עמותה. 
המתאימים  החיבורים  את  וליצור 
שהדבר  כדי  הבירוקרטיה  את  ולצלוח 
חבר  מספר  לפועל",  ייצא  באמת  הזה 
השם,  ברוך  "והנה,  ממן,  אלי  העמותה 

נראה שאנחנו בדרך הנכונה". 

ריהוט  ועד אספקת  מפרויקט אישי 
רחוב ליישובי המועצה האזורית

הראשונים שנענו לקריאתה של הנגריה 
נוער  בני  היו  החדשה  הקהילתית 
חשבו  תמיד  שלא  כאלה  גם  מהיישוב, 
בעץ.  עבודות  ליצור  כישרון  להם  שיש 
שעם  גילו  מהם  רבים  מאוד  מהר  אבל 
קצת אמונה ותרגול, תחת הדרכתם של 
שלושת הנגרים המתנדבים של הנגריה, 

דברים  בעץ  ולבנות  ליצור  יכולים  הם 
מדהימים. כל אחד מבני הנוער שהגיעו 
לנגריה הוזמן לעבוד יחד עם המתנדבים 
המקצועיים על פרויקט אישי, על חלום 
קטן משלו: פריט נוי או ריהוט שיהיו רק 

שלהם.
הנגריה  הזו  אישית  המאוד  מההתחלה 
לספק  והתחילה  והתפתחה,  הלכה 
כמו  יותר  ומורכבים  גדולים  מוצרים 
בתחילה  ונוי,  ישיבה  לפינות  ספסלים 
ליישוב המקומי, ובהמשך גם ליישובים 
כוונה  מתוך  האזורית,  במועצה  נוספים 
עצמה  את  לקיים  תוכל  שהנגריה 
רובד  נוסף  כך  על  כלכלית.  מבחינה 
של גאווה מקומית: "כשתושבי המקום, 
במיוחד בני נוער, מייצרים חלקים בנוף 
המקומי זו בהחלט סיבה לגאווה", אומר 

אלי. 

סופו  שמיים  לשם  שהוא  דבר  "כל 
להתקיים"

של  והמרתקות  החיות  הדמויות  אחת 
הנגריה הקהילתית הוא דוד סעדון, איש 
חינוך לשעבר, שיחד עם חבריו הנגרים, 
ידיו,  במו  סייע  ליניק,  ודורון  ממן  אלי 
הפרטיים  העבודה  בכלי  ואפילו  בזמנו 
יהפוך  המקומי  שהחלום  כדי  שלו, 
למציאות. דוד מספר, בלשונו הציורית: 
 36 ניסיון של  "כאיש חינוך לשעבר עם 
חובב  וכנגר  שונים,  בתפקידים  שנים 
וראיתי  יודע בעצמי,  כל חיי בערך, אני 
במו עיניי שבעזרת עבודת כפיים אפשר 
להרים ולרומם אנשים למקומות גבוהים 

מאוד". 
כמורה  בהן שימוש  הרבות  בכל השנים 
עסק  תמיד  דוד  ספר,  בתי  וכמנהל 
מדובר  לדבריו,  בנגרות.  גם  במקביל 
דוד  בילדותו:  אותו  שתפס  ב"חיידק" 
מספר שכבר בכיתה ד' הוא בנה לעצמו 
שולחן כתיבה במו ידיו. "תמיד הייתה לי 
בחינוך",  העיסוק  לצד  עצמאית  נגריה 
הוא מספר, "ותמיד חלמתי על פרויקט 
קהילתי כזה. כששמעתי על הרעיון של 
את  שהבאתי  התלהבתי  כך  כל  ידידיה 
כל הציוד שלי לנגריה. כל כך רציתי, כל 
לטעת  שנצליח  והתפללתי  קיוויתי  כך 
ולעזור  לעבודה,  האהבה  את  בילדים 
להם להשיג את הדבר הכי חשוב עבורם 

- להאמין בעצמם, ולחוות הצלחה".
שהעבודה  שלם  בלב  להגיד  יכול  "אני 
הוא  נהדרים",  פירות  נושאת  שלנו 
הכל  אבל  קל,  תמיד  לא  "נכון,  ממשיך. 
המחוייבות  מבחינתי  באהבה.  נעשה 
בנושאים  שמתקשר  מי  שלמה:  היא 
לעבוד,  רוצה  לנגריה,  שקשורים 
להתנסות, בכל שעה, אין בעיה. במבחן 
התוצאה כל דקה לעבוד עם בני הנוער 
כאן זה להרגיש גן עדן. זה פשוט אושר".
לגרום למיזם  נחושים  היו  חברי המיזם 
אפשרית.  דרך  בכל  ולעבוד  להצליח 
"לקחנו מה שאפשר. כשהתחלנו בדיוק 
הגיע  וכך  בשעלבים,  רפת  פה  פרקו 
לעבודה.  ראשוני  גלם  חומר  לידינו 
עצים של רפת מלפני חמישים שנה, זה 
והנגרר  הנערים  עם  באנו  מדהים?  לא 
עצים.  של  אדירות  כמויות  והבאנו 
כאן.  שווים  כולם  באורות.  היו  הנערים 
אין הבדל, אין אפליה. כולם הילדים שלי 
הכי אמיתית.  בצורה  אותם  ואני מקבל 
אנחנו חברים בלב ונפש". תוך כדי שיחה 
דוד נזכר שמחרתיים יום ההולדת ה-63 
אני  הבדל,  שום  "אין  צוחק.  והוא  שלו, 
של  טובה  בתחושה  כולנו  לכם.  אומר 

ביחד".  

השאיפה: להביא את בשורת הנגריה 
המועצה  תושבי  לכל  הקהילתית 

האזורית
שקבוצת  מאז  שנתיים  כמעט  חלפו 
הרעיון  על  חשבו  איילון  מנוף  תושבים 
של נגריה קהילתית, ובמשך יותר משנה 
לגייס  בצורך  בבירוקרטיה,  העיסוק 
משאבים, ובהבנת חוקי המשחק בתחום 
דרשו  הזה  מהסוג  הקהילתית  הפעולה 
הם  הזה  בזמן  וזמנם.  מרצם  עיקר  את 
הקימו את 'נוער בונה עתיד נוף איילון', 
הנגריה  להקמת  הייעודית  העמותה 

ותפעולה.  
פריצת  נעשתה  האחרונה  השנה  בחצי 
למקום  זכתה  והנגריה  הגדולה,  הדרך 
מיועד  שהיה  נטוש  במבנה  משלה, 
שיפצו  מהיישוב  נוער  שבני  להריסה 
והפכו  והמועצה,  המתנדבים  בעזרת 
אותו לשלהם. הפניה למועצה, שנעשתה 
בשיתוף  נענתה  הדרך,  בתחילת  עוד 
כספים  בגיוס  ובהצלחה  מרגש  פעולה 
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משרדי  דרך  הנגריה  עבור 
המתאימים  הממשלה 

באמצעות "קול קורא".
רציני,  חיזוק  קיבל  המיזם 
שפועלת  מנגריה  ועבר 
בכלים  שימוש  באמצעות 
הנגרים  של  הפרטיים 
במקומות  המתנדבים 
מוכר  למוסד  מאולתרים, 
עם מבנה משלו ועם כלים 
ציוד  כשעוד  מקצועיים, 
בתקופה  להגיע  עתיד  רב 
כבד  ציוד  כולל  הקרובה, 

ליישובים  החוצה  יציאה  שיאפשר 
לבני  סדנאות  לערוך  מנת  על  נוספים 

נוער ברחבי המועצה. 
נוער  ובני  ושוקק,  חי  המקום  היום 
פעמיים-שלוש  אליו  מגיעים  מהיישוב 
תיאום  לפי  הצהריים,  אחר  בשבוע 
שהם  הפרויקטים  ולפי  הנגרים  עם 
את  פרש  המקומי  הוועד  מייצרים. 

חסותו על המיזם, סייע בהשגת המבנה 
פיננסי  בייצוב  עבודה שתסייע  והזמין 
נחים,  לא  הנגריה  אנשי  אבל  ראשוני. 
רמי  ובגדול:   - קדימה  חושבים  וכבר 
ליבר מצהיר כי "יש כוונה ודרך להביא 
את הנגריה להחזיק את עצמה מבחינה 
כלכלית, כלומר שהזמנות שיגיעו יממנו 
לכל  שירות  לתת  ונוכל  וציוד  חומרים 

אם  במועצה,  היישובים 
פרגולות  ספסלים,  בצורת 
ועציצים, או כל עבודת עץ 

אחרת". 
הנוכחים בשיחה מסיימים 
אופטימית,  בנימה 
הבא  שהשלב  ומסכימים 
נוף  משערי  יציאה  הוא 
יישובי  שאר  אל  איילון 
האזורית  המועצה 
סדנאות  ופתיחת  גזר, 
הוא  הרעיון  למבוגרים. 
לעשות  שירצו  מי  שכל 
לקבל  להגיע,  יוכלו  קהילתית  נגרות 

הדרכה ולעבוד. 
מסכם  אושר",  גורמת  כפיים  "עבודת 
דוד סעדון. "אישה לא צעירה באה לכאן 
וביקשה להתנדב איתנו. הייתם צריכים 
כאן.  חוותה  שהיא  האושר  את  לראות 
וזו לא רק היא, זה כולנו. אין מי שלא 

יוצא מכאן עם חיוך על הפנים".  

שי"ל - שירותי יעוץ משפטי
מיצוי זכויות, ביטוח לאומי, סכוסכי שכנים, דיני מקרקעין, בן ממשיך, אישורי בנייה ועוד

שירותי ייעוץ משפטי ראשוני הניתנים על ידי מומחים בתחום: 
מקרקעין, מיצוי זכויות, סכסוכי שכנים וביטוח לאומי

השירות ניתן ללא עלות, לתושבי המועצה

חדש 
במועצה!

שירות יעוץ לאזרח

פרטים והרשמה באתר המועצה
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בנים  שלהבת  ספר  בית  של  א'  בכיתות 
נוהג חביב, אותו הנהיגה  בשעלבים, קיים 
זה  המיתולוגית  המחנכת  חמדה,  המורה 
בסיום  ממתק  כשמחלקים  שנים.  עשרות 
בסדר  הילדים  נקראים  וכד',  פעילות 
הכוהנים,  – בתחילה  ולקבל  לבוא  מסויים 
ככה,  הישראלים.  ובסוף  הלווים  כן  אחרי 
הילדים  סופגים  וטבעית  נעימה  בדרך 
יש  היהודיים,  החיים  מעיקרי  אחד  את 
הבדל בין כהן ללוי, ובין לוי לישראל. כולם 
בהגדרת  אבל  מוערכים,  כולם  אהובים 
מעמדם ותפקידם קיים שוני מהותי, וכולם 

יחד יוצרים את פסיפס החיים היהודיים.
בדומה ליחידה מבצעית בצבא, שמורכבת 
מפקדים  לחימה,  ותומכי  מלוחמים 
ככה  ורגמים,  חובשים  קשרים   וחיילים, 

במבנה החיים היהודיים.
משחק שחמט הוא דוגמא מאלפת – המלך 
כל  והחיילים,  הסוס  הצריח  הרץ  והמלכה 

אך  המותאמים  ובמהלכיו  בעמדתו  אחד 
שהסוס  הדעת  על  יעלה  לא  לעצמו.  ורק 
יתנהל כמו הרץ. במבט הכללי זקוקים לזה 

ולזה שימלאו את משימתם במדוייק.
 – ממדיו  בכל  בעולם  ההבדלה'  'סוד  זהו 

הזמן המקום והברואים.
 - לכך  'איזכור'  לנו  יש  שבת,  מוצאי  בכל 
כאשר עושים הבדלה – "המבדיל בין קודש 
לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים בין 

יום השביעי לששת ימי המעשה".
יש רגעים של 'הבדלה' ב'דקויות' – במעבר 
בין קדושת שבת לקדושת יום טוב. במבט 
'בגדי  לבושים   – רב  דמיון  יש  החיצוני 
ימי  משאר  השונה  סעודה  עורכים  שבת', 
מהותי.  הבדל  קיים  עדיין  אבל  וכו',  החול 
נוסח ההבדלה אז הוא 'המבדיל בין קודש 

לקודש'.
יחול בשבת,  – ערב פסח  נחווה השנה  כך 
את  לערוך  יחד  נשב  שבת  במוצאי  ומיד 

גם  אומרים  ראשונה  כוס  ועל  הסדר, 
'קידוש' וגם 'הבדלה'.

"ברוך  הברכה:  את  יחד  מברכים  בסיומה 
שהחיינו  העולם  מלך  אלקינו  ה'  אתה 

וקיימנו והגענו לזמן הזה".
לחוש  מעורר  זה   – מילים  הרבה  בלי 
רחבה  בהסתכלות  שלנו  המציאות  את 
הנוכחית,  הזמן  לנקודת  הגענו   – וכוללת 
אחרי דרך ארוכה של אלפי שנים – מעת 
ומתן  סוף  ים  וקריעת  ממצרים  היציאה 
תורה במעמד הר סיני, וכניסה לארץ ובתי 
ושואה  ורדיפות  וגלויות,  וחורבנם,  מקדש 

ותקומה – עם ישראל חי.
המבט הזה, כולל בתוכו א. הודאה לקב"ה 
על תהליך מופלא שאנו זוכים להיות חלק 
ב. לחזק את רגש האחריות המוטל  ממנו 
עלינו. שהמבט הזה והמתחייב ממנו ילווה 
אותו  שננחיל  שלנו,  ב'משמרת'  אותנו 

לדורות הבאים שלנו.

הרב אהרן מרצבך

ליל הסדר אחרי שבת – קידוש והבדלה

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  

₪ 7,000,000

בכפר שמואל

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

במשמר דוד

דו משפחתי מודרני וחדש 
 ₪ 3,980,000

בכרמי יוסף

צופה לנוף מרהיב ביופיו 
₪ 5,650,000

בכרמי יוסף

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

בכרמי יוסף

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

בכרמי יוסף

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

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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יניב ברזני, מושב יד רמב"ם, נשוי + 4
יניב מנהל קבוצת וואטסאפ שוקקת של אנשים שאוהבים אוכל ביתי טעים. בימי רביעי 
הוא מעלה את התפריט השבועי שכולל את מה שבא לו לבשל השבוע, וחברי הקבוצה 

יכולים להזמין ממנו מה שבא להם ליום חמישי, לבוא לקחת או לקבל משלוח הביתה.

איך הכל התחיל?

אני בחל"ת כבר הרבה זמן, וצריך להתפרנס. חיפשתי מה אפשר לעשות, ומאחר 

שאני טבח, באופן טבעי ההלכתי על בישול בבית. לאשתי יש חנות פרחים צמודה 

לבית והתחלתי להכין פרלינים למכור בחנות. זה הלך ממש טוב אז התחלתי להכין 

גם סלטים. פרסמתי בקבוצות של המושבים ואנשים התחילו לבוא ולקחת. לאט 

לאט התחלתי להכין גם תבשילים, כל פעם הוספתי משהו עד שהגענו לעסק של ממש.

מאיפה מגיע החיבור שלך לאוכל?

שני  לעבודה.  איתו  אותי  לוקח  היה  והוא  מלצרים,  אחראי  בתור  במסעדות  רבות  שנים  עבד  שלי  אבא 

ההורים שלי היו בשלנים. אחרי הצבא, כשאמא שלי אמרה לי לך תלמד משהו, הלכתי להכוונת עבודה 

ואיכשהו נמשכתי לתחום של האוכל. זה הרגיש לי די אקראי, אבל כשהתחלתי ללמוד התחברתי לזה מאוד.

יש דמות שהשפיעה עלייך באהבה לאוכל?

כנראה שאבא, באופן תת מודע.

אילו סוגי אוכל אתה מכין?

בבשר,  ממולאים  מטוגנים  מוקפצים,  בתנור,  דגים  ממולאים,  קובות,  ביתיים:  בבישולים  מתמקד  אני 

תבשילים. אני מכין גם סלטים וגם פרליני שוקולד. 

יש מנה שאתה אוהב במיוחד?

אני אוהב מאוד את הקובות המבושלות, והאמת היא שגם הקליינטים מאוד אוהבים אותן. אני מכין אותן 

כל פעם בווריאציה אחרת, עם מילויים אחרים, עם מרק אחר. הפידבקים מעולים וזה ממש כיף.

מה הדבר הכי חשוב בעינייך במטבח?

קודם כל לעבוד נקי, מסודר ואסתטי. חשוב שיהיו כלים טובים, עבורנו הטבחים הכלים הם כמו הידיים 

שלנו. כלים טובים עוזרים לעשות עבודה טובה. 

לא מפריע לך שזרים נכנסים למטבח הפרטי שלך? ואיך המשפחה מגיבה?

לבית,  צמוד  בסטודיו  נמצאת  הפרחים  חנות  גם  פתוח.  בית  אנחנו 

והבישולים נעשים בטבח של הבית. לפעמים אנשים באים לקחת הזמנות 

ועוד רואים אותי מבשל, ובכיף. המשפחה רגילה והילדים גם עוזרים לנו. 

הבת שלי עוזרת לגלגל קובות, הבנים עוזרים לטגן. כולם נהנים מהעבודה, 

ונהנים גם מהאוכל שנשאר. אנחנו עושים את הכל בכיף ובאהבה. 

איך הקורונה השפיעה על הפעילות שלך?

העסק הזה התחיל מהקורונה, מה עוד יש להגיד?

הבשלנים שלנו: הצצה למטבח המקומיהבשלנים שלנו: הצצה למטבח המקומיהבשלנים שלנו: הצצה למטבח המקומי
אופירה התאהבה מחדש באוכל הקוצ'יני בעקבות טיול שורשים לדרום הודו, יניב הטבח חיפש תעסוקה נוספת בזמן 
החל"ת, ועידית מבשלת עוד מאז ימיה כסטודנטית שהיתה מפסטרת חלב לפרנסתה, נעים להכיר - שלושה יזמי אוכל 

מקומיים
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אופירה, המכונה אופירה קוצ'ינה, מנחת סדנאות אוכל קוצ'יני וסדנאות צחוק. בעלה 
צביקה אמן זכוכית, והם משלבים הכל ביחד בביתם שבפתחיה: אירוח שכולל אוכל 
סיורים  מנחה  גם  אופירה  זכוכית.  וסדנאות  צחוק  סדנאות  צמחוני,  טבעוני  קוצ'יני 

קולינריים בשוק רמלה. 

איך הכל התחיל?

הרעיון  בי  עלה  שם  בקוצ'ין.  בהודו,  שורשים  לטיול  נסעתי  שנים  שלוש  לפני 

לחדש את האוכל הזה ולהציף אותו. התחלתי בקטנה עם ארוחות קטנות למשפחה המורחבת, לאט לאט 

זה גדל והיום אני פורצת ממש קדימה. יש היענות וביקוש מאוד גדולים והמון התעניינת סביב הנושא. 

מאיפה מגיע החיבור שלך לאוכל?

מהילדות שלי. נולדתי לבית קוצ'יני, ומהילדות ינקתי ונשמתי את האוכל הזה. ההורים שלי היו חקלאים אז 

היו לנו תמיד ירקות טריים ועל זה מבוסס האוכל - ירקות ישר מהשטח לצלחת. 

יש דמות שהשפיעה עלייך באהבה לאוכל?

אמא שלי מאוד השפיעה עלי מבחינת הבישול. שני ההורים שלי היו מכניסי אורחים גדולים. הבית היה 

מאוד פתוח לכולם וכל הזמן הם היו מחייכים וצוחקים. משם קיבלתי את האהבה לבישול ולאירוח. 

איך הזכוכית משתלבת בחוויית האירוח שלך? והצחוק?

האירוח מוגדר כאירוח של אוכל, אבל זה הרבה מעבר לכך. אנחנו משלבים הכל. הקבוצה מגיעה, שותה 

משהו, ועד שכולם מגיעים הנוכחים הולכים לגלריית הזכוכית של צביקה ומקבלים שם סיור מאוד מעניין 

ונכנסים לאווירה שהיא גם של אמנות. אז חוזרים ומתחילים לאכול. אחרי מנות הפתיחה עוברים לסדנת 

אוכל – אני מכינה את המילויים מראש ואנחנו מכינים ביחד קובות הודיות, מרק לקובות ופסטלים, מהמון 

ירקות והמון אגוזים מכל הסוגים, ג'ינג'ר, כורכורם, הכל טרי מאוד. בזמן הכנת האוכל אני עושה להם גם 

סדנת צחוק תוך כדי העבודה. הכל מתערבב ביחד וזה מדהים. 

איזו מנה את הכי אוהבת?

אני אוהבת את המנות שהמצאתי: קובות על מצע של אורז, קארי לימון, שזו מנת הדגל שלי, ומנת יורגורט 

עם גרגירי חרדל, בצל וחצילים – זה משהו שממש עף אצלי. 

מה הדבר הכי חשוב בעינייך במטבח?

הכי חשוב שהמטבח יהיה נקי ומסודר, שתהיה בו חמימות ושהמטבח יזמין לבשל. 

לא מפריע לך שזרים נכנסים למטבח הפרטי שלך? איך המשפחה מגיבה?

הבית הזה נבנה כדי לקבל אורחים והזוגיות שלנו נבנתה סביב אנשים ואירוח. לא ידענו שיום אחד יהיה לנו 

עסק של אירוח, אבל תמיד ידענו שאנחנו רוצים הרבה אנשים בבית ואירחנו כל הזמן. באתי מהמקום הזה. 

צביקה לא בא מהמקום הזה אבל הוא נשאב לתוכו לגמרי. גם הילדים 

בעניין, בת ה-18 שלי היא המלצרית המארחת הקבועה פה.

איך הקורונה השפיעה על הפעילות שלך?

נכון שהיו סגרים, אבל ביניהם קיבלנו אנשים כל הזמן. היה המון ביקוש 

ועשינו את כל המאמצים להצליח ולארח, ופעלנו לפי התו הסגול. אנשים 

צמאים לחוויות והכי כיף לנו בעולם לספק להם אותן. 

אופירה בר, מושב פתחיה, נשואה + 3, סבתא לנכדה



26 גזרי מידע | מרץ 2021 |

עידית קוסטיצקי טישל, כפר ביל"ו, נשואה + 3 בנים 
)אחד מהם טבח!(

קורסים  בבית שבכפר, מעבירה  ואפייה אצלה  לבישול  בית ספר  עידית מנהלת 
וסדנאות ברמה גבוהה ביותר במטבח הפרטי שלה, ומארחת אצלה ארוחות ביתיות 

בסטייל. 
איך הכל התחיל?

לעיצוב  סטודנטית  כשהייתי  עוד  בבישול  המקצועי  העיסוק  את  התחלתי 
היה מביא  ביבניאל. אבא שלי  דיר כבשים  היה  ולהוריי  הייתי צריכה להתפרנס ממשהו,  אופנה בחיפה. 
טעימים  סנדוויצ'ים  ומוכרת  גבינות  מכינה  שלי,  הקטנה  בדירה  אותו  מפסטרת  והייתי  מהדיר,  חלב  לי 
לסטודנטים, ובכסף הייתי קונה בדים וצבעים לעיצוב האופנה שלי. אחר כך כבר התמקדתי ממש באוכל, 

למדתי בתדמור, הקמתי קייטרינג, השתלמתי בחו"ל.  
מאיפה מגיע החיבור שלך לאוכל?

מאז שאני ילדה אני מחוברת לתחום האוכל. תמיד אהבתי לבשל, זה משהו שמאוד שימח אותי. את אמא 
שלי זה פחות שימח כי עשיתי לה בלגן, אבל אני לא ויתרתי, אני ג'ינג'ית עם אופי של ג'ינג'ית ולא היתה 

לה ברירה. 
יש דמות שהשפיעה עלייך באהבה לאוכל?

לא ממש, אבל העובדה שהמשפחה מאוד אהבה את האוכל שאני מכינה נתנה לי מוטיבציה לעשות עוד 
ועוד. בעיקר אבא, שגם היה חקלאי מאוד גדול עם כבשים, פלחה, ירקות ופירות, חיטה ותבלינים -  הוא 
ממגדלי התבלינים הראשונים בארץ. הוא תמיד היה מביא לי את כל התוצרת שלו כך שהיו לי חומרים 

משובחים לעבוד איתם. 
אילו סוגי אוכל את מכינה? 

אני מכינה אוכל הודי למרות שאני לא הודית, אבל מאוד אוהבת את המטבח הזה ומאוד אוהבת חריף. אני 
מכינה גם ארוחות איטלקיות וארוחות מסביב לטאבון שהן חוויה גדולה. 

איזו מנה את הכי אוהבת?
את כולן. אני לא עושה אפליות. 

מה הדבר הכי חשוב בעינייך במטבח?
הכי חשוב להבין את החומר הפיזי. כשאנחנו מבינים את החומר אפשר פשוט לפתוח את המקרר ולעשות 
מה שבא לנו. אני פחות מלמדת לעבוד כמו תוכי אחרי מתכונים, אלא יותר להרגיש, להסתכל על הצבעים, 
לחבר דברים. איזה חומר מתאים לאיזה חומר. בדיוק כמו בעיצוב אופנה - ברגע שאת מבינה את החומר 

אז השמיים הם הגבול, ואת יכולה ליצור כל מה שרק עולה על דעתך.
לא מפריע לך שזרים נכנסים למטבח הפרטי שלך? 

התחלתי את הסדנאות בגלל שאני אוהבת לארח אצלי. מגיעות אלי הרבה בקשות שאני אבוא לאנשים 
ואני מסרבת, אני הכי אוהבת שבאים אלי, נהנית לסדר יפה שולחן, לפנק אצלי. 

איך הקורונה השפיעה על הפעילות שלך?
בחצי השנה האחרונה לא יכולתי לקיים ארוחות וקורסים, אז עשיתי 
סדנאות בזום, בישלתי אוכל ושלחתי, התחלתי להכין מארזי בוהריים 
כמובן הכל מתוצרת  וסלטים,  גבינות, לחמים, מאפים  עם ממרחים, 
ביינות  משתמשת  אני  מארחת  כשאני  גם  מהאזור.  פה  מקומית 

מקומיים. 
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הירוקה  הסביבה  ניקיון  על  מסתערים  בגזר  לדלת:  שמחוץ  הבית 
ואהוב על רבים מקרוב  יפהפה  ופנאי  יישובי המועצה האזורית היא מקום טיול  הסביבה הטבעית של 
ומרחוק. אבל הרגלי ניקיון בעייתיים הפכו למטרד ולמפגע אסתטי וסביבתי בלתי נסבל. יוזמה חדשה 

של המועצה האזורית, בשיתוף מתנדבים ובני נוער, מבקשת לתקן

תל  הוא  חולדה,  קיבוץ  שבשדות  טל  מצפה 
לכל  מרהיבה  תצפית  עם  יפהפה,  מלאכותי 
של  לזכרו   2004 בשנת  הוקם  המצפה  הסביבה. 
טל צמח, בן קיבוץ חולדה, שנהרג בקרב במהלך 
המצפה,  לכן.  קודם  שנתיים  הצבאי  שירותו 
נקודת  הוא  ומטיילים,  מבקרים  אליו  שמושך 
האחרונה המשפחה,  בשנה  אבל  חמד מקסימה. 
שמחזיקה ומטפחת את המקום, החליטה לסגור 
אותו. הסיבה - פרוזאית כמו שהיא שערורייתית: 
בטיפול  לעמוד  מצליחה  לא  פשוט  המשפחה 
ומטיילים  שמבקרים  האדירות  הזבל  בכמויות 
במקום משאירים אחריהם, כולל מנגלים ושקיות 
שאפשר  לכלוך  וכל  אריזות  קרועות,  אשפה 

להעלות על הדעת. 
שמנסה  שמשפחה  המחשבה  את  להכיל  קשה 
להחזיק פינת נוי לזכר בנה נאלצת לסגור אותו 
פשוט בגלל אשפה. "זה נורא ואיום", אומר יניר 
במועצה  הסביבתית  היחידה  מנהל  שמולביץ 
האזורית גזר, "והדבר העוד יותר נורא הוא שלא 
רק מצפה טל סובל קשות מכמויות פסולת בלתי 
עוד  יש  אחריהם,  משאירים  שמטיילים  נסבלות 
דומה  ממכה  שסובלות  בסביבה  הנצחה  נקודות 
אנשים  להאמין.  כדי  לראות  צריך  זוהמה.  של 
ומשאירים  פעמיים  חד  כלים  עם  מטיילים 
מאחוריהם בשטח לא רק מפגע ויזואלי ואסתטי 
שממש מחרב את חוויית הטבע של כולנו, אלא 
גם סכנה ממשית לחיות הבר שהשטחים הירוקים 

באזור הם בית". 
רבים  מיישובים  וקהילה  חינוך  ואנשי  מטיילים 
הנופים  דומה:  תופעה  על  מדווחים  במועצה, 
היפהפיים, היערות והרצועות הירוקות שבתחומי 
 – רבים  מטיילים  מושכים  האזורית  המועצה 
והרגלים  קלוקל  סביבתי  חינוך  אבל  ובצדק. 
גרוע  או  לשכוח,  פשוט  להם  גורמים  רעים 
בכמויות  מפוזרת  אשפה  בכוונה  להשאיר  מזה, 
עצומות על פני שכיות חמדה טבעיות שהסביבה 
שלנו התברכה בהן. התופעה המכוערת כמובן לא 
ייחודית לנופים שלנו, וגם לא ניתן להכליל את 
הם  בארץ  מטיילים  אבל מספיק  המטיילים,  כל 
חסרי אכפתיות באופן שהורס את חווית הטבע 

לכולנו. 
כמו  הסביבה  למען  ולוחמים  לוחמות  לא  אבל 
בגזר  והחינוך  הקהילה  הסביבה,  ואנשי  נשות 
ירימו ידיים מול הפגיעה החמורה בחי ובצומח. 
מתחברות  מקומיות  יוזמות  שורת  לאחרונה, 
לכדי פעולה כלל-אזורית ששמה לעצמה מטרה 
הטינוף  את  להפסיק  חיונית:  אך  שאפתנית 
הסביבתי, ולעסוק בהסברה באתרי נוף רבים כדי 

להביא מטיילים למודעות ולגרום להם להשאיר 
שטח נקי מאחוריהם. 

אז  ניקיון,  על  שומרים  כן  הישראליים  -בבתים 
למה שהסביבה שלנו תהיה כל כך מלוכלכת? 

"הכל עניין של חינוך", אומרת נופר ששון עופר, 

רכזת קיימות וחינוך סביבתי ביחידה הסביבתית . 
"והאמת היא שעניין הלכלוך באמת מפריע להמון 
מקבלים  אנחנו  האחרונים  בחודשים  אנשים. 
פניות מכל מיני גורמים על עניין הניקיון ברשות 
הרבים. זה מגיע מתושבים, מעמותות שעוסקות 
שאנחנו  הבנו  יישובים.  של  מפעילויות  בנושא, 
צריכים לעשות משהו. למרות שהדבר לא מוגדר 
שלמועצה  וכמובן  שלנו,  הישירה  באחריות 
שהיא  בעיה  לפתור  המשאבים  את  אין  אזורית 
בעצם לאומית. אבל אי אפשר לא לעשות כלום. 
לא  מאחוריהם  משאירים  שאנשים  הלכלוך 
שזה  כאילו  בטבע,  מרוחקות  בפינות  רק  נשאר 
לא רע מספיק: הוא מגיע לתוך היישובים, סביב 

היישובים, לגני משחקים, לכבישים צדדיים". 
ופעילים  תושבים  במועצה  אצלנו  גם  "אמנם 
את  איתכם  'קחו  כמו  במיזמים  משתתפים 
הזבל' או 'מנקים את הבית' וביוזמות שונות של 
המשרד להגנת הסביבה, אבל התחושה שלנו כאן 
ביחידה הסביבתית בגזר היא שמדובר בפתרונות 
נקודתיים שלא מצליחים לתת מענה של ממש, 
לטווח הארוך, לבעיה הקשה של הלכלוך באתרי 
ימים  או כמה  יום אחד,  הכל,  הטבע שלנו. בסך 
חוזר  העצוב  המצב  גדול,  ניקיון  מבצע  אחרי 
החלטנו,  שוב.  נערמים  אשפה  ותלי  לקדמותו, 
ביחידה הסביבתית, לקדם פתרונות שיחזקו את 
הקשר בין התושבים למרחב הטבעי ויחזירו את 
חינוך  לצד  לטבע,  ו"בית"  שייכות  של  התחושה 
בבתים  הכל,  אחרי  באזור.  מודעות  והגברת 
למה  אז  ניקיון,  על  מקפידים  כן  הישראליים 

שהסביבה שלנו תהיה כל כך מלוכלכת?"
יוזמות  – התגבשות והתממשות של  חודש מרץ 

שונות בתחום ניקיון הסביבה
זו  מפתיעה  בסמיכות  מגיעות  מהשטח  הפניות 

פרופ'  של  הזבל'  את  איתכם  'קחו  היוזמה  לזו: 
אילןמתגבשת  בר  מאוניברסיטת  ציון  מיכל 
לנופר  פונה  זמן  באותו  ובדיוק  אהדה,  ומקבלת 
י"ב  שבוגרי  שמספרת  איתן  הספר  מבית  מורה 
משמעותית  דרך  מחפשים  שלה  הספר  בבית 
לסייע בטיפול בסביבה. חני ברוכין מכפר שמואל 
מטפלת בשביל ישראל ביער שעלבים, בשיתוף 
קק"ל, ורועי דוידוביץ מקיבוץ גזר פנה עם רעיון 
של יום ניקיון סביבתי, במסגרת הארגון 'מנקים 

את הבית'. 
צבר הפניות הביא את חברי היחידה הסביבתית 
הפעילויות  את  לרתום  דרכים  על  לחשוב 
והיוזמות הנפרדות למעשה שתהיה לו משמעות 
אזורית רחבה יותר, לזמן ממושך. כך נוצר הרעיון 
נוער  מבני  המורכבת  מתנדבים  יחידות  של 
ומבוגרים, שיסיירו בנקודות המועדות לפורענות 
ייצור  ויסבירו למטיילים על דרכים לצמצם את 
האשפה, וכמובן איך לא להשאיר לכלוך בשטח. 
המתנדבים והמתנדבות יוזמנו לבחור שטח שבו 
יתדרכו את המטיילים איך לא להשאיר פסולת. 
בשטחים  פסולת  השלכת  על  האכיפה  גם 

הירוקים תתוגבר.
יישובים שונים, מטרה אחת

בחודש מרץ השנה, נרשמה פעילות שיא משותפת 
יוזמות  משלל  ופעילים  ומתנדבים  המועצה  של 
ויישובים שלכולם מטרה אחת: לנקות את הטבע 
מהלכלוך הרב שמבקרים ומטיילים משאירים בו, 
של  מקום  יישאר  באזורנו  שהטבע  לכך  ולדאוג 
השראה, הנאה ויופי. ב-16 למרץ בני נוער מכפר 
המעשים  יום  במסגרת  לח"י  ביער  ינקו  נון  בן 
הטובים. ב-18 לחודש ראש המועצה רותם ידלין 
'קחו איתכם את הזבל',  תחתום על האמנה של 
להבעת מחויבות המועצה האזורית לשמירה על 
הסביבה הטבעית בתחומיה. למחרת, ב-19 למרץ, 
יפשטו על  'מנקים את הבית'  מתנדבים מארגון 

יער שעלבים.
מחדש  ייפתח  גם  לחודש,  ב-19  יום,  באותו 
חולדה.  מקיבוץ  צמח  טל  של  לזכרו  טל,  מצפה 
יצר  הסביבתית,  היחידה  מנהל  שמולביץ',  יניר 
קשר עם המשפחה והבטיח לה שהמועצה תדאג 
לקוות  רק  נותר  במצפה.  הניקיון  על  לשמירה 
עם  יחד  ונקי,   – פתוח  יישאר  המקום  שהפעם 
שאר פיסות הטבע היפהפיות שיישובי המועצה 

האזורית גזר טובלים בהן.
להתנדב  המעוניינים  נוספים  ותושבות  תושבים 
או  הניקיון  על  השמירה  בסיירת  חלק  ולקחת 
מוזמנים  לליבם  או  לביתם  הקרוב  אתר  לאמץ 
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 ,2001 משנת  המועצה  מצוות  חלק  היא 
האזורית  במועצה  התרבות  את  ומנהלת 
הייתה  הקורונה  תקופת  שנים.   20 כבר 
במהלכה  דווקא  אבל  במיוחד,  מאתגרת 
יש  ונחישות  תעצומות  כמה  מגלה  היא 

במועצה – בהובלה נשית מנצחת. 
טלרד  התקשורת  בחברת  שנים   25 אחרי 
התפוצצות  בימי  קשה  טלטלה  שעברה 
האלפיים,  שנות  בתחילת  ההייטק  בועת 
מרסל עמירה בחרה להמשיך את הקריירה 
אגף  כמזכירת  האזורית  במועצה  אצלנו 
את  מאז  ששינה  וספורט,  נוער  תרבות 
שמו לאגף קהילה. מאז היא מטפחת את 
תחום התרבות במועצה, שעבר התפתחות 
האחרונות.  בשנים  ביותר  משמעותית 
בראיון איתה היא מספרת על ההתמודדות 
ההכנות  הקורונה,  משבר  עם  הייחודית 
שירות  של  ארוכות  ושנים  חדשים  לימים 
גזר  האזורית  המועצה  ותושבי  לתושבות 

בתחום התרבות. 
איפה  החודש.  לעובדת  וברכות  שלום 

אנחנו תופסים אותך בימים אלה? 
"שלום שלום, כולנו באגף קהילה עסוקים 
בהכנות לפתיחה הדרגתית של האירועים 
תוך  כמובן  הקרובה,  בתקופה  והפעילויות 
כמו  באונליין.  המענה  מתן  המשך  כדי 
בכלל,  ובמדינה  במועצה,  התושבים  כל 

אנחנו בתחושת הקלה והתרגשות לקראת 
שממש  להגיד  חייבת  אני  לשגרה.  חזרה 
התרגשתי כשכרמל טל, מנכ"לית המועצה, 
החודש.  עובדת  שאני  לי  לבשר  התקשרה 
התרגשתי באמת. אני ממש אוהבת לעבוד 
כאן, ואוהבת את הצוות באגף וכמובן את 
מגיעה  אני  אלקובי,  רותם  האגף  מנהל 
לעבודה כל בוקר בשמחה גדולה. זה פירגון 

גדול, ואני מודה על כך".
את  מאוד.  ארוך  זמן  פרק  הם  שנה   20
יכולה לספר קצת על איך התחלת לעבוד 

במועצה האזורית?  
עבדתי בחברת טלרד הרבה שנים – גזר היא 
בסך הכל מקום העבודה השני בחיי – ובשנת 
בצמצומים  התחילה  כשהחברה   ,2001
דרסטיים עם התפוצצות הבועה, חיפשתי 
בגזר  לעבוד  עבודה חדש. התחלתי  מקום 
תרבות  אגף  כמזכירת  שנה  באותה  מיד 
לאווירה  מאד  התחברתי  וספורט.  נוער 
לאחר  בערך  כשנה  המקום.  של  המיוחדת 
מזכיר  אלי  ניגש  בתפקיד,  שהתחלתי 
התרבות  תחום  אותי:  שאל  דאז,  המועצה 
לעסוק  שתרצי  משהו  זה  אותך?  מעניין 
בו? עניתי שבוודאי. השאר, כמו שאומרים, 

היסטוריה". 
עבדת  כאן  מהתקופה  מאוד  גדול  חלק 
תחת הנהגה אחרת במועצה. אבל דברים 

קצת השתנו בשנתיים האחרונות 
"לראות נשים בתפקידים בכירים, בתפקידי 
בעיניים.  אור  עושה  פשוט  זה  הנהגה, 
פשוט תענוג לעבוד בצוות כזה. גם ראשת 
המועצה רותם ידלין והמנכ"לית כרמל טל 
שתיהן זמינות, קשובות, פתוחות לשיח. זה 
הקורונה,  בזמן  אבל  תמיד,  ותורם  חשוב 
פעולה  לשתף  כך  כל  חשוב  כשהיה 
המנהיגות  ולתושבים,  לעובדים  ולהקשיב 

הנשית אצלנו הוכיחה את עצמה בגדול".
קהילה  באגף  התמודדו  באמת  איך 

ובמחלקת התרבות עם הקורונה? 
משחק  כללי  שיש  מיד  הבנו  "אנחנו 

חדשים  פתרונות  למצוא  ושצריך  חדשים, 
להגיע  כדי  שניתן,  ככל  האינטרנט,  דרך 
תכנים  יצרנו  קצר  זמן  תוך  לתושבים. 
חדשים במגוון ערוצים ואפיקים לתושבים 
הדתי.  לקהל  למבוגרים,  לילדים,  שלנו, 
לילדים,  והפעלות  סיפור  שעות  ארגנו 
הבאנו  סרטים,  הקרנו  בישול,  סדנאות 
זום,  למופעי  מובילים  וזמרים  זמרות 
וכמובן  שלנו,  הקהל  לדרישות  הקשבנו 
התושבים  עם  שלי  המתמשכת  ההיכרות 
כאן ועם ההעדפות והרצונות שלהם עזרה 
ומתאימים.  מותאמים  תכנים  ליצור  לנו 
המועצה  אגפי  כלל  של  הפעילות  בכלל, 
באונליין הייתה מעולה בתקופת הקורונה. 

בחינוך, בקהילה, בכל".
שידור  שנקרא  החדש  התחום  "את 
לבד  ללמוד  צריכה  הייתי  בזום  אירועים 
תוך כדי תנועה – תפעול הפלטפורמה מול 
וכולי. ישבתי וחרשתי על  הקהל והאמנים 
מומחית.  שנהייתי  עד  היוטיוב  סרטונים 
היום באים לבקש ממני עזרה בתפעול זום, 

ואני כמובן עוזרת בשמחה". 
מה תרצי לאחל למועצה ולעובדיה לרגל 

תקופת החגים המתקרבת, ובכלל? 
ולי  למועצה  ליבי  מעומק  מאחלת  "אני 
ומקווה  מאחלת  אני  בעשייה.  שנמשיך 
שיבואו עלינו ימים שקטים ורגועים יותר, 
אני גם מאוד שמחה שבקרוב, לאט ובשיקול 
דעת, נחזור לפעילויות ולאירועים פתוחים 
במרחב הפתוח. בחול המועד פסח מתוכנן 
הגולן  לרמת  טיול  בפקיעין,  צילום  סיור 
וטיול למשפחות בתחום המועצה, הכל לפי 
הוראות משרד הבריאות. לצד זאת, כמובן, 
ולמבוגרים.  לילדים  יימשכו  בזום  התכנים 
אני מודה למועצה על הבחירה בי, לעובדי 
המועצה על שיתוף הפעולה, למנהל אגף 
שאני  קהילה  אגף  עובדי  ולצוות  קהילה 
חלק ממנו. וכמובן לתושבי המועצה היקרה 
חגים  איתנה,  בריאות  מאחלת  אני  שלנו 
שמחים והתחלה חדשה ומשמחת לכולנו". 

עובד החודש

20 שנים של שירות לתושב: מרסל עמירה, מנהלת מחלקת התרבות של גזר, 
היא עובדת החודש 
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אבל  מוזר,  לכם  יישמע  זה  אולי 
הקורונה הביאה איתה גם כמה דברים 
חיוביים. זיהום האוויר פחת, הצפיפות 
תאונות  פחות  היו  ירדה,  בכבישים 
גזר  האזורית  המועצה   – וגם  דרכים 
הלאומית  הניטור  לתוכנית  הצטרפה 
לכאורה אנקדוטה  ישראל.  של פרפרי 
יודעים  אתם  אבל  חשיבות,  חסרת 
איך אומר הפתגם, "משק כנפי פרפר 

בסין...". 
שההשפעות  ברור  מתמיד  יותר  היום 
כדור  על  האנושות  של  המצטברות 
בומרנג  כמו  אלינו  חוזרות  הארץ 
בשנתיים  רק  ריבית.  ובתוספת   –
האחרונות חזינו בשריפות ענק ביערות 
האמזונס ובאוסטרליה, חשנו על עורנו 
טמפרטורות שוברות שיאים, ונחשפנו 

לתופעות קיצון של מזג אוויר. 
אבל איך הפרפרים קשורים לזה?

הקשר  בגלל  קשורים.  גם  קשורים 
לעולם  פרפרים  של  והעדין  הייחודי 
בשנים  הכירו  מחקר  גופי  הצומח, 
ביולוגי".  כ"סמן  בפרפרים  האחרונות 
תפוצת  של  חקירה  באמצעות  כלומר, 
הפרפרים )ניטור( אפשר להבין שינויים 
מהירים שמתחוללים בסביבה. למעשה, 
ניטור פרפרים ניצב כיום בחזית המדע 
האזרחי בכל הנוגע לשינויים בסביבה 

הנובעים מהשפעת האדם. 
היא  עצמה  הניטור  שפעילות  מאחר 
אחד  לכל  ומאפשרת  ופשוטה  קלה 
המשותף,  במאמץ  חלק  לקחת  ואחת 
הסביבתית  שהיחידה  טבעי  אך 
במועצה הסופר-סביבתית שלנו הבינה 
בפרויקט  הקיים  הפוטנציאל  את 

לפעילים  גם  גם  כמו  לסביבה   -
מייצרת  הניטור  פעילות  ולמתנדבים. 
התפתחה  עליה  קשרים,  של  רשת 
קהילה תוססת, עשירה בתוכן ובמידע, 
שמאפשרת לחבריה להשתתף במשהו 

גדול ומשמעותי.
מאיפה באנו ולאן הגענו?

2020, ערב סגרירי וקר. כ-60  פברואר 
פעילים ופעילות סקרנים, חובבי טבע 
החברים  במועדון  מתכנסים  וסביבה, 
להשיק  שנועד  באירוע  נען  קיבוץ  של 
במועצה  הפרפרים  ניטור  תוכנית  את 
לגייס  היתה  התקווה  גזר.  האזורית 
בשלב הראשון 20-30 פעילים. למפגש 
של  כפול  מספר  הגיע  כבר  הראשון 

מתעניינים.
קהילה.  וגיבוש  למידה   - השני  השלב 
להכיר  בלי  פרפרים  לנטר  אפשר  אי 
ומאפייניהם,  השונים  המינים  את 
הפרפרים  חובבי  באגודת  נעזרנו  ולכן 
בישראל, שסיפקה לנו מרצים ומומחים 
לאורך  מרתק  בידע  אותנו  שהעשירו 
בסיורים  חיים,  במפגשים   - השנה 
ובזום. במקביל פתחנו קבוצת ווטסאפ 
מקצועי  לפורום  מהרה  עד  שהפכה 

לזיהוי פרפרים ברחבי המועצה.
מסלולים  סימון   - השלישי  השלב 
סומנו  וניטור. במהלך השנה האחרונה 
המועצה,  ברחבי  ניטור  מסלולי   25
מיער המגינים במזרח ועד חולות נצר 
עינות  הטבע  משמורת  במערב,  סרני 
גיבתון ועד שמורת תל בטיח בסתריה. 
ומנוטרים  פועלים  כבר  מסלולים   16
באופן שוטף על ידי מתנדבי ומתנדבות 
למאגר  מועברים  והדיווחים  הקהילה, 

הנתונים הלאומי שעוקב אחר תפוצת 
הפרפרים בישראל.

פעילות הניטור מתבצעת בחיק הטבע, 
קרוב לבית, במסלול הליכה קבוע של 
אחת  מתבצע  הניטור  מטר.  כ-500 
והוא  דקות,  כ-25  ואורך  לשבועיים 
לילדים  וגם  טבע  לחובבי  מתאים 
מאוד  ומומלץ  הורים(  )בליווי  סקרנים 
גם לבני הגיל השלישי. הניטור מתקיים 
ולכן  הליכה,  ומשלב  הפתוח  באוויר 
עומד  וגם  סביבתי  גם  בריא,  גם  הוא 
מרוסן  הידוק  של  מחמירות  בהנחיות 

וסגר.
2021: השמיים הם הגבול!

העשייה של השנה האחרונה רק גרמה 
סוף  ואין  עוד,  לעשות  לרצות  לנו 
לתוכניות שלנו לשנה הקרובה! אנחנו 
תושבי  את  באביב  לרתום  שואפים 
הגדולה"  הפרפרים  ל"ספירת  גזר 
המתקיימת כל שנה בכל הארץ; לקיים 
גזר  לציבור בתל  סיור פרפרים פתוח 
מקהילת  מקומיים  מדריכים  בהובלת 
קהילתית  משתלה  להקים  הניטור; 
מושכי  צמחים  להפיץ  שתאפשר 
שהחלו  הקהילתיות  בגינות  פרפרים 
ובמסגרת  המועצה;  ביישובי  לקום 
אנחנו  גזר  של  הקיימות  חודש 
מתכננים לקיים פעילות של "מסלולי 
ניטור מארחים", ולהציע בכל שנה כמה 
ומשפחות  שתושבים  ניטור  מסלולי 
מרחבי המועצה יוכלו להצטרף אליהם 
וכמובן  למעשה.  הלכה  ניטור  לחוויית 
מנטרים  עוד  לגייס  שואפים  אנחנו   -
את  ולהרחיב  המועצה  תושבי  מקרב 

מסלולי הניטור.

ניטור פרפרים: התחביב שעוזר לשמור על הסביבה
מאת אייל מצליח ונוגה פולגר

צהבוני התלתן
צילום מיכאל צביאלי - קיבוץ נען

נימפית חורשף
צילום מיכאל צביאלי - קיבוץ נען

הזדווגות של לבנין משוייש
צילום הלל גודו - קיבוץ נען

אביבית משויישת
צילום אהוד פסט - קיבוץ נצר סירני
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5 עובדות שאולי לא ידעתם על פרפרים: 

רוב הפרפרים חיים יותר מיום אחד )ואפילו יותר משבועיים( 
בעונת הנדידה, פרפרים יכולים לעבור אלפי קילומטרים ולחצות יבשות )בכמה  

דורות(
יש בישראל מין מסוים של נמלים המגדל זחלי פרפרים מתחת לאדמה 
חוש הטעם של הפרפרים נמצא בכפות הרגליים שלהם 
ביכולתנו למשוך פרפרים לגינת הבית שלנו אם נשתול צמחייה מתאימה 

אז מי מצטרפ.ת אלינו?
כוללת  המנטרים  לקהילת  הצטרפות 
)ניתן  בנושא  וסיורים  הרצאות 
להתרשם מהסילבוס באתר המועצה(, 
השתתפות בקבוצת ניטור בוואטסאפ 
הפרפרים,  ניטור  של  יומיומי  לליווי 

ליווי וייעוץ בבחירת מסלול ניטור.
חברות  עבור  שנתי  תשלום  עלות 
הינה  גזר  פרפרים  מנטרי  בקהילת 

300 ש"ח מחיר מסובסד.
חברות  עבור  שנתי  תשלום  עלות 
ובקהילת  הפרפרים  חובבי  באגודת 
מנטרי פרפרים גזר - 450 ש"ח מחיר 
חובבי  באגודת  חברות  מסובסד. 
הפרפרים מקנה השתתפות בסיורי 
האגודה, קבלת שני בטאונים בשנה, 
וברשימת  בכנסים  השתתפות 

התפוצה של האגודה.

ולהרשמה:  נוספים  פרטים  לקבלת 
נוגה פולגר,

רכזת קהילת מנטרי הפרפרים בגזר: 
 Nogaff1@gmail.com ,050-6392653
תתקיים  הגדולה"  הפרפרים  "ספירת 
 .  28.03-10.04 בתאריכים  השנה 
חובבי  אגודת  באתר  נוספים  פרטים 

הפרפרים 

כי הבית שלך שווה יותר
סימה טייר

052-8481484

בית ביד רמב"ם בהרחבה על מגרש 
של 560 מטר בנוסף בריכה מחיר 

מחיר 4,290,000 ₪

ביד רמב"ם

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 ש"ח

במשמר איילון

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

מחיר 3,285,000 ₪

בבית חשמונאי
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 מפרידים וממחזרים
 פסולת

במועצה אזורית גזר!

אשכול המרחב הכפרי

מפרידים פסולת, שומרים על איכות הסביבה

ביגוד והנעלה

ירוק

זכוכית בלבד

סגול

אריזות פלסטיק, שימורים ושקיות

כתום

נייר וקרטון דק

כחול

מתקני פסולת אלקטרונית:
- מול בניין המועצה בבית 

- חשמונאי
- במרכז קיבוץ נען

*פינוי סוללות בכל מזכירות יישוב

בקבוקי פלסטיק

מיחזורית
)כלוב הבקבוקים(  קרטונים – 

יש להכניס את 
הקרטונים שטוחים

קרטוניה

מתקני 
המיחזור

 אשפה ביתית, 
מוסדות חינוך וציבור

פינוי פעמיים בשבוע

 כל פסולת שאינה ביתית
 השלכת פסולת ביתית במוסדות ציבור /

 חינוך

 כל פסולת שאינה ניתנת למיון ומיחזור

גזם
פינוי פעם בשבוע

 הפרעה לנתיבי התנועה
 הנחת הגזם בחצר הפרטית

 פינוי גזם מעורבב עם גושית וזבל
 פינוי גזעים, שורשים וענפים גדולים

 פינוי גזם חקלאי
  הנחת הגזם על מתקנים וצמחייה

 הוצאת הגזם יום לפני הפינוי
 הנחת הגזם בפינות מוסדרות

   חיתוך ענפים לאורך של עד 1.5 מטר
 פינוי גזם ביתי נקי בלבד

 עד חצי משאית למשק בית

פסולת גושית 
ביתית

פינוי פעם בחודש

  פסולת גושית מעורבבת עם פסולת בניין,
משטחי עץ וצמיגים לא תיאסף!

 הפרעה לנתיבי התנועה
 הנחת הפסולת בחצר הפרטית

  הנחת פסולת על מתקנים וצמחייה
  פסולת משקית תפונה על ידי התושב

  הוצאת פסולת גושית יום לפני האיסוף
  כל פסולת ביתית גדולה שלא ניתן 

להשליך לפח הירוק
  הנחת הערימה במקום נגיש למשאית

 עד חצי משאית למשק בית

שמור
גזור ו

לפינויי אשפה 

במהלך חג הפסח 

יש להיכנס 
 

לאתר המועצה
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עם תום שנה של סתו, 
הגיע עת לאביב ופריחה, לבלוב ושגשוג, 

עת לשיבולים לזקוף ראשיהן בקמה,
ולגפנים לתת ריחם. 

מי יתן והאביב החג סביבנו, יחול גם עלינו
ונצא מחוזקים מהתקופה. 

שלכם,
רותם ידלין ראשת המועצה האזורית גזר

ִנָּצִנים ִנְראּו, ִנְראּו ָּבָאֶרץ
ֵעת ָזִמיר ִהִּגיַע, ֵעת ָזִמיר.

ִּכי ִהֵּנה ְסָתו ָעַבר, ְסָתו ָחַלף ָהַלְך לֹו
ַהְּגָפִנים ְסָמַדר - ָנְתנּו, ָנְתנּו ֵריָחם.

חג אביב שמח! 

פסח תשפ"א

)על פי שיר השירים(




